چکیده
در دنیای رقابتی امروز ،توانایی پذیرش و بهکارگیری فاوا در بخش صنعت یکی از
عوامل کلیدی موفقیت در صنایع تولیدی است .هدف از انجام این پژوهش شناسایی و
الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید
الکترونیکی در آنها است .پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته و در 3
مرحله صورت پذیرفته است .ابتدا از روش  7مرحلهای فراترکیب بارو سو و
سندلوسکی استفاده گردیده و مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفته است .سپس در
مرحله دوم با انجام مصاحبههای نیمه ساختار یافته با خبرگان مدل تکمیلی تحقیق

شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر

حاصل گردیده و در مرحله سوم بهمنظور اعتبار سنجی کمی الگوی پیشنهادی ،از

آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی

آزمونهای مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است .همچنین
جهت بررسی صحت و سقم فرضیات و آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادالت

جهت استقرار تولید الکترونیکی

ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Smartpls3
تأیید مساعد بودن ضرایب مسیر و معنادار بودن ضرایب ( )t-valueبه بررسی
بهره بردهایم .پس از

الگوی تحقیق بر اساس شاخصهای مختلف پرداختهایم که نتیجه بررسی شاخصها
نشان دهنده برازندگی الگوی پیشنهادی بود .پس از انجام مراحل فوق کفایت علمی
الگوی پژوهش تأیید گردید .بدین ترتیب الگوی تحقیق با  3مؤلفه اصلی :زیر ساختهای
فاوا در تولید ،ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در تولید ،فرصتهای ارزش افزای فاوا در

تولید و با  82شاخص (زیر مؤلفه) مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
کلید واژه:
آمادگی الکترونیکی ،تولید الکترونیکی ،زیرساختهای فاوا در تولید ،ظرفیتهای

بهکارگیری فاوا در تولید ،فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید.

مقدمه
یکی از تغییرات اساسی جامعه امروز ،ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات است که منافع
زیادی را برای جامعه و کسبوکارها به همراه داشته است (الهی و همکاران )9321 ،به
طوری که بسیاری از صاحب نظران ،عصر حاضر را عصر فناوری اطالعات و ارتباطات
( )ICTنامیدهاند( .فروزنده دهکردی و همکاران )9311 ،از سوی دیگر بهمنظور بهره
برداری صحیح و بهینه از مزایای فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،سازمانها بایستی به
توسعه ظرفیتهای موجود خود بپردازند .برای سنجش این ظرفیت در هر سازمان ،الزم
ا ست میزان آمادگی الکترونیکی آن سازمان جهت ورود به آن عرصه ارزیابی شود
(باقری دهنوی و همکاران .)9319 ،در واقع ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانها،
به منظور تشخیص موقعیت کنونی ،بهبود عملکرد فعلی و رسیدن به وضع مطلوب امری
ضروری به نظر میرسد (کالپر و الب )8112 ،از طرفی به دلیل نفوذ و تأثیر فناوری
اطالعات در صنایع تولیدی ،فناوری ساخت و تولید به نقطه عطف خود رسیده است
(صوفی )9318 ،به دلیل اهمیت بخش صنعت ،ضرورت اجرای پژوهشهایی که به
ارزیـابی میـزان آمـادگی صـنایع در زمینـة الکترونیکی شدن بپردازند و موانع و
محدودیتها را شناسایی کنند و برای آنها راهکارهایی پیشـنهاد دهند ،بیش از گذشته
احساس میشود( .محمدی ،برهمند و شجاعی )9311 ،از طرفی رشد سریع فناوری
اطالعات و اینترنت ،رایانهای کردن سامانههای اجرایی تولید و سیستم مهندسی
تجهیزات در درون کارخانه ها را تسهیل نموده و موجب ایجاد فناوری پیشرفته تولید
الکترونیکی شده است( .چنگ و همکاران )8192،لذا بهمنظور بهره گیری از این فناوری

کامران فیضی (نویسنده مسئول)
استاد دانشگاه عالمه طباطبائی
kamfeizy@chmail.ir

محمد تقی تقوی فرد
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
drtaghavifard@gmail.com

جهانیار بانداد صوفی
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی
bamdadsoofi@yahoo.com

حسین وحیدی
دانشجوی دکتری دانشگاه عالمه طباطبائی
vahidy@chmail.ir
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مهم در صنایع تولیدی ،نیازمند شناسایی والگوسازی عوامل مؤثر بر میزان آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید
الکترونیکی در آنها میباشیم .از ضرورت های مهم انجام این پژوهش این است که صنعت برای ایجاد ارزش افزوده باید از قابلیتهای فاوا
در فرآیندهای تولید خود استفاده نماید و بدینوسیله موجب خلق فرصتهای جدید کاری ،کاهش هزینه و زمان تولید ،صرفه جویی در
منا بع ،تسریع در فرآیندهای تولید ،بهبود کیفیت اطالعات جهت تصمیم گیری ،ارتقاء سطح ارتباط با مشتریان و غیره گردد ،لذا بر اهل علم
مبرهن است که دستیابی به هر یک از مزایای کم نظیر بهره گیری از فاوا در صنایع تولیدی بدون آگاهی از عوامل مؤثر بر میزان آمادگی
الکترونیکی صنعت جهت بهکارگیری فاوا در تولید امکان پذیر نمیباشد .متاسفانه در کشور ما مدل معینی بدین منظور وجود ندارد .لذا
خالء تئوریک و نظریه پردازی در این زمینه ،بیش از پیش احساس میشود .هدف این مقاله پر کردن خالء دانشی مزبور از طریق
شناسایی عوامل مؤثر و ارائه الگویی به این منظور است .نتیجه پژوهش بیانگر الگوی عوامل مؤثر بر میزان آمادگی الکترونیکی یک
صنعت تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی ،شاخص های مربوطه و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر است.

