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Abstract 
The purpose of this article is to develop a model of manufacturing flexibility in the 

food industry. The present research is a mixed qualitative and quantitative research 

method. In qualitative research, the Grounded theory method is a tool for building a 

conceptual model of manufacturing flexibility. The statistical sample of this section 

includes 20 experts familiar with the subject of manufacturing flexibility. The 

sampling method in the qualitative section is the Snowball Sampling method. The 

method of data collection in this part of the interview is semi-structured. The method 

of data analysis in the qualitative part is a three-step process of open, axial and 

selective coding. The results of this section show the model of manufacturing 

flexibility paradigm. The data collection tool in the quantitative part is a researcher-

made questionnaire based on sub-categories and concepts obtained from the 

qualitative stage. The method of data analysis in this section is confirmatory factor 

analysis and structural equation modeling. The statistical sample in this section is 

201 managers of food industry companies in East Azerbaijan province. The results 

show that environmental dynamics, increasing competitiveness and access to new 

markets are among the reasons for the need for manufacturing flexibility, in which 

automation and timely production are considered as industry strategies to achieve 

manufacturing flexibility; These factors have a direct effect on increasing 

organizational performance and customer satisfaction as a consequence of 

flexibility. The results also show that intervenors such as managerial factors, 

financial capability, etc. can influence strategies. 
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پذیری تولید در صنایع غذایی طراحی و تبیین الگوی انعطاف

چکیده 
باشد. تحقیق حاضر از نظر صنايع غذايی می پذيری تولید درهدف اين مقاله تدوين الگوی انعطاف

روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی است. در بخش پژوهش کیفی، روش داده بنیاد ابزاری برای 
نفر از خبرگان  11باشد. نمونه آماری اين بخش، شامل پذيری تولید میساخت مدل مفهومی انعطاف

-برفی میگیری در بخش کیفی، روش گلوله مونهپذيری تولید است. روش نآشنا به موضوع انعطاف

يافته است. روش تجزيه و تحلیل  ساختارها در اين بخش مصاحبه نیمهآوری دادهروش جمع باشد.
باشد. نتايج اين بخش ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی میمرحلهها در بخش کیفی، فرايند سهداده

-ها در بخش کمی، پرسشنامهتولید است. ابزار گردآوری داده پذيرینشان دهنده مدل پارادايم انعطاف

باشد.  روش کیفی می های فرعی و مفاهیم بدست آمده از مرحلهای محقق ساخته بر اساس مقوله
ها در اين بخش تحلیل عاملی تأيیدی و مدل معادالت ساختاری است. نمونه تجزيه و تحلیل داده
باشد. شرقی میهای صنايع غذايی در استان آذربايجانران شرکتنفر از مدي 110آماری در اين بخش 

های جديد از جمله علل دهد که پويايی محیطی، افزايش توان رقابتی و دسترسی به بازارنتايج نشان می
پذيری تولید است که در اين راه خودکارسازی و تولید به موقع از راهبردهای صنايع نیاز به انعطاف
گردند؛ اين عوامل دارای اثر مستقیم بر افزايش عملکرد پذيری تولید تلقی میه انعطافبرای دستیابی ب

دهد که پذيری است. نتايج همچنین نشان میسازمانی و رضايت مشتری به عنوان پیامدهای انعطاف
 دهند.  توانند راهبردها را تحت تأثیر قرارگرهايی مانند عوامل مديريتی، توانمندی مالی و .. میمداخله

 پذيری تولید، داده بنیاد، صنايع غذايی.: انعطافها کلیدواژه

 :نویسنده مسئولtaghizadeh46@yahoo.co
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 مقدمه 
سازی با قیمت تر، افزایش سفارشيها، زمان تحویل کوتاهآوریعمر کوتاه محصوالت و فن

استاندارد محصول، افزایش تنوع محصول، کیفیت و همچنین تقاضا و رقابت شدید جهاني 

(. 1،4112آلونسو و همکاران -بیست و یکم است)اورتاسون های تولید در قرناز مشخصه

های تولیدی باید توانایي اصالح و بازسازی منابع برای فائق آمدن بر این تحوالت، بنگاه

پذیری تولید در ادبیات به های جدید کسب و کار را تقویت کنند. انعطافبرای ایجاد مدل

(. در شرایط کنوني، زماني 4112، 2کارانشود)وی و همعنوان یک قابلیت پویا شناخته مي

ها همیشه در شرایط که تقاضا برای کاالها و خدمات دائماً در حال تغییر است و شرکت

ها ممکن های تولیدی جدید ضروری است. این سیستمرقابت شدید هستند، نیاز به سیستم

های سازمان هزینهتر به تغییرات بازار پاسخ داده و از همه مهمتر باعث کاهش است سریع

-هایي، تولید انعطاف پذیر نامیده مي(. چنین سیستم4112، 3در بازار شوند)کاپیانوف

ها را پذیری تولید به عنوان یک قابلیت سازماني، شرکت(. انعطاف4114، 4شوند)کوتین

-سازد تا مزیت رقابتي بدست آورند و عملکرد آنها در محیط کسب و کار، بهترقادر مي

 (.  1932راهیم پور ازبری و همکاران، گردد)اب

دهدد تدا بدر    ای است که به یک سیستم تولید ترکیبي اجازه ميپذیری تولید مشخصهانعطاف

سطح مشخصي از تغییرات در نوع محصول، بددون ایجداد اخدتالل در فرایندد تولیدد بخدا ر       

امنده وسدیعي از   پدذیری تواندایي تطبیدق بدا د    تغییر بین محصوالت مختلف، غلبه کند. انعطاف

در ادبیدات و تحقیقدات    (.4112، 5کند)پاندی و همکارانشرایط محیطي ممکن را تعیین مي

پدذیری  پدذیری ماشدین، انعطداف   های مختلفدي مانندد انعطداف   پذیری از جنبهپیشین، انعطاف

-پدذیری تولیدد، تحویدل و انعطداف    پذیری تکنولوژی، انعطداف سیستم ماشین ابزار، انعطاف

(.4112ي، و غیره، بحث و تحلیل شده است)کاپیانوف، پذیری حجم

1 - D’Souza and Williams 

2 - Wei et al 

3 - Kapitanov 

4 - Kutin 

5 - Pandey et al 
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-بندی انعطداف پذیری از قبیل  بقههای مختلف انعطافتعداد زیادی از مطالعات نیز بر جنبه

سدازی  هدا، توانمندسدازها و پیداده   (. محدر  4119، 4؛ اوکده 4111، 1پذیری)دسوزا و ویلیامز

(، 4112، 9پذیری)کوسته و همکداران (، ارزیابي انعطاف4115، 4119انعطاف پذیری)اوکه، 

؛ سدددارکر و 1332، 2؛ داس4112پذیری)کوسدددته و همکددداران، کددداربرد عملدددي انعطددداف 

؛ 2ندا ها ؛ برنداردز و 4112، 2پدذیری)پیرز و همکداران  سازی انعطاف(، مفهوم1332، 5همکاران

)یو و هدای تدیمین  هدای مربدود در زنجیدره   ( و یا انطباق آن بدا حدوزه  1338، 8دتوني و تونچیا

؛ استیونسدددون و 4111، 11؛ ژو و همکددداران11،4119؛ سدددیباچر و وینکلدددر4115، 3همکددداران

 اند. (، تیکید نموده4112، 14اسپرینق

پذیری تولید به عنوان با وجود مباحث باال، به رغم توافق کلي دربارة ارتباد و منافع انعطاف

( و یکدي از مهمتدرین   4112، 19؛ هي و همکاران4115یک استراتژی رقابتي)یو و همکاران، 

؛ 4118، 12هدا)بروزووی  عوامل موفقیت برای مقابله با عدم ا مینان و حفظ عملکرد شرکت

پذیری تولید، پراکندگي بیشتری داشدته و تدا   (، مطالعات در خصوص انعطاف4119، 15باراد

؛ سدیباچر و  4112؛ پدرز و همکداران،   4115حدودی ساختار منظمدي نددارد)یو وهمکداران،    

گیرد کده یدک موضدوع علمدي و کلیددی، بدر       (. این مسئله از آنجا نشیت مي4115ر، وینکل

(، بددا حرددور محدددودی از  4118، 12اسدداس مباحددث متنددوع و گوناگون)مددالوترا و شددارما  

؛ وینکلدر و سدیباچر،   4119؛ سدیباچر و وینکلدر،   4115های نظری)یو و همکداران،  چارچوب

