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بررسی تأثیر عملکرد زنجیره تأمین و چابکی سازمان بر موفقیت پروژه های 

 تولیدی )مطالعه موردی: کارخانجات تولید کاشی و سرامیک در استان یزد(
 

 2یهنر یمحمد تق، 1مهال دباغ زاده یزدی

 ی، یزد، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالم 2

 استادیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران. 1

 

 چکیده

 انجام شده است. نمونه تولیدی های پروژه موفقیت بر سازمان چابکی و تأمین زنجیره عملکرد تأثیر بررسی این پژوهش با هدف

یزد  استان در سرامیک و کاشی تولید کارخانجات فروش و بازاریابی بخش کارکنان و نینمعاو مدیران، از نفر 220 را آن آماری

است که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار  شده استفاده استاندارد پرسشنامه از ها داده گردآوری منظور دهند. به می تشکیل

تأمین به  زنجیره بر اساس نتایج بدست امده عملکردمی باشد.  AMOS افزار گرفته است. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم

 های پروژه موفقیت درصد بر76همچنین چابکی سازمان به میزان  .تأثیر دارد تولیدی های پروژه موفقیت درصد بر33میزان 

 گذاری اشتراک و مشتریان با ارتباط کننده، تأمین با همکاری تأثیر میزان بر اساس نتایج بدست آمده. تأثیر مثبت دارد تولیدی

 /..31/. و 08/.، 32تولیدی به ترتیب برابر است با  های پروژه موفقیت بر اطالعات

 

 مشتریان کارکنان، دانش دانش محصول، تسهیم اطالعات، نوآوری فناوریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه .1

، به نحوی که شناسایی عوامل وتوسعه، موضوعی حائز اهمیت برای تیم مدیریتی شرکتهاست تحقیق های موفقیت در پروژه

منظور  ها به تک این پروژه و در سطح تک کالنها، میتواند در تدوین راهبردهای مناسب در سطح  مؤثر بر موفقیت این پروژه

های درگیر در این فرایند، ارائه دهد تا از این طریق، احتمال  تحقق اهداف، مؤثر باشد و دید روشنی به مدیران و سازمان

 شرکت بقای و موفقیت عامل مهمترین فعالیتی هر نهایی هدف عنوان به پروژه موفقیتها را افزایش دهد.  این پروژهموفقیت 

 پیچیدگی و بودن فرد به منحصر اندازه، به توجه با دیگر پروژه به ای پروژه از آن گیری اندازه معیار که شود می محسوب ها

 (.1412، 2)زاواری و افشار است متفاوت

1اسلوین و دارند. پینتو موفقیت برای اندکی پروژه ها شانس آنها بدون که هستند ضروری و حیاتی اجزا موفقیت کلیدی لعوام
 

 نظر طبق بخشد. می بهبود پروژه را موفقیت شانس شامل ای مالحظه قابل طور به که دانند می عواملی را موفقیت کلید عوامل

 روکات
 را موفقی رقابتی عملکرد منجر شوند، مطلوب نتایج به چنانچه که هستند عواملیپروژه  هر در موفقیت اصلی عوامل3

 و است کیفیت معین و هزینه زمان، عامل سه هر به توام پروژه دستیابی هر موفقیت تضمین خواهند نمود. الزمه سازمان برای

 شود منجر اقتصادی غیر و ناموفق ای هپروژ انجام تواند به می شده، تعیین حدود از مذکور عامل سه از هر یک شدن خارج

 .(2334)بزرگ زاد و شیرویه زاد، 

یکی از عواملی که می تواند تأثیر بسیار بسزایی در موفقیت پروژه های تولیدی ایجاد کند، زنجیره تأمین و عملکرد بهینه آن 

 می اتفاق آن مدیریت و تأمین زنجیره در افزوده ارزش ایجاد بلکه نیستند، مهم ها سازمان امروزه دیگر کنونی، روند است. با

با توجه به محیط رقابتی امروز مدیریت زنجیره تامین به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت سازمان ها شناخته شده  افتد.

 نیازمند ها از این رو، شرکت داشته باشد. و موفقیت پروژه ها است و می تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت های سازمان

 در رسانند. عملکردشان یاری روزافزون بهبود در را ها آن بتواند که هستند خود تأمین زنجیرة در هایی اتخاذ راهبرد و طراحی

 بازار پویای و متغیر شرایط با را خود و جا نمانده رقابت گردونة از که هستند بقا به قادر شرکت هایی رقابتی محیط چنین

 آئینة در را راهبردها انتخاب قالب خود در های گیری تصمیم حاصل شرکت ها مدیران دیگر عبارت کنند. به همگام رقابتی

  .(2044)نوذری و قهرمانی نهر،  کرد خواهند مشاهده عملکرد زنجیره تدمین خود  معیارهای

شده است. مدیران اکنون عملکرد عملکرد زنجیره تأمین به یکی از بحث های در حال گسترش در بسیاری از سازمان ها تبدیل 

های تولیدی، پس از  بزرگترین مشکل سازمانبیشتر به استفاده از مزایای ایجاد شده توسط زنجیره تأمین ترغیب می شوند. 

