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  مقدمه - 1

 العـاده  فـوق اخیـر   یها سالدر  فناوریتغییر بزرگی و سرعت 

را بـه عـاملی    فنـاوری ، هـا  ینـوآور بوده است. سرعت بسیار زیاد 

در رشـد و موفقیـت اقتصـادی تبـدیل کـرده اسـت.        کننده نییتع

بـرای عقـب نمانـدن از تغییـرات      دیـ با یمکشورها، صنایع و افراد 

خــود را افــزایش  یهــا تیــقابل فنــاوری،و مهــار کــردن  فناورانــه

برای متناسب شدن با محیط پـرتالطم   پذیری انعطاف ].6[بدهند

 یهـا  چـالش در جهت حفـظ مزیـت رقـابتی، یکـی از      وکار کسب

اساسی فراروی مـدیران امـروز اسـت. تحـوالت سـریع و پویـایی       

 هـا  سـازمان را بـرای   پـذیری  انعطافبازارهای رقابتی، دستیابی به 

تحقیقـات زیـادی بـر    ]. 4[بیش از گذشته ضـروری کـرده اسـت   

ن یک عنصر کلیدی از پاسخ سـازما  عنوان بهتولید  پذیری انعطاف

   ].37[اند کردهتمرکز  فناوری)پویایی  ازجمله( محیطی پویاییبه 

 رنـدگان یگ میتصـم محیطـی بـدان معنـی اسـت کـه       پویـایی 

 ینـ یب شیپـ اطالعات محدودی در مورد عوامل محیطـی دارنـد و   

ــت  ].41[تغییــرات خــارجی برایشــان دشــوار اســت  ــدم قطعی ع

ممکن است بـا توجـه بـه سـطح تقاضـا، قیمـت        (پویایی)خارجی

سترس بودن منابع وجود داشته محصول، ترکیب محصول و در د

اقـدامات   جمله ازممکن است از منابع مختلف،  پویایین باشد. ای

-بـه  فناورانه یها ینوآوررقبا، ترجیحات مشتری در حال تغییر و 

  ].32[آیند وجود

هستند که بـرای وفـق دادن   نیازمند این  ها شرکت که یدرحال

که به سـرعت در   ییطهایمحو  ینیب شیپخود با شرایط غیرقابل 

 ریپـذ  انعطـاف ) فناوری(ازجمله تغییرات سریع حال تغییر هستند

فرایندهای تجاری خود را نیز بـرای دسـت    ستیبا یم آنهاباشند، 

محققـان نیـاز بـه    ]. 26[یافتن به کارایی عملیـاتی بهینـه سـازند   

عملیـاتی   یهـا  رونـد بیشـتر فرآینـدهای یـادگیری و     یها یبررس

شرح دهـد؛ چـرا    تواند یمتولید دارند که  پذیری انعطافمرتبط با 

نسبت به برخی دیگر با موفقیت بیشـتری بـه    ها شرکتبعضی از 

  ].31[دهند یمپاسخ  محیط یها ییایپو

و نیز رقابـت شـدید بـین     ها شرکتامروزه با توجه به پویایی 

در معرض تحول و دگرگونی بوده، موفقیت نهایی و  ها شرکت، آنها

در مواجهه شـدن   ها سازمانحتی گاهی بقای سازمانی به توانایی 

 ی وابسـته اسـت.  فنـاور  یهـا  ییایـ پو ازجملهبا تغییرات محیطی 

باشند تا هم  ریپذ انعطافتولیدی باید به اندازه کافی  یها سازمان

موجـود در آینـده    یهـا  فرصتو هم  ینیب شیپتهدیدات غیرقابل 

را مـدیریت کننـد و باعـث کـارایی عملیـات       ثبات یبنامطمئن و 

  شرکت گردند.

اصـلی و پیشـرو در جهـت     یهـا  بخشتولیدی از  یها شرکت

، مـدت  یطوالنرشد و پیشرفت اقتصادی کشور هستند که با بقای 

باعـث افـزایش    توانند یمرشد و ایجاد نوآوری در یک صنعت پویا 

 نهیزم درصادی کشور شوند. در این راستا، انجام پژوهش رشد اقت

 یگـر  یانجیـ مبا درنظر داشـتن   و کارایی عملیاتی فناوریپویایی 

. در این مقاله، شود یماحساس  شیپ از شیبتولید  پذیری انعطاف

پس از مقدمه به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شـده،  

سپس مدل مفهومی و روش پژوهش توضیح داده شده است. پس 

و ارائـه   یریـ گ جـه ینتپـژوهش،   یهـا  داده لیوتحل هیتجزاز شرح 

 یشنهادها بیان گردیده است.پ
 

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

 کارایی عملیاتی -2-1

 میـزان  چه به سازمان یک که است مفهوم این بیانگر کارایی

در  عملکـرد  بهتـرین  نسـبت بـه   تولید، راستای در خود منابع از

کارایی عملیاتی از نسبت  ].2[است کرده استفاده زمان، از مقطعی

شـده و از دو   ها در فرایند ایجاد ارزش گرفته ها به ورودی خروجی

بعد؛ یعنی کارایی مبتنـی بـر هزینـه و کـارایی مبتنـی بـر زمـان        

که کارایی مبتنـی بـر هزینـه بـه      درحالی ].26[تشکیل شده است

هـای   های تغییـرات مهندسـی و هزینـه    های کیفیت، هزینه هزینه

کارایی مبتنی بر زمان با سرعت  ]،39و  26[شود وط میتولید مرب

گـامی در تولیـد همـراه     تحویل و قابلیت اطمینان، زمـان و پـیش  

در ایـن پـژوهش، قابلیـت اطمینـان و سـرعت تحویـل       کـه   است

العاده، زمان تأخیر تولید بسیار کوتاه، داشـتن چرخـه تولیـد     فوق

راهبـرد   یـک  سـریع  تولیـد پاسـخگوی   ].26[شود عالی تعبیر می

 تـدارک  زمـان  کاهش هدفش که سازمان است سطح در گسترده

 بـا  ارتبـاط  اسـت. در  یـک سـازمان   عملیات های جنبه تمام برای

 بـر  سـریع  گـوی پاسـخ  تولیـد  سـازمان،  خود عملیات و فرآیندها

ب موجـ  که کند می تمرکز شرکت در سراسر تدارک زمان کاهش

  ].11[شود  می سریع پاسخ البته هزینه و کاهش کیفیت، افزایش

رفته است.  روند که ازدست شمار میها بخشی از سود به هزینه

کار که سازمانی فرایندهای عملیاتی در کالس جهانی را به هنگامی

جملـه هزینـه،    طور همزمـان در چنـدین شـاخص از    گیرد، به می

یابـد.   های انتظار، موجودی و خدمات به مشـتری رشـد مـی    زمان

های عملیـاتی   وکار، هزینه و سایر شاخص کسببهبود فرایندهای 

بیشتر محصـوالت تولیـدی بـا     ،دهد. امروزه را تحت تأثیر قرار می

 10درصد و یا حتی کمتـر از   20هزینه دستمزد مستقیم کمتر از 

که هزینـه مـواد بـیش از نیمـی از      شوند. درحالی درصد تولید می

سربار است. بـه  گیرد و بقیه هزینه مربوط به  هزینه کل را دربرمی

کـارگیری   های دستمزد نـرخ ثـابتی دارنـد، بـه     دلیل اینکه هزینه
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ریزي نشده و  تواند زمان اضافی تولید برنامه اثربخش این منابع می

