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چکیده
امروزه ،بهبود عملکرد زنجیره تأمین یک امر اجتنابناپذیر است که برای این منظور نیز بهرهگیری از مدیریت تنوو مصوووو و بوه تبو آ
برخی از توانمندیهای تولید ،مانند انعطاف پذیری تولید امری حیاتی است .با این حاو چگونگی تأثیر ایون متییرهوا بور دیگور متییرهوا ،در
راستای بهبود عملکرد زنجیره تأمین روشن نشده است .بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش قابلیت انعطوافپوذیری تولیود و
چابکی زنجیره تأمین در تأثیر مدیریت تنو مصووو بر عملکرد زنجیره تأمین انجام شده است .این مطالعه از نظر هدف کواربردی و از نظور
روش تصقیق از نو توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری آ را مدیرا شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی عباسآبواد تهورا بوه تعوداد
 0011تشکیل دادهاند .در این تصقیق تعداد  582نفر از مدیرا یا معاونین شرکتهای تولیدی به روش نمونهگیری توادفی شورکت کورده و
بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه استاندارد بهرهگرفته شده است .نتایج آزمو همبستگی نشا داد کوه میوا راهبورد مودیریت تنوو
مصووو ،انعطافپذیری تولید ،چابکی زنجیرهتأمین ،بهرهوری هزینه در زنجیرهتأمین و خدمات مشتریا در زنجیرهتأمین همسوبتگی مببوت
معناداری وجود دارد .نتایج مدوسازی معادالت ساختاری نشا داد؛ باتوجه به موضو سفارشیسازی زیاد ،قابلیت خارجی به شوکل چوابکی
زنجیره تأمین نقش حیاتی در بهبود بهرهوری هزینه و خدمات مشتریا ایفا کرده است ،درحالیکه چابکی در یک مصیط سفارشیسازی کو
به جای خدماترسانی به مشتریا  ،به دسترسی و بهرهوری هزینه کمک میکند.

واژههای کلیدی :قابلیتانعطافپذیری تولید ،چابکی زنجیرهتأمین ،مدیریت تنو مصووو ،عملکرد زنجیرهتأمین.
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انعطافپذیری تولید ،قابلیت داخلی یک واحد تولیودی را
برای انطباق با تیییرات را بودو هزینوههوای بواال ،ارزیوابی
میکند .انعطافپذیری تولید همچنین توانایی ایجاد تیییرات
در فرآیند تولید برای رف نیازهای آتی تشوخی داده شوده
مشتریا  ،تلقی میشود] .[5شایا ذکر است واژه چابوک در
لیت به معنای حرکت سری  ،چاالک ،فعاو ،توانوایی حرکوت
به صورت سری و آسا و قوادر بوود بوه تفکور بوهصوورت
متهورانه و با یک روش هوشمندانه بهکار گرفته شوده اسوت.
اما در فضای کنونی ،چابکی به معنای واکونش اثوربخش بوه
مصیط متییر و غیرقابل پیشبینی و استفاده از آ تیییورات
بهعنوا فرصتهوایی بورای پیشورفت سوازمانی اسوت].[3
هر سازمانی اع از شرکتهای بزرگ ،شرکتهای دولتی،
یا کسب و کارهای کوچک موجود در شوهرکهوای صونعتی
تمایل دارند خواسوتههوای سوهامدارا گونواگو را بورآورده
سووازند ،بنووابراین نیازمنوود مووواد ،تجهیووزات ،تسووهیالت و
تأمینکنندگانی از سازما هوای دیگور اسوت .عملکورد یوک
سووازما بووهوسوویله فعالیووتهووای سووایر سووازما هووایی کووه