ها  امروزه سازمان .های تولیدی و خدماتی باشد تدارک نیازمندی مدیریت روابط با مشتریان، مدیریت مناسب زنجیره تامین و

های رقابتی و افزایش سهم بازار  موفق به کسب مزیت توانند طور مجزا نمیه یک واحد تولیدی یا خدماتی بدیگر به عنوان 

؛ چراکه قسمت و مشتریان خود می باشند تامین کنندگان خود شوند و نیازمند یک مشارکت برنامه ریزی شده و اصولی با

شرکت هایی که  (.1412و همکاران،  0)آیمان رفته استمهمی از رقابت بین شرکت ها در سطح زنجیره های تأمین قرار گ

بتوانند زنجیره های تأمین قوی با عملکرد منسجم را در اختیار بگیرند می توانند در رقابت با شرکت های دیگر موفق تر عمل 

 های پروژه موفقیت و رقابتی مزیت بهبود برای عملیاتی های پارادایم قدرتمندترین از یکی تأمین نمایند. از این رو زنجیره

 .شود می محسوب تولیدی
                                                           
1 Zavari & Afshar 
2 Pinto & Slevin 
3 Roucat 
4 Ayman 
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 که هایی سازمان کنند؛ می فعالیت حاضر قرن در که است هایی سازمان در کارکردی و اساسی مفاهیم از یکی پیوسته تغییر

 عدم صورت در که شوند می روبرو تهدیدهایی با همواره و هستند فعالیت انجام حال در پویا و فعال بسیار محیطی در

 محیط تغییر تکنولوژی، نوآوری از ناشی که تهدیدهایی. ماند بازخواهند بقا و فعالیت دایره از شک بی آنها به سریع وییپاسخگ

چالش  با مقابله برای را خود توانایی و قابلیت دیگر گذشته های حل راه و رویکردها و است مشتری تقاضاهای در تغییر و بازار

 الگوی بودن چابک. شود جایگزین جدید های دیدگاه و رویکردها باید و اند داده دست از معاصر بیرونی محیط و سازمانی های

 طور به و دهند نشان مناسب العمل عکس نشده بینی پیش تغییرات مقابل در سازد می قادر را ها سازمان که است جدیدی

)دردل،  بدهد مناسب راهبردی های پاسخ ندتوا می قطعیت عدم شرایط در و کنند وضع و تعریف را خود محیط اثرگذار و فعال

2044.) 

 و کسب محیط غیرمنتظره در و جدید بر تهدیدات آمدن فائق برای ناخواسته چالش های با مواجهه توانایی سازمانی، چابکی

ث می برای سازمان تبدیل گردند. به عبارت دیگر چابکی سازمانی باع فرصت به و تحوالت تغییرات است و باعث می شود کار

 یا عالی و عملکرد عالی، منجر به ارائه خدمات با کیفیت آن سریع و مداوم تغییر از بهره برداری و محیطی چالش های شود

 و همگن نظام یک در کاری فرایندهای و اطالعات، کارکنان فناوری کردن سو هم آن، اساس که شود مشتری پسند محصوالت

 .(2338)ملکی و همکاران،  باشد می انعطافپذیر

سازمان های امروز به دنبال بهبود توانمندی ها جهت ارائه خدمات در کوتاهترین زمان با کمترین هزینه، بهبود کیفیت و ایجاد 

نوآوری در خدمات خود هستند، بطور کلی، محیط امروز انعطاف پذیری بیشتری را از سازمان ها طلب می کند که این کار با 

ردد. چابکی به عملکرد پرسنل و سازمان، مستلزم آمادگی دائم و همیشگی برای رویارویی با چابک سازی سازمانی حل می گ

تغییرات بنیادی و سطحی است و در یک کلمه، سازمان چابک همیشه برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش 

  (.1414، 4مونرویشود، آماده است )لوسیآمیلیا و گیری از فرصت های جدید میسودآوری ناشی از بهره

 

 ادبیات پژوهش .2

 . مفهوم زنجیره تأمین2-1

یک زنجیره تامین همه اعضایی را شامل می شود که مستقیم و غیرمستقیم در تکمیل نیازهای مشتری مشارکت دارند. درواقع، 

موجودی، توزیع و تحویل  فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تدارک مواد، برنامه ریزی تولید،نگهداری کاال، کنترل

محصوالت و خدمت رسانی به مشتری که پیش تر در سطح یک سازمان انجام می شد، اکنون در سطح چندین سازمان و به 

 (. 2334کیهان،  و)شعار  صورت زنجیره وار انجام می شود

رواقع می توان گفت عملکرد مسئله کلیدی در زنجیره تامین، بحث مدیریت و هماهنگی میان تمام این فعالیت ها است؛ د

زنجیره تأمین شامل یکپارچه سازی فعالیت های زنجیره تامین و جریان های اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط 

