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 چکیده

پذیر باشند تا بتوانندد   اندازه کافی انعطاف ها در محیطی که با تغییر روزافزون همراه است، باید به امروزه سازمان

های موجود در آینده نامطمئن را مدیریت کنند و هم منجر به عملکرد  بینی و فرصت پیش غیرقابلهم تهدیدات 

بایست فرایندهای خود را برای دستیابی به کارایی عملیاتی بهینه سازند. از طرفی،  ها همچنین می آن بهتر گردند.

هدا،   چرا برخی از شدرکت ظرفیت جذب عملیاتی یک قابلیت یادگیری مهم است که ممکن است توضیح دهد 

در ایدن پدژوهش تدرثیر عددم اطمیندان محیطدی بدا        قادر به ایجاد پاسخ مؤثرتری به عدم اطمینان محیطی هسدتند.  

بدر عملکدرد    گدری ظرفیدت جدذب عملیداتی     تعددیل پدذیری تولیدد و کدارایی عملیداتی و      میانجیگری انعطداف 

ارایی عملیاتی مورد آزمون واقع شده است. ابزار پذیری تولید بر ک ترثیر انعطافهای تولیدی و همچنین  شرکت

شرکت تولیددی فعدال در    101باشد که توسط مدیران  منظور گردآوری اطالعات، پرسشنامه می مورداستفاده به

سدازی معداد ت سداختاری    هدا نیدز، از تکنیدک مددل    وتحلیدل داده  یهتجزبرای شهرستان رشت تهیه شده است. 

(SEM)  با رویکرد حداقل مربعات جزئی(PLS) تدوان عملکدرد    دهدد کده مدی    ها نشدان مدی   یافته. استفاده شد

پذیری، پاسدخ   پذیری تولید و کارایی عملیاتی با  برد و همچنین با افزایش انعطاف شرکت را با افزایش انعطاف

 کارایی عملیاتی و همچنین تعدیلپذیری تولید بر  مؤثرتری به تغییرات محیطی داد. نتایج پژوهش ترثیر انعطاف

 کند. گری ظرفیت جذب عملیاتی را تائید می

پذیری تولید، ظرفیت جدذب عملیداتی، کدارایی عملیداتی، عددم اطمیندان محیطدی،         انعطاف :کلمات کلیدی

 عملکرد.
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 مقدمه

وکدار امدروزی، نیازمندد کسد  عملکدرد       ها برای حضور مؤثر در محیط پیچیده کسد   سازمان

دو دیددگاه اصدلی در مددیریت     هدای یینفعدان خدود هسدتند.     بدرای بادا و تدرمین خواسدته    پایدار 

کده طرفدداران    دهدد، درحدالی   ها را به عوامل متفداوتی نسدبت مدی    استراتژیک، عملکرد سازمان

زندی و موقعیدت انحصداری را عامدل برتدری       رویکرد مبتنی بر بازار، عواملی چون قددرت چانده  

های سازمان  سازمان را تابعی از منابع و قابلیت بتنی بر منابع، عملکرددانند، رویکرد م رقابتی می

 (.1740داند )نوشادی و کریمی، می

تا مزیت  سازد میرا قادر  ها شرکتیک قابلیت سازمانی،  عنوان به پذیری انعطافدر این راستا،  

رقابتی و پویدای امدروز    وکار کس آورند و باعث بهترشدن عملکرد در محیط  دست بهرقابتی 

دهد کده وقتدی بدا یدک عددم       توجهی نشان می شواهد قابل (.1734، حاجی پور و مرادیشوند )

کنند )پاتدل   گذاری می پذیری تولید سرمایه ها بر انعطاف اطمینان محیطی مواجه هستیم، شرکت

عدات  گیرنددگان اطال  (. عدم اطمینان محیطی بددان معندی اسدت کده تصدمیم     2012و همکاران، 

بیندی تغییدرات خدارجی برایشدان دشدوار اسدت        محدودی در مورد عوامل محیطی دارند و پیش