 .1مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 .1 .1آمادگی الکترونیکی
آمادگی الکترونیکی مفهوم کمابیش جدیدی است کـه در اثـر نفـوذ سـریع اینترنـت در جهـان و پیشرفت چشمگیر در زمینة استفاده از
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در کسبوکار و صـنعت ،توسعه یافته است( .حنفی زاده ،سقایی و حنفی زاده .)8111 ،چوکری و
9

همکاران وی در مطالعات خود خاطر نشان کردند که بخاطر عدم وجود اتفاق نظر بر روی تعریف آمادگی الکترونیکی ،شکاف بسیار
بزرگی بین ایدهها و مفاهیم از یک سو و کاربردها و استنتاجات عملی این مفهوم از سوی دیگر وجود دارد (هانگ و همکاران .)8192 ،در
بحث تنوع تعریفهای آمادگی الکترونیکی میتوان مشاهده کرد که اصطالح آمادگی الکترونیکی سطحهای مختلف توسعه فناوری اطالعات

و ارتباطات را نشان میدهد و تعریف دقیق آن چه که آمادگی الکترونیکی را تشکیل میدهد هنوز جای بحث و گفتگو دارد ( Mutulla,
 .)8198بریدج آمادگی الکترونیکی را میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و بیان کننده توانایی جامعه،
کسب وکارها ،مصرف کننده و حکومت برای استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی میداند ( .)Bridges, 8191در تعریفـی
ازپارسورمان ( ،)8111برتون ( )11 :8112 ،Berthonو گالنتز ( )9111آمادگی الکترونیکی به میزان پذیرش و استفاده از فاوا برای
هدفهای کـاری در جوامع و صنایع اطـالق میشود .در تعریفی دیگر آمادگی الکترونیکی عبارتست از مجموعهای از قابلیتهای یک جامعه
(صنعت) در دسترسی به زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات و ظرفیتهای بهکارگیری آنها جهت دستیابی به فرصتهای ارزش

افزا (کارو لوکس و ظفر حیدری.)9323 ،

 .2 .1مدلهای آمادگی الکترونیکی
در سالهای اخیر مدلها و چارچوبهای متفـاوتی بـرای ارزیـابی آمادگی الکترونیکی ارائهشده است که هریک از آنها ،شاخصها و
روشهای متفـاوتی بـرای سنجش آمادگی الکترونیکی بهکاربردهاند ،اما هیچیک از این ابزارها را نمیتوان بهطور مسـتقیم در مسئلهای
خاص به کاربرد ،بلکه باید با توجه به مبنای بنیادین هر یک از مدلها و بـه فراخـور مسئله ،مدل مناسبی برای ارزیابی آمادگی
الکترونیکی طراحی نمود (حنفـی زاده ،حنفـی زاده و خدابخشی .)8111 ،در یک نوع طبقهبندی ،مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی را
میتوان به دودسته تقسیم کرد؛ مدلهایی کـه آمادگی الکترونیکی کشورها و جوامع اقتصادی را میسنجند و آنهایی کـه آمـادگی
الکترونیکـی صنعت یا سازمان خاصی را ارزیابی میکنند (امین علی ،البدوی و ناد .)8191 ،در این زمینه مهمترین مدلهایی که آمادگی
الکترونیکی در سطح سازمان را ارزیابی میکنند عبارتاند از :مدل بلوغ کسب وکار الکترونیک ،مدل آمادگی الکترونیکی مشاهدهشده،
مـدل  ،KPMGمدل  ،P393مدل ماچوال و براکل و مدل وردیکت( .محمدی ،فرهمند و شجاعی .)9311 ،در جدول  9مدلهای گوناگون
ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان (صنعت) آورده شده است( .شافعی و رضوانی)9317 ،
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شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی
جدول ( .)9مقایسه مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح سازمان
شاخصها

عنوان مدل

 .9تحصیالت  .8دانش  .3مهارت  .2تراکم ارتباطات

UNDP

 .9ارتباطات  .8رهبری الکترونیکی  .3امنیت اطالعات  .2سرمایه انسانی

McConnell

UNCTAD

 .9ارتباط پذیری  .8استفاده  .3دسترس  .2سیاست

حور علی ()8112

 .9زیرساخت فنی  .8محیط  .3مدیریت  .2امنیت  .1محیط  .2فرهنگ

ESME

 .9زیرساخت مخابراتی  .8نیروی انسانی و فرهنگ  .3مدیریت و سیاستها  .2ارتباطات با ذینفعان  .1امنیت
فناوری اطالعات  .2محیط حقوقی فناوری