شرکای زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی می شود. در ادبیات مرتبط با زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تأمین عموماً به 

به کارگیری مجموعه ای از روش ها برای یکپارچه کردن موثر تامین کنندگان، تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده عنوان 

فروشان به طوری که کاالی تولید شده، در زمان تعیین شده، در بازار مناسب و به تعداد کافی توزیع شود، ضمن اینکه هزینه 

 (.1428و همکاران،  7، تعریف شده است )دوتونکل سیستم حداقل و نیازهای مشتریان برطرف شود

                                                           
5 LucíaMeliá & Monroy 
6 Dotun 
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 . تعاریف زنجیره تأمین 2-2

تعاریف مختلفی از زنجیره تأمین وجود دارد. اگر چه این تعاریف تا حدی متفاوتند، اما وجوه اشتراک زیادی دارند. در ادامه 

 برخی از این تعاریف ارائه شده است:

 " مستقیم و غیر مستقیم در تأمین نیاز مشتری درگیر می باشند، مشتمل می زنجیره تأمین تمامی مراحلی را که به طور

شود. تأمین نه تنها مشتمل بر تولید کنندگان و کارخانجات می شود، بلکه در بر گیرنده واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان 

عوامل درگیر در تأمین نیاز مشتری می  آنها نیز می شود. در هر شرکت )مانند هر کارخانه( زنجیره تأمین، در بر گیرنده تمامی

 (.2338)بابایی نسامی،  "باشد

 " زنجیره تأمین، در بر گیرنده تمامی فعالیت های کسب و کار یک شرکت می شود که برای طراحی، ساخت، تحویل و بهره

و در هر کدام نقشی را ایفا گیری از محصول یا خدمت مورد نیاز می باشد. هر شرکتی، در یک یا چند زنجیره تأمین قرار داشته 

 (. 1423، 6)آسادیج و رامایاح "می کند

 "فارسیجانی و   "زنجیره تأمین، هم ترازی شرکت هایی می باشد که محصوالت و خدمات را به بازار ارائه می کنند(

 (.2336میرحبیبی، 

 " مواد اولیه، انتقال این مواد به واسطه زنجیره تأمین، شبکه ای از تسهیالت و گزینه های توزیع بوده که عملیات تدارکات

 (. 1414و همکاران،  8)عبداهلل "ها و تبدیل به محصوالت نهایی، و توزیع محصوالت نهایی به مشتریان را انجام می دهند

  :ه زنجیره تأمین، عبارت از شبکه ای از از پروسه ها، به طوری ک»تعریفی جامع تر برای زنجیره تأمین به این شرح می باشد

هدف نهایی آنها تأمین کاالها و خدمات مشتریان می باشد و در برگیرنده تأمین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، 

عمده فروشان و خرده فروشانی می باشد که با هم به طورهماهنگ و منسجم در جهت راضی کردن مشتریان، همکاری می 

 (.1424و همکاران،  3)ماریناگی« کنند
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 نیانجام شود. ا یکیو تاکت کیچندگانه در سطح استراتژ یریگ میزمان تصمشود تا هم یباعث م نیتام رهیموثر زنج تیریمد

 یاصل عیمراکز توز جادیا نیبالقوه، همچن یها یمجموعه از مشتر کی انیو حمل و نقل در م ییانما: ج عبارت اند از ماتیتصم

به مناطق تقاضا با در نظر گرفتن زمان اتالف مربوط. قابل  لیتحو تیو در نها سدر دستر یاز مکان ها یمجموعه ا انیدر م

                                                           
7 Assadej & Ramayah 
8 Wolf Abdallah 
9 Marinagi 

 اطالعات

حمل و نقل.4 مکان یابی.3   

موجودی .2

 کاال
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، نیتام رهیو نامطمئن زنج ایپو تیبا توجه به ماه ردیپذصورت  یبه صورت دوره ا دیبا ماتیتصم نیاز ا یتوجه است که برخ

 جهیشوند و در نت یمواجه م یناهماهنگ امانند مقدار عرضه، تقاضا و زمان حمل ب نیتأم رهیاز عوامل موجود در زنج یبرخ

 یم یاضیر یهابر مدل  یمبتن یو برنامه ها ماتی. تصمردیگ یقرار م ریتحت تأث یشبکه به طور قابل توجه یطراح ماتیتصم

 شیرا افزا نیتأم رهیزنج نانیاطم تیکاهش داده و قابل یرا تا حد قابل قبول نیتأم رهیموجود در زنج یناهماهنگ زانیتواند م

 (.2336)باغمیانی و زنجیرچی،  دهد

 

 . نوآوری2-3-2

های  دهیخلق عق ای رشیبرای پذسازمان  کی ییشامل توانا د،یو کاربرد روش ها و دانش جد رشیپذ یعنیکننده  نینوآوری تأم

و  24)ینییورت باشد یم دیکاری جد ندهاییها و فرا هیدر توسعه و اصالح محصوالت، خدمات، رو دیعقا نیو کاربرد ا دیجد