ها نیازمند این هستند که برای وفق دادن خود با  که شرکت (. درحالی2012)ژانگ و همکاران، 

پدذیر باشدند،    سرعت در حال تغییر هسدتند انعطداف   هایی که به بینی و محیط پیش شرایط غیرقابل

بایست فرایندهای تجاری خود را نیز برای دست یافتن به کارایی عملیاتی بهینه سدازند   ها می آن

 (.2019)کورتمن و همکاران، 

از دیگر سو، ظرفیت جذب عملیاتی یک قابلیت یادگیری مهم است که ممکن اسدت توضدیح   

اطمیندان  ها به نسبت دیگران، قادر به ایجاد پاسخ مؤثرتری بده عددم    دهد؛ چرا برخی از شرکت 

. های کمی از ظرفیت جدذب در ادبیدات مددیریت عملیدات وجدود دارد      محیطی هستند. بررسی

هدای محیطدی پاسدخ دهندد؛ در      توانند به ندوآوری  تر، بهتر می های با قابلیت جذب وسیع شرکت

هدای ظرفیدت جدذب عملیداتی محددود، کمتدر مناسد  و مسدتعد          هایی با قابلیدت  ماابل شرکت

 سدازی،  امطمئن ناشی از محدودیت توانایی خود درزمینه اکتساب، شدبیه پاسخگویی به محیط ن
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پذیری تولیدد هسدتند    برداری کردن از دانش عملیاتی مرتبط برای مدیریت انعطاف انتاال و بهره

 (.2012)پاتل و همکاران، 

( FMS)پددذیر  هددای فنددی سیسددتم تولیددد انعطدداف تدداکنون مطالعددات مختلفددی بدده بررسددی جنبدده

پذیر بخشی از آن بده شدمار    پذیری تولید که سیستم تولید انعطاف ، اما ماوله انعطافاند پرداخته

پدذیری تولیدد نادش     توانند در انعطاف های یادگیری سازمانی که می طور قابلیت رود و همین می

داشته باشند کمتر موردتوجه بوده است. همچنین کدارایی عملیداتی بدا در نظدر گدرفتن دو بعدد       

ای موردبررسدی قدرار نگرفتده اسدت. از      وهش، تاکنون در هیچ پدژوهش داخلدی  شده در پژ بیان

های اصدلی در جهدت پیشدرفت اقتصدادی      های تولیدی از بخش طرفی، با توجه به اینکه شرکت

کشددور هسددتند و همچنددین بدده دلیددل برخددورداری اسددتان گددیالن از موقعیددت ژئواسددتراتژیک و  

های تولیدی شهرسدتان رشدت در    می که شرکتژئواکونومیک در منطاه و با توجه به ناش مه

 پیشبرد اهداف اقتصادی استان گیالن دارند، این پژوهش در آنجا به انجام رسیده است.

بنابراین، در این پژوهش تالش شده است تا با اتخای رویکردی مبتنی بر منبدع، بده ایدن پرسدش     

گیرندد، بده    در تولیدد پدیش مدی    هایی که توانند با استراتژی ها می پاسخ داده شود که آیا شرکت

عدم اطمینان محیطی پاسخ بهتری بدهند و منجر به عملکرد بهتر شرکت شوند؟ آیدا ظرفیدت جدذب    

عنوان یک قابلیت یادگیری سازمانی در این میان ایفای نادش کندد؟ همچندین در     تواند به عملیاتی می

پدذیری   نشانه قوی ازلحدا  انعطداف  تواند یک  این پژوهش با توجه به اینکه کارایی سیستم تولید می

 .پذیری تولید بر کارایی عملیاتی نیز مورد بررسی قرار گرفته است باشد؛ ترثیر انعطاف

 

 مبانی نظری پژوهش

 شرکت عملکرد
ها در  هایی را که شرکت با آن کند و نیز حوزه مفهوم عملکرد سازمانی؛ آنچه شرکت تولید می