دلیل را کاهش دهد. روش مناسبی بـراي کـاهش    سپاري بی برون

هزینه سربار، اسـتفاده از اتوماسـیون جهـت سـاده و موثرسـازي      

هاي پرسازي نیـز   ر است. عالوه بر این، هزینهوکا فرایندهاي کسب

تـوجهی بـه کـاهش آنهـا      هایی اسـت کـه معمـوال    ازجمله هزینه

وانتقـال   ها شامل هزینه موجودي، هزینه نقل شود. این هزینه نمی

  ].9[کاال و ذخیره آنها است

دهد کـه تغییـرات مهندسـی پرهزینـه و      ، هشدار می3دمینگ

درنتیجـه یـک شـاخص مهـم     گاهی اوقات غیـرممکن هسـتند و   

سه شاخص شامل ]. 39[دشو رایی مبتنی بر هزینه محسوب میکا

هاي کیفیت کل، تغییرات در مهندسی در مرحلـه تولیـد و    هزینه

هـاي واحـد یـا     هزینه  کند به همه هزینه واحد تولید(که اشاره می

هاي کارایی عملیـاتی مـرتبط    عنوان مؤلفه هزینه کل هر تولید) به

  ].39[اند ر نظر گرفته شدهبا هزینه د

 تولید پذیري انعطاف -2-2

رقـابتی در  راهبـرد  یک  عنوان بهتولید،  پذیري انعطافموضوع 

در حـال   سـرعت  بـه امروزي بیش از هـر زمـان    وکار کسبمحیط 

 از دیدگاه سوامیداس ].32[استفزاینده مهم  طور به و تغییر است

تولید ظرفیت یک سیستم تولیـدي   پذیري انعطاف ،]33[4و نیوئل

براي تطابق موفق با شرایط محیطی در حال تغییـر و مقتضـیات   

و اشاره به توانایی سیستم تولیدي براي مقابله بـا   باشد یمفرایند 

نشات گرفته از محـیط دارد. همچنـین در تعریـف     يها يداریناپا

 تولیـد را توانـایی تغییـر یـا     پـذیري  انعطاف] 37[5جامعی، آپتون

 راتیتأثنشان دادن با کمترین هزینه، زمان، تالش یا  العمل عکس

  .کند یممنفی در عملکرد تعریف 

تولید را توانایی سیستم تولیدي  پذیري انعطاف، 6ماسکارنهاس

که از محیط ناشی  یثبات یببراي مقابله با شرایط در حال تغییر یا 

تولیـد را سـرعت و    پـذیري  انعطـاف ، 7دانـد. کـاکس   مـی  ،شود می

بـه تغییـرات در وضـعیت بـازار      تواننـد  یم ها کارخانهسهولتی که 

، از یک دیدگاه عملیـاتی،  8پاسخ دهند تعریف کرده است. ناگارور

توانایی سیسـتم در مطابقـت سـریع بـا      عنوان بهپذیري را  انعطاف

هرگونه تغییر در عواملی مثل محصول، فرآیند، بارهـا و شکسـت   

  ].14[کند یمماشین تعریف 

3 Deming 
4 Swamidass & Newell 
5 Upton 
6 Mascarenhas 
7 Cox 
8 Nagarur 

ــین  ــوان یمــهمچن ــذیري را  انعطــاف ت ــهپ شــاخص  عنــوان ب

براي جـذب عـدم    اش یخارجبین سیستم و محیط  دهنده ارتباط

ر یـ توانایی تغی عنوان بهقطعیت، درجه پویایی سیستم و همچنین 

پـذیري عملیاتی(تولیـد)،    انعطاف .]22[و سازگاري در نظر گرفت

 سـرعت  بـه سازد تا بتوانند سطوح تولیـد را   ها را آماده می سازمان

تغییر دهند، محصوالت جدیـد را بـا سـرعت توسـعه دهنـد و بـا       

بـراي یـک    ].4[سرعت بیشتري به تهدیدات رقابتی پاسخ دهنـد 

در ســاختار،  توانــد یمــیــا فقــدان آن  پــذیري انعطــافســازمان، 

مشـاهده   ،بـرد  یمـ کار و راهکاري که به راهبردآن و  يها ستمیس

، از نظر بنیادین در مدیریت و کنترل تمـامی  پذیري انعطافشود. 