 (. 1423همکاران، 

 

 . سطح سازمان2-3-3

 تر دهیچیتر و پ سازمان بزرگ وجود دارد. هر چه یمراتب به صورت سلسله یتیریمد یها تیاز موقع یدر هر سازمان، سطوح مختلف

هرم  گریکدیوجود دارد که با  تیریدر هر سازمان سه سطح مد ،یخواهد بود. به طور سنت شتریب زیآن ن یتیریمد یها هیباشد، ال

است.  شتریآن ب یینسبت به سطح باال تیریکل کارکنان و پرسنل در هر سطح از هرم مد تعداد. دهند یم لیرا تشک تیریمد

 نیتر نییتعداد کارکنان در پا نیشتری. بابدی یتعداد افراد کاهش م م،یرو یم شیرأس آن پ یهرم به سو ی چه از قاعده هر یعنی

 (.2333)قاخانبابایی،  دهند یانجام م یتیریرمدیغ یها تیسطح هرم هستند که فعال

 

 . رقابت پذیری2-3-4

در تولید کاالها و خدمات در شرایط اقتصاد آزاد،  د کنندهتولیای است که بر اساس آن توانمندی یک  پذیری درجه رقابت

المللی حضور پیدا کنند و به صورت پیوسته به تثبیت و  ای که این تولیدات بتواند در بازارهای بین شود به گونه سنجیده می

 (. 1423و همکاران،  22د )پوشپامالیمدت منجر گرد ارتقای درآمد واقعی در دراز

 

 تباط با مشتریان. مدیریت ار2-3-5

ارتباطات معنادار به  قیقراردادن رفتار مشتری از طر ریبرای درک و تحت تاث یسازمان کردیرو کیارتباط با مشتری  تیریمد

 (.2338)دهقان دهنوی و نصیریان،  باشد یم انیکسب، نگهداری، وفاداری و سودآوری مشتر ندیمنظور بهبود فرا

 

 . همکاری و تبادل اطالعات2-3-6

اشتراک اطالعات باعث ایجاد نمایانی در زنجیره تأمین میشودکه میتواند به سرعت منجر به انجام اقدامات اصالحی مورد نیاز در 

 (.2044)قاسمی،  ارتباط با جریانهای مواد خام، کاالی ساخته شده و خدمات شود

 

                                                           
10 Yeniyurt 
11 Pushpamali 
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 . مفهوم چابکی2-4

ک، فعال، و توانایی حرکت سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر در فرهنگ لغات، به معنای حرکت سریع، چاال 21واژه چابکی

است که برای واکنش  23سریع و با یک روش هوشمندانه به کار گرفته شده است. ریشة واژه چابکی سازمانی، تولید چابک

. در چنین برداری از آن تغییرات )به عنوان فرصت ها( معرفی گردیده استنسبت به تغییرات محیط کسب و کار و بهره

های محیطی، هر سازمان باید توان تولید همزمان محصوالت متفاوت و با طول عمر کوتاه، طراحی مجدد محصوالت، تغییر روش

هایی، به آن بنگاه تولیدی، سازمان تولید، و توان واکنش کارآمد به تغییرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنین توانمندی

ا وجود تعاریف زیاد از واژه چابکی، هیچ یک از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند. این تعاریف اطالق خواهد شد. ب 20چابک

دهند. اما با توجه به جدید بودن بحث چابکی، تعریف جامعی را نشان می "سرعت و تغییر در محیط کسب و کار"ی عموماً، ایده

 (.2333)ترحمی،  که مورد تائید همگان باشد وجود ندارد

 

 ، عامل اصلی نیاز به چابکی15. تغییرات محیطی2-5

توان یافت های اصلی سازمان ها در عصر رقابتی جدید است. امروزه، کمتر سازمانی را میرسد تغییر، یکی از ویژگیبه نظر می

حال حاضر بر که در یک دوره سه تا شش ماهه یا حتی یکساله، تغییری را در محیط خود شاهد نباشد. با توجه به بافتی که در 

ها و نتایج دنیای کسب و کار سازمان ها حکمفرماست، سازمان ها ناگزیر از انجام تغییراتی در نگرش، دانش، رویکردها، رویه

 مورد انتظار خود هستند. 

-بندی می-های دستخوش تغییر در محیط کسب و کار را بدین شکل طبقه( با مطالعه فراوان، عرصه2333) 27شریفی و ژانگ

  (:1426، 26)پراکاش و راجش دکنن

 ثباتی بازار که ناشی از بخش کوچکی از بازار، کثرت ارائه محصوالت جدید و نیز افول دوره عمر محصول ناپایداری و بی

 است.