هندوستان
مالزی

فتحیان ()9327

 .9اینترنت  .8پست  .3حسابداری  .2روابط مشتری  .1زنجیره تأمین

پانکاچ ()8113

 .9آمادگی کسبوکار  .8آمادگی فناوری  .3آمادگی تجارت الکترونیکی

رامایا ()8112

مصر

 .9اتصال  .8آگاهی از  .3 ICTاستفاده از ICT

کانادا

 .9دانش و نوآوری  .8مقررات  .3مهارت شبکه  .2دولت الکترونیکی  .1محتوا

پاراسورمان ()8111
جولتا ()8118

 .9رهبری  .8خطمشی  .3زیرساخت  .2مهارت  .1توانمندسازی شبکه  .2امنیت ارتباط  .7خدمات شبکه .2

موحدی و یاقوتی

فناوری ارتباطات  .1اخالق الکترونیکی

)(9322

ارزیابی
اینترنت

 .9سطح بروشوری  .8سطح فرصت  .3سطح حامی  .2سطح توسعهای

محوری
صنایع کشور

دادا ()8112

پیچیدگی استفاده حرفهای از اینترنت

NRI

الگوی

مینگ ،8111

 .9نفوذ اینترنت  .8پراکندگی جغرافیایی  .3میزان استفاده  .2زیرساخت ارتباطی  .1زیرساخت سازمانی .2

 .9محیط  .8آمادگی  .3مزایا و کاربردها

عوامل اولیه

آنونیموس (،)8111

 .9سرمایهگذاری  .8زیرساخت  .3بهرهگیری  .2درك فناوری الکترونیکی

ORBICOM

Mosaic

مآخذ

.9

زیرساختهای فاوا  .8ظرفیتهای بهکارگیری فاوا  .3فرصتهای ارزش افزای فاوا

لوی ()8113
کارولوکس و ظفر حیدری
()9323

(منبع :شافعی و رضوانی)9317 ،

 .3 .1تولید الکترونیکی
تولید الکترونیکی یک تولید پیشرفته است که از نتایج فناوریهای اطالعات و اینترنت برای یکپارچهسازی تمام اجزای عملیاتی یک
کارخانه برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده استفاده میکند (فان تاین چنگ )8191 ،تولید الکترونیکی شامل توانایی نظارت بر
تجهیزات و فرآیندهای گردش کار در محیط کارخانه ،پیش بینی تغییرات کیفیت محصول و کاهش عملکرد هر دستگاه بهمنظور
برنامه ریزی پویای تولید و عملیات نگهداری و همگام شدن با خدمات مرتبط کسب وکار برای دستیابی به یکپارچگی بین تولید و
سامانههای باالتر سازمان است( .فردوس محمد سعید )8192،همچنین به طور تخمینی تعدادی از مزایایی که صنایع از پیادهسازی تولید
الکترونیکی عایدشان میشود عبارتاند از:
کاهش انبارداری  81الی  21درصد.
کاهش زمان چرخه تولید  31الی  21درصد
افزایش عملکرد خروجی  92الی  82درصد
دقت پیشبینی  81الی  21درصد
کاهش کارهای در حال انجام  97الی  11درصد
کاهش زمان ورود اطالعات  11الی  71درصد
کاهش کار با کاغذ  31الی  11درصد (حسینی و همکاران)8198 ،
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 .2پیشینه پژوهش
در خصوص پیشینه تحقیق ،کارولوکس و ظفر حیدری ( )9323در پژوهشی با عنوان ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی صنایع ایران،
مدلی مبتنی بر  3عامل قابلیتهای دستیابی به زیرساختهای مرتبط با فاوا ،ظرفیتهای بهکارگیری فاوا و فرصتهای ارزش افزای فاوا
ارائه نمودهاند .امین علی و همکارانش ( )8191تالش کردند با استفاده از روش وردیکت مدلی برای ارزیـابی آمادگی الکترونیکی در
صنعت خودرو ارائه دهند .آنها با بررسی سطح آمـادگی فـروش و خـدمات پس از فروش شرکت ،درنهایت نوعی مدل سلسله مراتبی،
متشکل از چهـار بعـد اصـلی فراینـد ،افراد ،مدیریت و فناوری ارائه کردند .محمدی ،فرهمند و شجاعی ( )9311در پژوهشی چارچوبی
برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی در صنعت لبنیات رامک شیراز ارائه کردند .شافعی و رضوانی ( )9317در تحقیقی با عنوان « آمادگی
کسبوکار الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی » به بررسی و تدوین مدلی جهت ارزیابی
آمادگی الکترونیکی شرکتهای صنعتی پرداختهاند .همچنین باقری نژاد و سـتاری ( )9319بـرای سنجش میزان آمادگی سازمانها
بهمنظور پذیرش بهکارگیری و بهره مندی از فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدل مفهومی چهار الیه متناسبی با وضعیت بومی پیشنهاد
کردند .این مدل از  2معیار اصلی و  81زیر معیار تشکیلشده است .ضیایی پور ،محمدیان ،خوشالحان و تقی زاده ( )9311بـا بررسی
کلیه مدلهای مربوط به ارزیابی آمادگی الکترونیکی و پوشش قوتها و ضعفهای ایـن مدلها ،ابعاد جدیدی برای ارزیابی آمادگی
الکترونیکی کشـور پیشـنهاد دادنـد .آنـان بـر اسـاس رویکرد سیستمی و تحلیل محتوا ،به طبقهبندی ابعاد پرداختنـد ،سـپس بـه کمـک
روش آنتروپـی شانون درجه اهمیت هریک را مشخص کردند .االتوکن و اپساد ( )8112به بررسی آمادگی دانشگاه برای بهرهمندی از
فرصتهای متعـددی پرداختند که با پذیرش و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات ممکن میشود .کانـدانگ ،دچـان ودراو ( )8192در
پژوهش خـود بـه ارزیـابی آمـادگی الکترونیـکی در صنایع ساختوساز ویتنام پرداختند .آنان چارچوبی را معرفی کردند که بهخوبی به
هر دو بعد آمادگی الکترونیکی سازمانی و محیطی توجه میکند .الزم به ذکر است اغلب مدلهای مورداستفاده در تحقیقات پیشین،
شاخصهای کمـابیش مشـابهی را بررسـی کردهاند .لیکن تا آنجا که نویسندگان بررسی نمودهاند هیچیک از آنها به بررسی آمادگی
الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی نپرداختهاند.