در عور حاضر ،با توجه به پیچیدگیهای موجود در بوازار
و همچنین تیییور و تصووالت زیوادی کوه در مصویط کواری
صورت میگیرد ،رقابتپذیری بیش از هر چیز به مؤلفههوای
جانبی و مدیریت صصیح تولید به ویژه انعطافپذیری تولیود
نیازمند است .قابلیتهای پویا و راهبردهایی همچو راهبرد
مدیریت تنو مصووو میتواند انعطوافپوذیری تولیود و بوه
تب آ بهبود عملکرد را برای شرکتها به ارمیا آورد].[0
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زنجیوورهتووأمین را تشووکیل موویدهنوود ،تصووت تووأثیر قوورار
میگیرد] .[4درگذشوته سوازما هوا بوا یکودیگر همکواری و
ارتباط کوتاه مدت داشته و به کسب حداکبر سود در کوتواه
مدت فکر مویکردنود ولوی اموروزه هور دو ورف خریودار و
فروشنده براساس روابط بلندمدت و کسب سوود بوا یکودیگر
همکوواری موویکننوود ،ایوون عواموول منجوور بووه تشووکیل
زنجیرههایتأمین شده و برنامهریزی عرضوه و تقاضوا ،تهیوه
مواد اولیه ،برنامهریزی تولید ،کنترو موجودیها ،انبوارداری،
توزی مصوووالت و مودیریت ا العوات بوه زنجیوره عرضوه
منتقل گردید].[2
بر همین اساس در دنیای رقابتی امروز ،رقابوت از سوطح
شرکتها به رقابت میا زنجیرهتأمین آنهوا کشویده شوده و
برخورداری از یک زنجیرهتأمین کارا و چواالک ،یوک مزیوت
رقابتی بسیار مه و تعیینکننده در عرصه رقابوت مصسووب
میشود .در این میا نیز انعطافپذیری تولیود بسویار حوا ز
اهمیت تلقی میشود] .[6به ورکلی برای مصیط همیشه در
حاو تیییر این دورا و تیییر در شیوه تعامالت شرکتها بوا
تأمینکنندگا و مشوتریا  ،پیچیودگی بوازار ،کواهش دوره
عمر مصووالت و اهمیت یافتن زما پاسخگویی به مشتریا
و افزایش انعطافپذیری تولید ،زنجیرهتوأمین عامول حیواتی
برای رقابتپذیری سازما ها است].[1
مفهوم قابلیتهای پویا نیز بهعنوا منب مزیوت رقوابتی،
موجی از پژوهشها را به همراه داشته است .دیدگاه قابلیوت
پویا به دنباو تشریح موفقیت برخی شرکتها در دستیابی به
مزیت رقابتی در مصیط متییر است .زوولو و وینتور)5115(0
قابلیتهای پویا را بهصورت یک الگووی اکتسوابی و ثابوت از
فعالیت جمعی تعریف مویکننود کوه سوازما از ریوق آ
به ور نظاممند بوه ایجواد و تعودیل فعالیوتهوای عملیواتی
روزمره میپردازد تا به اثربخشی بیشتری دست یابد] .[8بوه
عبارت دیگر قابلیتهوای پویوا تکواملی هسوتند و از ریوق
یادگیری سازمانی توسعه مییابند.
در ایوون میووا بایوود توجووه داشووت کووه زنجیوورهتووأمین
مجموعهای از سازما ها است کوه بوه وور مسوتقی و غیور
مستقی برای تبدیل ورودی به خروجی ،بهه پیوسوته و در
تعامل هستند .زنجیرههای توأمین شوامل کول چرخوه عمور
مصووو از تهیه مواد به تولید و توزی  ،خدمت به مشوتریا
و در نهایت بازیافت کاال است] .[9بررسیها نشا مویدهود
که عملکرد زنجیرهتأمین تا کنو از منظرهای مختلفی مورد
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بصث و بررسی قرار گرفته است اما در این میا تأثیر برخوی
از راهبردهای مؤثر و کارآمود در ایون زمینوه نادیوده گرفتوه
شده که در این میا مویتووا بوه راهبورد مودیریت تنوو
مصووو اشارهداشت .به عبارتی انتظوار مویرود کوه راهبورد
تنو مصووو عاملی مهمی در راستای دستیابی به عملکورد
زنجیرهتأمین مطلوب باشد اما مسئله موجوود آ اسوت کوه
راهبرد مدیریت تنو مصووو نمیتواند به ور مسوتقی بور
عملکرد زنجیرهتأمین شرکتها تأثیرگذار باشد و بورای ایون
مه باید به نقش متییرهای واسطهای پرداخوت کوه تعیوین
این مه نیز در سایر مطالعات دیگر میفوو واق شده اسوت.
بر همین اساس دانش روشن و صصیصی از درک نصوه توأثیر
راهبرد مدیریت تنو مصووو بر عملکرد زنجیرهتأمین وجود
ندارد .یکی از این عوامل میتواند قابلیتهای پویایی سازما
همچووو انعطووافپووذیری تولیوود و چووابکی زنجیوورهتووأمین
باشد].[0
با توجه به حج باالی هزینههای شورکتهوای ایرانوی از
یک سو ،همچنین افزایش تفکر رقابتپوذیری سوازما هوا از
سوووی دیگوور بووه عنوووا یووک راهکووار جوودی بوورای ایجوواد
زنجیرهتأمین چابوک مویتوانود مودنظر قرارگیورد .در واقو
گسوترش بازارهوا و مصوووالت ،رقابووتهوا را از سوطح بوین
شرکتها به سطح بین زنجیرههایتأمین کشانده و تمرکز بر
بهبودعملکرد این زنجیرهها ،فقط مسیر دستیابی به مزایوای
رقابتی در بازار جهانی کسوب و کوار اموروزه اسوت .در ایون
رابطه ،نگرش زنجیرهتأمین چابک از راهبردهای قووی بورای
افزایش رقابتپذیری شرکت و زنجیرههای تأمین آنهوا تلقوی
موویشووود ،بووه وووریکووه پوو از معرفووی واژه موودیریت
زنجیرهتوأمین توسوط آقایوا اولیوور و وبور در سواو 0895
گسترش قابل مالحظهای ،در روند بهکارگیری ایون رویکورد
پدیدار گشته و این اعتقاد در میا اکبر سازما ها بوهوجوود
آمده است که رقابت فقط در سطح بوین سوازما هوا مطور
نبوده و این زنجیرههایتأمین هستند که بوا یکودیگر رقابوت
میکنند].[01
از سووویی دیگوور بووا جهووانی شوود بازارهووا و فشووردگی
روزافزو رقابت در فضای اقتوادی جدید ،سوازما هوا ابتودا
دریافتند که برای بقاء در این بازارها باید ،بتوانند همگوام بوا
تیییرات پیشرفت و تیییر کنند .پ از مدتی سازما هوا بوه
این نتیجه رسیدند که برای موفق بود در بازار نه فقط باید
خود سری و چابک باشند ،بلکه باید تأمینکننودگا آنهوا و
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انعطووافپووذیری تولیوود یووا چووابکی زنجیوورهتووأمین بکاهوود.
انعطافپذیری تولید و چابکی زنجیرهتأمین را میتوا بورای
حمایوت از دسوتیابی بوه بهورهوری هزینوه زنجیورهتووأمین و
خدمات مشتریا برتر تصت کنترو در آورد .به ور ضومنی،
راهبرد مدیریت تنو مصووو میتواند تأثیر قابل توجهی بور
بهرهوری هزینه و خدمات مشتریا داشته باشود .بوهمنظوور
دستیابی به اهداف دوگانه بهرهوری هزینه و خدمات برتر بوه
مشتریا  ،انعطافپذیری تولید و چابکی به ترتیب بوهعنووا
یووک قابلیووت عملکردگرایانووه داخلووی و قابلیووت پاسووخدهووی
خارجی رواج یافته است و میتواند توسط نظریه قابلیت پویا
بهصورت منطقی بیا شود].[04
ایوون یکرووارچگی در زمینووه بهوورهوری هزینووه ،خوودمت بووه
مشتریا  ،انعطافپذیری تولید (داخلی) و چابکی (خوارجی)
با نمونههای اولیوه پیشونهادات بیموو  )0999(0و خوا  5و
همکوووارا ( )5119در زمینوووه ارزیوووابیهوووای عملکووورد
زنجیرهتأمین هماهنگی دارد]02و.[06
شکل ( )0ارا هکننده مدو مفهومی است کوه پوژوهش] [0را
در زمینه بررسی رابطه میا راهبرد مدیریت تنو مصوووو،
انعطافپذیری تولید زنجیرهتأمین ،چابکی ،بهرهمندی هزینه
و خدمت به مشتریا هودایت مویکنود .اسوتفاده از راهبورد
مدیریت تنو مصووو ،به میزانی از پویایی ،یعنی زمینوهای
مببت بورای دیودگاه قابلیوتهوای پویوا (بوارتو )5101 ،3در
مصیط خارجی شرکت اصلی اشاره دارد].[01
مدو تصقیق ،ابزاری برای آزمو تجربی فوراه مویآورد
که چگونه بقات مختلف راهبورد مودیریت تنوو مصوووو
مربوط به انعطافپذیری و چابکی زنجیوره عرضوه و چگونوه
انعطافپذیری و چابکی زنجیورهتوأمین مربووط بوه خودمات
مشتری و بهرهوری کاهش هزینهها در زنجیرهتأمین هستند.
در مدو ارا ه شده ،انعطافپذیری و چابکی زنجیرهتأمین بوه
عنوا متییرهای میانجی عمول مویکننود کوه رابطوه بوین
راهبووورد مووودیریت تنوووو مصوووووو و بهووورهوری هزینوووه
زنجیوورهتووأمین و خوودمات مشووتریا را میووانجی موویکن ود.