 مدت ی کوتاهای، رقابت پذیری فزاینده و توسعه-رقابت شدیدی که به دلیل بازار در حال تغییر سریع، افزایش فشار هزینه

 آید.ت جدید به وجود میمحصوال

 آید.تر به وجود میتغییر نیازهای مشتریان که به دلیل تقاضای سفارشی، افزایش انتظارات کیفی و تحویل سریع 

 افزاری سیستم ها افزاری و نرمشتاب تغییرات فناورانه که با معرفی امکانات تولیدی جدید و کارآمد، و یکپارچگی سخت

 گردد.حاصل می

 زیست، توجه به انتظارات نیروی کار و فشارهای حقوقی و قانونی امل اجتماعی که جهت حفاظت از محیطتغییرات عو

 شود.پدیدار می

                                                           
12 Agility 
13 Agile manufacturing 
14 Agile organization 
15 environmental changes 
16 Sharifi & Zhang 
17 Prakash & Rajesh 
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 های کلیدی چابکی در سازمان. قابلیت2-6

بینی در محیط کسب و کار خود هستند. این مؤسسات مؤسسات و سازمان های چابک نگران تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش

های متمایز نیازمندند. بینی در محیط کاری خود، به شماری از قابلیتسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیشبرای ر

 1-1روند )شکل ی چابکی به شمار میگیرند، که به عنوان مبنای حفظ و توسعهچهار عنصر اصلی را در بر می 28هااین قابلیت

 (:1414، و همکاران 23را مشاهده نمایید( )سالوم

 ها اشاره دارد.که به توانایی تشخیص تغییرات، و واکنش سریع و بهره جویی از آن 14گوییپاسخ 

 کند.که بر توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان داللت می 12شایستگی 

 اف و قابلیت سازگاری که عبارت است از توانایی برای جریان دادن به فرایندهای مختلف و کسب اهد 11پذیریانعطاف

 مختلف، با استفاده از امکانات و تسهیالت یکسان.

 ترین زمان ممکن.ها در کمکه عبارت است از توانایی انجام فعالیت 13سرعت 

           

 های کلیدی چابکی در سازمان. قابلیت2شکل 

 . چابکی سازمانی2-7

 نظر در پیشرفته فناوری با سازمان کارکنان و سازمانی ویژگی های فرآیندها، ترکیب عنوان به را سازمانی چابکی می توان

 توان افزایش برای ترتیب بدین و می دهد افزایش باال کیفیت با خدمات و محصوالت ارایه در را سازمان توانایی چابکی، .گرفت

جود داشته با افزایش سرعت کسب و کار، باید همکاری و اجرای بهتری در مورد اهداف استراتژیک و .است مهم سازمان رقابتی

ها ضمن کنترل فشار رشد  برای موفقیت در این نوع محیط .های تجاری باشد باشد و بیشتر پاسخگوی تغییرات بازار و خواسته

منابع  تری را برای توانمندسازی رهبران، مدیران و کارمندان ها و کسب و کارها باید رویکرد چابک درآمد پایدار، سازمان

                                                           
18 capabilities 
19 Salloum 
20 responsiveness  
21 competency 
22 flexibility 
23 speed or quickness 
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توانایی یک سازمان برای تجدید خود، سازگاری، »کند:  گونه تعریف می چابکی سازمان را این 10مک کینزی. اعمال کنند انسانی

 .(2337) سید عامری و همکاران،  «تغییر سریع و موفقیت در یک محیط با تغییرات متغیر، آشفته و مبهم

ناپذیر صنعت سازگار کند، آمادگی  تر بتواند خود را با تغییرات اجتناب پذیرتر باشد و هر چه سریع انعطافهر چه شرکتی 

و به صورت کلی می  بیشتری برای کسب سهم بازار، بهبود کارایی سازمان و افزایش رضایت و وفاداری مشتری خواهد داشت

 .(2333)حیدری ارجلو و ارغیش،  توان گفت که چابک تر است

 

 های چابکی سازمان. بهبود قابلیت2-8

ها و استفاده از چابکی به ها و سازمان ها باید به فکر توسعه قابلیتدر آینده و در حین رقابت در محیط رقابتی پویا، شرکت

پیش توسط  عنوان مزیت رقابتی باشند. یکی از مشکالت تمرکز بر بهبود چابکی، پویایی و نیز اقتضائی بودن قابلیتی است که از

شود، و از آنجا که هیچ طرحی پایان از بهبود مستمر قلمداد میسازمان ذکر شده است. چابکی در اینجا به عنوان یک راه بی

گیری چابکی در ادبیات این تئوری ذکر نشده است، تعیین سطح خاصی از چابکی مورد نیاز، دشوار است. در این برای اندازه

( مدلی را برای 2334) 13میرو دی 18( و نیز نظرات فردوس2387) 16( براساس نظرات ناکان2338) 17و فلیدنر 14راستا، فوکورکا

های هایی که بدون درنظرگرفتن سایر قابلیتاند. این مدل حاکی از آنست که شرکتبهبود قابلیت چابکی طراحی نموده

واجه خواهند شد. پیش از شروع به ایجاد و کاربرد کنند، احتماالً با شکست و ناکامی معملکردی، بر بهبود چابکی تأکید می

های رقابتی مشخص شود. هنگامی که سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان چابکی، الزم است مبنای شایستگی در سایر ویژگی