، با توجه به ماهیّت چندد بعددی کده ایدن مفهدوم      پذیری( و ابهام باال در مفهوم انعطاف4114

1 - D’Souza and Williams  

2 - Oke 

3 - Koste et al 

4 - Das 

5 - Sarker et al 

6 - Pérez et al 

7 - Bernardes, & Hanna 

8 - De Toni & Tonchia  

9 - Yu et al 

10 - Seebacher, & Winkler 

11 - Xu et al 

12 - Stevenson & Spring 

13- He et al

14 - Brozovic 

15 - Barad 

16 - Malhotra, & Sharma 
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(. ایدن وضدعیت بده ایدن معندي      4115دارد، مورد بررسي قرار گرفته اسدت)دتوني و تونچیدا،   

(، در 4119، 1است که انعطاف پذیری تولید به درستي در  نشدده اسدت)جین و همکداران   

پدذیری تولیدد را   طداف نتیجه، تجزیه و تحلیل بیشتری نیاز است که بتوان به شکل مناسدبي انع 

-(. علدي 4118، 4پرز-بررسي و به شکل مفیدی آن را برای استفاده در آینده آماده نمود)پرز

پذیری تولید انجدام شدده، تنهدا چندد تحقیدق بدر       رغم مطالعات مختلفي که در حوزة انعطاف

جین و اندد) پذیری تولید تمرکز نمودهتری از زمینة انعطافروی ارائه بحث بیشتر و دید کلي

-های پیشدین در ادبیدات انعطداف   (. در حقیقت، بررسي4119، 9؛ بی  و همکاران4119همکاران، 

اند؛ به  دور  خالصده،   پذیری تولید بودهپذیری تولید، فاقد یک رویکرد منظم در بررسي انعطاف

رسدد کده یدک    پذیری با وجود گذشته چند دهه به نظر نميهای پیشین در ادبیات انعطافبررسي

   (.4118پرز، -صویر جامع از ساختار و توسعة این رشته تولیدی را ارائه دهد)پرزت

بر اساس مباحث انجام گرفته، با در نظر گرفتن این مسئله که مطالعات انجام شده در 

پذیری تولید، فاقد یک ساختار منسجم برای در  شرایط تیثیرگذار بر خصوص انعطاف

گردد تا مدیران صنایع در در  ن موضوع باعث ميباشد؛ ایپذیری تولید مي انعطاف

-پذیری تولید دچار مشکل شده و پس از صرف هزینهچگونگي اجرا و بکارگیری انعطاف

پذیری تولید دست یابند. از های بسیار، نتوانند به نتایج مورد انتظار از بکارگیری انعطاف

غییرات مداوم در ذائقه  رفي نیز در صنایع غذایي به دلیل تنوع زیاد محصوالت و ت

مشتریان، رقابت شدیدی در این صنعت وجود دارد که برای موفقیت در این رقابت، 

تواند یکي از ابزارهای مناسب تلقي گردد. بر همین اساس برای افزایش پذیری ميانعطاف

پذیری تولید دانش و آگاهي مدیران این صنعت، این تحقیق به دنبال تدوین الگوی انعطاف

 باشد. صنایع غذایي بر اساس روش داده بنیاد مي در
 

پذیری تولید، مفهومي چندبعدی است و هی  توافق عمومي در مورد تعریف آن  انعطاف

رسد دلیل این مسئله این موضوع باشد که به نظر مي (.4119وجود ندارد)جین و همکاران، 

تواند به  د. چنین درکي ميکن پذیری تولید را به شیوة خودش در  مي هر شرکتي، انعطاف

                                                                 

1 - Jain et al 

2 - Pérez-Pérez 

3 - Beach et al 
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دهندة کاربرد  روش انطباقي یا کنشگرایانه مورد استفاده قرار گیرد. استراتژی انطباقي نشان

ثباتدي  ثباتدي ناشناخته است. بي پدذیدری برای سازگاری با بي پذیدر انعطاف دفاعدي یا واکنش

پذیری تولید را  ، انعطاف(. از دیدگاه انطباقي1389، 1تواند دروني بیروني باشد)اسلکمي

(.1382و  1389)اسلک، تعریف کرد "توانایي عمومي برای انطباق یا تغییر"عنوان  توان به مي

 "افزایش انتظارات مشتری"کند تا با  پذیری به شرکت کمک مي استفادة کنشگرایانه از انعطاف

. از دیدگاه در مقابل رقبای خود، مزیت رقابتي به دست آورد "افزایش عدم ثبات"و 

ای  عنوان توانایي سیستماتیک، برای مقابله با  یف گسترده توان به کنشگرایانه، چنین امری را مي

هرچند هر دو استراتژی از نظر  (.4119از تغییرات محیطي تعریف کرد)جین و همکاران، 

را انتقال ها از این نظر شباهت دارند که همان احساس مشابهي  کاربردی متفاوت هستند، اما آن

 پذیری تولید با قابلیت سیستم تولید بر توجه به عدم ثبات رابطه دارد. دهند که انعطاف مي

پذیری تولید، باید مشتری محور باشد و به دسترسي به  از دیدگاه شرکت، انعطاف 

محصوالت با کیفیت اشاره کند که چنین محصوالتي احتیاجات مشتریان را در زمان نیاز 

العمل نشان دادن پذیری تولید به مفهوم توانایي تغییر یا عکسه کند. انعطافها برآورد آن

نسبت به تغییرات با کمترین هزینه، زمان و تالش ضمن کاهش اثرات منفي در عملکرد 

(. چندین محقق دیگر)دسوزا و ویلیامز، 1935باشد )خاتمي فیروز آبادی و همکاران، مي

پذیری تولید را توانایي عملکرد تولید برای  (، انعطاف4113، 4؛ فیتزجرالد و همکاران4111

توجه به عملکرد  ایجاد تغییرات الزم برای واکنش به تغییرات محیطي بدون خسارت قابل

صرفه و سریع برای نیازها و الزامات  به شرکت یا توانایي سیستم تولیدی برای واکنش مقرون

(؛ این تعاریف 4119ند)جین و همکاران، ا محصول در حال تغییر به شیوة خود تعریف کرده

های باال که تطبیقي، کنشگرایانه یا ترکیبي است، قرار داد.  بندی توان تحت دستهرا مي
 

پیشینه پژوهش
پذیری تولید در این بخش برخي از مهمترین مطالعات انجام شده در خصوص انعطاف

 گردد. اشاره مي

1 - Slack 

2 - Fitzgerald et al 
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ي به بررسي اثرات ظرفیت جذب و سرریز نوآوری ( در پژوهش4141و همکاران) 1هیروپین

دهد که ظرفیت جذب تیثیر اند. نتایج این پژوهش نشان ميپذیری تولید پرداختهبر انعطاف

اکتشاف،     برداری وهای نوآوری از منظر بهرهقوی، مثبت و مستقیمي بر شایستگي

های نویسندگان همچنین نشان     فتهپذیری تولید دارد. یاهای بازار و انعطافگیریجهت

پذیری برداری، رابطة بین بازار و انعطافهای نوآوری از منظر بهرهدهدکه شایستگيمي

پذیری تولید تیثیر کند و یک استراتژی نوآوری اکتشافي بر انعطافتولید را میانجیگری مي

پذیری ارزیابي انعطاف ( در پژوهشي اقدام به4141)4قابل توجهي ندارد. سری و سروش

اند. در این مطالعه، ای در صنعت پوشا  نمودهتولید با استفاده از روش فازی چنددرجه

پذیری تولید را بر اساس دو بعد اهمیّت و عملکرد مورد مطالعه های انعطافمحققان ویژگي

یری تولید پذتواند با استفاده از این چارچوب، انعطافقرار داده و معتقدند که شرکت مي

پذیری خود باید در آنها تمرکز کند، بهتر خود و منا قي را که شرکت برای بهبود انعطاف

( در پژوهشي اقدام به تحلیل تجربي رابطه بین 4141)9ارزیابي نماید. جئونگ و کیم

اند. این مطالعه به بررسي تیثیر ظرفیت جذب آشفتگي محیطي و انعطاف پذیری تولید نموده

نعطاف پذیری تولید و همچنین نقش ظرفیت جذب سازماني برای بهبود ظرفیت فردی بر ا

جذب فردی در آشفتگي محیط پرداخته است. این کار عمدتاَ بر روی ظرفیت جذب 

عملیاتي برای شناسایي تعامل بین آشفتگي محیطي و ظرفیت جذب عملیاتي به منظور بهبود 

و  2متمرکز بوده است. شمسيپذیری تولید در بخش تولید کرة جنوبي انعطاف

پذیری تولید در ( در تحقیقي اقدام به ارائة یک مدل داخلي از ابعاد انعطاف4141همکاران)