نیز شبکه توزی مصووالتشا هماهنگی و انعطاف مناسوبی
داشته باشند].[00
بر همین اساس امروزه برای دستیابی به زنجیرهتأمین بوا
عملکرد باال باید بوه قابلیوتهوای پویوایی سوازما همچوو
انعطافپذیری و چابکی زنجیرهتأمین توجه ویوژهای داشوت،
اما در این زمینه خالء مطالعاتی وجود دارد].[0
از سووویی موودیرا بووا مشووکل جوودی سوونجش عملکوورد
سازما ها و شرکتهای خود مواجه هستند .استفاده از ابوزار
مناسب و داشتن مقیاس عملکردی در صنای مختلف بهویژه
در شهرکهای صنعتی این امکا را برای آنها فراه میکند
که موقعیت عملکردی خود را در مقایسه بوا دامنوه عملکورد
دیگر رقبا در داخل یا خارج کشور بداننود .عملکورد مناسوب
زنجیوورهتووأمین نقووش کلیوودی در موفقیووت یووک سووازما و
دستیابی پایدار به اهداف بهویژه سودآوری آ دارد].[05
در این راستا بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیرهتأمین
بهمنظور بهبود در کارایی هزینهها و خدمات مشتری توصیه
میشود.
از جملووه عواموول مووؤثری کووه موویتوانوود بوور عملکوورد
زنجیرهتأمین شهرکهای صنعتی تأثیرگوذار باشود تنوو در
مصووو و انعطافپذیری تولید است].[03
انتظار میرود بتوا بوا بهورهگیوری از برخوی متییرهوای
واسووطهای همچووو قابلیووت انعطووافپووذیری و چووابکی
زنجیرهتأمین روابط میا مدیریت تنو مصووو بوا عملکورد
زنجیرهتأمین را تسهیل کرد .شایا ذکور اسوت کوه در ایون
سطح سفارشیسازی نیز از جمله مواردی است که میتوانود
موجب تصوو نتایج شود .بر همین اساس در مطالعه حاضور
بووه بررسووی تووأثیر موودیریت تنووو مصووووو بوور عملکوورد
زنجیرهتأمین با نقش میانجی قابلیت انعطافپذیری تولیود و
چابکی زنجیرهتأمین در بین شرکتهای تولیدی در شوهرک
صنعتی عباس آباد تهرا پرداخته شد.
در ادامه این مقالوه بوه ارا وه چوارچوب نظوری پوژوهش
پرداخته شده اسوت و در آ فرضویات پوژوهش مبتنوی بور
چارچوب نظری تدوین شدهاند .در ادامه روش تصقیق و پ
از آ یافتههای پژوهش ارا ه میشود و در نهایت به بصوث و
تبیین یافتهها اقدام شده است.
 -2چارچوب نظری و توسعه فرضیه
راهبرد مدیریت تنو مصووو ممکن است تأثیرات منفی
تنووو مصووووو بوور عملکوورد زنجیوورهتووأمین را بووا توورویج

1- Beamon
2- Khan
3- Barreto
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فرضیه (0ب) :راهبورد مودیریت تنوو مصوووو بوه وور
مببت با چابکی زنجیرهتأمین در ارتباط است.
مفهوووم چووابکی توجووه بیشووتری را در تصقیقووات موودیریت
زنجیرهتأمین تجربه کرده است (بلووم 3و همکوارا .)5103 ،
اسوافورد 4و همکارا ( )5116براساس پژوهشهای تجربوی
متوجه شدند که فرآیند انعطافپذیری تولید سازما  ،پویش
درآمد مهمی برای چابکی زنجیرهتأمین است] 51و .[50
باتوجه به دیدگاه قابلیتهای پویوا ،چوابکی بوه قابلیوتهوای
متفاوتی همانند اشکاو مختلف انعطافپوذیری تولیود تکیوه
کرده است ،از این رو انتظار مویرود انعطوافپوذیری تولیود،
چابکی زنجیرهتأمین را افزایش دهد .انعطافپذیری تولید بوه
عنوا قابلیت پویا داخلی موردنیاز برای دستیابی به چوابکی
زنجیرهتأمین در نظر گرفته شده است] 55و .[53
بنابراین استدالو شده است که:
فرضیه :5انعطافپذیری زنجیرهتوأمین بوه وور مببوت بوا
چابکی زنجیزهتأمین در ارتباط است.
بووه ووورکلووی چووابکی موویتوانوود از ریووق ه و افزایووی
انعطافپذیری 2و تسهیل دستیابی به بهرهوری مناب و سطح
باالیی از خدمات مشتریا و واکنشپذیری ،منجر بوه بهبوود
رقابت در مصیطهای کسب و کار بیثبات شود].[54

راهبرد مدیریت تنو مصوووو مویتوانود تولیودمصور یوا
فرآیندمصور باشود .در مطالعوه] [0از راهبوردهوای برجسوته
بوورای نمایووا سوواختن دو بقووه از راهبوورد موودیریت تنووو
مصووو استفاده کردند .ماژوالر مصووو برای ارا وه راهبورد
مدیریت تنو مصووو مبتنی بر تولید اسوتفاده شود ،تولیود
سلولی و تأخیر برای ارا ه راهبورد مودیریت تنوو مصوووو
مبتنی بر فرآیند استفاده شدند.
این سه راهبرد کاهشدهنده بهعنوا متییرهوای پنهوا
در نظر گرفته شدند که میتواننود بوه عنووا پیشوینههوای
بالقوه برای دستیابی بوه قابلیوت پویوا عمول کننود .بوه وور
خاص ،مفهوم ماژوالر برای کاهش پیچیودگی و هزینوههوای
مرتبط با توسعه مصووو ،مناب و تولید ،مورد استفاده قورار
موویگیوورد (هولویووو و پیوول5112 ،0؛ فووورزا و سووالوادور،5
 )5115و از فرآیند تولید سلولی و تأخیر حمایت میکند که
میتواند قابلیتهای پویا را بهبود ببخشد 08 ].و .[09
باتوجه به این مفاهی  ،فرضیههوایی در موورد مسویرهای
فرض شده در میا متییرهای مورد عالقوه در ایون مطالعوه
پیشنهاد شدهاند:
فرضیه  :0راهبرد مدیریت تنو مصووو به ور مببت بوا
قابلیت پویا شرکت در ارتباط است.
فرضیه (0الف) :راهبرد مدیریت تنوو مصوووو بوه وور
مببت با انعطافپذیری تولید در ارتباط است.

3- Blome
4- Swafford
5- Synergies of Flexibility

1- Holweg & Pil
2- Forza & Salvador
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این بدا دلیل است که تولید سلولی انعطافپذیری تولید را
از ریق ایجاد سلووهایی بهبود میبخشد که جریا خریود
و پردازش قطعات با ر های مشابه یا ویژگیهوای تولیودی
تعدیل گشته و مفهوم تیییرات و مقدار سه اندک را سواده
میسازد .همچنین فرآیند توأخیر عملکورد زنجیورهتوأمین را
بهبود میبخشد].[08
بووه ووور مبوواو ،وضووعیت تووأخیر (نقطووه تفکیووک سووفارش
مشتری )5غالباً با بازار ارتباط نزدیکی داردکه میتواند رابطه
مسووتصکمی بووین تووأخیر و خوودمات مشووتریا را توضوویح
دهد].[59
بنابراین ،برای تعیین تأثیر مستقی راهبورد مودیریت تنوو
مصووو بر بهورهوری هزینوه و خودمات مشوتری و بررسوی
ادعاهوووای ایجووواد شوووده در مطالعوووات اوم و همکوووارا
( [0 ])5101فرضیههای زیر پیشنهاد شده است:
فرضیه  :4راهبرد مدیریت تنو مصووو به ور مببت بوا
عملکرد زنجیرهتأمین در ارتباط است.
فرضیه ( 4الف) :راهبرد مدیریت تنوو مصوووو بوه وور
مببت با عملکرد بهرهوری هزینه در زنجیرهتأمین در ارتبواط
قرار گرفته است.
فرضیه (4ب) :راهبورد مودیریت تنوو مصوووو بوه وور
مببت با عملکرد خودمات مشوتریا در یوک زنجیورهتوأمین
ارتباط دارد.
با این حاو ،دو فرضیه نهایی بورای بررسوی عملکورد نسوبی
تأثیر راهبرد مدیریت تنوو مصوووو بوا توجوه بوه سوطو
مختلف سفارشیسازی تنظوی شوده اسوت .اسوتاوروالکی و
دیوی  )5101(3پیوند میا جنبههای کلیدی یک مصووو
و فرآیند زنجیرهتأمین آ (از تولید تا انتقاو آ به انبوار و از
راحی آ تا سفارش آ ) را تأکید کردند].[31
بنابراین ،سطح سفارشیسازی را میتوا بوه عنووا عامول
تعدیلگر در روابط بوین راهبورد مودیریت تنوو مصوووو و
عملکرد زنجیرهتأمین در نظور گرفوت .عوالوهبور ایون هودف
راهبرد مدیریت تنو مصووو با توجوه بوه سوطح سفارشوی
متفاوت است .انتظوار مویرود کوه انعطوافپوذیری تولیود و
چابکی زنجیرهتأمین ،به ترتیب به عنوا قابلیتهای داخلوی
و خارجی در نظر گرفته شده و تأثیر قابل توجهی بر خدمات
مشتری در یک مصیط سفارشیسازی شوده داشوته باشوند.
به ور مشابه ،اگر چه ممکن است راهبردهای مدیریت تنو