عندوان   طورکلی عملکرد سازمانی بده  (. به1734گیرد )حایای و همکاران،  تعامل است در بر می

هدای پایددار بدا در نظدر گدرفتن اهدداف        توانایی سازمان در استفاده مؤثر از منابع و تولید ستانده
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، بدرای بررسدی   ماالده (. در ایدن  1734شود )رفیع زاده و همکداران،   ربوط به یینفعان، تعبیر میم

متغیر عملکرد شرکت از سه بعد عملکرد مالی، عملکرد بازار و عملکرد مندابع انسدانی اسدتفاده    

 شده است.

یله وسد  ها برای کس  رضایت، توسعه و حفظ مشتریان به عملکرد بازار اشاره به توانایی شرکت

در بعدد عملکدرد بدازار     .(2017ارائه خدمات و محصو ت موردنیاز دارد )لئوندیو و همکاران، 

شود )پریتدو   هایی همچون سهم بازار، نرخ جذب و حفظ مشتریان و توسعه اشاره می به شاخص

(. عملکددرد مددالی میزانددی اسددت کدده شددرکت بدده   2017؛ لئونیدددو و همکدداران، 2012و سددانتانا،

آیدد )خدداداد حسدینی و     سهامداران در راستای افزایش ثدروت آندان نائدل مدی    های مالی  هدف

هدایی همچدون بهبدود فدروش،      تدوان بده شداخص    (. در بعد عملکدرد مدالی مدی   1731همکاران، 

(. 2012اشداره کدرد )پریتدو و سدانتانا،      گذاری و نرخ بازدهی دارایدی  سودآوری، سطح سرمایه

ریدزی اسدتخدام، توسدعه،     ی مددیریتی کده شدامل طدر     عملکرد منابع انسانی با تمام عملکردهدا 

شدود   دهی و به حداکثر رساندن عامل بالاوه منابع انسدانی در یدک سدازمان مدی     مصرف، پاداش

همچدون   هدایی  شداخص در بعد عملکرد منابع انسانی به (. 1742مرتبط است )قاسمی و شیخی، 

آمدوزش کارکندان اشداره    ، رضایت کارکنان و بهبدود سدطح   بااستعدادجذب و حفظ کارکنان 

  .(2004لوی، ها )کارملی و کرد

 

 عدم اطمینان محیطی

از منظر استراتژیک، سازمانی موفق خواهد بود که بتواند در میدان رقابدت بدا اسدتفاده از مندابع     

موجود، با ترین جایگاه و موقعیت را به دست آورد. در این رویکرد، به ترثیر عوامدل محیطدی   

(. عددم  1740شدود )نوشدادی و کریمدی،    تدر از گذشدته، توجده مدی     بر عملکرد سازمان، پررنگ

بیندی کده ویژگدی آن تغییدرات سدریع در       پدیش  حیطی، شدرکت را بدا محدیط غیرقابدل    اطمینان م

 رو روبده  باشدد  یممواد  نیترمتکنولوژی، تنوع شدید در تااضای مشتریان و نوسانات  شدید در 

بینی در محیط ممکن است ماهیت رقابت را بدا کسد     پیش . تغییرات و اقدامات غیرقابلکند یم

 (.2006دها برای شرکت تغییر دهد )جانسن و همکاران، ی جدید و یا تهدیها فرصت
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و عدم اطمینان رقابتی  فناورانهبندی برخی از محااان، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان در طباه

؛ 2001اسددت )دسدداربو و همکدداران،  شددده ابعدداد و عناصددر پویددایی محیطددی شددناخته  عنددوان بدده

(. عدم اطمیندان محیطدی در ایدن پدژوهش     2012؛ پاتل و همکاران، 1447جاورسکی و کوهلی،

بر اساس سه بعد عدم اطمینان محیط بازار، عدم اطمینان رقدابتی و عددم اطمیندان تکنولدوژیکی     