گویی و قابلیت سازگاری روی آورند. مبتنی بر پذیری، پاسخبدست آمد، درعین تداوم دو فعالیت قبل، سازمان ها باید به انعطاف

توانند به سمت چابکی و چاالکی گام بردارند. ها و سازمان ها میپذیری، شرکتهای انعطافآمیز در عرصه قابلیتبهبود موفقیت

 ذیری بیشتر باشدپهای بهبود کیفیت، قابلیت اطمینان و انعطافبه عالوه، تالش برای بهبود چابکی نیز باید تحت حمایت تالش

 (.2333)ابراهیمی و خیراندیش، 

 

 روش تحقیق .3

این تحقیق از نظر روش گرد آوری داده ها جز تحقیقات توصیفی محسوب می شود. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال 

لی موضوع آوری اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعیت فع چگونه بودن موضوع است که شامل جمع

 سازمان چابکی و تأمین زنجیره عملکرد تأثیر بررسیهدف از انجام این پژوهش  (.2334شود )سرمد و دیگران،  مورد مطالعه می

 و بازاریابی بخش کارکنان و معاونین نفر از مدیران، 271 جامعه آماری این پژوهش راتولیدی است.  های پروژه موفقیت بر

 220 تعداد نمونه اماری بر اساس فرمول کوکران که دهند می تشکیل یزد استان در سرامیک و کاشی تولید کارخانجات فروش

روایی پرسشنامه از  به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و به منظور سنجش .باشد می نفر

. داده های /.( مورد تأیید قرار گرفته است683کرونباخ ) روایی محتوایی استفاده شده است و پایایی آن نیز بوسیله ضریب آلفای

                                                           
24 McKinsey 
25 Vokurka 
26 Fliedner 
27 Nakane 
28 Ferdows 
29 De Meyer 
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مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همانطور که در مدل مفهومی زیر  AMOSافزار  گردآوری شده با استفاده از نرم

 بر چابکی سازمان تأمین و زنجیره نشان داده شده است پژوهشگر قصد دارد در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر عملکرد

 گذاری و اشتراک مشتریان با کننده، ارتباط تأمین با تولیدی بپردازد. همچنین میزان تأثیر همکاری های پروژه موفقیت

 مورد بررسی قرار گرفته است. تولیدی نیز های پروژه اطالعات بر موفقیت

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1نمودار                  

 تجزیه و تحلیل داده ها .4

 . آزمون نرمال بودن 4-1

قبل از اینکه فرضیه های این پژوهش آزمون شوند باید ابتدا از نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل شود. برای بررسی فرض 

داد که فرض نرمال بودن برای نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان 

 (.2می باشد )جدول  4044همه متغیرهای تحقیق تایید می شود؛ چرا که سطح معنی داری آنها بزرگتر از 

 . نتایج آزمون چولگی و کشیدگی برای بررسی فرض نرمال بودن1جدول 

 P-value آماره آزمون حجم نمونه متغیرها

 40231 40372 220 عملکرد زنجیره تأمین

 40242 20613 220 چابکی سازمان

 40486 20432 220 موفقیت پروژه های تولید

 

 نتایج تحلیل معادالت ساختاری. 4-2

 . آزمون فرضیات اصلی پژوهش4-2-1

ها استفاده شده گیری در گام اول، در گام دوم از معادالت ساختاری برای تست فرضیههای اندازهپس از بررسی و تأیید الگو

ی آزمون معناری فرضیه ها از دو شاخص جزیی مقدار بحرانی و سطح معناداری استفاده شده است. مقدار بحرانی است. برا

 چابکی سازمان

 مشتریان با ارتباط

 های هپروژ موفقیت

 تولیدی

 اطالعات گذاری اشتراک

 زنجیره عملکرد

 تأمین

H1 

H2 

 H2a کننده تأمین با همکاری

H2b 

H2c 
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، 44/4مقداری است که از حاصل تقسیم تخمین وزن رگرسیونی بر خطای استاندارد بدست می آید. براساس سطح معناداری 

باشد و کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو مهم شمرده نمی  -37/2یا کمتر از  37/2مقدار مسیر بحرانی باید بیشتر از 

برای مقدار سطح معناداری حاکی از تفاوت معنادار محاسبه شده برای وزن های  44/4شود؛ و همچنین مقادیر کوچکتر از 

 دارد. 33/4رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان 

 
 . مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی3شکل 

 

 . ارائه شده است:1خالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری در جدول شماره 

 . نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری2جدول 

 روابط متغیرهای تحقیق
اثر 

 مستقیم

مقداربحران

 ی

سطح معنی 

 داری

نتیج

 ه
 رابطه

موفقیت پروژه های -عملکرد زنجیره تامین

 تولید

 ممستقی تایید 40443 1030 4033

 مستقیم تایید 40444 - 4076 موفقیت پروژه های تولید -چابکی سازمانی

 