بنووابراین ،قابلیووتهووای پویووا ،مزایووای رقووابتی را بوورای
زنجیوورهتووأمین در یووک مصوویط متییوور(سووری ) ایجوواد
مینماید].[51
بهرهوری هزینه در تصقیق] [0ارزیابی عملکرد مربوط بوه
توانایی شرکت برای به حداقل رساند هزینههای مرتبط بوا
مودیریت عملیوات زنجیورهتوأمین خوود اسوت ،درحوالیکووه
خدمات مشتری اهداف مرتبط با ارزیابی بازده زنجیرهتوأمین
مانند رضایت مشتری ،زما پاسخدهی به مشوتری ،تصویول
به موق  ،میزا تکمیل سفارش ،شکایت مشتریا و مدیریت
زما تولید را در بر میگیرد .براساس این مفاهی  ،شرکتها
انعطافپذیری تولید و چابکی را بهعنوا اهرم قابلیت داخلی
و خارجی بهکار میگیرند ،تا از رونود بهورهوری هزینوههوای
بیشووتر زنجیوورهتووأمین و خوودمات برتوور بووه مشووتریا در
زنجیرهتأمین پشتیبانی بهعمل آورند].[52
بنابراین ،فرض شده است که:
فرضوویه  :3قابلیووت پویووا بووه ووور مببووت بووا عملکوورد
زنجیزهتأمین در ارتباط است.
فرضیه (3الف) :انعطافپوذیری تولیود بوه وور مببوت بوا
بهرهوری هزینه در ارتباط است.
فرضیه (3ب) :چوابکی زنجیورهتوأمین بوه وور مببوت بوا
بهرهوری هزینه در ارتباط است.
فرضویه (3ج) :انعطوافپوذیری تولیود بوه وور مببوت بووا
خدمات مشتریا در ارتباط است.
فرضویه (3د) :چوابکی زنجیورهتوأمین بوه وور مببوت بووا
خدمات مشتریا در ارتباط است.
راهبرد مدیریت تنو مصووو بر توسعه شایستگیها تمرکوز
دارد تووا مبادلووه مناسووب بووین انوووا مصووووالت و عملکوورد
زنجیرهتأمین را بهوجود بیاورد .مصققا قبلی پیشنهاد دادند
که راهبرد مدیریت تنو مصووو رابطه مببت و مسوتقیمی
با بهرهوری هزینه و خدمات مشتریا دارد].[56
به عنوا مباو ،هزینه راهاندازی ،هزینوه تولیود ،هزینوه و
مخارج کلی تولید و زما انجام کار 0میتوانند توسط جریا
ماژوالر کاهش یابند] .[51ساختار مواژوالر نیوز هزینوههوای
تولید و زنجیرهتأمین را با افزایش تعوداد عناصور مشوترک و
نمونهها کاهش میدهد و هزینههای اضافی کمتری را بورای
ایجاد مصووالت متنو فراه میکند .تولیود سولولی سوبب
تیییرات موؤثر در هزینوه شوده و در ایون راسوتا اسوتفاده از
تجهیزات و کیفیت ،مصووو را بهبود میبخشد].[58

2- The Customer-Order Decoupling Point
3- Stavrulaki & Davis

1- Lead Time
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مصووووو بوورای برخووی از سووازما هووا در مصوویطهووای ک و
سفارشیسازی روشهایی را انتخاب نکنند ،اما انتظار میرود
که این روشها از دسوتیابی بوه بهورهروی هزینوه از ریوق
انعطافپذیری تولید و چابکی حمایت کنند .برای مباو ،یک
مصیط با سطح پایین سفارشیسازی ،از ماژووهای استاندارد
بدو مبادله گزینهها یا مؤلفهها اسوتفاده مویکنود .بوا ایون
حاو ،اگر میزا سفارشیسوازی افوزایش یابود ،مواژووهوا را
میتوا تیییر داده یا مؤلفهها را میتوا برای ارا وه الزاموات
منصور به فرد مشتری (یعنی به اشتراکگوذاری مؤلفوههوا)
ایجاد کرد].[30
چابکی بهبودیافتوه ،توانوایی تیییور کارآمود موقعیوتهوای
عملیاتی را در پاسخ به شورایط متییور بوازار (ناراسویما  0و
همکارا  )5116 ،از ریق کاهش زما تنظی و هزینه بیا
میدارد].[35
در نتیجه ،پیشنهاد شده است:
فرضیه  :2در یک مصیط سفارشویسوازیشوده کو  ،هو
انعطووافپووذیری تولیوود و ه و چووابکی تووأثیر معنوواداری بوور
بهرهوری هزینه نسبت به خدمات مشتریا دارند.
فرضیه  :6در یک مصیط سفارشیسازی شوده زیواد ،هو
انعطافپذیری تولید و ه چابکی تأثیر معناداری بر خودمات
مشتریا نسبت به بهرهوری هزینه دارند.

حج جامعه آماری =N
حج نمونه =n
مقدار متییر نرماو واحد استاندارد ،که در سطح ا مینا  92درصد برابرZ= 0/96
میباشد
مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است .اگر در اختیار نباشد مویتووا آ را =P
1.2درنظر گرفت
)(q =1-pدرصد افرادی که فاقد آ صفت در جامعه هستند =q
مقدار اشتباه مجاز =d
بر این اساس در این مطالعه مقادیر فرموو برابر میباشد با:
 0.5 = p & dو  0.05=dو 0011 =N

بنابراین ،در مطالعه حاضر تعداد  582مورد از مدیرا یوا
معاونین شرکتهوای تولیودی شوهرک صونعتی عبواسآبواد
تهرا (به روش نمونوهگیوری تووادفی) بهوره جسوته شود.
نمونووهگیووری در مطالعووه حاضوور بووه روش نمونووهگیووری در
دسووترس انجووام گردیوود .موودیرا در حوووزه هووای صوونای
مونوعات فلزی،مصووالت شیمیایی  ،غوذایی و آشوامیدنی،
السووتیک و پالسووتیک ،ماشووینآالت و تجهیووزات و سووایر
حوزههای کسب و کار مشیوو به فعالیت هستند.
در مطالعه حاضر از پرسشنامهها مصقق ساخته با روایی و
پایایی تایید شده به منظور گردآوری دادهها اقدام گردید .به
منظور گزینهبندی پاسخها از مقیاس  2ارزشی یف لیکرت
بهره گرفته شد .به وری که گزینه خیلی کو بوا نموره  0و
گزینه خیلی زیاد با گزینه  2دو رف این یف را بوه خوود
اختواص دادهاند.