 .3مدل مفهومی تحقیق
در پژوهش حاضر برای انتخاب مدل مناسب ،تمام مدلهای موجود بررسی شدند و از مدل کارو لوکس و ظفر حیدری به دلیل جامع
بودن ،بومی بودن و در حوزه صنایع تولیدی بودن آن الگو گیری شد .مدل یادشده یکی از مدلهایی است که شاخصهای متنوع و
جامعی را در نظر میگیرد و دستهبندی مناسبی از شاخصها را ارائه میکند .این شاخصها میتوانند بهطور کامل شاخصهایی که در
مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکـی وجـود دارنـد را پوشش دهند .شکل  9مدل مفهومی کالن تحقیق را نشان میدهد.

زیرساختهای فاوا در تولید

آمادگی الکترونیکی صنعت تولیدی جهت استقرار
تولید الکترونیکی

ظرفیتهای بکارگیری فاوا در تولید

فرصتهایارزشافزایفاوادرتولید


شکل ( .)1مدل مفهومی کالن تحقیق

 .1 .3سؤاالت تحقیق
 .1 .1 . 3پرسش اصلی:
الگوی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنعت تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی چگونه است؟

 .2 .1 . 3پرسش فرعی:
مؤلفه های اصلی اثرگذار بر میزان آمادگی الکترونیکی صنعت جهت استقرار تولید الکترونیکی کدماند؟
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 .4روششناسی پژوهش
وش پژوهش در این مقاله ترکیبی است و تحقیق در دو بخش کیفی و کمی و در  3گام به انجام رسیده است .در گام اول پژوهش از
روش  7مرحلهای فراترکیب 8باروسو و سندلوسکی ( )8113استفاده نمودهایم .از این روش برای یکپارچهسازی چندین مطالعه جهت
ایجاد یافتههای جامع و جدید استفاده میگردد .فراترکیب با فراهم کردن نگرش نظاممند برای پژوهشگران از راه ترکیب پژوهشهای
کیفی مختلف به کشف موضوعات و استعارههای جدید و اساسی میپردازد و با این روش دانش جاری را ارتقا داده ،یک دید جامع و
گستردهای را نسبت به مسائل جدید پدید میآورد( .زیمر )8112 ،در شکل  8این مراحل نشان دادهشده است .مدل مفهومی اولیه تحقیق

حاصل این گام است.

ارائه یافتهها

کنترل کیفیت

یافتهها

تجزیه و تحلیل و ترکیب

استخراج اطالعات مقاله

جستجو و انتخاب مقالهها

بررسی نظام مند متون

تنظیم پرسش پژوهش

شکل()2مراحل7گانهروشفراترکیب
در گام دوم به منظور تکمیل چارچوب مدل اولیه با  99نفر از خبرگان (ارشد) آشنا با مفاهیم تخصصی تولید الکترونیکی و آمادگی
الکترونیکی ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته انجام شد .جمعآوری و تحلیل دادهها به روش گلوله برفی تا اشباع نظری مقولهها یعنی تا
مرحلهای که امکان دستیابی به دادههای جدیدتر فراهم نبود (اشتراوس و کوربین ،3)9112 ،ادامه یافت .مدل ثانویه (تکمیلی) تحقیق
خروجی این مرحله بود.
گام سوم :به منظور اعتبار سنجی کمی مدل ،پس از تدوین پرسشنامه بر اساس مدل ثانویه ،نسبت به بررسی روایی ابزار تحقیق از 8
طریق روایی محتوایی و روایی سازهای پرداختیم .سپس در مرحله بعدی پایایی را از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه
نمودیم .نتایج حاصل موردقبول بودند .به منظور تعیین نوع روش آماری مورداستفاده ،از آزمون کولموگروف  -اسمرینوف برای تعیین
نرمال بودن دادهها استفاده نمودیم .نتیجه این آزمون حاکی از غیر نرمال بودن دادههای تحقیق بود .لذا با توجه به محدود بودن تعداد
نمونهها در گام اعتبار سنجی کمی ( 79نمونه) و نرمال نبودن دادهها ،جهت بررسی صحت وسقم فرضیات و آزمون مدل ثانویه تحقیق از

مدلسازی معادالت ساختاری توسط نرمافزارSmartpls3
ضرایب () ، t-valueبه بررسی برازش مدل تحقیق بر اساس شاخصهای

بهره بردیم .پس از تأیید مساعد بودن ضرایب مسیر و معنادار بودن
1

, Cv-Com

2

Cv-Redپرداختیم .نتایج بررسی

شاخصها ،نشاندهنده برازندگی مدل پیشنهادی بود و حاصل مراحل فوق کفایت علمی مدل پژوهش را تأیید نمود.