سازی ساختاری تفسیری نموده است. نتایج این پژوهش نشان صنایع غذایي بر اساس مدل

اد و پذیری نیروی کار تیثیرگذارترین ابعپذیری فرآیند و انعطافدهد که انعطافمي

پذیری در صنعت غذا هستند. عالوه بر این، نتایج پذیری محصول بیشترین تیثیرانعطاف

پذیری تواند منجر به افزایش انعطافدهد که افزایش کارایي عوامل تیثیرگذار مينشان مي

1- Pinheiro

2 - Sri & Suresh 

3 - Jeong & Kim 

4- Shamsi
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ای به بررسي یکپارچگي ( در   مطالعه4118و همکاران) 1در صنایع غذایي شود. چادوری

اند. هدف این مطالعه پذیری تولید توجه نمودهمدیریت ریسک و انعطافزنجیرة تیمین، 

بررسي تیثیر یکپارچگي داخلي، یکپارچگي خارجي و مدیریت ریسک زنجیره تیمین بر 

پذیری تولید و تیثیر تعدیل کننده مدیریت ریسک زنجیره تیمین بر روابط بین انعطاف

دهد که ها نشان ميبوده است. یافته پذیری تولیدیکپارچگي داخلي، خارجي و انعطاف

پذیری تولید یکپارچگي داخلي و مدیریت ریسک زنجیرة تیمین، تیثیر مستقیمي بر انعطاف

-دارند. همچنین مدیریت ریسک زنجیره تیمین، رابطه بین یکپارچگي خارجي و انعطاف

بررسي به  ( در پژوهشي4118و همکاران) 4پرز -کند. پرزپذیری تولید را تعدیل مي

اند. این پژوهش پذیری تولید مبتني بر نظریه پرداختههای تحقیق در زمینة انعطاففرصت

مقاله  482پذیری تولید بوده که با بررسي یک بررسي نظامند ادبیات در زمینة انعطاف

پذیری تولید را مشخص نموده است. های تحقیقاتي در زمینة انعطافمنتشره، فرصت

پذیری تولید انرژی با ( در تحقیقي، مدلي برای انعطاف4118ان)و همکار 9گراولسینز

اند که چگونه مدل اند. محققین در این مقاله نشان دادهرویکرد پویایي سیستم ارائه کرده

سازی انتقال انرژی به سوی سیستم انرژی کم کربن مورد تواند در مدلپویایي سیستم مي

های تولید ( اصول  راحي برای سیستم4118ان)و همکار 2استفاده قرار گیرد. انتربرگر

( منابع 4112)5اند. جاکوبوسکیسای بررسي کردهپذیر انرژی را در  ي مطالعهانعطاف

سازی پذیر و میزان استفاده از ظرفیت تولید را در ارتباد با چشم انداز بهینهتولید انعطاف

سازی محصوالت ي به مفهوم( در تحقیق4112و همکاران) 2اند. گرابلرقوی بررسي کرده

اند. پذیر به منظور سازگاری تولید پرداختههای انعطافتوسعه یافته و روش تولید در محیط

اند که در توسعه محصول جدید، تطبیق محصول توسعه یافته با روش این محققان نشان داده

( در 4112)2لپذیری سازمان باشد. هولتورت و باورنهانستواند نشان از انعطافتولید مي

1- Chaudhuri

2- Pérez-Pérez

3- Gravelsins

4- Unterberger

5- Jakubovskis

6- Gräßler

7- Holtewert & Bauernhansl
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-پذیری ظرفیت در سیستمتحقیقي  راحي محصوالت قابل تعویض برای افزایش انعطاف

( با رویکردهای 4112و همکاران) 1اند. فوایت فورسترهای تولید را مورد ارزیابي قرار داده

اند. این محققان ضمن تشریح پذیر پرداختهپذیر و تغییربدیهي  به  راحي سیستم      انعطاف

یکردهای بدیهي،  راحي تجهیزات جایگزین در تولید، ا العات دقیق و به موقع و رو

دانند. پذیری ميپذیری و تغییرهای جدید را سه عامل محر  انعطافانطباق تولید با روش

های تولید انعطاف در تحقیقي به بحث کنترل نظارت بهینه سیستم (4112)4چن و همکاران

دوبي و اند. پرداخته و نقش اتوماسیون را در آن برجسته نمودههای پتری پذیر توسط شبکه

پذیر و ارتباد متقابل ( در پژوهشي اقدام به شناسایي ابعاد سیستم تولید انعطاف4112)9علي

اند. این فازی نموده MICMACتفسیری و تحلیل  -آنها با استفاده از مدل سازی ساختاری

ودن مواد، مشارکت اپراتورها و تحویل سریع را محققان تعهد مدیریت ارشد، در دسترس ب

( در 4114)4دانند. راج و همکارانپذیری تولید ميجزء عوامل حیاتي موفقیت در انعطاف

پذیر های تولید انعطافای اقدام به مدلسازی عوامل مؤثر بر انعطاف پذیری در سیستممطالعه

اندازی و کاربرد دستگاه را  زمان راهاند. این محققان بهبود کیفیت، تنوع محصول، پرداخته

دانند. اوبروی و پذیری تولید ميجزء عوامل مهم در عوامل موثر بر انعطاف

های آوری پیشرفته تولید و روش( در تحقیقي، یک بررسي تجربي از فن4118)5همکاران

های آوریفناند. این محققان با بررسي پذیری تولید انجام دادهتیمین منابع در ایجاد انعطاف

 دانند. پذیری تولید را وابسته به این عوامل ميهای تیمین منابع،  انعطافمختلف و روش

های پذیری تولید از جنبهدهد که انعطافبندی پیشینه و ادبیات پژوهش نشان ميجمع

مختلفي مورد بررسي قرار گرفته و تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است که این 

های جای کمک به توسعه دانش این رشته، بیشتر باعث ابهام در مفهوم و روشموضوع به 

اجرایي این سیستم گردیده است؛ با این حال به  ور کلي دو رویکرد عمده در بکارگیری 

پذیری تولید شامل استراتژی انطباقي و استراتژی کنشگرایانه و ترکیبي از این دو انعطاف

1- Foith-Förster

2- Chen et al

3- Dubey and Ali

4- Raj et al

5- Oberoi et al



 260 مطالعات مدیریت صنعتی زمستان 2011  شماره 36|||

ستفاده از آنها برای غلبه بر تغییرات محیط رقابتي دارند. از ها سعي در اباشد که شرکتمي

پذیری تولید، عوامل دهد که محققان انعطاف رفي نیز بررسي ادبیات پژوهش نشان مي

اند که بیشتر بر ابعاد مفهوم پذیری ارائه نمودهمختلفي را به عنوان عوامل کلیدی انعطاف

پذیری تولید از  ریق کنندة بکارگیری انعطاف پذیری تولید تیکید داشته و تسهیلانعطاف

باشند. پذیری تولید نميمشخص نمودن عوامل مختلف مؤثر بر اجرا و بکارگیری انعطاف
 

 تحقیقروش 
پذیری تولید برای مدیران و تواند در جهت ارتقاء انعطافاز آنجا که نتایج این پژوهش مي

 -این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی سیاستگذاران صنایع تولیدی استفاده شود؛ لذا

پیمایشي بوده است. از نظر نوع پژوهش،  -ای و بر اساس روش تحقیق توصیفيتوسعه

آمیخته)کمي و کیفي( است. در مرحلة اول پژوهش کیفي، برای ایجاد مدل مفهومي انعطاف 

عه آماری این پژوهش پذیری تولید از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در این مرحله، جام

پذیری تولید خواهد بود. برای این منظور خبرگان شامل کلیه خبرگان آشنا به موضوع انعطاف

های صنایع غذایي و اساتید این تحقیق شامل مدیران تولید صنایع غذایي، مدیران عالي شرکت

ا العات  گیری تا مرحلة اشباع نظری دردانشگاه با رشته تخصصي تولید بوده است. نمونه

انتخاب شده است.  گیری گلوله برفيگردآوری شده ادامه یافته و بیست نفر به روش نمونه

های این خبرگان بوده است.( نشان دهندةبرخي از ویژگي1جدول)