، کشـورها و جهـان بـا آن    ها سازمانکه افراد،  ییها نانیاطمعدم 

 ].13[، با اهمیت استشوند یممواجه 

تولیـد بـه یـک متغیـر منفـرد اشـاره        پذیري انعطافاصطالح 

. در ایـن  ]38[کلی از متغیرهـا اشـاره دارد    طبقهنداشته و به یک 

تولیـد   پـذیري  انعطـاف متفـاوتی از ابعـاد    يهـا  يبند میتقسراستا 

تولید  پذیري انعطاف، ]17[9و همکاران ت گرفته است. براونرصو

، فرایند، محصول، خط آالت نیماش را مشتمل بر هشت بعد شامل

پـذیري   انعطـاف . دندان یمو مشی، حجم، توسعه، عملیات و تولید 

ــن پـــژوهش،  تولیـــد  ــژوهش پاتـــل و   در ایـ ــه از پـ برگرفتـ

ــاران ــد 5)، از 2012(10همک ــ بع ــانی،  آالت نیماش ــروي انس ، نی

ترکیبـی   پـذیري  انعطافمواد، توسعه محصول جدید و  ییجا جابه

  .شود یمسنجیده 

  محیطی پویایی -2-3

رویکردي جامع و توانمنـد، امـروزه    مثابه به راهبرديمدیریت 

هـاي انتفـاعی، غیرانتفـاعی و دولتـی،      در سطح جهان در سازمان

 ریتـأث آورده اسـت. در ایـن رویکـرد، بـه      دسـت به يا ژهیوجایگاه 

از گذشـته، توجـه    تـر  پررنـگ عوامل محیطی بر عملکرد سازمان، 

سازمانی موفق خواهد بود کـه بتوانـد   ، راهبرديشود. از منظر  می

در میدان رقابت با استفاده از منـابع موجـود، بـاالترین جایگـاه و     

پویـایی محیطـی عـدم اطمینـان     ]. 13[موقعیت را به دست آورد

که ویژگی  ینیب شیپباالست که یک شرکت را با محیط غیرقابل 

، تنوع شدید در تقاضاي مشتریان و فناوريآن تغییرات سریع در 

. تغییـرات  کند یم رو روبه ،باشد یممواد  نیتأمنوسانات  شدید در 

در محـیط ممکـن اسـت ماهیـت      ینـ یب شیپـ و اقدامات غیرقابل 

جدید و یـا تهدیـدها بـراي شـرکت      يها فرصترقابت را با کسب 

9 Browne et al 
10 Patel et al 
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 ].24[تغییر دهد

برخی از محققان، پویایی محیطی را براساس سه بعد پویـایی  

در ]. 19[انـد  بررسی نمـوده  فناورانهتقاضا، پویایی تأمین و پویایی 

و پویـایی بـازار    فناورانـه ، پویـایی  ]34[11سو و همکـاران  مطالعه

گرفتـه  ردرنظدو بعـد اساسـی عـدم اطمینـان محیطـی       عنوان به

و  فناورانـه ایی بـازار، پویـایی   پویـ  ،بندي دیگرياند. در طبقه شده

 شده ابعاد و عناصر پویایی محیطی شناخته عنوان بهپویایی رقابتی 

 عنوان به فناوريدر این پژوهش نیز، پویایی  ].35و  31، 20[است

جداگانـه مـورد    طـور  بـه ابعاد پویایی محیطـی،   نیتر مهمیکی از 

  .شود یمبررسی واقع 

 انهفناورپویایی  -2-3-1

. بـراون   اند کردهارائه  فناوريتعاریف متنوعی از  نظران صاحب

که انسان را به  کند یمراهکارها و اهدافی تلقی  عنوان بهرا  فناوري

را  فنـاوري  . خلیـل، ]3[دکنـ  یمتولید ماهرانه و اثربخش رهنمون 

که  داند یم ییها ستمیسو  ها روش، محصوالت، ابزار، ها دانشکلیه 

تا محصول یا خدمتی ارائه شود. در واقع  شود یمخدمت گرفته به 

ري جهـت کمـک بـه تـالش     ، کاربرد عملی دانـش و ابـزا  فناوري

 ].6[است ها انسان

 يهـا  یـی داراکه در یـک شـرکت وجـود دارنـد،      ییها فناوري

، افزار سخت توانند یم ها ییدارا. لذا این هستندآن شرکت  فناورانه

و مجموعـه دانـش    آنهـا و دانش فنـی باشـند.    مغز افزار، افزار نرم

ــقابل ــا تی ــازمان،   يه ــی س ــهفن ــزات و   ازجمل ــان، تجهی کارکن

 منـابع،  بـر  مبتنی دیدگاه]. 6[دهند یمرا تشکیل  شیها ستمیس

 پایـدار  رقابتی مزیت عنوان به شرکت را یک فناورانه هاي قابلیت

  ].16[کند می شرکت محسوب آن

 رقباي ها و شرکت هاي توانمنديو  جریانات به فناورانهپویایی 

 همچنـین  و نـوین  هـاي  يفناور به یابی دست و توسعه براي آنها

 توسـعه  و تولیـد  در شـده  روز به و پایه فناوريمنابع  از استفاده

  .]36و  29[دارد اشاره ها شرکت بین جدید محصوالت

یـک  ]. 8[اسـت  فنـاوري شامل نرخ تغییـرات   فناورانهپویایی 

همه امور را هم در شـرایط ثبـات و هـم    شرکت مدرن باید بتواند 

کوتـاه را در تمـام    يهـا  چرخـه  دیـ با شرکت مدیریت کند.  تغییر

از طراحی محصول و تولید گرفتـه تـا توزیـع و بازاریـابی     عملیات 

  ].6[مدیریت کند

فشـار،    جهینتسطح باالیی از رقابت را در  فناورانه يها ییایپو

به  ها سازمان. کند یمریسک و عدم اطمینان براي سازمان تشدید 

11 Su et al 

 تطبیق بسیار باالیی نیاز دارند تا بتوانند در عرصه جنـگ تغییـر،  

، چه در توزیع، در کیفیـت محصـول و یـا در    يگذار متیقه در چ

  ].23[مقابله کنند خدمت به مشتري

 هـاي  پویـایی  و محصـول  عمر چرخه شدن با توجه به کوتاه

 سـازي  طریـق یکپارچـه   از بایـد  هـا  شـرکت  محـیط،  در فناوري

 و کـرده  پیـدا  ورود مختلـف  بازارهـاي  به گوناگون، يها يفناور

 در فناورانهپویایی  .]1[بخشند بهبود را محصوالت خود عملکرد

 توسـعه  تولیـدي،  فرآینـدهاي  جدیـد،  محصول توسعه با ارتباط

. ]36و  20اسـت[ صـنعت   در فنـاوري  تغییر بینی پیش و فناوري

 يهـا  تیـ ظرفاز قبیـل   فنـاوري بـه تغییـرات    فنـاوري  ینیب شیپ

عملیـــاتی، تغیـــر در طـــول زمـــان و اهمیـــت ایـــن تغییـــرات 

  ].12[پردازد یم
  

 پیشینه پژوهش -3

ــاي وود  ــنت و هـ ــوان   ]، 15[12باسـ ــا عنـ ــی بـ در پژوهشـ

 50طـولی بـر    يا مطالعـه در سیسـتم تولیـد، بـه     پـذیري  انعطاف

، کـرد  یمـ اسـتفاده   ریپـذ  انعطـاف شرکت بریتانیایی که از تولیـد  

 پذیري در سیستم تولیـدي، با انعطاف که دریافتند آنها .پرداختند

درصـد   74تـا   60بـین   ریتـأخ موجودي کار در جریـان و زمـان   

و  شـود  یمـ برابـر   5/3 هـا  يموجـود ، گـردش  کند یمکاهش پیدا 

 .ابدی یمدرصد افزایش  63، آالت نیماشاز  مؤثرهمچنین استفاده 

در پژوهشی با عنـوان بررسـی مجـدد     ]30[13پاجل و کرواس

و محیط خارجی، در طـی یـک بررسـی     پذیري انعطافرابطه بین 

محیطـی را   پویـایی و  پـذیري  انعطـاف تجربی اعتبار رابطـه بـین   

بـراي ایـن    يا یبانیپشـت دانستند و نتوانستند هیچ  خورده شکست

که در پاسـخ بـه افـزایش عـدم قطعیـت،       ییها شرکتفرضیه که 

عملکـرد بهتـري داشـته     تواننـد  یمـ بیشتري دارند  پذیري انعطاف

  باشند، پیدا کنند.

 پـذیري  انعطـاف در مقالـه   2011در سال  14مرشمن و تونمن

تحلیلی تجربـی  "، عدم اطمینان و عملکرد شرکت: نیتأمزنجیره 

، اثر عـدم اطمینـان محیطـی را بـر     "تولیدي آلمان يها شرکتاز 

 و عملکرد شـرکت مـورد   نیتأمزنجیره  پذیري انعطافرابطه میان 

کـه   ییها شرکت ،دهد یم. نتایج تحقیق نشان اند دادهبررسی قرار 

و عدم اطمینان تطـابق برقـرار    نیتأمزنجیره  پذیري انعطافمیان 

که ایـن تطـابق را    ندینما یمعمل  ییها شرکت، بهتر از ندینما یم

12 Bessant & Haywood 
13 Pagell & Krause 
14 Merschmann & Thonemann 
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کـه   دهـد  یم، شواهد تجربی نشان گرید عبارت به. کنند ینمایجاد 

ــایمحدر  ــایین،    ییطه ــان پ ــدم اطمین ــا ع ــرکتب ــا ش ــه  ییه ک

، سـازند  یمخود برقرار  نیتأمدر زنجیره  يتر نییپا پذیري انعطاف

 پـذیري  انعطـاف کـه داراي   نـد ینما یمـ عمـل   ییها شرکتبهتر از 

 ].28[خود هستند و بالعکس نیتأم نجیرهباالتري در ز

تولیـد از   پـذیري  انعطـاف ، ارتقـا اثـرات   ]31[پاتل و همکاران

طریق دوسوتوانی و ظرفیت جذب عملیاتی را مورد بررسـی قـرار   

 ازجملـه (که پویـایی محیطـی   دهد یمنشان  آنها يها افتهیدادند. 

از  میرمستقیغ طور بهمستقیم و چه  صورت بهچه  )فناورانهپویایی 

. گـذارد  یمـ  ریتـأث تولید بر عملکرد شـرکت   پذیري انعطافطریق 

ظرفیت دهد که دوسوتوانی عملیاتی و  ها نشان می همچنین یافته

 کند. ا را تعدیل میجذب عملیاتی، رابطه بین آنه

ارتباط بین "در پژوهشی با عنوان  ]26[15کورتمن و همکاران

ــذیري انعطــاف ــردي  پ ــانجی  راهب ــش می ــاتی: نق ــارایی عملی و ک

کـه چگونـه دو    کننـد  یمتشریح  "دوسوتوانی عملیات يها تیقابل

انبـوه و   يسـاز  یسفارشقابلیت دوسوتوانی عملیاتی یعنی توانایی 

و کارایی عملیاتی را  پذیري انعطافین دوسوتوانی نوآوري، رابطه ب

ـ   آنهـا سازي معادالت سـاختاري   . مدلکند یم يگر یانجیم ا کـه ب

هاي مدیران اجرایی سـطح بـاال در هنـد و ایالـت      استفاده از داده

ـ قابلآمده، حاکی از آن است کـه   دستبهمتحده آمریکا   يهـا  تی

و کــارایی عملیـاتی را بــه   پـذیري  انعطــافدوسـوتوانی عملیـاتی،   

  . کند یمیکدیگر مرتبط 
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، مدیرانی موفق هستند که فناوريبا افزایش سرعت تغییر در 

. نقش یک مدیر کنند یماز تغییرات به نفع سازمان خود استفاده 

باثبـات، بهینـه کـردن     اسبتنو  ینیب شیپقابل  فناورانهدر محیط 

نحوه استفاده از منابع موجود است. در یک محیط پویـاي تغییـر   

، وظایف مدیر فراتر از مدیریت منابع جدید اسـت و  فناورانهسریع 

]. 6[و هـم خالقیـت را مـدیریت کنـد     فنـاوري او باید بتواند هـم  

یکی از اهـداف کلیـدي هـر     عنوان بهباید  پذیري انعطافبنابراین، 

  ].32[سیستم تولیدي نگریسته شود 

، رفتـار بـازار نیـز تغییـر     فناورانهبه دنبال سرعت باالي تغییر 

و محصوالتی  خواهند یمکرده است. اکنون مشتریان حق انتخاب 

همـراه  بـه  فنـاوري . تغییـر سـریع در   طلبنـد  یمبا کیفیت برتر را 

، تولیدکننــدگان را بــه کنــار کننــده مصــرفجدیــد  يهــا دگاهیــد

15 Kortmann et al 

گذاشتن روش استفاده از خطوط تولید ثابت وادار سـاخته اسـت.   