درنظر گرفته شده است. عدم اطمینان بازار به نرخ تغییر در ترکی  مشدتریان و انتظدارات آندان    

 ای از رقابدت اشداره   ی بده درجده  (. عدم اطمیندان رقدابت  1447اشاره دارد )کوهلی و جاورسکی، 

کندد  هایی است کده سدازمان در آن رقابدت مدی    ی تعداد رقبا و حوزه کننده منعکسکند که می

، سددطح بددا یی از رقابددت را در فناوراندده(. همچنددین عدددم اطمینددان 2001)جانسددن و همکدداران،

 ( کده در 2011)حکمدن،   کندد  یمد ی فشار، ریسک و عدم اطمینان برای سازمان تشددید   جهینت

 تغییدر  بیندی  پدیش  و تکنولدوژی  توسدعه  تولیدی، فرآیندهای جدید، محصول توسعه با ارتباط

 (.2001)دساربو وهمکاران، باشد صنعت می در تکنولوژی

بندابراین   کنندد؛  ها در محیطی پویا و با درجه با یی از عدم اطمیندان فعالیدت مدی    امروزه سازمان

پدذیری بدا    حیطی و استفاده بهینه از منابع، نیازمند توسدعه قابلیدت انطبدا    برای مواجهه با چنین م

ها  های تولید، شرکت عنوان یکی از استراتژی پذیری تولید به باشند. انعطاف تغییرات محیطی می

سازد تا مزیت رقابتی به دست آورند و باعث بهتدر شددن عملکدرد در چندین محدیط       را قادر می

(، به طور تجربی و 1439(. سوامیداس و نیوئلز )2012)پاتل و همکاران، رقابتی و پویایی شوند 

پذیری تولیدد و عملکدرد را نشدان داده اندد و بدا       عملی رابطه بین عدم اطمینان محیطی، انعطاف

پدذیری بدا تر باشدد، عملکدرد هدم بهتدر اسدت، ارتبداط بدین           اظهار این امر که هر چده انعطداف  

)پاجددل و  هددا کننددد. در حددالی کدده بعضددی یافتدده  مددی را تائیدددپددذیری و عدددم اطمینددان  انعطدداف

پذیری را تحدت   ( این فرضیه را پشتیبانی نمی کنند و اینکه محیط، میزان انعطاف2009کراوس،

هدای بدا عملکدرد بدا تر،      دهد به چالش کشدیده اندد و متوجده شددند کده شدرکت       تاثیر قرار می

پذیری بیشتری دارند بدون اینکه به عدم قطعیت محیطی توجه کنند. همچنین از طرفی،  انعطاف

های رقبا، ترخیرهای  صورت نوسان در تااضا، آمیخته محصول، فعالیت تواند به م اطمینان میعد

بدروز کندد )سداونی،     غیدره  هدا، غیبدت از کدار، تغییدر در تعدداد کارکندان و       کاری صف، دوباره
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تواند بر کدارایی عملیداتی کده خدود شدامل دو بعدد        (، که بر عایده نگارنده این موارد می2006

ی زیدر  هدا  جویی در هزینه است ترثیرگدذار باشدد. بندابراین فرضدیه     در زمان و صرفهجویی  صرفه

 شوند؛ می مطر 

 پذیری تولید ترثیر دارد. : عدم اطمینان محیطی بر انعطاف1فرضیه 

 : عدم اطمینان محیطی بر کارایی عملیاتی ترثیر دارد.2فرضیه 

 تولید پذیری انعطاف

ی عملیداتی   استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است. جنبه پذیری از دو جنبه عملیاتی و انعطاف

پدذیری را در حدوزه تولیدد و     های تااضاسدت و انعطداف   ناظر بر توانایی انطبا  سازمان با نوسان

ی استراتژیک قابلیدت تغییدر    ( و جنبه1740دهد )نوشادی و کریمی، عملیات موردتوجه قرار می

باشدد )حداجی    و انطبا  سریع آن با روندهای بازار میاستراتژی سازمان از طریق سیمای رقابتی 