. شاخص های برازش مدل در الگویابی معادالت ساختاری ارائه شده است. همانطور که مالحظه می شود 3در جدول شماره 

 مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و سطح پذیرش شاخص ها برآورده شده است.
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 های برازش برای مدل فرضیه . شاخص3جدول 

 P CMIN/DF GFI IFI TLI CFI RMSEA متغیر

 40461 4034 4086 4032 4034 20482 40443 فرضیه

 <2/4 >4034 >4034 >4034 >4034 <4 >40444 سطح مناسب

 مناسب مناسب مناسب مناسب نامناسب مناسب نامناسب نتیجه

 

 . آزمون فرضیات فرعی پژوهش4-2-2

 
 . مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی4ل شک

 

 . ارائه شده است:0خالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری در جدول شماره 

 . نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری4جدول 

 روابط متغیرهای تحقیق
اثر 

 مستقیم

مقداربحران

 ی

سطح معنی 

 داری

نتیج

 ه
 رابطه

 موفقیت پروژه-همکاری با تامین کننده

 های تولید

 مستقیم تایید 40444 - 4032

موفقیت پروژه های  -ارتباط با مشتری

 تولید

 مستقیم تایید 40444 30823 4008

موفقیت پروژه های  -اشتراک اطالعات

 تولید

 مستقیم تایید 40444 1043 4031

 

. همانطور که مالحظه می شود . شاخص های برازش مدل در الگویابی معادالت ساختاری ارائه شده است4در جدول شماره 

 مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و سطح پذیرش شاخص ها برآورده شده است.
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 های برازش برای مدل فرضیه . شاخص5جدول 

 P CMIN/DF GFI IFI TLI CFI RMSEA متغیر

 40464 4031 4032 4031 4087 20600 40443 فرضیه

 <2/4 >4034 >4034 >4034 >4034 <4 >40444 سطح مناسب

 مناسب مناسب مناسب مناسب نامناسب مناسب نامناسب نتیجه

 

 نتیجه گیری .5

 امر این و شده رو روبه جدید ها چالش با رو این از یابند، نمی توسعه ای شده بینی پیش مسیر در امروز جهان و جامعه

 نیز پیچیده و جدید فناوری های سریع رشد تغییرات، این موازات به شود. می مسیر این در ابهام و پیچیدگی افزایش به منجر

 کارامد مدیریتی توسط هدایت به نیاز و بوده پیچیده شرایط حالت این در شود، می دیده تولیدی و صنعتی در محصوالت

 کارگیری هب منظور به ها پروژه درست مدیریت امروز، دنیا در ها پروژه توجه قابل جایگاه به توجه شود. با احساس می بیشتر

  است. برخوردار سزایی به اهمیت از مناسب های و تکنیک ابزار مهارت، دانش،

درعصرحاضر که روز بروز پروژه ها درسازمان ها درحال افزایش می باشند موفقیت یا شکست آنها نیز ازاهمیت باالیی برخوردار 

 ل اساسی است که عوامل کلیدی موفقیت نامیده میبرای تحقق موفقیت امیز بودن پروژه ها نیاز به تمرکز روی عوام .است

طرفی  از .گردد لذا اهمیت شناسایی این عوامل احساس می ؛بدون این عوامل پروژه ها شانس اندکی برای موفقیت دارند .شود

 ؛چابکی توانایی خالقیت و پاسخگویی به تغییرات برای رسیدن به منافع موردنظر دریک محیط متالطم کسب وکار است

با طیفی ازتغییرات داخل سازمانی و خارج سازمانی درطول  ای کهتواند موفقیت پروژه  های چابکی می بنابراین تامین شاخص

 .چرخه حیات خود روبروست تاثیر گذار باشد

نند هایی که نتوا شود و سازمان تر از گذشته انجام می ها، در محیطی به مراتب پیچیده ها و سازمان مروزه، فعالیت شرکتا

ییرات متعدد و تاثیرگذار محیطی از جمله قوانین و غالعمل نشان دهند و در مقابل ت زودتر و سریعتر از رقبا از خود عکس

موقع نشان دهند و دچار انفعال شوند، امیدی به بقا، نخواهند داشت.  مقررات، تجارت جهانی و ... از خود واکنش درست و به

ها، مجموعة نقاط قوت و ضعف آنها نیز نقشی تعیین کننده در دوام و  محیط خارجی سازمان وه بر عوامل مهم و تاثیرگذارالع

ریزی و مدیریت استراتژیک  ای را برای برنامه ها، سیاست منظم و یکپارچه بقای فعالیت آنها دارد. در همین راستا، اگر سازمان

ها  ها و رعایت اولویت ای بنیادین دست به ایجاد هماهنگیه عمل نیاورند و در قالب برنامه مجموعه خود به نحوی اثربخش به

 . از این رو برای موفقیت پروژه های تولیدی،توان جلوگیری کرد ها در سطح سازمان نمی ت در برنامهکالنزنند، از وقوع مش