و توانایی پاسخگویی سریع به تغییـر، اسـاس ایـن     پذیري انعطاف

  ].6[روش جدید است

عنـوان یکـی از عوامـل کلیـدي بـراي       پذیري تولید به انعطاف

ها در پاسخگویی بـه تغییـرات سـریع در محـیط رقـابتی       شرکت

پذیري  معرفی شده است. فرض زیربنایی این است که نوع انعطاف

وسط منبع ناپایداري تولید اتخاذشده توسط یک شرکت تا حدي ت

محیطی که با آن روبروست یـا انتظـار دارد روبـرو شـود، تعیـین      

کـه   کننـد  یمـ اسـتدالل   گونـه  نیـ ا عمومامحققان  ].38[شود می

تـا   دهنـد  یمـ تولیدي خـود را افـزایش    پذیري انعطاف، ها سازمان

محـیط واکـنش نشـان دهنـد کـه ایـن        يهـا  ییایـ پوبتوانند بـه  

،کارایی پذیري انعطاف و وکار کسبراهبرد هماهنگی مناسب میان 

  .]40و  21[بخشد یمرا بهبود 

تجربی و عملـی رابطـه بـین     طور به، ]33[سوامیداس و نیوئل

تولیـد و عملکـرد را نشـان     پذیري انعطافعدم اطمینان محیطی، 

بـاالتر باشـد،    پذیري انعطافو با اظهار این امر که هر چه  اند داده

منطقی و ادبیات موضوعی  يها فرض شیپعملکرد هم بهتر است، 

. کننـد  یمـ و عـدم اطمینـان را تائیـد     پـذیري  انعطـاف مربوط بـه  

و  کند ینماین فرضیه را پشتیبانی  ]30[ها افتهیبعضی  که یدرحال

بـه   دهـد  یمقرار  ریتأثرا تحت  پذیري انعطافاینکه محیط میزان 

با عملکرد باالتر،  يها شرکتو متوجه شدند که  اند دهیکشچالش 

محیطی توجه  پویاییبیشتري دارند بدون اینکه به  پذیري انعطاف

 توانـد  یمخاص دریافتند که سازمان  طور بهکنند. پاجل و کرواس 

، از عهـده کـاهش   نیتـأم از طریق مدیریت اثربخش زنجیره  مثال

  عدم اطمینان محیطی برآید.

موجـب   نـه، فناورارشد دانش فنی و شتاب گرفتن نرخ تغییـر  

که در  ییها آموزش؛ شود یمکارکنان  يا حرفهکهنه شدن آموزش 

. انـد  کردهرسمی یا قبل از شروع به کار کسب  يها آموزشخالل 

یـک نیـاز همیشـگی     يا حرفـه کارکنان متخصـص و  آموزش لذا 

الزم بایـد طراحـی    يهـا  راهبرد. اطالعات مطمئن و است سازمان

و بـرآورده سـاختن نیازهـاي     نیتـأم نحـوه   آنها لهیوس بهشوند تا 

]. 6[ســازمان تحــت شــرایط مختلــف تعیــین و مشــخص شــوند 

بیشـتر قادرنـد تـا     ریپـذ  انعطـاف بـا قابلیـت تولیـد     يهـا  شـرکت 

رضایت مشتریان ]، 30[را بازسازي کنند نیتأمپیکربندي زنجیره 

، خودشان را با فرآینـدهاي عملیـاتی تطبیـق    ]40[را فراهم کنند

دهند، به تقاضاي بازار پاسخگو باشند و منابع و حمایت سـازمانی  

 ].31[شـود  یمآورند که منجر به نتایج مثبت شرکت  به دسترا  

  گیرد:لذا در این پژوهش فرضیه زیر مورد بررسی قرار می

H1 : دارد. ریتأثتولید  پذیري انعطافبر  فناوريپویایی  
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  تولید و کارایی عملیاتی پذیري انعطاف -4-2