های خبرگان پژوهش(: ویژگی1جدول)

فراوانی گروهنوع ویژگی

سمت

0عضو هیئت علمی

00مدير تولید

1مدير عالی

مدرک

2لیسانس

8فوق لیسانس

1دکترا

سابقه کار

0پانزده سال به پايین

2 بیشتر از پانزده سال

01بیست سال به باال
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آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، جمعداده

استفاده گردیده است. برای ای کدگذاری باز، محوری و انتخابي ها از فرایند سه مرحلهداده

استفاده شده است. در بخش کمي پژوهش نیز  NVivoافزار ثبت کدها در این مرحله از نرم

به منظور تییید نتایج کدگذاری انتخابي از تحلیل عاملي تیییدی و مدل معادالت ساختاری 

مل مدیران افزار لیزرل استفاده گردیده است. در این بخش، جامعه آماری تحقیق شادر نرم

های تولیدی صنایع غذایي فعال شهر تبریز بوده است. تعداد این مدیران، با توجه به شرکت

واحد تولیدی فعال  241شرقي، اینکه بر اساس آمار سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان

مدیر تعیین گردیده است. حجم نمونه  241صنایع غذایي در شهر تبریز وجود دارد، برابر 

ها در مدیر تعیین شده است. روایي پرسشنامه 411استفاده از جدول کرجسي و مورگان  با

ابتدا با استفاده از روایي صوری و بر اساس نظرات گروه خبره بخش کیفي تییید شده و در 

بخش دوم از تحلیل عاملي تیییدی در جهت بررسي روایي سازه استفاده شده است. پایایي 

( تعیین گردیده 4اده از ضریب آلفای کرونباخ و به صورت جدول)پرسشنامه نیز با استف

 است. 
 

(: مقدار ضریب آلفای کرونباخ2جدول)

ضریب آلفاسازه نظری

23/1پذیری تولیدانعطاف گیریشرایط علي شکل

84/1پذیری تولیدانعطاف گیریشکل  گرشرایط مداخله

22/1پذیری تولید انعطاف گیریبستر و زمینه شکل

83/1پذیری تولیدگیری انعطافپیامدهای شکل

25/1پذیری تولیدگیری انعطافراهبردهای شکل

82/1پذیری تولیدانعطاف گیریپدیده محوری شکل

های ( برای تمامي سازه4با توجه به اینکه مقدار ضریب الفای کرونباخ بر اساس جدول)
توان پایایي پرسشنامه را مناسب دانست. ، لذا ميمحاسبه گردیده است 2/1تحقیق بزرگتر از 
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ها  یافته
 در بخش کیفی های تحقیقیافته

هدا  شدود،کدگذاری داده هدا بدا کدگدذاری آغداز مدي     در نظریة داده بنیاد، فرایند تحلیل داده

سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محدوری و کدگدذاری انتخدابي اسدت. در ایدن       شامل

های انجام گرفته، کددهای اولیده اسدتخراج شدده اسدت. در مرحلده       احبهتحقیق بر اساس مص

کدد   22کدگذاری باز پدس از شناسدایي کددهای اولیده و در نظدر گدرفتن کددهای مشدابه،         

 15مفهومي استخراج شد و سپس در مرحله بعد بدا بررسدي ایدن کددها و  بقده بنددی آنهدا،        

مقولة فرعي شناسایي شدند.

م تجزیه و تحلیل در نظریه پدردازی داده بنیداد اسدت. هددف     کدگذاری محوری، مرحلة دو

هدای ایجداد شدده در مرحلده کدگدذاری بداز اسدت. دراین مرحله تعیدین رابطدة بدین مقولده    

کندد، شدرایط علدي را    کدگذاری محوری، محقق، پدیدة مرکزی یا محوری را شناسایي مي

داخلده گدر و بسدتر را    کندد، شدرایط م  هدا را مشدخص مدي   ها و واکنشکند، کنشتشریح مي

کندد. ایدن کدار بدر     کند و پیامدها و نتایج راهبردها را برای این پدیده معدین مدي  شناسایي مي

کندد تدا فرایندد نظریده را بده      پدرداز کمدک مدي   شود و به نظریهاساس مدل پارادایم انجام مي

عدي و  هدای فر بنددی کلدي یعندي مقولده    ( تبدیل مفاهیم به دسته9سهولت انجام دهد. جدول)

 دهد.اصلي را نشان مي
های اصلی و فرعی و مفاهیم زیر مجموعه هر کدام(: مقوله3جدول)

مقوله 

اصلی

مقوله 

فرعی)نماد(
نمادمفاهیم

شرايط علی

افزززايش تززوان  

(CA1رقابتی)

CA11نیاز به نوآوری در محصول

CA12نیاز به نوآوری در فرايند تولید 

CA13ت محصوالت نیاز به افزايش کیفی

CA14افزايش تنوع محصول

CA15های تولیدکاهش هزينه

CA16نیاز به تحويل به موقع

پويززززززززززايی 

(CA2محیطی)

CA21سرعت تغییر فناوری

CA22بینی اقدامات رقبا پیش
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CA23سرعت تغییر محصوالت و خدمات

CA24بینی محصوالت و خدمات غیرقابل پیش

ترسزززی بزززه دس

هززززای بززززازار

(CA3جديد)

CA31تغییر نیازهای مشتريان

CA32محدود شدن تقاضا در بخشی از بازار

CA33سازی تولید محصولسفارشی

بستر

و

زمینه

(CO1فناوری)

دسترسی به ابزارهای و تجهیززات عمزومی   

در فرايند تولید

CO11

CO12آالت موجود شرکتنوع تجهیزات و ماشین

CO13تعداد ماشین آالت و تجهیزات در دسترس

CO14سطح فناوری موجود شرکت

نیززززززززززروی 

(CO2کار)

-توانايی کارکنان برای کار بزر روی ماشزین  

های مختلف

CO21

CO22سطح مهارت کارکنان

سطح آموزش نیروی کار برای دسزتیابی بزه   

های جديدمهارت

CO23

یزدی بززرای انجززا  توانزايی نیززروی کززار تول 

کارهای بازرسی

CO24

-گردش شغلی نیروی کار موجود در بخش

های تولیدی

CO25

استراتژی کسب 

(CO3و کار)

تولیززززد              اسززززتراتژی همراستاسززززازی

استراتژی شرکت با پذيرانعطاف 

CO31

CO32 مشخص نمودن اهداف استراتژيک تولید 

پزذير در  عطزاف انزداز تولیزد ان  تعريف چشم

استراتژی کسب و کار

CO33

استخراج استراتژی کسب و کار بزر اسزاس   

پذيرتصمیمات تولید انعطاف

CO34

عوامززززززززززل 

(IN1مديريتی)

IN11 تعهد و پشتیبانی مديريت

IN12نگرش تیمی

IN13تعهد کارکنان
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شرايط 

گرمداخله

IN14امنیت شغلی کارکنان

توانمنزززززززدی 

(IN2مالی)

IN21دسترسی به سرماية کافی

IN22بندیپذيری در بودجهانعطاف

IN23های مالی دولتی به بخش تولیدکمک

-تأمین مشارکت

(IN3) کنندگان

IN31کننده بر اساس توانايیانتخاب تأمین

IN32کنندگانتبادل اطالعات با تأمین

IN33کنندگانکاهش موجودی بر اساس تأمین

IN34کنندگانارتباط نزديک  با تأمین

IN35کنندگانارائه بازخورد به تأمین

IN36کنندگانروابط طوالنی مدت با تأمین

تعمیزززززرات و 

نگهززززداری

(IN4)

IN41برنامه تعمیر و نگهداری منظم

IN42های تعمیرات و نگهداریهزينه

IN43مستندسازی اقدامات تعمیر و نگهداری

راهبردها

خودکارسززازی)

ST1)

ی حمزل و بزارگیری   هزا  استفاده از دسزتگاه 

خودکار

ST11

ST12سازی ماشینبهینه

ST13محصول طراحی برای CAD از استفاده

عزددی  کنتزرل  شزامل  CAM از اسزتفاده 

ريزی در برنامه های قابلروبات و کامپیوتر

تولید فرآيند طول

ST14

 تولیززززد بززززه 

(ST2موقع)

ST21ساخت سلولی

ST22سیستم کششی

ريززی و کنتزرل   در برنامزه  MRPاستفاده از 

تولید

ST23

ST24کاهش زمان تنظیم

ST25استفاده از کانبان

افزايش عملکرد 

سززززازمانی

(CN1)

CN11افزايش حجم فروش

CN12افزايش سهم بازار

CN13نرخ بازگشت سرمايه
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رضززززززززايت  پیامدها

(CN2مشتری)

طراحی تغییر برای پاسخگويی زمان کاهش

محصول

CN21

حجزم  تغییزر  برای پاسخگويی زمان کاهش

محصول

CN22

CN23افزايش سرعت بررسی سفارش

انعطاف پزذيری   پديده محوری

(FMتولید)

FM1پذيری ماشینانعطاف

FM2پذيری عملیاتانعطاف

FM3روی کارپذيری نیانعطاف

FM4پذيری محصولانعطاف

FM5پذيری مسیريابیانعطاف

FM6پذيری فرايندانعطاف

FM7پذيری حمل موادانعطاف

در نهایت پس از کدگذاری باز و کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابي انجام شده است. 