 -3روش تحقیق
نو تصقیق حاضور از نظور هودف ،بوا توجوه بوه قابلیوت
بهکوارگیری نتوایج حاصول از آ در شورکتهوا در راسوتای
بهبود سطح عملکرد زنجیرهتأمین مبتنی بر مودیریت تنوو
مصووو و انعطافپذیری تولید کاربردی میباشد .همچنوین
این مطالعه از نظر گردآوری دادهها بوهصوورت پیمایشوی(بوا
عنایت به توزی پرسشنامههوا) و بوه روش میودانی(در بوین
شرکتهای فعاو در شهرک صنعتی عباس آباد تهورا ) و از
نظر روش تصقیق به صورت توصیفی و از بقوه همبسوتگی
میباشد .شایا به ذکر است که در مطالعه حاضر بوهمنظوور
تعیین نقش واسطه برخی از متییرها از رویکرد مودوسوازی
معادالت ساختاری بهره گرفتوه شود کوه در آ بوه بررسوی
روابط علی و معلولی میا متییرها پرداخته شده است.
در ایوون پووژوهش جامعووه آموواری را موودیرا یووا معوواونین
شرکتهای تولیدی شهرک صنعتی عبواس آبواد تهورا بوه
تعووداد  0011شوورکت تشووکیل دادنوود .در پووژوهش حاضوور

روایی همگرا نیز بهره گرفتهشد ،که یکی از معیارهوای مهو
در تعیین برازش مدوهای اندازه گیری میباشد و در آ بوه
بررسی همبستگی هر سازه بوا سوواالت(شواخ هوا) خوود
پرداخته میشود .مقدار مناسب برای  AVEرا  1/2بوه بواال
معرفی کرده اند.)AEV>0.5(.

1- Narasimhan

2- Cochran
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شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط در شهرک صنعتی (با
سابقه کاری بیش از  3ساو) بهعنوا جامعه آماری پوژوهش
در نظر گرفته شد .در این مطالعوه شورکتهوای کوچوک و
متوسط تولیودی واقو در شوهرک صونعتی فووق مشوارکت
کردند .در مطالعه حاضر ،مالک شرکتهای انتخواب عبوارت
هستند :حداقل سه ساو سابقه کواری ،قرارگیوری در بقوه
شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین نو فعالیت از نو
تولید .در این تصقیق بهمنظور تعیین حج نمونه از فرمووو
کوکرا  )0911( 5استفاده شد].[33

یکسا حاصل شود .ضریب آلفای کرونبواخ ،بورای سونجش
میزا تک بعدی بود نگرش ها ،عقاید و  ...بهکوار موی رود.
نتایج روایوی همگورا ،آلفوای کرونبواخ و پایوایی ترکیبوی در
جدوو ( )0ارا ه شده است:

پایایی :به منظور تعیین پایایی ابزار نسوبت بوه مصاسوبه
ضریب آلفای کرونباخ اقدام مویگوردد .منظوور از اعتبوار یوا
پایایی پرسش ناموه ایون اسوت کوه اگور صوفت هوای موورد
سوونجش بووا همووا وسوویله و تصووت شوورایط مشووابه و در
زما های مختلف مجدداً اندازه گیری شووند ،نتوایج تقریبواً
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جدول( :)1نتایج روایی همگرا ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
AVE

Composite
Reliability

Cronbachs Alpha

راهبرد مدیریت تنوع محصول

0.678835

0.863630

0.763280

انعطافپذیری تولید

0.792136

0.919466

0.868257

چابکی زنجیرهتأمین

0.533838

0.931837

0.919816

بهرهوری هزینه در زنجیرهتأمین

0.829076

0.935429

0.894933

خدمات مشتریان در زنجیرهتأمین

0.585962

0.807949

0.142819

بود توزی دادههوا) و مودوسوازی معوادالت سواختاری بوا
بهرهگیری از نرمافزار  PLSبهره گرفتهشد.

در ایوون پووژوهش تجزیووه و تصلیوول دادههووا در دو سووطح
توصیفی و استنبا ی مورد بررسوی قورار گرفوت .در تصلیول
توصوویفی نسووبت بووه بررسووی شوواخ هووای مرکووزی و
شاخ های پراکندگی اقدام شد .در بخش تصلیل استنبا ی
نیز از آزمو همبستگی اسریرمن (با عنایت بوه غیور نرمواو

 -4یافتهها
در جوودوو ( )5نتووایج حاصوول از تصلیوول توصوویفی بوورای
متییرهای این پژوهش نمایش داده شده است.

جدول( :)2تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش()n=211
متغیرهای پژوهش

میانگین

میانه

مد دادهها

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

راهبرد مدیریت تنوع محصول

3/698

4/000

4/0

/9036

1/3

5/0

انعطافپذیری تولید

3/680

4/000

4/3

/9700

1/7

4/11

چابکی زنجیرهتأمین

3/832

4/000

4/0

/9364

1/7

5/0

بهرهوری هزینه در زنجیرهتأمین

3/733

4/000

4/3

/7936

1/6

4/00

خدمات مشتریان در زنجیرهتأمین

3/851

4/000

4/0

1/0744

1/3

4/11

به وریکه انصراف معیار در رنوج عوددی کمینوه و بیشوینه
مقدار پایینی را به خود اختواص داده اسوت .نتوایج ضوریب
همبستگی میوا متییرهوای مودو ،در جودوو ( )3گوزارش
شده است.

نتایج تصلیل توصیفی مؤید مناسب بود وضعیت راهبرد
موودیریت تنووو مصووووو ،همچنووین بخووش توانمنوودیهووا
(انعطووافپووذیری تولیود و چووابکی زنجیوورهتووأمین) و بخووش
عملکرد زنجیرهتأمین (بهرهوری هزینوه در زنجیورهتوأمین و
خدمات مشتریا در زنجیرهتأمین است .به وریکه مطوابق
با نتایج بهدست آمده در تموام متییرهوا مقودار بوزرگتور از
متوسط (عدد  )3مشاهده شده است .همچنین انصراف معیار
دادهها نیز در بازه عددی مشاهده شده برای مقادیر کمینه و
بیشینه مؤید پایین بوود میوزا پراکنودگی دادههوا اسوت.
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جدول( :)3نتایج ضریب همبستگی میان متغیرها
شماره

1

متغیرها

2

1

راهبرد مدیریت تنوع محصول

1/000

2

انعطافپذیری تولید

**

.795

**

.426

3

4

1

1/000
**

3

چابکی زنجیرهتأمین

.425

1/000

4

بهرهوری هزینه در زنجیرهتأمین

**.619

**.491

**.513

1/000

1

خدمات مشتریان در زنجیرهتأمین

**.788

**.815

**.783

**.764

1/000

** به معناداری در سطح ا مینا  99درصد است.

با توجوه بوه مقودار سوطح معنویداری آزموو مشوخ
میشود که میوا متییرهوای مودو رابطوه معنواداری قابول
مشاهده است ( .)P<0.01به ور نمونه میتوا مشاهده کرد
کووه میووا راهبوورد موودیریت تنووو مصووووو بووا بخووش
توانمندیهای تولیدی یعنی انعطافپذیری تولیود و چوابکی
زنجیرهتأمین به ترتیوب بوه میوزا  1/192و  1/456رابطوه
مببت معناداری وجود دارد .این روابوط مببوت و معنوادار در
میا توانمندیهای تولید با بخش عملکرد زنجیرهتأمین نیوز
قابل مشاهده است.
در ادامه از مدوسازی معادالت ساختاری بهمنظور پاسوخ
به فرضیات پژوهش بهره گرفته شد .بر این اسواس در ابتودا
به بررسی بارهای عاملی و در ادامه نسبت بوه بررسوی مودو
ساختاری پوژوهش اقودام گردیود .بارهوای عواملی از ریوق