توانـایی   عنـوان  بـه تولید را  پذیري انعطافبرخی از محققان،  

بازآرایی و تخصیص مجدد منابع براي تولید محصوالت مختلف با 

 ااساسـ . این تعریف اند کردهتعریف  مؤثر صورت بهکیفیت مناسب 

 يهـا  یثبـات  یبتوانایی انطباق سیستم تولید را در جهت مدیریت 

خـارجی   يها نانیاطمتغییرات داخلی و عدم  واسطه بهایجاد شده 

  ].32[دارد یماز کارایی بیان  يا ذرهبدون از دست دادن 

و کارایی توجـه رو بـه افزایشـی در     پذیري انعطافرابطه بین 

ــدیریت    ــات و م ــدیریت عملی ــرديم ــت راهب ــتداش  ].36[ه اس

تـا پاسـخ سـریع بـه      دهـد  یمـ اجـازه   ها شرکتبه  پذیري انعطاف

تغییرات محیطی در مورد طراحی محصول و نیازهاي تولید دهـد  

 آالت نیماشـ و مناسـب از   مـؤثر و تنوع تولید را باال برد، استفاده 

کـار در جریـان کـاهش     يهـا  يموجودآن  به دنبالایجاد کند و 

ــد ــد  ]. 10[یاب ــا اســتفاده از سیســتم تولی ــی، ب ــین از طرف همچن

و  ریتـأخ  يهـا  زمـان ، فضاهاي کاري، ها نیماشتعداد  ریپذ انعطاف

و از طرفی دیگر کیفیت کاال  ابدی یمنیروي کار کاهش  يها نهیهز

یک نشانه  تواند یم. کارایی سیستم تولید ]27[ابدی یمنیز افزایش 

کـارایی تولیـد را    حـال  نیـ ا بـا باشد.  پذیري انعطاف لحاظ ازقوي 

  ].32[برشمردتولید  پذیري انعطافیک جنبه از  توان یم

سیستم تولیـد   يزیر برنامهکه بر روي  ییها شرکتبسیاري از 

بــه دو مزیــت کــاهش  ،کننــد یمــ يگــذار هیســرما ریپــذ انعطــاف

به تولید و کاهش زمان طراحی تولید دست یافتند که  يها نهیهز

آن بــه افــزایش کیفیــت محصوالتشــان و کــاهش هزینــه  دنبــال

گـرفتن  نظردرمحصول نیز دسترسی پیدا کردند. بدین ترتیب بـا  

سیستم  يها یخروجمطالب فوق و اینکه کارایی عبارت از تقسیم 

از طریـق   ریپـذ  انعطاف، سیستم تولید باشد یمآن  يها يورودبه 

ایـن   يسـاز  نـه یبهسـربار بـر سیسـتم و     يها يورود يساز نهیکم

 يهـا  یخروج يساز نهیبهو  يساز نهیشیبو نیز از طریق  ها يورود

تولیـد از   پـذیري  انعطـاف  ].10[گردد یمآن باعث افزایش کارایی 

طریق افـزایش کـارایی عملیـاتی و کـاهش ظرفیـت بالاسـتفاده،       

. ظرفیـت مـازاد در   کنـد  یمـ مزایاي مالی نیز براي سازمان ایجاد 

و سـازمان   رسـد  یمـ که تقاضا کمتر است بـه حـداقل    ییها دوره

  ].5[به افزایش تقاضا پاسخ دهد موقع به تواند یم

بـا حـد بـاالیی از تولیـد      ها شرکتدر بسیاري از صنایع، فقط 

متغیـر   يهـا  يازمنـد ینبـه   مـؤثر از طریـق واکـنش    ریپـذ  انعطاف

مشتري، قادر به پاسـخگویی سـریع بـه تقاضـاي آنـان خواهنـد       

در نتیجه با توجـه بـه تنـوع محصـول و حجـم تولیـد،        ].32[بود

پـذیرتر و  تولیـدي بایـد بـا شـرایط متغیـر، انطبـاق       يهـا  ستمیس

کارایی مستمر در شـرایط متغیـر،    ،در واقع ].40[باشند سازگارتر

حجـم تولیـد از    يهـا  نوسانبه توانایی سیستم تولید در مدیریت 

ن موجـودي  و سطوح پایی ریپذ انعطافطریق حفظ همزمان حجم 

محصـوالت سفارشـی    يسـاز  آماده منظور بهعالوه هبستگی دارد. ب

و زمـانی بـراي شـرکت، سـطح بـاالي       يا نـه یهز يها تاوانبدون 

 يهـا  کارخانـه در نتیجـه،   تولیـد موردنیـاز اسـت.    پذیري انعطاف

تولیدي خود را بهبود بخشیده تـا بـه    پذیري انعطافتولیدي باید 

 دسـت بـه شکل بالقوه بتوانند مزیت رقابتی پایـداري را در آینـده   

  ].32[آورند

ــازار جهــانی آن دســته از تولیدکننــدگانی موفقنــد کــه   در ب

کرده و توانـایی حمـل    محصوالتی باکیفیت و قیمت مناسب تهیه

بدان معنا  سریع کاال و تحویل آن به مشتري را داشته باشند. این

پـذیري افـزایش    است که زمان انتظار مشتري کـاهش و انعطـاف  

یعنـی رسـیدگی بـه سـفارش،      ؛یابد. زمان انتظار دوسـویه اسـت  

بندي و  دهی، انتخاب، بستهریزي، تهیه، بازرسی، تولید، نظم برنامه

ونقل، همگی انتظار محسوب شده و در زمان انتظار مشتري  حمل

زمان زنجیره تأمین نیز به آن اضافه  ،آنعالوه بر  .شوند لحاظ می

گیـري از   بـراي بهـره   هاي تولیدي سنتی معموال د. سیستمشو می

هـاي بـزرگ و    جویی نسبت به مقیاس، بـر تولیـد در انـدازه    صرفه

افزایش موجودي تأکید دارد. این در حـالی اسـت کـه ایـن روش     

هـاي انتظـار    پـذیري و افـزایش زمـان    تولید باعث کاهش انعطاف

شتریان خواهد شد. تالش براي پیشرفت مستمر و متنـاوب کـه   م

توانـد بـه    کنـد، مـی   سـازي تأکیـد مـی    هاي آماده بر کاهش زمان

پـذیري در   هـاي تولیـد و انعطـاف    ها جهت کاهش انـدازه  سازمان

پـژوهش  فرضـیه دوم   ].9[پاسخگویی به تقاضاي بازار کمک کند

  شود:گونه ارائه میبدین

 H2 :دارد. ریتأثتولید بر کارایی عملیاتی  پذیري انعطاف  

تولیـد   پذیري انعطافبا توجه به نقشی که پویایی محیطی بر 

ایــن موضــوع کــه افــزایش  نظرگــرفتندارد(فرضــیه اول) و بــا در

ــاف ــذیري انعط ــاتی      پ ــارایی عملی ــود ک ــه بهب ــر ب ــد منج تولی

فرضیه سوم را به شکل زیـر بیـان    توان یم(فرضیه دوم)، گردد یم

  کرد:

H3 : کـارایی عملیـاتی از    بـر  غیرمسـتقیم  طـور  بـه  فناوريپویایی

  دارد. ریتأثتولید  پذیري انعطاف طریق متغیر میانجی

بنا بر فرضیاتی که بیان گردید، الگوي مفهـومی پـژوهش بـر    

نشان داده شـده اسـت. در الگـوي ارائـه      شماره یک اساس شکل

 عملیـاتی کـارایی  متغیـر مسـتقل،    عنـوان  به فناوريپویایی شده، 

متغیـر   عنـوان  بـه تولیـد   پـذیري  انعطـاف متغیر وابسته و  عنوان به

 .باشد یممیانجی 
  

  
  مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

کارایی 

 عملیاتی

 

ي یرپذانعطاف

 تولید

 

پویایی 

 فناورانه
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  پژوهش روش -5

 کـاربردي  تحقیق از نـوع تحقیقـات   نظر هدف این پژوهش از

 هـا  سازماناست. هدف این تحقیق در واقع توسعه آگاهی مدیران 

روش  .اسـت تولیـد   پـذیري  انعطـاف از مزایـاي   يمنـد  بهرهجهت 

که در آن رابطه  است پیمایشی -ها از نوع توصیفی گردآوري داده

 طـور  بـه و  گـردد  یمـ  میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل

بـراي گـردآوري    .مشخص مبتنی بـر معـادالت سـاختاري اسـت    

ــابع   ــانی نظــري و ادبیــات موضــوع از من ــه مب اطالعــات در زمین

اطالعـات   يهـا  گـاه یپاو  ازیموردن يها کتاب، مقاالت، يا کتابخانه

 ها دادههمچنین جهت گردآوري  الکترونیکی و يها مجلهعلمی و 

  از پرسشنامه استفاده گردیده است. 

شهرسـتان   هاي تولیدي جامعه آماري در این پژوهش، شرکت

صــورت  گیـري بــه  نمونــهو  اسـت رشـت واقــع در اسـتان گــیالن   

شـده اسـت. جهـت بـرآورد حجـم       غیراحتمالی در دسترس انجام

همچنین بـراي  نمونه، قاعده سرانگشتی مورداستفاده قرار گرفت. 

اسـتفاده   17و آزمون بارتلت 16KMOاز شاخص ها بودن داده کافی

هـاي حاصـل از ایـن پـژوهش میـزان       پس از بررسی دادهگردید. 

محاسـبه   808/0مقـدار   KMOگیري شـده بـراي شـاخص     اندازه

ها از  ، داده5/0لذا به دلیل بیشتر بودن این مقدار از سطح  ؛گردید

شده از کفایت الزم براي انجام  سطح تناسب خوب و نمونه انتخاب

ن بارتلـت،  آزمـو  sigپژوهش برخـوردار اسـت. همچنـین مقـدار     

دهد تحلیل عـاملی بـراي    درصد است که نشان می 5تر از  کوچک

شده  شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته

 101بنابراین پـژوهش بـا    شود؛ بودن ماتریس همبستگی، رد می

کارشناسان و مدیران ارشـد واحـدهاي تولیـدي    پرسشنامه که از 

مورد تحلیل و بررسی قـرار   آوري شده بود، شهرستان رشت جمع

  گرفت.

  روایی و پایایی ابزار پژوهش -5-1

کـه شـامل    اسـت ابزار مورداستفاده در پـژوهش، پرسشـنامه   

پویـایی  ]، 31[سؤال 15پذیري تولید با  سؤاالت مرتبط به انعطاف

و  26[سـؤال  7با  کارایی عملیاتی ] و20و  18[سؤال 4با  فناوري

اي گزینه 5ها براساس طیف پرسشنامه. ضمن آنکه این ] است39

  لیکرت طراحی شده است.

براي بررسـی روایـی ابـزار از روایـی محتـوا و روایـی صـوري        

ــره ــدین منظــور  به ــري شــده اســت. ب ــت در   ،گی ــا دق از ابتــدا ب

هـاي  هـا و پرسشـنامه  شده و اسـتفاده از مـدل   هاي انجام پژوهش

16 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
17 Bartlett's Test 

هاي ها و شاخص مؤلفهاستاندارد و تعدیل آنها، سعی شده است از 

هـاي اولیـه   موردقبول و مناسب استفاده شود. سـپس پرسشـنامه  

و انجام اصالحات  دیتائشده براي خبرگان ارسال و پس از  طراحی

تعیـین پایـایی پرسشـنامه از     منظور مقتضی، نهایی شده است. به

و بـا   شده است آزمون استفاده صورت پیش پرسشنامه به 30تعداد 

، پرسشـنامه از پایـایی   7/0بـاالي   کرونبـاخ  ر آلفايتوجه به مقدا

  مطلوبی برخوردار بود.
  