 .5تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق
 .1 . 5گام اول :فرا ترکیب
جهت دستیابی به چارچوب اولیه پژوهش از روش هفت مرحلهای فرا ترکیب سندلوسکی و باروسو ( )8113استفادهشده است .در این گام
با مرور نظاممند ادبیات موضوع و مقاالت پیشین به  891سند علمی دستیافتیم .پس از بررسی عناوین ،چکیدهها و محتوای مقاالت
استخراجشده  19مقاله مرتبط با موضوع مقاله استخراج شد .سپس با در نظر گرفتن تعریف پایه آمادگی الکترونیکی کارو لوکس و
بامطالعه دقیق محتوای مقاالت به استخراج شاخصهای مرتبط با  3مؤلفه زیرساختهای فاوا در تولید ،ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در
تولید و فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید پرداختیم 39 .شاخص در ذیل  3مؤلفه اصلی کشف و برچسبگذاری شدند .جدول  8نتایج
حاصل از برچسبگذاری شاخصها را نشان میدهد.
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جدول ( )2مقوله بندی یافتهها
مقوله اصلی

شاخصها

مؤلفهها

منابع انسانی
قانونی – حقوقی
فنی و تجهیزات

زیرساختهای فاوا در تولید

مدیریتی
مالی و اقتصادی
فرهنگسازمانی
پیشبینی تقاضا
طراحی محصول
تجارت و بازرگانی
زنجیره تأمین
کنترل و نظارت آنالین

ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در تولید

نگهداری و تعمیرات
تبادل داده و اطالعات
تصمیمگیری
بازاریابی و تبلیغات

آمادگی الکترونیکی صنعت جهت

بهبود ارتباط با مشتریان

استقرار تولید الکترونیکی

کاهش هزینههای تولید
افزایش سرعت
افزایش درآمد
بهبود طراحی محصول
افزایش دقت در تولید
کاهش ریسک
بهبود کیفیت تولید

فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید

کاهش زمان تولید
کاهش مصرف انرژی
کاهش خطا و خرابی
بهبود تبادل اطالعات
یکپارچگی سیستمهای اطالعاتی
ارتقاء امنیت اطالعات
بهبود انجام فرآیندهای تولید
افزایش دسترسپذیری

برای کنترل مفاهیم استخراجی از مقایسه نظر پژوهشگران با یک خبره استفادهشده است .جهت ارزیابی میزان توافق بین این دو رتبه
دهنده از شاخص کاپای کوهن استفاده نمودهایم .که این شاخص بین صفرتا یک نوسان دارد( .محقر ،جعفر نژاد ،مدرس یزدی و صادقی

مقدم .)9318 ،با استفاده از نرمافزار SPSS88

عدد معناداری  1/119و مقدار شاخص  1/211محاسبه گردید که با توجه به کوچکتر

بودن عدد معناداری از  ، 1/11فرض غیر مرتبط بودن کدهای استخراجی رد میشود .پس می توان ادعا کرد که استخراج کدها از پایایی
مناسبی برخوردار است.

 .1 .1 . 5فرضیات تحقیق
حال پس از استخراج چارچوب اولیه تحقیق میتوان به طرح فرضیات زیر پرداخت:
)9

بین زیرساخت های فاوا در تولید با آمادگی الکترونیکی صنعت جهت استقرار تولید الکترونیکی ارتباط مثبت و معنـاداری وجـود
دارد.
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)8

بین ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در تولید با آمادگی الکترونیکی صنعت جهت استقرار تولید الکترونیکی ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد.

)3

بین فرصت های ارزش افزای فاوا در تولید بـا آمـادگی الکترونیکـی صـنعت جهـت اسـتقرار تولیـد الکترونیکـی ارتبـاط مثبـت و
معناداری وجود دارد.

)2

الگوی پیشنهادی عوامل مؤثر بر آمادگ ی الکترونیکی صنعت جهت استقرار تولید الکترونیکی از برازش خوبی برخوردار است.