جدول( :)4بارهای عاملی و اعداد معناداری به تفکیک هر یک از سازههای پژوهش
ابعاد

تعداد گویه ها

راهبرد مدیریت تنوع محصول

3

انعطافپذیری تولید

0

چابکی زنجیرهتأمین

1

بهرهوری هزینه در زنجیرهتأمین

1

خدمات مشتریان در زنجیرهتأمین

1

با توجه به نتایج درج شده در جدوو ( )4مویتووا بیوا
داشوت کوه در تمووام مووارد مقودار ضوورایب بارهوای عوواملی
بزرگتر از مقدار  1/4بوده و این مه نشوا دهنوده بورازش
مناسوب مودوهوای انودازهگیوری اسوت .همچنوین ضوورایب
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مقدار
بارعاملی

مقدار
ضریب
معناداری

-1/111

-1/113

1/101

13/111

-1/131

-13/121

1/141

22/103

-1/102

-23/323

1/133

30/411

-1/121

-11/133

1/310

31/101

-1/141

-23/111

1/332

43/131

معناداری نیز با مقدار بیشتر از  0/96معنادار بوود ضورایب
بارهای عاملی را مورد تأیید قرار دادهاند .یافتههوا مؤیود آ
است که تمام سازههوای ایون پوژوهش از مودوهوای انودازه
گیری با برازش مطلوبی برخوردار بودهاند .بر هموین اسواس
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مصاسبه مقدار همبستگی شاخ های یک سازه با آ سوازه
مصاسبه میشود که اگر این مقدار برابر یوا بیشوتر از مقودار
 1/4شود ،مؤید این مطلب است کوه واریوان بوین سوازه و
شاخ های آ از واریان خطوای انودازه گیوری آ سوازه
بیشتر بوده و پایایی در مورد آ مدو اندازهگیری قابل قبوو
اسوت .در موودوسوازی معووادالت سواختاری بووه بررسووی دو
شاخ "اعداد معنواداری  " tو " "R2پرداختوه مویشوود.
درصووورتیکووه مقوودار ضوورایب معنوواداری  tاز . 5.28 ،0.96
 3.51بیشتر باشد ،نشا از صصت رابطه بوین سوازههوا و در
نتیجووه تأییوود فرضوویههووای پووژوهش ،بووه ترتیووب در سووطح
ا مینا  92 ،درصد 99 ،درصود و  99.9درصود دارد .نتوایج
بارهای عاملی و اعداد معنواداری در جودوو ( )4ارا وه شوده
است:

در ادامه به بررسی مدو ساختاری پرداختوه شود کوه در آ
ضرایب تعیین و همچنین ضرایب مسیر ارا ه شده است کوه
متشکل بر دو بخش است .در شوکل اوو بوه بررسوی میوزا

نقش قابلیت انعطافپذیری تولید و چابکی زنجیرهتأمین بر عملکرد زنجیرهتأمین

روابط میا متییرها مبتنی بر یک مودو جوام (شوکل ،)5
مبتنووی بوور میووزا سفارشوویسووازی پووایین (شووکل  )3و
سفارشوویسووازی بوواال (شووکل  )4پرداختووه شووده اسووت.

شکل( :)2مدل معادالت ساختاری به شکل کلی
(بدون تفکیک در سطح سفارشیسازی)

شکل( :)3مدل معادالت ساختاری برای یک محیط کم سفارشیسازی

شکل( :)4مدل معادالت ساختاری برای یک محیط
سفارشیسازی با حجم باال
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مطابق با شکل ( )5الی ( ،)4یافتهها نشا میدهد که در
اکبر مسیرهای موجود مقودار ضوریب رگرسویو بوا مقودار
معناداری بیشتر از  0/96گزارش شده است که نشا دهنوده
مناسب بود تأثیرپذیری متییرها بوده است( .در این میوا
فقووط مسوویرهای غیرمعنووادار از موودوهووای اصووالحی یعنووی
شکلهای شماره  3و  4حذف شدهاند) .عالوهبر این ضورایب
تعیین نیز در کنوار متییرهوای وابسوته و میوانجی متوأثر از
متییرهای پیشین ارا ه شده است که در تمام مووارد مقودار
آ بیشووتر از  1/33بوووده اسووت .ضووریب تعیووین در واقوو
نشا دهنده توأثیرات مشوترک و مجموو بور روی مودیریت
دانش است .با عنایوت بوه مقودار ضوریب تعیوین بیشوتر از
 ،1/33برازش مدو ارا ه شده در این مطالعه مورد تأیید قرار
میگیرد.
بر همین اساس میتوا بیا داشت که به ورکلی نتوایج
نشا میدهد که در تمامیهای مسیرهای مدو تئوریک این
پژوهش ،مقدار ضوریب معنواداری بیشوتر از  0/96مشواهده
شده است که مؤید معنادار بوود توأثیر ضورایب رگرسویو
است.
 -1بحث و نتیجهگیری
نتایج مدوسازی معادالت ساختاری سلسله مراتب رابطوه
مدو مفهومی را تأیید میکند که نشا میدهد راهبردهوای
مدیریت تنو مصووو منجر به پیشرفت بهورهوری هزینوه و
خدمات برتر به مشتریا (یعنی عملکورد زنجیورهتوأمین) از
ریق انعطافپذیری تولید و چوابکی زنجیورهتوأمین (یعنوی
قابلیتهای پویای داخلی و خارجی) میشوند .انعطافپذیری
تولید با مقایسه ضرایب تأثیر در میوا سوه سوازه (یعنوی از
راهبردهای مدیریت تنو مصووو تا انعطافپذیری/چابکی و
از انعطافپذیری تولید به چوابکی) تمایول دارد توا توأثیرات
راهبردهای مدیریت تنو مصووو بر چابکی زنجیرهتأمین را
میانجیگری کند.
0
هما ورکه توسط آگارواو و همکوارا ( [34])5116و
اسوافورد و همکارا  [50])5116(5پیشنهاد کردند نتایج نیز
از این مفهوم پشتیبانی بهعمل میآورند که همکواری میوا
فرآیند انعطافپذیری تولیود در زنجیورهتوأمین داخلوی یوک
شرکت چابکی زنجیورهتوأمین شورکت را تصوت توأثیر قورار
میدهد و انعطافپذیری تولید شرکت یک مرج مه بورای
چابکی زنجیرهتأمین شرکت به حساب میآید .انعطافپذیری

3-Internal, Operating-Level Responsiveness Capability
4- External, Organizational and Inter-Organizational
Responsiveness Capability
5- Item-Level Linkages
6- Capability-Driven Strategy
7- Eisenhardt & Martin
8- Aoki