  هاي پژوهشیافته ها و تحلیل داده -6

 معـادالت  سـازي  مـدل  روش از هـا داده تحلیـل  قسـمت  در

 بـا  و 19جزئی مربعات حداقل روش ) با رویکردSEM(18ساختاري

 مفهـومی  مـدل  بـراي بررسـی    Smart PLSافـزار نـرم  از اسـتفاده 

 ابزار براي تحلیل بهترین روش است. این شده گرفته بهره پژوهش

 حجم پیچیده، متغیرها بین روابط آنها در که است هاییپژوهش

 ادامـه بـه   . در]7[اسـت  رمـال نغیر هـا داده توزیـع  نمونه اندک و

  شود.ها پرداخته میهاي حاصل از تحلیل دادهبررسی یافته

  تحلیل توصیفی متغیرها -1 -6

 میــانگین و انحــراف   این بخش، اطالعــاتی درخصــوص  در 

. شده است از نمونه آمـاري ارائـهآوري شده هاي جمعداده معیـار

یـک از  آوري شـده درخصـوص هر  هاي جمعادهنتایج مربوط به د

   قابل مشاهده است. یک متغیرهاي پژوهش در جدول شماره

  آمار توصیفی -1جدول شماره 

  معیارانحراف   میانگین  متغیر

  82/0  39/3  فناورانهپویایی 

  78/0  63/2  پذیري تولیدانعطاف

  97/0  69/2  کارایی عملیاتی

  گیريارزیابی مدل اندازه -6-2

گیـري از پایـایی شـاخص،     جهت سنجش برازش مدل انـدازه 

روایی همگرا و روایی واگرا استفاده گردید. پایـایی شـاخص بـراي    

، پایـایی  20آلفاي کرونباخ سنجش پایایی درونی، شامل سه معیار

  است. 22و ضرایب بارهاي عاملی 21مرکب

  آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا -6-2-1

آلفاي کرونباخ شاخصی اسـت کـه بـرآوردي را بـراي پایـایی      

دهد و مقدار مناسـب  ها ارائه میبراساس همبستگی درونی معرف

18 Structural Equation Modeling (SEM) 
19 Partial Least Squares 
20 Cronbach's Alpha 
21 Composite Reliability 
22 Factor loadings 
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پایـایی معیـار    منظـور محاسـبه   به. است 7/0تر از  براي آن بزرگ

هایی را نسـبت بـه روش سـنتی    دیگري نیز وجود دارد که برتري

وسیله آلفا کرونباخ را به همراه دارد و به آن پایایی  محاسبه آن به

شود. برتري پایایی ترکیبی نسبت به آلفـا   ) گفته میCRترکیبی(

صورت مطلق، بلکه با توجه به  ها نه بهدر این است که پایایی سازه

گـردد. همچنـین   هایشان با یکدیگر محاسبه مـی همبستگی سازه

عـاملی بیشـتر، اهمیـت     هـاي بـا بـار    براي محاسبه آن، شـاخص 

دوي ایـن   زیادتري دارند. درنتیجه براي سنجش بهتر پایایی، هـر 

 7/0شوند. براي پایایی مرکـب میـزان بـاالي    معیارها استفاده می

  ].7[مناسب ذکر شده است
  

  معیارها: آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا: گزارش 2جدول 

  

هـاي  روایی همگرا معیار دیگري است که بـراي بـرازش مـدل   

ـ  گیري در روش مدلاندازه کـار بـرده   هسازي معادالت ساختاري ب

شده  شود. فورنل و الرکر، استفاده از متوسط واریانس استخراجمی

)AVE( انـد.   عنوان معیاري براي اعتبار همگرا پیشنهاد کـرده  را به

بـاالتر   ،شود نمایش داده می AVEمعیاري که براي مطلوب بودن 

با توجه به مقادیر آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب  ].7[است 5/0از 

شـود  گونه که مشاهده مـی همان شماره دو شده در جدول گزارش

دار آلفـاي کرونبـاخ و پایـایی    تمامی متغیرهاي پنهـان داراي مقـ  

دهنده این اسـت کـه مـدل     که نشان باشندمی 7/0ترکیبی باالي 

داراي پایایی مناسبی اسـت. همچنـین مقـدار متوسـط واریـانس      

 اسـت؛  5/0براي متغیرهاي مکنون بـاالتر از  ) AVEشده( استخراج

  .باشدگیري نیز مطلوب میهاي اندازهبنابراین روایی همگراي مدل

  ها و روایی واگراسنجش بارهاي عاملی سنجه -6-2-2

هاي بارهاي عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخص

شود که مقدار مناسب آن برابر  یک سازه با آن سازه، محاسبه می

بیانگر این مطلب است که واریـانس  و  ]7[است 4/0و یا بیشتر از 

گیـري آن  از واریـانس خطـاي انـدازه    هاي آنبین سازه و شاخص

سازه بیشتر بوده است. بارهاي عاملی حاصل از اجراي مدل که در 

کننده آن است کـه   شده است، بیان نشان داده شماره سهجدول 

  .هستندها داراي بار عاملی مناسبی همه سنجه
  

  هاي مدلبارهاي عاملی سنجه -3جدول 

  

 گیري، از معیار فورنـل  جهت بررسی روایی واگراي مدل اندازه

اساس این معیار، روایـی واگـراي   و الرکر استفاده گردیده است. بر

قبول یک مدل حاکی از آن اسـت کـه یـک سـازه در مـدل،       قابل

هـایش دارد.  دیگر تعامل بیشتري بـا شـاخص  هاي نسبت به سازه

روایـی واگـرا وقتـی در     کـه  کنند)، بیان می1981فورنل و الرکر(

براي هر سـازه بیشـتر از    AVEسطح قابل قبولی است که میزان 

هــاي دیگــر در مــدل واریــانس اشــتراکی بــین آن ســازه و ســازه

-وسیله ماتریسی حاصل مـی  بررسی این امر به PLSدر  .]7[باشد

هاي این ماتریس حاوي مقادیر که خانه شماره چهار) جدول(دشو

مربوط به هر  AVEها و جذر مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه

  سازه است.
  

  AVEهاي مکنون و مقادیر  میان متغیر هاي همبستگی -4جدول 

 CE HF LF MF MIX F NPF T  TE 

CE  87/0        
 

  
 

HF 40/0  86/0     
 

  
 

LF  08/0 16/0 84/0  
 

  
 

MF  44/0 52/0 10/0 84/0 
 

  
 

MIX F  41/0 51/0 15/0 44/0 85/0   
 

NPF  45/0 40/0 06/0 44/0 56/0 87/0  
 

T  24/0 47/0 03/0 46/0  43/0 33/0 77/0 
 

TE  45/0 46/0 04/0 20/0 45/0 35/0 26/0 80/0 
  

کـه   AVEها و جذر آمده از همبستگی دست براساس نتایج به

تـوان روایـی   شـده مـی   قـرار داده  شماره چهار جدولبر روي قطر 

الرکـر نتیجـه   -نظر معیار فورنـل  واگراي مدل در سطح سازه را از

 گرفت.