عندوان تواندایی یدک     پدذیری سداخت و تولیدد را بده     (، انعطداف 1432(. زولوندوویچ ) 1731پور، 

کند. بدراون و   سیستم تولیدی در هماهنگ کردن فرایندهای خود با تغییرات محیطی تعریف می

آ ت، فرایندد،   هشت بعد شامل؛ ماشدین پذیری تولید را مشتمل بر  (، انعطاف1439همکارانش )

پذیری  داند. در این پژوهش، انعطاف محصول، خط و مشی، حجم، توسعه، عملیات و تولید می

پدذیری   جایی مواد، توسعه محصول جدید و انعطاف آ ت، نیروی انسانی، جابه بعد؛ ماشین 1از 

 شود. ترکیبی سنجیده می

تواند بدون نیاز بده کوشدش    تفاوتی که یک ماشین میآ ت، به عملیات م پذیری ماشین انعطاف

شدود )سدتی و سدتی،     زیاد در تغییر حالت از یک عملیات به عملیاتی دیگر انجام دهد گفته می

ای از  پذیری منابع انسانی، توانایی کارکندان در انجدام طیدف گسدترده     (. منظور از انعطاف1440

هدا   شدرایط سدازمانی در تمدامی موقعیدت     شدود کارکندان بدا در     ها است که باعث می فعالیت

پذیری جابجایی مواد، عبدارت   (. انعطاف1741واکنش مناسبی از خودشان نشان دهند )علیزاده،

طور  است از توانایی سیستم انتاال مواد در منتال کردن قطعات مختلف در تسهیالت تولیدی به

هدا و انبدار قطعدات     ماشدین  ونال بدین  اثربخش که شامل بارگذاری و پیاده کردن قطعات، حمل
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پذیری توسعه  (. انعطاف1442باشد )گوپتا و سامرز،  تحت شرایط مختلف تسهیالت تولیدی می

محصول جدید، از طریق قادرساختن شرکت بده ارائده سدریع محصدو ت جدیدد بده بدازار، بده         

کند که نسبت به تغییرات بدازار، قددرت پاسدخگویی داشدته باشدد )گوپتدا و        شرکت کمک می

ای از محصو ت یدا اندواعی    پذیری ترکیبی نمایانگر توانایی تولید دامنه (. انعطاف1442سامرز، 

 (.1447باشد )گروین،  ها می از محصول با تنظیمات سریع دستگاه

پذیر بیشتر قادرند تا پیکربندی زنجیره ترمین را بازسدازی   های با قابلیت تولید انعطاف شرکت    

(، 2007(، رضایت مشتریان را فراهم کنندد )ژاندگ و همکداران،    2009کنند )پاجل و کرواس، 

خودشان را با فرآیندهای عملیداتی تطبیدق دهندد، بده تااضدای بدازار پاسدخگو باشدند و مندابع و          

شود )پاتل و  حمایت سازمانی را  بدست آورند که منجر به نتایج مثبت در عملکرد شرکت می

پدذیر بدا تااضدای مشدتری و تغییدرات       ستم تولیدد انعطداف  (. با توجه به اینکه سی2012همکاران، 

گردد که کا های تولیدشدده در انبدار بداقی     محیطی تطابق و هماهنگی دارد، بنابراین باعث می

سرعت به بازار مصرف عرضه گردد. از طرف دیگر موجودی مواد اولیه نیز بده دلیدل    نماند و به

یابد و هزینه انبار و نگهدداری   گونه کاهش می ینکننده وجود دارد هم قراردادهایی که با عرضه

هدای سدازمان شدده در ابتددا      رود. این کاهش هزینه درنهایت باعث کاهش هزینده  آن از بین می

(. 1737بخشدد. )قاضدی زاهددی،     سودآوری و سپس کدارایی را بده سدطح بدا تری ارتادا  مدی      