1- Agarwal
2- Swafford
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تولید و چابکی غالباً با این موضوو در هو آمیختوهانود کوه
انعطافپذیری تولید به عنوا مرجعوی بورای چوابکی عمول
میکند.
عالوهبر این انعطافپذیری تولید و چابکی زنجیورهتوأمین
ه بر بهرهوری هزینوه و هو بور خودمات مشوتریا توأثیر
میگذارند .بنابراین ،راهبردهای مدیریت تنوو مصوووو بوه
انعطافپذیری تولید و چابکی زنجیرهتأمین دست مییابند و
از مووودیریت مبادلوووه میوووا تنوووو مصوووووو و عملکووورد
زنجیرهتأمین حمایت میکنند .انعطافپذیری تولید و چابکی
زنجیرهتأمین سازههای چند منظوره هستند کوه بوه ترتیوب
برای ارا ه قابلیوت پاسوخدهوی سوطح عملیواتی ،داخلوی 3و
قابلیووت پاسووخدهووی سووازمانی و درو سووازمانی خووارجی4
استفاده میشوند .این قابلیتهای پویا مویتواننود منجور بوه
ایجاد مزیتهای رقابتی شوند].[51
به ور مباو بررسی روابط سطصی-آیت  2نشا مویدهود
که رابطه میا انعطافپذیری تولید و چابکی توا یوک انودازه
پیامد رابطه میا توانایی تیییر میزا سفارشات تأمینکننده
و توانایی اصال تیییرات در حداکبر تولیدات و تأثیرات آنهوا
بر توانایی کاهش زما چرخه توسعه مصووو اسوت کوه بوه
نوبه خود از آیت های خدمات مشتریا ماننود نورخ تکمیول
سفارش و آیت های بهرهوری هزینه مانند توانایی به حوداقل
رساند هزینه تولید حمایت میکند .بنابراین ،یوک راهبورد
قابلیت مصور ،6از توانمندی در انعطافپذیری تولید و چابکی
زنجیرهتأمین تشکیل شده است که بوه عنووا قابلیوتهوای
پویا اقدام میکنند و یک رویکرد پایدار برای مودیریت تنوو
مصووو ،بهرهوری هزینه تولیود و بوازدهی بیشوتر خودمات
مشتریا فراه میآورد .راهبردهای پیمانهای بوود  ،تولیود
سلولی و تأخیر در زنجیرهتأمین صالحیتهایی (توانمنودی)
هستند کوه پایوه راهبورد ایجواد ارزش را شوکل مویدهنود
(ایزنهاردت و مارتین5111 ،1؛ آوکوی و همکوارا ،)5104 ،8
که به تأمین الزامات مدیریت تنوو مصوووالت مختلوف در
بازارهای متفاوت کمک مینماید و به توانوایی بوالقوه ایجواد
یک عرصه رقابتی تصقق میبخشند] 32و .[36
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هزینه دست یابند .مصیطهای استانداردسازی خال (،)PS
استانداردسازی تقسی شده ( ،)SSاستانداردسازی سفارشی
( )CSمیتوانند بهعنوا بازارهای پویای با اعتداو در نظر
گرفته شوند (ایزنهاردت و مارتین .[51])5111 ،4ما استدالو
نمودی که در این مصیطها ،قابلیتهای پویا از لصاظ چابکی
و انعطافپذیری تولید به توانمندیهایی در مدیریت تنو
مصووو نیاز دارند تا به هزینه پایین و بازدهی مطلوب
دست یابند.
در یک مصیط سفارشیسازی زیاد ،انعطافپوذیری تولیود
ضوورورتاً و بووه ووور مسووتقی بهوورهوری هزینووه را تضوومین
نمووینمایوود ،امووا هو انعطووافپووذیری تولیوود و هو چووابکی
زنجیرهتأمین از ریق راهبرد مدیریت تنو مصووو بهبوود
یافته به ور مؤثر بر خدمات مشتریا تأثیر میگذارند (یعنی
برنده بازار مورد انتظار) .رابطه بین چوابکی زنجیورهتوأمین و
خدمات مشتریا ضریب قابل توجهی است و اهمیت چابکی
زنجیوورهتووأمین در افووزایش خوودمات مشووتریا در مصوویط
سفارشی سازی زیاد را برجسته مینماید .علت این رویداد را
موویتوووا در ویژگوویهووای سفارشوویسووازی یافووت نمووود.
شرکتهایی کوه در مصویط سفارشوی سوازی زیواد فعالیوت
مینمایند نقطه افتراق باالدست 2و سیسوت سواخت بنوا بور
سفارش 6یا راحی تا سفارش 1را از ریوق تموایز مصوووو
برای افزایش قابلیت خدمات مشتریا بهکار میگیرند.
تنو مصووو زیاد به واسوطه نیازهوای متنوو مشوتری،
رقابت با عدم قطعیت در تقاضای بواال ،سواختارهای ناپایودار
صنعت ،چرخه عمر کوتاه مصووو و نیواز بوه جوذب سوری
دانش جدید نیوز قابلیوتهوای چوابکی زنجیورهتوأمین را در
مصیط سفارشیسازی زیاد تقویت میبخشوند .یوک مصویط
سفارشیسازی زیاد میتواند به عنوا یک بازار با سرعت باال
در نظر گرفته شود (ایزنهاردت و مارتین )5111 ،کوه در آ
حج میتواند ک باشد اما تیییرات به سورعت رخ دهنود ،از
ایوون رو موودیریت مووؤثر تنووو مصووووو درچنووین مصیطووی
نیازمند سوازگاری بوا نیواز بوه مصوووالت سفارشوی جدیود
است].[32
این نتایج حاصل شوده از تصلیول مودوسوازی معوادالت
ساختاری نیز کارآمدی راهبردهای مدیریت تنو مصووو را
برای بهبود قابلیتهای پویا نشا میدهند .با در نظر گرفتن