ن، محقق مقوله محدوری را  پردازی است که در آترین مرحلة نظریهکدگذاری انتخابي، مهم

هایي راکه احتیاج بده بهبدود   کند و مقولهدهد، ارتباد آنها را بیان ميبا سایر موارد ارتباد مي

(. پدس از ارائدة شدش دسدته     1931فدرد و اسدالمي،  کندد)دانایي و بازنگری دارند، اصالح مي

ای جدیدد؛  شرایط علي شامل افزایش تدوان رقدابتي، پویدایي محیطدي و دسترسدي بده بازارهد       

پذیری تولید، بستر و زمینه شامل فناوری شرکت، نیدروی کدار   پدیده محوری شامل انعطاف

گدر شدامل عوامدل مددیریتي، توانمنددی مدالي،        و استراتژی کسدب و کدار؛ شدرایط مداخلده    

کنندگان و تعمیرات و نگهداری؛ راهبردها شامل خودکارسازی و تولیدد بده   مشارکت تیمین

ازماني شامل افزایش عملکرد سازماني و رضایت مشدتری، ارتبداد بدین    موقع؛ و پیامدهای س

پدذیر در صدنایع   که به عنوان مدل پارادایمي تولید انعطداف -( 1های مختلف در شکل)مقوله

 نشان داده شده است. -باشدغذایي مطرح مي
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های پژوهش در بخش کمییافته

یر در صنایع غذایي، با استفاده از تحلیل پذپس از دستیابي به مدل پارادایمي تولید انعطاف

عاملي تیییدی، هر یک از اجزاء مدل پارادایم مورد بررسي قرار گرفته است تا از مناسب 

های انجام شده در جامعة مورد مطالعه های اصلي و کدگذاریبودن هر یک از مقوله

ي تاییدی مدل های مناسب بودن تحلیل عاملا مینان حاصل شود. نتایج مربود به شاخص

بدست  24با درجه آزادی  25/112دهد که مقدار کای اسکوئر برابر شرایط علي نشان مي

آمده است. مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجار شده)حاصل تقسیم کای اسکوئر بر درجه 

محاسبه گردیده که نشان دهندة مناسب بودن مدل تیییدی از نظر این  82/1آزادی( برابر 

 122/1( برابرRMSEAریشة میانگین مربعات خطای تقریب) شاخص بوده است.

شرایط علی 

افزایش توان رقابتی -

نیاز به نوآوری در محصول

نیاز به نوآوری در فرایند

افزایش کیفیت محصوالت

تنوع محصولافزایش 

های تولیدکاهش هزینه

تحویل به موقع

پویایی محیطی -

 سرعت تغییر فناوری

 بینی اقدامات رفباپیش

سرعت تغییر محصوالت و 

 رقبا

-محصوالت و خدمات غیر

 بینیقابل پیش

دسترسی به بازارهای  -

جدید

تغییر نیازهای مشتریان

در  محدود شدن تقاضا

بخشی از بازار

تو لید سفارشی سازی

محصول

بستر و زمینه

 فناوری شرکت

 نیروی کار

استراتژی کسب و کار

گرشرایط مداخله

 عوامل مدیریتي

 توانمندی مالي

کنندگانمشارکت تیمین

تعمیرات و نگهداری

پدیده 

محوری

انعطاف 

پذیری 

 تولید

راهبردهای تولید         

پذیرانعطاف

خودکارسازی -

تولید به موقع -

اپیامده

افزایش عملکرد  -

سازمانی

افزایش حجم فروش

افزایش سهم بازار

نرخ بازگشت 

سرمایه

رضایت مشتری -

کاهش زمان 

پاسخگویی برای 

تغییر طراحی 

محصول

کاهش زمان 

پاسخگویی برای 

تغییر حجم محصول

افزایش سرعت

بررسی سفارش  پذیر در صنایع غذایی(: مدل پارادایمی تولید انعطاف1شکل)
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محاسبه شده است که نشان دهندة مقادیر قابل قبول برای مدل بوده است. مقدار شاخص 

-بوده است، مي 3/1بدست آمده که چون نزدیک به  88/1( نیز GFIنیکویي برازش )

ص ریشه میانگین توان گفت که مدل تاییدی شرایط علي مناسب بوده است. مقدار شاخ

بدست آمده که نشان دهندة  122/1( برابر SRMRمربعات باقي مانده استاندارد شده )

توان نتیجه گرفت که افزایش توان مقادیر قابل قبول برای مدل بوده است؛ بنابراین مي

گیری رقابتي، پویایي محیطي و دسترسي به بازارهای جدید در دسته شرایط علي شکل

 tگیرند. نتایج مربود به بارهای عاملي استاندارد شده و مقادیر پذیر قرار ميتولید انعطاف

( نشان داده 2داری بارهای عاملي مدل شرایط علي در جدول)متناظر برای بررسي معني

 شده است. 

-گیری انعطافمتناظر مدل تأییدی شرایط علی شکل t(: بارهای عاملی و مقادیر 4جدول)

پذیری تولید

tمقدار  ر عاملیبامسیر

20/108/00نیاز به نوآوری در محصول افزايش توان رقابتی 

20/181/00نیاز به نوآوری در فرايند تولید  افزايش توان رقابتی 

01/111/6نیاز به افزايش کیفیت محصوالت  افزايش توان رقابتی 

63/104/4افزايش تنوع محصول افزايش توان رقابتی 

14/100/0های تولیدکاهش هزينه ش توان رقابتی افزاي

21/108/00نیاز به تحويل به موقع افزايش توان رقابتی 

14/18/8سرعت تغییر فناوری پويايی محیطی 

62/111/01بینی اقدامات رقبا  پیش پويايی محیطی 

13/108/2سرعت تغییر محصوالت و خدمات پويايی محیطی 

16/181/8بینی  محصوالت و خدمات غیرقابل پیش محیطی پويايی 

21/113/00تغییر نیازهای مشتريان های جدّیدسترسی به بازار

محدود شدن تقاضا در بخشی  های جدّیدسترسی به بازار

از بازار
63/112/00

03/168/6سازی تولید محصولسفارشی های جدیدسترسی به بازار
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محاسبه گردیده  32/1( بزرگتر از 2متناظر هر بار عاملي در جدول) tینکه مقادیر با توجه به ا

توان عنوان نمود که تمامي بارهای عاملي در درصد مي 35است، بنابراین در سطح ا مینان 

های اصلي در های فرعي با مقولهدار بوده و ارتباد بین مقولهدرصد معني 35سطح ا مینان 

 گردد. پذیری تولید تییید ميانعطاف گیریشرایط علي شکل

-های مناسب بودن تحلیل عاملي تاییدی مدل بستر و زمینه شکلنتایج مربود به شاخص

با درجه  18/141دهد که مقدار کای اسکوئر برابر پذیری تولید نشان ميگیری انعطاف

، ریشه 398/1بدست آمده است. مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجار شده برابر  24آزادی 

و مقدار  82/1، مقدار شاخص نیکویي برازش 128/1میانگین مربعات خطای تقریب برابر 

بدست آمده که نشان  121/1شاخص ریشه میانگین مربعات باقي مانده استاندارد شده  برابر 

توان نتیجه گرفت که فناوری دهندة مقادیر قابل قبول برای مدل بوده است. بنابر این مي

-گیری انعطافکار و استراتژی کسب و کار در دستة بستر و زمینه شکل شرکت، نیروی

گیرند. نتایج مربود به بارهای عاملي استاندارد شده پذیری تولید در صنایع غذایي قرار مي