 .2 . 5گام دوم :تکمیل و بهبود چارچوب اولیه تحقیق
پس از استخراج چارچوب اولیه پژوهش با روش فرا ترکیب ،به استفاده از روش کیفی جهت غنیسازی و ترمیم مدل اولیه از طریق انجام
مصاحبههای ن یمه ساختاریافته با خبرگان پرداختیم .پس از مصاحبه با هریک از خبرگان از او خواستیم تا نفر بعدی را معرفی نموده و
تا زمانی که نکته جدیدی از سوی خبرگان ارائه گردد کار ادامه یافت .بدین منظور پرسشنامه ای تدوین گردید که در آن از خبرگان سؤال
شده بود تا چه اندازه نسبت بهقرار گرفتن هر یک از زیر مؤلفههای آمادگی تولید الکترونیکی در ذیل مؤلفههای  3گانه آمادگی تولید
الکترونیکی موافق هستند و درصورتی که تمایل به افزودن زیر مؤلفه دیگری دارند می توانستند نظر خود را کتباً اعالم نمایند تا در این
خصوص نظر سایر خبرگان نیز جمعآوری گردد .پس از انجام مصاحبه ها و گردآوری نظرات خبرگان ،نوبت به تحلیل محتوای دادههای
مصاحبهها بود .جهت شناسایی زیر مؤلفه های مدل از روش تحلیل محتوای سازهای الوشه استفادهشده است .بر اساس روش الوشه
( ،)9171از اعضای پانل محتوا (خبرگان) خواسته شد به میزان مناسب بودن هر آیتم با انتخاب یکی از سه گزینه «ضروری»« ،مفید اما نه
ضروری» یا «غیر الزم» پاسخ دهند .با توجه به رابطه  9نسبت روایی محتوایی محاسبه گردید و با توجه به سطح موردنیاز برای

معناداری آماری ( )p<1/11و با توجه به جدول الوشه برای  N=99حداقل مقدار CVR= 1/11
دست آمد .)Lawshe, 9171; Punniyamoorthy et al. 8199( .نتایج تحلیل دادههای جمعآوری شده از مصاحبه با خبرگان
برای هر آیتم جهت پذیرش آن به

در جدول  3آورده شده است:
رابطه :9
 = Neتعداد اعضایی که پاسخ ضروری دادهاند.
 =Nتعداد اعضای پانل
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جدول ( )3نتایج تحلیل مصاحبههای نیمه ساختار یافته با خبرگان
فراوانی امتیازها
مؤلفههای اصلی مدل

( :1اهمیت بسیار زیاد  :9اهمیت بسیار کم)
زیر مؤلفه (شاخص) های مدل

CVR

زیرساختهای فاوا در تولید
ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در تولید
فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید

کامالً ضروری

مفید اما نه ضروری

غیر الزم

 ≥ 1امتیاز ≥ 7

 ≥ 2امتیاز ≥ 2

 ≥ 2امتیاز ≥9

منابع انسانی

91

9

1

288

فنی و تجهیزات

99

1

1

9118

قانونی و حقوقی

1

8

1

238

مالی و اقتصادی

1

9

9

238

مدیریت

91

9

9

288

فرهنگسازمانی

1

8

1

238

پیشبینی تقاضا

91

9

1

288

طراحی محصول

99

1

1

9118

تجارت و بازرگانی

91

9

1

288

زنجیره تأمین

91

9

1

288

کنترل و نظارت آنالین

99

1

1

8911

نگهداری و تعمیرات

91

9

1

8911

تبادل داده و اطالعات

99

1

1

8911

تصمیمگیری

1

9

9

238

بازاریابی و تبلیغات

2

8

9

228

ارتباط با مشتریان

91

9

1

288

کاهش هزینههای تولید

1

9

9

238

افزایش سرعت تولید

91

9

9

288

افزایش درآمد

91

9

1

288

بهبود طراحی محصول

91

9

1

288

افزایش دقت در تولید

1

8

1

238

کاهش ریسک

2

9

8

228

بهبود کیفیت

1

9

9

238

کاهش زمان تولید

91

9

1

238

کاهش مصرف انرژی

1

1

8

238
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فراوانی امتیازها
مؤلفههای اصلی مدل

( :1اهمیت بسیار زیاد  :9اهمیت بسیار کم)
زیر مؤلفه (شاخص) های مدل

CVR

کامالً ضروری

مفید اما نه ضروری

غیر الزم

 ≥ 1امتیاز ≥ 7

 ≥ 2امتیاز ≥ 2

 ≥ 2امتیاز ≥9

کاهش خطا و خرابی

1

8

1

238

بهبود تبادل اطالعات

99

1

1

9118

یکپارچگی سیستمهای اطالعاتی

99

1

1

9118

ارتقاء امنیت در تولید

91

9

1

288

بهبود انجام فرآیندهای تولید

1

8

1

238

افزایش دسترسپذیری

2

8

9

228

با توجه به جدول فوق 3 ،شاخص افزایش دسترس پذیری ،کاهش ریسک و بازاریابی و تبلیغات با کسب امتیاز  822از فهرست اولیه
شاخص های مدل پیشنهادی حذف گردید و وجود بقیه شاخص ها در مدل پیشنهادی مورد تأیید خبرگان تحقیق قرار گرفت .حاصل این
گام مدل تکمیلی پژوهش بود.

 .3 . 5گام سوم :اعتبار سنجی کمی مدل تکمیلی پژوهش
در این گام به اعتبار سنجی کمی مدل تکمیلی بر اساس نظر خبرگان (میانی) و تجزیهوتحلیل آماری توسط آزمونهای آمار استنباطی
جهت آزمایش کفایت علمی مدل و اصالح احتمالی آن پرداختهایم .خبرگان میانی  79نفر از استادان دانشگاه ،پژوهشگران ،مدیران و
کارشناسان صنایع تولیدیِ آشنا با مفاهیم آمادگی الکترونیکی و تولید الکترونیکی بودند .برای انتخاب روش آماری مناسب جهت آزمون
مدل پیشنهادی ،ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار میگیرد اطمینان حاصل میکردیم .این کار با استفاده از آزمون

کولموگوروف – اسمیرنوف توسط نرمافزار SPSS88

انجام پذیرفت و با توجه به مقادیر بهدستآمده و نظر به اینکه سطح معناداری

آزمون برای متغیرها کمتر از  1/11است ،فرض نرمال بودن کلیه متغیرها رد گردید یعنی کلیه متغیرها غیر نرمال بودند.