 که باشد می زمانیسا کالن اهداف به رسیدن و سازی چابک برای اصول مهمترین از یکی داخل ارتباطات توسعه و بهبود لزوم

 کارکنان بهینه ارتباط جهت را الزم زمینه گردد می یزد توصیه استان در سرامیک و کاشی تولید کارخانجات ارشد مدیران به

 های رویه شرکت نمودن چابک همچنین توصیه می شود جهت .سازند حرکت در راستای تغییرات جهانی فراهم جهت در

عملکرد  بهبود آن تبع به و در بهتر و مناسب گیری جهت راستای در و بگیرند بکار سانیان منابع مدیریت برای را مناسبی

 .نمایند ارائه متمایزی و نوین خدمات ها فناوری این از گیری بهره با و نموده استفاده پیشرفته های فناوری از سازمان، تولیدی

 قدیمی، افکار و رفتارها تغییر جهت افراد در می توانند یزد استان در سرامیک و کاشی تولید کارخانجات مدیران بنابراین

 و عقاید تبادل نمایند، بر انگیزه مسأله ایجاد حل جدید های روش و دانش جدید منابع جستجوی برای ابتکار از قوه استفاده
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هم  و شود انگیزه جادای هم تا کنند استقبال افراد مطلوب نظرات از بیشتری داشته، تأکید گروهی کارهای و اشخاص بین دانش

 .ببرد بهره نظرات این از سازمان

از سوی دیگر عملکرد مناسب در عملکرد زنجیره تأمین می تواند عملکرد تولیدی کارخانجات را تحت تأثیر قرار دهد. بدین 

تواند عملکرد  معنی که هرچه شرکت بتواند در اجرای عملکرد زنجیره تأمین دقت بیشتر و عملیات دقیق تری داشته باشد، می

از این رو یکی از عرصه های مهم و تأثیرگذار در رقابت بین شرکت ها، زنجیره های تأمین می باشند. تولیدی را ارتقا دهد. 

شرکت ها برای ارتقاء عملکرد زنجیره های تأمین خود همواره در تالش هستند. یکی از مهمترین اهداف شرکت ها در ارتقای 

ین خود، ایجاد بهبود در عملکرد دیگر عناصر سازمان می باشد. یکی از عناصری که در سازمان از عملکرد زنجیره های تأم

عملکرد زنجیره تأمین تأثیر قابل توجهی می گیرد، عملکرد تولیدی شرکت می باشد. لذا بهبود عملکرد تولیدی برای تمامی 

 و کاشی تولید کارخانجات در همین راستا به مدیرانسازمان ها و شرکت های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. 

پیشنهاد می شود با بررسی مجدد در حلقه های زنجیره تأمین خود، در خصوص ارتقاء عملکرد زنجیره  یزد استان در سرامیک

ی هستند تأمین خود تصمیماتی عاجل در نظر گیرند. ضعف های موجود در ارتباط با تأمین کنندگان و زمان های تحویل موارد

که می تواند عملکرد تولیدی و در ادامه عملکرد کل شرکت را تحت تأثیرات منفی قرار داده و تبعات منفی دیگری را نیز برای 

 سازمان به ارمغان آورد.

 یزیبرنامه ر و یو با زمان بند شتریب یتوجه ی گرددم شنهادیپ یزد استان در سرامیک و کاشی تولید کارخانجات مدیرانبه 

 دیباشد و هر تول یرقابت م ریتجارت امروز به شدت تحت تأث طیخود داشته باشند. مح نیتأم رهیاسب در خصوص حوزه زنجمن

حاضران در بازار کسب کند،  هینسبت به بق یباالتر یرقابت تیمختلف مز یاز متدها و راه کارها ستفادهکننده که قادر باشد با ا

 یکی ج،یرقابت خود را باالتر ببرند. بر اساس نتا تیدهند و قابل صیا به سازمان خود تخصر یقادر خواهد بود سهم بازار بزرگتر

کننده و  نیسمت با تأم کیاز  نیتأم رهیاست. زنج عملکرد زنجیره تأمینامور مرتبط با  ،یرقابت تیبه مز دنیرس یرهایاز مس

 یم نیتأم رهیو با نظارت در زنج ریگیپ تیریتفاده از مدبا استفاده کننده محصول در ارتباط مداوم است. لذا اس گریاز جهت د

تواند در  یم گرید یو هم از جهت شدبا یدیتول یدر شرکت ها هینظم از مواد اول یمداوم و دارا انیجر یتواند ضمن برقرار

و در  انیرمشت تیاز رضا ییباعث کسب سطح باال ،ییبه هنگام کاال به مصرف کننده نها لیمختلف مانند تحو یقسمت ها

بنگاه  تیفعال یبرا نیتأم رهینظم بر زنج یو دارا قیدق تیریتوجه به مد نیسازمان شود.بنابرا یبرا یرقابت تیمز جادیا جهینت

 خواهد شد.  یمنته یرقابت تیمز جادیداشته باشد که در انتها به ا یا ژهیو یتتواند اهم یم یدیتول یها
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