گیری داری بارهای عاملي مدل بستر و زمینه شکلمتناظر برای بررسي معني tو مقادیر 

 شان داده شده است. ( ن5پذیری تولید در جدول)انعطاف

پذیری گیری انعطافمتناظر مدل تأییدی بستر و زمینه شکل t(: بارهای عاملی و مقادیر 5جدول)

تولید

tمقدار  بار عاملیمسیر

دسترسزی بزه ابزارهزای و تجهیززات عمزومی در       فناوری 

فرايند تولید
81/183/00

83/160/01 آالت موجود شرکتنوع تجهیزات و ماشین فناوری 

68/104/01 تعداد ماشین آالت و تجهیزات در دسترس فناوری 

23/132/00 سطح فناوری موجود شرکت فناوری 

هزای  توانايی کارکنان برای کار بر روی ماشزین  نیروی کار 

مختلف
14/161/8

06/111/2سطح مهارت کارکنان نیروی کار
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رای دسزتیابی بزه   سطح آموزش نیزروی کزار بز    نیروی کار 

های جديدمهارت
10/100/2

توانايی نیروی کار تولیدی برای انجا  کارهای  نیروی کار 

بازرسی
63/114/4

های گردش شغلی نیروی کار موجود در بخش نیروی کار 

تولیدی
81/101/00

اسززتراتژی همراستاسززازی اسززتراتژی کسززب و کززار  

پذيرتولیدانعطاف
84/111/06

مشخص نمودن اهداف استراتژيک  تراتژی کسب و کار اس

تولید 
60/103/01

-انداز تولید انعطزاف تعريف چشم استراتژی کسب و کار 

پذير
11/138/6

14/181/2استخراج استراتژی کسب و کار  استراتژی کسب و کار 

محاسبه گردیده  32/1از ( بزرگتر 5متناظر هر بار عاملي در جدول) tتوجه به اینکه مقادیر  با

توان عنوان نمود که تمامي بارهای عداملي در  درصد مي 35است، بنابراین در سطح ا مینان 

هدای اصدلي در   های فرعي با مقولهدار بوده و ارتباد بین مقولهدرصد معني 35سطح ا مینان 

نتایج مربود  گردد.پذیری تولید در صنایع غذایي تییید ميگیری انعطافبستر و زمینه شکل

گیدری  گدر شدکل  های مناسب بودن تحلیل عداملي تاییددی مددل شدرایط مداخلده     به شاخص

 38با درجده آزادی   34/159دهد که مقدار کای اسکوئر برابر پذیری تولید نشان ميانعطاف

، ریشده میدانگین   521/1بدست آمده است. مقدار شاخص کای اسدکوئر بهنجدار شدده برابدر     

و مقددار شداخص    32/1، مقدار شاخص نیکویي بدرازش  159/1برابر  مربعات خطای تقریب

بدست آمده کده نشدان دهنددة     155/1ریشه میانگین مربعات باقي مانده استاندارد شده  برابر 

تدوان نتیجده گرفدت کده عوامدل مددیریتي،       مقادیر خوب برای مدل بوده است؛ بندابراین مدي  

گر رات و نگهداری در دسته شرایط مداخلهکنندگان و تعمیتوانمندی مالي، مشارکت تیمین

گیرند. نتدایج مربدود بده بارهدای     پذیری تولید در صنایع غذایي قرار ميگیری انعطافشکل
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داری بارهای عاملي مددل شدرایط   متناظر برای بررسي معني tعاملي استاندارد شده و مقادیر 

 ده شده است.  ( نشان دا2پذیری تولید در جدول)گیری انعطافگر شکلمداخله

گیری گر شکلمتناظر مدل تأییدی شرایط مداخله t(: بارهای عاملی و مقادیر 6جدول)

پذیری تولیدانعطاف

tمقدار  بار عاملیمسیر

02/116/2 تعهد و پشتیبانی مديريت عوامل مديريتی 

11/120/2نگرش تیمی عوامل مديريتی

80/114/01تعهد کارکنان عوامل مديريتی

10/116/8 امنیت شغلی کارکنان عوامل مديريتی 

26/114/01دسترسی به سرمايه کافی توانمندی مالی 

24/184/01بندیپذيری در بودجهانعطاف توانمندی مالی 

68/118/8های مالی دولتی به بخش تولیدکمک توانمندی مالی 

بزر اسزاس    کننزده انتخزاب تزأمین   کننزدگان تأمین مشارکت

توانايی
03/161/6

08/143/2کنندگانتبادل اطالعات با تأمین کنندگانتأمین مشارکت

-کاهش موجودی بر اساس تزأمین  کنندگانتأمین مشارکت

کنندگان
00/124/6

01/141/1کنندگانارتباط نزديک  با تأمین کنندگانتأمین مشارکت

24/181/01کنندگانرد به تأمینارائه بازخو کنندگانتأمین مشارکت

-روابزط طزوالنی مزدت بزا تزأمین      کنندگانتأمین مشارکت

کنندگان
21/114/00

60/110/01برنامه تعمیر و نگهداری منظم تعمیرات و نگهداری

23/110/00های تعمیرات و نگهداریهزينه تعمیرات و نگهداری

عمیززر و مستندسززازی اقززدامات ت تعمیززرات و نگهززداری

نگهداری
22/112/01
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محاسبه گردیده  32/1( بزرگتر از2متناظر هر بار عاملي در جدول) tبا توجه به اینکه مقادیر 

توان عنوان نمود که تمامي بارهای عاملي در درصد مي 35است؛ بنابراین در سطح ا مینان 

های اصلي در با مقوله های فرعيدار بوده و ارتباد بین مقولهدرصد معني 35سطح ا مینان 

گردد. نتایج پذیری تولید در صنایع غذایي تییید ميگیری انعطافگر شکلشرایط مداخله

گیری انعطافهای مناسب بودن تحلیل عاملي تاییدی راهبردهای شکلمربود به شاخص

بدست  42با درجه آزادی 23/21دهدکه مقدار کای اسکوئر برابرپذیری تولید نشان مي

، ریشه میانگین مربعات خطای 219/1ه است. مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجار شده برابر آمد

و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات  39/1، مقدار شاخص نیکویي برازش 155/1تقریب برابر 

بدست آمده که نشان دهندة مقادیر خوب برای مدل بوده  124/1باقي مانده استاندارد شده برابر

توان نتیجه گرفت که خودکارسازی و تولید به موقع در دسته راهبردهای ین مياست؛ بنابرا

گیرند. نتایج مربود به بارهای عاملي پذیری تولید در صنایع غذایي قرار ميگیری انعطافشکل

-داری بارهای عاملي مدل راهبردهای شکلمتناظر برای بررسي معني tاستاندارد شده و مقادیر 

( نشان داده شده است. 2ی تولید در جدول)پذیرگیری انعطاف

پذیری تولیدگیری انعطافمتناظر مدل تأییدی راهبردهای شکل t(: بارهای عاملی و مقادیر 7جدول)

tمقدار  بار عامليمسیر

ی حمددل و بددارگیری هددا اسددتفاده از دسددتگاه خودکارسددازی 

خودکار
98/143/5

29/121/3سازی ماشینبهینه خودکارسازی

51/182/5 محصول  راحي برای CAD از استفاده خودکارسازی 

22/185/3 ... شامل CAM از استفاده خودکارسازی 

88/123/15ساخت سلولي تولید به موقع

84/193/12سیستم کششي تولید به موقع

ریدزی و کنتدرل   در برنامده  MRPاسدتفاده از   تولید به موقدع  

تولید
24/185/8

25/113/3کاهش زمان تنظیم تولید به موقع

22/151/11استفاده از کانبان تولید به موقع
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محاسبه گردیده  32/1( بزرگتر از 2متناظر هر بار عاملي در جدول) tبا توجه به اینکه مقادیر 

در توان عنوان نمود که تمامي بارهای عداملي  درصد مي 35است، بنابراین در سطح ا مینان 

اصدلي در  هدای  های فرعي با مقولهدار بوده و ارتباد بین مقولهدرصد معني 35سطح ا مینان 

 گردد. پذیری تولید در صنایع غذایي تییید ميگیری انعطافراهبردهای شکل

گیری های مناسب بودن تحلیل عاملي تاییدی پیامدهای شکلنتایج مربود به شاخص

 8با درجه آزادی  58/15د که مقدار کای اسکوئر برابر دهپذیری تولید نشان ميانعطاف

، ریشه میانگین 328/1بدست آمده است. مقدار شاخص کای اسکوئر بهنجار شده برابر 

و مقدار شاخص  82/1، مقدار شاخص نیکویي برازش 123/1مربعات خطای تقریب برابر 

دست آمده که نشان دهندة ب 129/1ریشه میانگین مربعات باقي مانده استاندارد شده  برابر 