  Alpha   عنوان در مدل   متغیر پنهان
 ≥ 0/7  

 CR  
 ≥ 0/7  

 AVE  
 ≥ 0/5  

  CE 84/0  90/0  75/0  کارایی مبتنی بر هزینه

  F  85/0  88/0  50/0  پذیري تولید انعطاف

  HF  82/0  89/0  74/0  پذیري جابجایی مواد انعطاف

  LF 79/0  87/0  71/0  کارگرانپذیري  انعطاف

  MF 79/0  88/0  71/0  آالت پذیري ماشین انعطاف

  MIXF 81/0  88/0  72/0  پذیري ترکیبی انعطاف

  NPF 84/0  90/0  76/0  پذیري محصول جدید انعطاف

  OE 83/0  87/0  72/0  کارایی عملیاتی

  T 77/0  85/0  59/0  فناورانهپویایی 

 TE  82/0  85/0  65/0  کارایی مبتنی بر زمان

  کد سنجه  سازه
  بار عاملی

)0,5≥(  
  کد سنجه  سازه

  بار عاملی

)0,5≥(  

  

T  
  

TEU1 719/0  

 
 
  

  

MIXF1 821/0  

TEU2 842/0  MIXF2  845/0  

TEU3 667/0  MIXF3 889/0  

TEU4 719/0  NPF1 906/0  

  

  

F  
  

  

MF1 806/0 NPF2 897/0  

MF2 902/0  NPF3  806/0  

MF3 823/0  

OE  

CE1 866/0  

LF1 877/0  CE2 847/0  

LF 795/0  CE3 892/0  

LF3 846/0  TE1 850/0  

HF1  876/0  TE2 812/0  

HF2 843/0  TE3 834/0  

HF3 858/0  TE4 723/0  
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  ارزیابی مدل ساختاري: -6-3

گیـري، مــدل   پـس از ســنجش روایـی و پایــایی مـدل انــدازه   

ساختاري از طریق روابط بین متغیرهاي مکنـون، مـورد ارزیـابی    

-T(در مقاله حاضـر از سـه معیـار ضـریب معنـاداري      .قرار گرفت

values( ،ضــریب تعیــین)R2( بینــی و ضــریب قــدرت پــیش)Q2( 

  استفاده شده است.

  )T-values(ضرایب معناداري -6-3-1

اولین معیار برازش مدل ساختاري، ضرایب معنـاداري اسـت.   

نشــان  شــماره دو ایــن ضــرایب بــراي مــدل اجراشــده در شــکل

 96/1شده است. براین اسـاس تمـامی ضـرایب معنـاداري از      داده

بیشتر هستند که این امر معنادار بودن روابط بین متغیرهـا را در  

  دهد. درصد نشان می 95سطح اطمینان 

 )Q2(بینی و ضریب قدرت پیش )R2(ضریب تعیین -6-3-2

شـماره  آمده از تحلیل مدل ساختاري در جدول  دست نتایج به

زاي را براي تمـامی متغیرهـاي درون   )R2)R Squares، معیار پنج

دهـد کـه   دهد. نتایج این معیار نشان مـی مدل پژوهش نشان می

برازش مدل ساختاري بیشتر متغیرها قوي و در حد خـوبی بـوده   

بینـی مـدل از    منظـور بررسـی قـدرت پـیش     است. ضمن آنکه بـه 

ــاري تحــت عنــوان تحلیــل  )Q2 )Stone-Geisser criterionمعی

شـماره پـنج    گردیده است. با مالحظه نتایج این معیار در جـدول 

بینـی قـوي    توان نتیجه گرفـت کـه مـدل از قـدرت پـیش     نیز می

  برخوردار است.
  

  )Stone-Geisser criterion( Q2و) R2 )R Squares مقادیر :5جدول 

سازه پنهـان  

  زادرون
R2  Q2  

 سازه پنهان

  زادرون
R2  Q2  

CE 69/0  53/0  MIX F  66/0  48/0  

F 29/0  09/0  NPF  58/0  44/0  

HF 62/0  45/0  OE 38/0  15/0  

LF 05/0  03/0  TE 76/0  50/0  

MF  57/0  41/0        

  

گیري و سـاختاري مـدل پـژوهش    پس از برازش بخش اندازه

منظور کنترل برازش کلی مدل، از معیاري تحت عنـوان   حاضر، به
23GoF برده برابر  استفاده گردیده است. با توجه به آنکه معیار نام

  ].7[شودمی تأییدبرازش بسیار مناسب مدل کلی باشد، می 60/0

  هاآزمون فرضیه -6-4

 گیري و مدل سـاختاري هاي اندازهپس از بررسی برازش مدل

هـاي  ها، به بررسی و آزمون فرضـیه و داشتن برازش مناسب مدل

23 Goodness of Fit 

شده است. لذا نتایج حاصل از ضرایب معناداري پژوهش پرداخته 

ها، ضرایب استانداردشده مسیرهاي مربـوط  براي هریک از فرضیه

شـماره   ها و نتایج بررسی فرضیه، در جـدول  به هر یک از فرضیه

هـا و ضـرایب معنـاداري    شده است. نتایج آزمون فرضیه ارائه شش

   اند. قرارگرفته دیتائفرضیه پژوهش مورد  سهدهد که هر نشان می

  

  : آزمون فرضیات پژوهش6جدول 

  
  

 ها و ضرایب معناداري با توجه بـه جـدول  نتایج آزمون فرضیه

ـ تائفرضیه پژوهش مورد  سهدهد که هر نشان می شماره شش  دی

کلیه فرضیات پژوهش در مدل  شماره دو . در شکلشوند یمواقع 

  ن داده شده است.انهایی نش
  

 
  

  ها هیفرضهمراه نتایج آزمون مدل پژوهش به 2شکل 

  

  هاگیري و پیشنهادنتیجه -7

 شـماره دو  کـه در شـکل   گونـه  هماندر رابطه با فرضیه اول، 

مربوط بـه ایـن فرضـیه برابـر بـا       t، مقدار آماره گردد یممالحظه 

. بنابراین نتیجه آزمون حاکی از این اسـت کـه در   باشد یم 09/8

 پـذیري  انعطافو  فناورانهدرصد بین پویایی  9/99سطح اطمینان 

تولید رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد. همچنـین ضـرایب       

متغیرهـا   ریتـأث مسیرها که به بررسی تعیین شدت  استانداردشده

به میـزان   فناورانهکه پویایی  دهد یمنشان  ،پردازد یمدیگر بر یک

مسـتقیم   طـور  بـه تولیـد را   پـذیري  انعطافدرصد از تغییرات  54

پیشین  يها پژوهشدر واقع با  آمده دست به. نتایج دینما یمتبیین 

  است.  راستا هم ]33 و 31[همچون

شـماره دو   کـه در شـکل   گونـه  هماندر رابطه با فرضیه دوم، 

 78/9مربوط به ایـن فرضـیه برابـر بـا      t، مقدار گردد یممالحظه 

. بنابراین نتیجه آزمون حاکی از این است کـه در سـطح   باشد یم

تولید و کارایی عملیـاتی   پذیري انعطافدرصد بین  9/99اطمینان 

شرکت رابطه مثبت و معنـاداري وجـود دارد. همچنـین ضـرایب     

کارایی 

 عملیاتی

 

ي یرپذانعطاف

 تولید

 

پویایی 

 تکنولوژیکی

 

)09/8 ،54/0( )78/9 ،59/0( 
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متغیرهـا   ریتـأث مسیرها که به بررسی تعیین شدت  استانداردشده

تولیـد بـه    پـذیري  انعطاف که دهد یمنشان  ،پردازد یمبر یکدیگر 

مسـتقیم   طـور  بـه درصد از تغییرات کارایی عملیاتی را  59میزان 

حاصـل از فرضـیه    آمـده  دسـت  بهنتایج  ،. در واقعدینما یمتبیین 

 راسـتا  هـم  ]32و 26، 15[پیشـین همچـون   يهـا  پژوهشدوم، با 

  است.