پذیری تولیدی خود را افزایش  عطافها، ان کنند که سازمان گونه استد ل می محااان عموماً این

های محیط واکنش نشان دهند که این هماهنگی مناس  میان  دهند تا بتوانند به عدم اطمینان می

بخشددد )ژانددگ و  پددذیری، خددود نیددز کددارایی را بهبددود مددی  وکددار و انعطدداف اسددتراتژی کسدد 

عبدارت از تاسدیم    (. بدین ترتی  با درنظر گرفتن مطال  فو  و اینکده کدارایی  2007همکاران،

پددذیر از طریددق  باشددد، سیسددتم تولیددد انعطدداف  هددای آن مددی هددای سیسددتم بدده ورودی خروجددی

سازی  ها و نیز از طریق بیشینه سازی این ورودی های سربار بر سیستم و بهینه سازی ورودی کمینه

(. در 1737گدردد )قاضدی زاهددی،     های آن باعدث افدزایش کدارایی مدی     سازی خروجی و بهینه

پذیری تولیدد برشدمرد )سدیباچر و وینکلدر،      توان یک جنبه از انعطاف ع، کارایی تولید را میواق

 شود؛  می ی زیر پیشنهادها (. بر این اساس فرضیه2019
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 پذیری تولید بر عملکرد شرکت ترثیر دارد. : انعطاف7فرضیه 

 پذیری تولید بر کارایی عملیاتی ترثیر دارد. : انعطاف9فرضیه

 تیکارایی عملیا
 تولید، راستای در خود منابع از میزان چه به سازمان یک که است مفهوم این بیانگر کارایی

اسدت )بختیداری و همکداران،     کدرده  اسدتفاده  زمدان،  از ماطعدی  در عملکدرد  بهترین نسبت به

شدده و   ها در فرایند ایجاد ارزش گرفتده  ها به ورودی (. کارایی عملیاتی از نسبت خروجی1747

از دو بعد؛ یعنی کارایی مبتنی بر هزینه و کارایی مبتنی بر زمان تشکیل شده اسدت )کدورتمن و   

هدای تغییدرات    فیت، هزینههای کی که کارایی مبتنی بر هزینه به هزینه (. درحالی2019همکاران، 

(، 2003؛ یانددگ،2019شددود )کدورتمن و همکدداران،  هدای تولیددد مربددوط مدی   مهندسدی و هزیندده 

گدامی در تولیدد همدراه     کارایی مبتنی بر زمان با سرعت تحویل و قابلیت اطمینان، زمان و پدیش 

یدد بسدیار   العاده، زمان ترخیر تول است که در این پژوهش، قابلیت اطمینان و سرعت تحویل فو 

 (.  2019شود )کورتمن و همکاران،  کوتاه، داشتن چرخه تولید عالی تعبیر می

دهد که تغییرات مهندسدی پرهزینده و گداهی اوقدات غیدرممکن هسدتند و        ، هشدار می 1دمینگ

(. در ایدن  2003شدوند )یاندگ،    درنتیجه یک شاخص مهم کارایی مبتنی بر هزینه محسوب مدی 

های کیفیدت کدل، تغییدرات در مهندسدی در مرحلده تولیدد و        هپژوهش، سه شاخص شامل هزین

عندوان   های واحد یا هزینه کل هر تولید( بده  ی هزینه کند به همه هزینه واحد تولید )که اشاره می

 اند. های کارایی عملیاتی مرتبط با هزینه در نظر گرفته شده مؤلفه

 : کارایی عملیاتی بر عملکرد شرکت ترثیر دارد.1فرضیه

 ت جذب عملیاتیظرفی
تواندد   های مهم سازمانی برای کس  مزیت رقابتی، یادگیری است. یادگیری می یکی از قابلیت

مبتنی بر تجربه یا از طریق منابع خارج از سازمان باشد. ظرفیت جذب به توانایی شدرکت بدرای   

 

1. Deming 
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های جدید، اطالعات خارجی، جذب آن و کداربرد آن بدرای اهدداف تجداری      تشخیص ارزش