 . 6مدل سازی معادالت ساختاری
در این قسمت جهت آزمون مدل پیشنهادی پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و روابط علی مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری استفاده
نمودهایم .به دلیل عدم نرمال بودن دادهها و همچنین بزرگ نبودن تعداد دادهها از روش حداقل مربعات جزئی 2برای آزمون مدل مفهومی

تحقیق استفادهشده است .انجام این آزمون توسط نرمافزار Smart PLS 3

صورت گرفته است .هنگامیکه شواهد کافی مبنی بر

روایی و پایایی مدلهای بیرونی به دست آمد ،به ارزیابی مدل درونی پرداختهشده است( .آذر و همکاران )9319 ،بدین منظور ابتدا روایی
محتوایی ابزار تحقیق توسط چند خبره مورد تأیید قرار گرفت و پس از گردآوری پرسشنامههای تحقیق ،بهوسیله تحلیل عاملی اکتشافی
روایی سازهای آزمون شد .همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید که
مقادیر آزمون همه متغیرها باالتر از  1/2بود .نتایج حاصل از این ارزیابیها حاکی از تأیید روایی و پایایی ابزار پژوهش بود.
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 .1 . 6بررسی ضرایب مسیر مدل تحقیق
در این مطالعه از تحلیل عاملی تائیدی برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه هایشان استفادهشده است .بهمنظور تأیید هر یک از
شاخصهای در نظر گرفتهشده در مدل تحقیق ،بارهای عاملی و  t-valueهر یک از آنها با نرمافزار  SmartPLS3محاسبه گردید.
نتایج حاصل در اشکال  3و  2قابلمشاهده است .اعداد نوشتهشده بر روی فلشها در شکل زیر ،درواقع ضرایب بتای استانداردشده در
رگرسیون های کمترین مربعات معمولی است که همان ضرایب مسیر در مدل درونی پی آل اس است .مقدار مطلوب آن معموالً بیش از
 1/8است (چن .)9112 ،بارهای عاملی درواقع قدرت رابطه بین گویه ها (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده است .اگر بار عاملی بزرگتر
از  1/1باشد وضعیت مطلوب است .معیار اصلی دیگر برای قضاوت ،آماره  tاست .باید آماره  tنیز در حد قابلقبول ،بزرگتر از مقدار
بحرانی  ،1/11یعنی  9,12باشد .همانگونه مشاهده میکنید تمامی بارهای عاملی مشاهدهشده معنادار هستند.

شکل ( )3ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق در حالت استاندارد
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شکل ( )4ضرایب مسیر درحالت معناداری t-value

با توجه به نتایج بهدستآمده می توان نتیجه گرفت که فرضیات تحقیق تأییدشدهاند:


زیرساختهای فاوا در تولید بر آمادگی الکترونیکی صنعت جهت استقرار تولید الکترونیکی اثر مثبت و معنادار دارند.

قدرت رابطه میان متغیر زیرساختهای فاوا در تولید با متغیر آمادگی تولید الکترونیکی برابر  1/322محاسـبه شـد و آمـاره آزمـون نیـز
 8/198به دست آمد که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  18یعنی  9/12بوده و نشان میدهد همبستگی مشـاهدهشـده مثبـت و
معنادار است .بنابراین با توجه به مدل تأییدی پژوهش زیرساختهای فاوا در تولید ،تـأثیر مسـتقیم مثبـت و معنـادار بـر آمـادگی تولیـد
الکترونیکی دارد.
 ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در تولید بر آمادگی الکترونیکی صنعت جهت استقرار تولید الکترونیکی اثر مثبت و معنادار دارند.
قدرت رابطه میان متغیر ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در تولید با متغیر آمادگی تولید الکترونیکی برابر  1/221محاسبه شد .آمـاره آزمـون
نیز  3/188به دست آمد که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای  81یعنـی  9/12بـوده و نشـان مـیدهـد همبسـتگی مشـاهدهشـده
معنادار است .بنابراین با توجه به نتایج مذکور ،ظرفیتهای بهکارگیری فاوا در تولید تـأثیر مسـتقیم مثبـت و معنـادار بـر آمـادگی تولیـد
الکترونیکی دارد.
 فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید ،بر آمادگی الکترونیکی صنعت جهت استقرار تولید الکترونیکی اثر مثبت و معنادار دارد.
قدرت رابطه میان متغیر فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید با متغیر آمادگی تولید الکترونیکی برابر  1/212محاسبه شد و آماره

آزمون نیز  1/127به دست آمد .مقدار آماره بزرگتر از مقدار بحرانی t

در سطح خطای  81یعنی  9/12بود .این مقدار نشان میدهد

همبستگی مشاهدهشده معنادار است .بنابراین با توجه به نتایج حاصلشده ،فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید ،تأثیر مستقیم مثبت و
معنادار بر آمادگی تولید الکترونیکی دارند.