توان نتیجه گرفت که افزایش عملکرد مقادیر خوب برای مدل بوده است. بنابراین مي

پذیری تولید در صنایع گیری انعطافسازماني و رضایت مشتری در دسته پیامدهای شکل

رای متناظر ب tگیرند. نتایج مربود به بارهای عاملي استاندارد شده و مقادیر  مي غذایي قرار

پذیری تولید در گیری انعطافداری بارهای عاملي مدل پیامدهای شکل بررسي معني

 ( نشان داده شده است. 8جدول)

پذیری تولیدانعطاف گیریمتناظر مدل تأییدی پیامدهای شکل t(: بارهای عاملی و مقادیر 8جدول)

tمقدار  بار عامليمسیر

82/111/15وشافزایش حجم فر افزایش عملکرد سازماني

84/122/12افزایش سهم بازار افزایش عملکرد سازماني

85/139/12نرخ بازگشت سرمایه افزایش عملکرد سازماني

  راحي تغییر برای پاسخگویي زمان کاهش رضایت مشتری

محصول
23/123/14

حجدم  تغییر برای پاسخگویي زمان کاهش رضایت مشتری

محصول
24/143/11

58/141/8افزایش سرعت بررسي سفارش ت مشتریرضای
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محاسبه گردیده  32/1( بزرگتر از 8متناظر هر بار عاملي در جدول) tبا توجه به اینکه مقادیر 

توان عنوان نمود که تمامي بارهای عداملي در  درصد مي 35است، بنابراین در سطح ا مینان 

هدای اصدلي در   های فرعي با مقولهبین مقولهدار بوده و ارتباد درصد معني 35سطح ا مینان 

 گردد. پذیری تولید در صنایع غذایي تییید ميگیری انعطافپیامدهای شکل

دهد های مناسب بودن تحلیل عاملي تاییدی پدیده محوری نشان مينتایج مربود به شاخص

شاخص بدست آمده است. مقدار  12با درجه آزادی  84/45که مقدار کای اسکوئر برابر 

، 125/1، ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر 822/1کای اسکوئر بهنجار شده برابر 

و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقي مانده  31/1مقدار شاخص نیکویي برازش 

بدست آمده که نشان دهندة مقادیر خوب برای مدل بوده  153/1استاندارد شده  برابر 

پذیری تولید به عنوان پدیده محوری در تیجه گرفت که انعطافتوان ناست؛ بنابراین مي

گیرد. نتایج مربود به بارهای عاملي استاندارد شده و صنایع غذایي مورد تییید قرار مي

گیری داری بارهای عاملي مدل پدیده محوری شکلمتناظر برای بررسي معني tمقادیر 

 است. ( نشان داده شده 3پذیری تولید در جدول)انعطاف

گیری متناظر مدل تأییدی مقوله محوری شکل t(: بارهای عاملی و مقادیر 9جدول)

پذیری تولیدانعطاف

tمقدار بار عاملی مسیر

84/120/01پذيری ماشینانعطاف پذيری تولید انعطاف

86/110/01پذيری عملیاتانعطاف پذيری تولید انعطاف

81/180/00پذيری نیروی کارانعطاف د پذيری تولیانعطاف

88/163/01پذيری محصولانعطاف پذيری تولید انعطاف

23/101/00پذيری مسیريابیانعطاف پذيری تولید انعطاف

83/162/00پذيری فرايندانعطاف پذيری تولید انعطاف

61/121/4پذيری حمل موادانعطاف پذيری تولید انعطاف
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محاسبه گردیده  32/1( بزرگتر از 3متناظر هر بار عاملي در جدول) tتوجه به اینکه مقادیر  با

توان عنوان نمود که تمامي بارهای عداملي در  درصد مي 35است؛ بنابراین در سطح ا مینان 

اصدلي در  هدای  های فرعي با مقولهدار بوده و ارتباد بین مقولهدرصد معني 35سطح ا مینان 

توان عندوان  گیرد. به عبارتي بر اساس نتایج این بخش ميوری مورد تییید قرار ميپدیده مح

پدذیری نیدروی کدار،    پدذیری عملیدات، انعطداف   پدذیری ماشدین، انعطداف   نمود که انعطداف 

پدذیری  پذیری فرایندد و انعطداف  پذیری مسیریابي، انعطافپذیری محصول، انعطافانعطاف

 باشند. تولید مي پذیریحمل مواد از اجزاء انعطاف

پس از تییید اجزاء مدل پارادایم با استفاده از تحلیل عاملي تیییدی، در مرحله نهایي مدل 

افزار لیزرل آزمون شده است. پارادایم با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری در نرم

ی دهد که مقدار کانتایج مدل معادالت ساختاری برای آزمون مدل پارادایم نشان مي

بدست آمده است. مقدار شاخص کای اسکوئر  181با درجه آزادی  81/19اسکوئر برابر 

، مقدار شاخص 111/1، ریشه میانگین مربعات خطای تقریب برابر 122/1بهنجار شده برابر 

و مقدار شاخص ریشه میانگین مربعات باقي مانده استاندارد شده  11/1نیکویي برازش 

نشان دهندة مقادیر عالي برای مدل و تییید مدل پارادایم  بدست آمده که 112/1برابر 

( ضرایب 4های تجربي بوده است.  شکل)بدست آمده از بخش کیفي با استفاده از داده

دهد. های برازش مدل پارادایم را در قالب مدل معادالت ساختاری نشان ميمسیر و شاخص
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ایم در قالب مدل معادالت ساختاری های برازش مدل پاراد(: ضرایب مسیر و شاخص2شکل)

دهد که مقددار  نشان مي tداری ضرایب مسیر مدل پارادایم با استفاده از آزمون بررسي معني

t  بدست آمده و بر همین اساس تمدامي ضدرایب مسدیر     32/1تمامي ضرایب مسیر بزرگتر از

( نشدان  11جددول) تییید شده است. خالصه نتایج مربود به ضرایب مسیر مددل پدارادایم در   

 داده شده است. 
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جدول)11(: ضرایب مسیر و مقادیر t متناظر مدل پارادایم انعطافپذیري تولید
tمقدار ضريب مسیر مسیر)نماد(

41/131/00 (FMپديده محوری) ( CAشرايط علی )

82/188/03(STراهبردها) (FMپديده محوری)

11/116/02(CNپیامدها) (STراهبردها)

36/131/1(STراهبردها) (COبستر و زمینه)

16/111/8(STراهبردها) (INگر)مداخله

پذیری تولید در گام گیری انعطافهای این بخش بیانگر این موضوع است که شکلیافته

گیرد که تحت عنوان شرایط علي مطرح بوده و بر پدیده اول بر اساس عواملي شکل مي

توانند افزایش توان رقابتي، پویایي محیطي و دسترسي به این عوامل مي محوری تیثیر دارند.

پذیری پذیری تولید بر اساس ابعاد مختلف مانند انعطافبازارهای جدید باشند. انعطاف

ماشین، محصول، عملیات، فرایند به عنوان پدیده محوری مطرح بوده که نتیجه کنش و 

زی و تولید به موقع خواهد بود. راهبردها نتیجه تقابل آنها راهبردهایي مانند خودکارسا

پدیده محوری بوده و ضمن تیثیرپذیری از پدیده محوری، منجر به پیامدهایي از پدیده 

شوند که در این پژوهش در دو مقوله افزایش عملکرد سازماني و رضایت محوری مي

پذیری انعطافمشتریان خالصه گردید. بایستي توجه نمود که برای اجرای راهبردهای 

ای از شرایط اشاره گر توجه نمود. زمینه به مجموعه ویژهبایستي به زمینه و شرایط مداخله

دهند. فناوری، نیروی کار و استراتژی دارد که راهبردها را تحت تیثیر مستقیم قرار مي

پذیری در توانند راهبردهای انعطافکسب و کار عواملي هستند که به شکل مستقیم مي

تری گر به مجموعة گستردهیع غذایي را تحت تیثیر قرار دهند. در مقابل شرایط مداخلهصنا

تواند در داخل سازمان به عنوان یک زمینة عمومي وجود گردد که مياز شرایط ا الق مي

پذیری صنایع غذایي، داشته و اجرای راهبردها را تحت تیثیر قرار دهد. در بحث انعطاف

کنندگان و تعمیرات و نگهداری عواملي مندی مالي، مشارکت تیمینعوامل مدیریتي، توان

پذیری تولید توانند تیثیر گرفته و اجرای راهبردهای انعطافهستند که راهبردها از آنها مي