 (.1731کند، که درواقع بیانگر نوعی یادگیری سازمانی است )حاجی پور، اشاره می

ظرفیت جذب عملیاتی یک ویژگی واحد عملیداتی اسدت و بررسدی آن تغییدر واحدد عملیداتی       

جدرج   و (. زهدرا 2012دهدد )پاتدل و همکداران،     ای از واحد تحایق و توسعه را نشان مدی  وظیفه

 ظرفیدت  و دادندد  گسدترش  را جدذب  ظرفیدت  از وینتدال و ل کوهن عمومی تعریف (،2002)

 آن طدی  کده  دانندد  مدی  سدازمانی  رونددهای  و از فراینددها  مجموعده  یدک  عنوان به را جذب

 خود در پویایی های قابلیت تا کند می استخراج و سازی، انتاال شبیه کس ، را دانش سازمان،

 دستیابی برای را سازمان توانایی و است مرتبط دانش از گیری و بهره خلق به که کند ایجاد

 ظرفیدت  کده  اسدت  عملیات، بدیهی مدیریت ادبیات در .دهد می رقابتی افزایش مزیت حفظ و

 (2006)تو و همکاران، جدید تولیدی های رویه اجرای توانایی نظیر شرکت های قابلیت جذب،

تدرمین   زنجیدره  های فناوری با شدن سازگار و ترمین زنجیره الگوهای با هماهنگی و همکاری و

دهد. در این پژوهش، ظرفیت جذب عملیاتی، برگرفته  می افزایش را (2012)پاتل و همکاران، 

( در یددک بسددتر عملیدداتی شددامل؛ اکتسدداب، جددذب، انتاددال و  2002از مفدداهیم زهددرا و جددرج )

 باشد. برداری می بهره

پدذیری برخدوردار    نعطداف هایی کده از ا  شود تا شرکت درواقع ظرفیت جذب دانش موج  می

هدای بدازار    هستند به نحو بهتری تهدیدات محیطی را خنثدی کنندد و بده نحدو بهتدری از فرصدت      

استفاده نمایند یدا حتدی باعدث پدیدد آمددن تحدو ت در بدازار گردندد )ویجانددا و همکداران،           

ات تواند در پردازش اطالع شرکت با داشتن سطح با یی از ظرفیت جذب عملیاتی می .(2011

هدا،   پذیری تولید مانندد ماشدین   منظور افزایش گستره و پویایی اجزای انعطاف مربوط به تااضا به

منظور پاسخی کنشگرانه به  نیروی انسانی و مواد اولیه مؤثرتر و کاراتر باشد. همچنین شرکت به

ا (. لدذ 2012شدود )پاتدل و همکداران،     تدر و مسدتعدتر مدی    تغییرات در دورنمای رقابتی، مناسد  

 فرضیات زیر مطر  است:

پدذیری تولیدد؛ را    ی بین عدم اطمینان محیطی و انعطداف  . ظرفیت جذب عملیاتی رابطه6فرضیه 

 کند. می تعدیل
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ی بدین عددم اطمیندان محیطدی و کدارایی عملیداتی؛ را        . ظرفیت جذب عملیداتی رابطده  9فرضیه 

 کند. می تعدیل

 پیشینه پژوهش

 .داخلی و خارجی مرتبط موردبررسی قرار گرفته استهای  در این قسمت پیشینه پژوهش

 ی مورد مطالعهها . خالصه نتایج بدست آمده از پژوهش1جدول

 ردیف عنوان محقق نتایج پژوهش

نتایج پژوهش حاکی از ترثیر معنادار ظرفیت جذب دانش بدر  

پذیری تدا حدد    دهد انعطاف که نشان می پذیری دارد؛ انعطاف

 ظرفیت جذب دانش است.بسیار زیادی وابسته به 
 

حسددینی و حدداجی  

 (1739پور )

تبیین روابط یهنیت مشتر ، 

ظرفیددددت جددددذب دانددددش،  

پددذیری:  نددوآوری و انعطدداف 

 های دارویی کشور شرکت

1 

پذیری  در پژوهشی به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر انعطاف

اندد. نتدایج پدژوهش     و ترثیر آن بر عملکرد سدازمانی پرداختده  

پدذیری بدر عملکدرد     دار انعطاف مثبت و معنی حاکی از ترثیر

 سازمانی دارد.