 .2. 6بررسی شاخصهای برازش مدل ساختاری
هنوز در مورد یک آزمون بهینه در خصوص برازش مدل ساختاری توافق همگانی وجود ندارد و مقالههای گوناگون شاخصهای مختلفی
را ارائه کردهاند (هومن .)9327 ،در پژوهش حاضر ،برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از شاخص بررسی اعتبار اشتراکی و شاخص
بررسی اعتبار حشو یا افزونگی استفادهشده است .شاخص اشتراك  ،کیفیت مدل اندازهگیری هر بلوك را میسنجد .مقادیر مثبت این
شاخصها ،نشانگر کیفیت مناسب و قابلقبول مدل اندازهگیری و ساختاری است .شاخص حشو یا افزونگی قدرت پیشبینی مدل را
مشخص میسازد .شاخص حشو باید در مورد تمامی سازههای درونزای مدل محاسبه شود )Shaver, 8111( .جدول  2نشاندهنده
مقادیر شاخصهای اشتراکی و افزونگی است.
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جدول ( )2شاخصهای اشتراکی ( )CV-Comو شاخص افزونگی ()CV-Red
متغیر

CV-Com

CV-Red

زیرساختهای فاوا در تولید

1/231

1/11

ظرفیت بهکارگیری فاوا در تولید

1/291

1/121

1/229

1/832

فرصتهای ارزش افزای فاوا در تولید

همانگونه که مشاهده میشود کلیه مقادیر شاخص های اشتراکی و افزونگی مثبت بوده و این نشان از تأیید برازش مدل مذکور دارد.
شکل  1الگوی مفهومی نهایی پژوهش را نشان میدهد .بدینوسیله الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنعت جهت
استقرار تولید الکترونیکی و عوامل آن پس از پشت سر گذراندن مراحل مختلف حاصل شد و بدینوسیله به سؤاالت تحقیق پاسخ داده
شد.

شکل ( )5مدل مفهومی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی
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نتیجهگیری
با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که عواملی چون آمادگی صنعت در ایجاد زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات
مناسب جهت تولید ،آمادگی صنعت جهت بهکارگیری ظرفیتهای فاوا در تولید و توان بهرهگیری از فرصتهای ارزش افزای فاوا در
تولید ،در میزان آمادگی الکترونیکی صنعت تأثیر مستقیم مثبت و معنادار دارند .نتایج برخی از تحقیقات پیشین نشان میدهد که
زیرساختهای فاوا بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر درزمینهٔ آمادگی الکترونیکی سازمانها (صنایع) است (ماچوال و براکل8112،؛
حنفی زاده و همکاران )8111،همچنین ظرفیتهای به کارگیری فاوا شاخصی است که میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات را در
سطح جامعه (صنعت) نشان میدهد در برخی از منابع از آن بهعنوان کاربرد الکترونیکی (برهمند )9312 ،و یا میزان نفوذ فاوا (چوسری،
 )8113نامبردهاند .منابع انسانی یکی دیگر از عوامل زیربنایی در آمادگی الکترونیکی است .پژوهشهای پیشین نیز بر این ادعا صحه
میگذارند (محمدی ،برهمند و شجاعی 9311 ،و حنفی زاده و همکاران .)8111،همچنین شاخصهای امور اقتصادی نظیر کاهش هزینه،
افزایش درآمد در مدل هیکس ( )8118و شاخص ارتباط با مشتریان در مدل (مک کانل )8111،و شاخص ارتقاء امنیت توسط موحدی و
همکاران ( )9313و شاخصهای یکپارچگی و ارتباط سیستمها و تبادل دادهها و اطالعات توسط مدل (محمدی ،برهمند و شجاعی)9311 ،
و نیز شاخص افزایش سرعت ،کیفیت و کاهش زمان توسط مدل (مهری و عبدالهیان )9311،مدنظر قرارگرفتهاند که از آنها میتوان
به عنوان دستاوردهای مشابه این پژوهش با سایر تحقیقات نام برد .همچنین تحقیقات داخلی که به بحث آمادگی الکترونیکی پرداختهاند،
کمتر بر آمادگی الکترونیکی درزمینهٔ استقرار تولید الکترونیکی تمرکز کردهاند .بـرای نمونـه ،بیشـتر صـنایع خودروسـازی (امین علی
و همکاران ،)8191 ،صنایع خدماتی (باقری نژاد و ستاری9319 ،؛ نور افروز و همکـاران )9319 ،و بنگاههای کوچک و متوسط (سهرابی
و خـانلری9311 ،؛ منوریـان ،مانیـان ،موحـدی واکبری )9313 ،را بررسی کردهاند .از ایـن حیـث ،پژوهش حاضر میتواند بر خأل
تئوریک ارتباط میان آمـادگی الکترونیکـی و تولید الکترونیـکی تأثیرگذار باشد .از سوی دیگـر ،بهکارگیری روش پـژوهش آمیخته و
مدلسازی معادالت ساختاری به شکل منحصربهفردی برای بررسی آمـادگی الکترونیکی بهکاربرده شده است .در خصوص موانع
تحقیق نیز ،مهمترین محدودیت پیش روی محققان ،کمبود خبرگان آشنا با مفاهیم تولید الکترونیکی بود که بدیع بودن مباحث تولید
الکترونیکی موجب این امر شده بود.
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