نتایج حاصل از این توانمنودیهوا ،و قابلیوتهوای پویوای
انعطافپذیری تولید و چابکی ،تنها عامل حفو و نگهوداری
هر تولیدکننده نیست بلکه اینها بوهعنووا بهتورین روشهوا
شناخته شدند و اگرچه غالبواً در هموا سوطح از کوارآیی و
دانش و سرمایه مناسب اجرا نمیشوند ،ولی میتوانند توسط
رقبا مورد تقلید واق شوند .با این وجود ،هنووز در جز یوات
عملیاتی متفاوت هسوتند و در عوین حوالی کوه مویتواننود
جز یات عملیواتی مصسووب شووند ،سوود نهوایی 0را ایجواد
میکنند .تمایزهوا در جز یوات عملیواتی احتمواالً کمتور در
راهبرد تأخیر قورار مویگیرنود کوه در آ فرصوتهوا بورای
انتخابهای منصور به فرد در موقعیت تأخیر ممکون اسوت
بدیهی نبوده اما نسبتا مصدود شده باشند ،درحالیکه بیشتر
احتماو دارد در پیمانهای بود و تولید سولولی قورار گیرنود
که در آنها دانش مهندسوی ،ویژگویهوای تموایز مصوووو و
توا مالی سرمایهگوذاری انتخوابهوای منصوور بوه فورد را
افزایش میدهند .این موضو توسوط راهبوردهوای مودیریت
تنو مصووو مشترک ه در مصیط سفارشیسوازی کو و
ه در مصیط سفارشیسازی زیاد مباو زده شوده اسوت کوه
در آنها توانمندیهای مشابه موجب نتایج متضاد مویشووند.
عالوهبر این ،راهبردهای مودیریت تنوو مصوووو بهورهوری
هزینه و خدمات مشتریا را از ریق قابلیتهای پویا بهبوود
میبخشد] 51و  .[33این نتایج مؤید اهمیت قابلیتهای پویا
بهعنوا مکانیس میانجی هستند.
در یک مصیط سفارشیسازی ک  ،چابکی خدمات بهتری
به مشتریا تضمین نمیکند .در عوض ،ه انعطافپذیری
تولید و ه چابکی (یعنی قابلیتهای پویا) بر روی بهرهوری
هزینه (یعنی برنده سفارش مورد انتظار) تأثیر میگذارند،
راهبرد هدف در یک مصیط سفارشیسازی ک همانند
استانداردسازی خال ( ،)PSاستانداردسازی تقسی شده (،)SS
استانداردسازی سفارشی ( )CSاست (باید به این نکته اشاره
کرد که حتی در مصیط استانداردسازی خال  ،تنو مصووو
هنوز ارا ه میشود) .علت این رویداد میتواند در ویژگیهای
مصیط سفارشیسازی ک یافت شود .این مصیط با ساختار
صنعت پایدار در ارتباط است و عملیات شرکتها در این
مصیط بر قیمت پایین و قابلیت استفاده بیشتر مصووو با
بهکارگیری سیست ساخت برای ذخیرهسازی 5یا مونتاژ بق
سفارش 3متمرکز است تا به رقابتپذیری بازار از ریق رهبری
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ضووریب بتووا بووین راهبووردهووای موودیریت تنووو مصووووو و
قابلیتهای پویا ،راهبردهای مودیریت تنوو مصوووو توأثیر
معنادار ،مستقی و مببتی بر انعطافپذیری تولیود و چوابکی
خواهد گذاشت .بوا ایون وجوود ،هموا وورکوه اسووافورد و
همکووارا  [50])5116(0و تووومی و همکووارا [53])5104(5
پیشنهاد دادند مشخ شد که برای چابوک شود در یوک
زنجیرهتأمین با مصویط سفارشویسوازی زیواد ،راهبوردهوای
مدیریت تنو مصووو بورای دسترسوی بوه انعطوافپوذیری
تولید داخلی ضروری مصسوب میشووند( )p>1/110سور
انعطافپذیری تولید داخلی (یعنی توانمندی داخلوی) منجور
به بهبود چابکی زنجیرهتوأمین (یعنوی توانمنودی خوارجی)
میشود .انعطافپذیری تولیود و چوابکی از پیمانوهای بوود ،
تولید سلولی و تأخیر مشتق شدهاند .همچنین مشخ شود
که سه راهبرد مدیریت تنو مصووو میتواند تأثیرات منفی
بالقوه تنو مصووو افزایش یافته را تعدیل کند ،درحالیکوه
بهرهوری هزینه را افزوده و خدمات مشتری در زنجیرهتأمین
را بیشتر میکند.
بررسی میزا تأثیر راهبردهای مدیریت تنو مصووو بر
بهرهوری هزینه و خدمات مشتریا از ریق قابلیتهای پویا
ضروری است .راهبرد مدیریت تنوو مصوووو بورای بهبوود
بهرهوری هزینه از ریق چابکی زنجیرهتأمین مؤثرتر است و
به دنباو انعطافپذیری تولید میآید .علت ایون رویوداد ایون
است که چوابکی توانمنودی بیرونوی مصوور 3را ارا وه داده و
بیشتر بر سرعت و پیکربندی مجودد سوری متمرکوز اسوت.
رابطه قدرتمنود میوا چوابکی زنجیورهتوأمین و توانوایی بوه
حووداقل رسوواند هزینووه در زنجیوورهتووأمین را توصوویف
میکند].[50
اگرچه هزینه توصیفکننده بازار در زنجیرهتأمین چابوک
بهحساب میآیود ] ،[31چوابکی زنجیورهتوأمین توانوایی بوه
حداقل رساند هزینه در زنجیورهتوأمین را هنگوام افوزایش
تنووو مصووووو بهبووود موویبخشوود] .[08ب وهعبووارت دیگوور،
راهبردهای مودیریت تنوو مصوووو بورای بهبوود خودمات
مشتریا از ریق انعطافپذیری تولید (بتا= )1/321موؤثرتر
عمل کرده و به دنباو چوابکی زنجیورهتوأمین (بتوا=)1/305
موویآینوود .ایوون تمووایز تووأثیر نسووبی آشووکار شووده اسووت.
انعطافپذیری تولید و چوابکی از پیگیوری بهورهوری هزینوه

منابع
[1] Um, J., Lyons, A., Lam, H. K., Cheng,
T. C. E., & Dominguez-Pery, C., "Product
variety management and supply chain
performance: A capability perspective on
their relationships and competitiveness
implications". International Journal of
Production Economics, 187, 15-26, 2017.

1- Swafford
2- Thomé
3- Externally-Focused Competence

سال بیستم – شماره  -95بهار 7951

4- Katayama & Bennett
5- Calantone & Dröge
6- Cost Burden

88

نقش قابلیت انعطافپذیری تولید و چابکی زنجیرهتأمین بر عملکرد زنجیرهتأمین

زنجیرهتأمین و خودمات برتور زنجیورهتوأمین بوه مشوتریا
حمایت میکنند ] 00و .[52
کاتایاموووا و بنوووت ،[54])0999( ،4کووواالنتو و دراگ2
( [52])0999منجر به بهبود رقابتپذیری در مصیط کسوب
و کار متییر میشووند ،اگرچوه راهبوردهوای مودیریت تنوو
مصووو انعطافپذیری تولید داخلی را نشا میدهنود ،ایون
قابلیت پویا یک ابزار مؤثر برای بهبود خدمات مشتری فراه
میآورد و به خواسوتههوای مشوتریا واکونش نشوا داده و
میزا باالیی از خدمات را با توجه به برآمد بهرهوری هزینوه
بوورای مشووتریا مهیووا موویسووازد .بنووابراین ،عملکردهووای
انعطافپذیری تولید به عنوا یک قابلیت داخلی با تیییورات
بدو تصمیل هزینههای باال انطباق مییابند] .[5ایون نقوش
میتواند بهواسطه چابکی زنجیرهتأمین پشتیبانی شود.
باتوجه به موضو مصیط سفارشویسوازی زیواد ،قابلیوت
خارجی به شکل چابکی زنجیرهتأمین نقش حیاتی در بهبود
بهرهوری هزینه و خدمات مشتریا ایفا کورده اسوت (یعنوی
برنوده سوفارش ادراک شوده) ،درحوالیکوه چوابکی در یووک
مصوویط سفارشوویسووازی کو بووه جووای خوودماترسووانی بووه
مشتریا  ،به دسترسی به بهرهوری هزینوه کموک مویکنود
(یعنوووی برنوووده بوووازار ادراک شوووده)] .[31در عووووض،
انعطافپذیری تولید نقش کلیدی در دسترسوی بوه خودمات
مشتریا در یک مصیط سفارشیسازی ک ایفاء نمود .قابول
توجه است که چابکی به عنوا قابلیوت پویوای خوارجی در
یک مصیط سفارشیسازی زیاد نیز میتواند توانایی اشاره بوه
هزینههای سربار 6بوه هنگوام افوزایش تنوو مصوووو را در
اختیار داشته باشد .در عوض ،انعطافپذیری تولید بوهعنووا
قابلیت پویای داخلوی در یوک مصویط سفارشویسوازی کو
توانایی بالقوه بهتری بهمنظور بهبود خدمات مشتریا دارد و
این مصیط ضرورتاً به قابلیت چوابکی بورای بهبوود عملکورد
مشتری مداری نیاز ندارد.
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