 توانـد  یمـ  فناورانـه که پویـایی   دهد یمهمچنین نتایج نشان 

تولیـد بـر کـارایی     پـذیري  انعطـاف غیرمستقیم و از طریق  طور به

 فناورانهمقدار ضریب پویایی  ازآنجاکه داشته باشد. ریتأثعملیاتی 

تولیـد بـر کـارایی     پـذیري  انعطافو  54/0تولید  پذیري انعطافبر 

، فناورانـه است؛ لذا، مقدار ضـریب مسـیر پویـایی     59/0عملیاتی 

-تعیـین مـی   32/0تولید و کارایی عملیاتی مقـدار   پذیري انعطاف

 طـور  بـه  فناورانـه دهـد کـه پویـایی    شود. این مطلـب نشـان مـی   

درصد بر  32تولید به میزان  پذیري انعطافو از طریق  میرمستقیغ

 دارد. ریتأثمتغیر کارایی عملیاتی 

، سازمانی موفق خواهـد بـود کـه بتوانـد در     راهبردياز منظر 

میدان رقابـت بـا اسـتفاده از منـابع موجـود، بـاالترین جایگـاه و        

 ییهـا  شـرکت که  دهد یمنشان  ها افتهی دست آورد.موقعیت را به

 يها سازمانبیشتري برخوردار باشند، بهتر از  پذیري انعطافکه از 

محـیط پاسـخ دهنـد.     فناورانهبه تغییرات  توانند یمفاقد انعطاف 

بندنـد بیشـتر از    مـی  کـار بهپذیر را  تولید انعطاف  که  ییها شرکت

ــا شــرکتســایر  ــرات  مــی ه ــر تغیی ــد در براب ــازار،   ســریع  توانن ب

  حـیط پویـاي رقـابتی   م  و افزایش  فناوريروزافزون  يها یدگیچیپ

گفـت بـراي بسـیاري از     توان یم که يطور به ؛دهند  نشان  واکنش

و   راهبـردي موفقیـت  عامـل  تولیـد یـک    پذیري انعطاف ها شرکت

مهم است که باید طی یک روال هدفمند، طراحی شـده و بهبـود   

یابد. مدیران باید توجه داشته باشند که چه تغییراتی از رقبا، چه 

و چــه تغییراتــی در ترجیحــات مشــتریان  فنــاوريتغییراتــی در 

باشد و چگونه شرکت  رگذاریتأث اهآن وکار کسب  ندهیآدر  تواند یم

پاسخ دهد. مـدیران بـا افـزایش     آنهابه  يا فعاالنه طور به تواند یم

هاي محیطـی بهـره   یاز پویای توانند یمتولید، بهتر  پذیري انعطاف

  ببرند.

تولیـد بـر کـارایی     پـذیري  انعطافاین فرضیه که  تأییددر پی 

است، مدیران باید بـه دنبـال درک و سـنجش     تأثیرگذارعملیاتی 

ــه   ــوان مــیچنــدین خصوصــیت باشــند کــه چگون ــزایش  ت ــا اف ب

، نیـروي  آالت ماشـین  :ازجملـه ابعاد تولید   همهدر  پذیري انعطاف

انسانی، جابجایی مـواد، محصـول جدیـد و ترکیبـی، بـه کـارایی       

در زمـان و   جـویی  صـرفه مشـتمل بـر دو بعـد     عملیاتی که خـود 

  در هزینه است دست پیدا کنند.  جویی صرفه

بـا   تواننـد  مـی مدیران باید به این مساله بپردازند که چگونـه  

تولید و با توجـه بـه    پذیري انعطافبهتر از تمامی ابعاد  گیري بهره

از اقالم را با هزینه واحدي  اي دامنهشرایط و موقعیت سازمانشان، 

جداگانـه   صـورت  بهتولید کنند که کمتر از هزینه تولید این اقالم 

شرکت را قادر به ارائـه سـریع محصـوالت     توانند میچگونه  ؛باشد

ــودن  تواننــد مــیچگونــه  ؛جدیــد بــه بــازار کننــد در دســترس ب

 ؛خروجی را کاهش دهنـد  هاي زمانرا افزایش داده و  آالت ماشین

 آنهـا را به نحوي باال ببرنـد کـه   توانایی کارکنان  توانند میچگونه 

واکـنش خـوبی از خودشـان نشـان      هـا  موقعیتبتوانند در تمامی 

را  آالت ماشـین توانـایی   تواننـد  میدهند و در نهایت اینکه چگونه 

مشـخص از قطعـات و بـا سـهولت بـاال،       اي مجموعـه براي تولید 

افزایش دهند. مدیران باید به این نکته توجه داشته باشند کـه بـا   

کیفیـت،   هـاي  هزینـه  تـوان  مـی ، شـده  گفتـه عوامـل    همهرتقاي ا

کل هـر تولیـد و زمـان     هاي هزینهتغییرات مهندسی،  هاي هزینه

عملیـاتی یـک سـازمان را از طریـق      هـاي  جنبهتدارک براي تمام 

و  آنهـا سربار بر سیستم و بهینـه کـردن    هاي ورودي سازي کمینه

خروجـی آن،   سـازي  بهینـه و  سـازي  بیشـینه همچنـین از طریـق   

  کاهش داد و موجب افزایش کارایی واحد عملیاتی شرکت گردید. 

تولیـد از گسـتره وسـیعی     پـذیري  انعطـاف به این دلیـل کـه   

 يهـا  پـژوهش سایر محققین در  شود یمپیشنهاد  است،برخوردار 

تولید همچون حجم تولیـد،   پذیري انعطافآینده، ابعاد دیگري از 

مـورد   فناورانـه پویایی اتوماسیون، فرایند و... را در پاسخگویی به 

در این پـژوهش   یموردبررسهاي بررسی قرار دهند. کلیه شرکت

از نوع تولیدي بـوده و تفکیـک صـنایع در ایـن پـژوهش صـورت       

ایـن بررسـی را در    توان یمآتی  يها پژوهشنگرفته است؛ لذا در 

  یک صنعت خاص مورد بررسی و آزمون قرار داد. 
  

  ضمائم -8

  گردد:سواالت پرسشنامه پژوهش به این ترتیب ارائه می

  :کیتکنولوژیپویایی 

  در حال تغییر است. سرعت بهدر صنعت ما  تکنولوژي -1

ي بزرگی در صنعت ما فـراهم  ها فرصتتغییرات تکنولوژیکی،  -2

   .آورد یم

سال آینـده   3الی  2 دری اینکه فناوري در صنعت ما نیب شیپ -3

  چگونه است، خیلی دشوار است.

تولیـد    دهیـ اي تکنولوژیکی در صنعت ما منجر بـه  ها شرفتیپ -4

  .شود یممحصول جدید 

  انعطاف پذیري تولید:

رایـج مـا    آالت نیماشـ مختلفـی کـه یکـی از     اتیـ عملتعداد   -1
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   انجام دهد، باال است. تواند یم

عملیاتی را که تا حد زیـادي از یکـدیگر    توانند یم آالت نیماش -2

  متفاوت است انجام دهند. 

  زمان تنظیم ماشین بین عملیات، سریع است.  -3

ي آموزش ا دوره صورت بهکارگران براي انجام کارهاي مختلف،  -4

  اند دهید

زیـادي از یکـدیگر    وظـایفی را کـه تـا حـد     توانند یمکارگران  -5

  متفاوت است انجام دهند.

  هستند.  مؤثري وظایف به یک اندازه  همهکارگران براي انجام  -6

مسیرهاي مختلفی براي جابجایی مواد بـین مراکـز پـردازش      -7

  وجود دارد. 

ي مختلفـی  هـا  انـدازه مـواد را در   تواند یمسیستم انتقال مواد  -8

  کند.  ونقل حمل

ابجایی مواد سریع است. خطوط تولید زیـادي  تغییر مسیر ج  -9

  در شرکت ایجاد شده است.

  .خطوط تولید زیادي در شرکت ایجاد شده است  -10

  قابلیت تغییر در خطوط مونتاژ ترکیبی وجود دارد. -11

عملیاتی که باید براي تولید یک محصول انجام شود، تا حد   -12

 زیادي با عملیات محصوالت دیگر متفاوت است.

براي تولید در سـال بـاال    شده یمعرفتعداد محصوالت جدید  -13

 .باشد یم

ــاوت از محصــوالت موجــود    -14 ــد بســیار متف محصــوالت جدی

 .هستند

براي توسعه و معرفی محصوالت جدیـد   ازیموردنمدت زمان  -15

  بسیار کم است.

 کارایی عملیاتی:

 است. تر نییپاهزینه کیفیت کل نسبت به خروجی کل بسیار  -1

 شرکت ما داراي یک چرخه تولید عالی است. -2

  ي تولید واحد بسیار کمی دارد.ها نهیهزشرکت ما  -3

 ي دارد.ا العاده فوقشرکت ما قابلیت اطمینان و سرعت تحویل  -4

 بودن تحویل، مشهور است. موقع به ازلحاظشرکت ما  -5

 تولید بسیار کوتاهی است. ریتأخشرکت ما داراي زمان  -6

شرکت ما نرخ تغییر مهندسی کمی را در مرحله تولید نشـان   -7

  .دهد یم
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