پذیری تولید را تسهیل و یا مانعي بر اجرای آنها باشند. را برای دستیابي به پیامدهای انعطاف
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 گیری  بحث و نتیجه
پذیری تولید در صنایع غذایي بوده است. در غایي این تحقیق تدوین الگوی انعطافهدف 

این رابطه از روش آمیخته کمي و کیفي استفاده گردید. الگوی تدوین شده در این تحقیق 

توان از ان یاد کرد، سعي کرده است تا با نگاهي چند که به عنوان یک مدل بومي هم مي

تولید در صنایع تولیدی و به خصوص صنایع غذایي را مورد پذیری بعدی مسئله انعطاف

توجه قرار دهد. در بخش اول تحقیق که به بحث کیفي در رابطه با تدوین الگوی جامع 

پذیری گیری انعطافانعطاف پذیری اقدام شده بود، نتایج نشان داد که شرایط علي شکل

باشند. سترسي به بازارهای جدید ميپذیری، پویایي محیطي و دتولید عواملي از قبیل رقابت

ها در مرحله اول با در  فرای رقابتي و دهد که شرکتبه عبارتي نتایج تحقیق نشان مي

پذیری در های محیطي موجود، تنها راه غلبه بر این مسائل را در پیش گرفتن انعطافپویایي

پذیر تولیدی نشان افهای انعطدانند. بررسي تحقیقات در حوزه بکارگیری سیستمتولید مي

های اند که سیستمدهد که تحقیقات در این حوزه بیشتر بر این مسئله تیکید داشتهمي

های رقابتي کمک کند. در این تواند به در پیش گرفتن استراتژیانعطاف پذیر تولیدی مي

ند؛ در اای این مسئله را مورد بررسي قرار داده( در مقاله1339کات و همکاران)نيها راستا

اند، از پذیری مورد توجه قراردادهها را بر رقابتحالي که در تحقیقاتي که اثرات این سیستم

ها و توانمندسازی آنها در این راه علتي این موضوع غفلت شده و رقابتي کردن شرکت

باشد. مدیران بایستي توجه نمایند که مشخص پذیری تولید ميبرای بکارگیری انعطاف

سه مقوله افزایش توان رقابتي، پذیری تولید بایستي بر اساس های انعطافمندینمودن نیاز

پویایي محیطي و دسترسي به بازارهای جدید قرار گیرد. به عبارتي مدیران بر اساس این سه 

-گردند، مشخص نمایند که کدام بعد از انعطافشاخص که از شرایط علي محسوب مي

پذیری بر های انعطافاز مشخص نمودن نیازمندیپذیری نیازمند توجه جدی است. پس 

اساس شرایط علي، راهبردهایي شکل خواهد گرفت که در این پژوهش پیشنهاد گردیده 

همچنین نتایج تحقیق نشان داد تا مدیران برای انعطاف پذیری تولید از آنها استفاده نمایند. 

ولید، داشتن یک فناوری مناسب پذیری تکه بستر و زمینه مورد نیاز برای بکارگیری انعطاف

در شرکت، نیروی کار چند مهارته، با تخصص کافي و همراستایي استراتژی کسب و کار 

هایي که گوثوال و باشد. زمینهپذیر ميهای تولید انعطفبا استراتژی تولیدی و سیستم
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بحث  اند. در( در تحقیقات خود به آن اشاره نموده4112( و چائوهان و سینگ)4112راج)

هایي مانند عوامل مدیریتي، توانمندی مالي، مشارکت تیمین کنندگان و گرها، سازهمداخله

تعمیرات و نگهداری مناسب مطرح بوده که در بین این عوامل تعهد و پشتیباني مدیریت به 

های تولید عنوان یک عامل مهم در بسیاری از تحقیقات مربود به بکارگیری سیستم

کنند ( در مقاله خود بحث مي1339دهد. گوپتا و همکاران)را نشان  ميپذیر خود انعطاف

پذیری تولید کننده انعطافکه عوامل مدیریتي از جمله تعهد و پشتیباني مدیریت، ترمین

خواهد بود. تعهد و پشتیباني مدیریت در بسیاری از تحقیقات مدیریت به عنوان یک عامل 

-های سازماني مطرح بوده و بدون این عامل نمينامهاصلي در به ثمر نشستن بسیاری از بر

ها را به  ور مناسبي اجرا نمود. در بخش راهبردها، نتایج الگوی  راحي شده به توان برنامه

تواند به عنوان روش گراندید تئوری نشان داد که خودکارسازی تولید و تولید به موقع مي

برای تولید به موقع یری تولید تلقي شود. پذدو راهبرد اصلي بکارگیری و استقرار انعطاف

توان از ابزارهایي مانند  ساخت سلولي، سیستم کششي، کاهش زمان تنظیم و استفاده از مي

محصول و   راحي رایانه برایکانبان بهره گرفت؛ برای خودکارسازی تولید نیز استفاده از 

نمود. البته بایستي توجه نمود  توان استفادهریزی ميهای قابل برنامهکنترل عددی و روبات

ریزی و کنترل مناسب تری مانند بهینه سازی ماشین با برنامههای جایگزین وسادهحلکه راه

تواند تر اتوماتیک در انتقال مواد و محصوالت ساخته شده ميو استفاده از تجهیزات ساده

ی نیازمند توانمندی هر چند که خودکارساز. پذیری تعریف گرددبر اساس نیاز به انعطاف

گر به این مسئله باشد  و در شرایط مداخلهپذیری ميمالي و صرف هزینه بسیار برای انعطاف

ها و صنایع بوده و به پذیری تولید نیازمند توانمندی مالي مناسب برای شرکتکه انعطاف

اجرای  بایستي توجه نمود که مدیران برایگر در این حوزه مطرح است. عنوان یک مداخله

پذیری، توانمندی مالي های انعطافضمن تعهد به پشتیباني از فعالیتمناسب راهبردها باید 

کنندگان مشارکت راهبردی ایجاد نموده و برنامه جامع خود را بررسي نموده، با تیمین

آالت موثر باشد، مورد توجه قرار سازی ماشینتواند در بهینهتعمیرات و نگهداری را که مي

دهد که مدیران صنایع غذایي بایستي قبل از اجرای . الگوی پژوهش نشان ميدهند

راهبردها، از انطباق راهبردها با  استراتژی کسب و کار ا مینان حاصل نموده و در صورت 

پذیری نیاز تغییراتي در آن ایجاد نمایند. در نهایت نیز قبل از اجرای راهبردهای انعطاف
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های مورد نیاز بررسي نمایند. ار موجود را از حیث توانمندیتولید، فناوری و  نیروی ک

پذیری تولید، از اجزای دیگر مدل و الگوی گیری انعطافپدیده محوری و پیامدهای شکل

پارادایمي تحقیق بوده است که در بخش کیفي به آنها پرداخته شد. نتایج در بخش کمي 

 مي تحقیق بوده است.تحقیق نیز بیان کنندة تییید اجزای مدل پارادای

-هدای علمدي، دارای محددودیت   این تحقیق مانند بسیاری از تحقیقات انجام شدده در حدوزه  

ها مشکل دسترسي به خبرگداني بدوده کده بده  دور      هایي بوده است. از جمله این محدودیت

-اند. این محدودیت باعث مدي پذیر تولید را داشتههای انعطافمستقیم تجربه کار در سیستم

د تا نویسندگان این مقاله برای محققان آتي پیشنهاد نمایند تدا بدرای ا میندان از الگدوی     گرد

تدوین شده، این الگوی را به صورت کمي در سایر صنایع تولیدی مورد بررسي قرار داده و 

تا حد ممکن به توسعه این الگو کمدک نمایندد. محددودیت دیگدر ایدن تحقیدق، اسدتفاده از

ر  راحي و تدوین الگو بوده اسدت کده الگدوی برآمدده از تحقیدق،      روش گراندید تئوری د

محدود به اصول و چارچوب این نظریه بوده است؛ بندابراین بایسدتي بده ایدن محددودیت در      

 تحلیل نتایج تحقیق توجه شود. 

 تعارض منافع
تعارض منافع ندارم 
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