حدددداجی پددددور و  

 (1734مرادی )

پددذیری سددازمانی و   انعطدداف

عملکدددرد: مطالعددده مدددوردی  

هددای تولیدددی ناحیدده  شددرکت

 صنعتی ارا 

2 

شددرکت بریتانیددایی کدده از تولیددد    10ای طددولی بددر   بدده مطالعدده 

دریافتندد کده   هدا   پرداختندد، آن  کردندد  پذیر اسدتفاده مدی   انعطاف

درصدد   99تدا   60موجودی کدار در جریدان و زمدان تدرخیر بدین      

شدود و   برابدر مدی   1/7هدا   کند، گردش موجدودی  کاهش پیدا می

 یابد. درصد افزایش می 67آ ت،  همچنین استفاده مؤثر از ماشین

(Bessant & 

Haywood, 

1986) 

پددذیری در سیسددتم    انعطدداف 

 تولید
7 

هدا در جدذب داندش     تدوان آن ها بده   توان پاسخگویی شرکت

 موجود در خارج از مرزهای سازمان بستگی دارد.
(Liao, 2003) 

های کاربردی  فناوری و برنامه

مرور ادبیات  -مدیریت دانش

 2002تا  1441از 

9 

 

 

پذیری و عدم  ها در طی پژوهش، اعتبار رابطه بین انعطاف آن

هدیچ  خورده دانسدتند و نتوانسدتند    اطمینان محیطی را شکست

هایی که در پاسخ بده   ای برای این فرضیه که شرکت پشتیبانی

توانندد   پذیری بیشتری دارند می افزایش عدم قطعیت، انعطاف

 عملکرد بهتری داشته باشند، پیدا کنند.

(Pagell & 

Krause, 

2004) 

بررسددی مجدددد رابطدده بددین    

پدددذیری و محدددیط   انعطددداف

خارجی، در طی یک بررسی 

 تجربی

1 



 14 ... پذیری تولید و کارایی عملیاتی ترثیر عدم اطمینان محیطی، انعطاف

 

 

 

طور غیرمسدتایم بدر    اتی مبتنی بر زمان و هزینه بهکارایی عملی

گدذارد. او ایعدان دارد کده     وکدار تدرثیر مدی    عملکدرد کسد   

کارایی مبتنی بر زمان و هزینه، رضایتمندی مشتریان را در پی 

 شود. نوبه خود به عملکرد بهتر منجر می دارد که آن نیز به

(Yeung,2008) 

مدیریت تدرمین اسدتراتژیک،   

فیدت، عملکدرد   های باکی طر 

 سازمان

6 

پدذیری زنجیدره تدرمین و عددم      هایی که میان انعطداف  شرکت

هدایی عمدل    نمایند، بهتدر از شدرکت   اطمینان تطابق برقرار می

 کنند. نمایند که این تطابق را ایجاد نمی می

(Merschmann 

& 

Thonemann, 

2011) 

پذیری زنجیره تدرمین،   انعطاف

عددددم اطمیندددان و عملکدددرد   

 شرکت

9 

طددور  طددور مسددتایم و چدده بدده عدددم قطعیددت محیطددی چدده بدده 

پذیری تولید بر عملکرد شدرکت   غیرمستایم از طریق انعطاف

دهد که دوسوتوانی  ها نشان می گذارد. همچنین یافته ترثیر می

ها را تعددیل   عملیاتی و ظرفیت جذب عملیاتی، رابطه بین آن

 کند. می

(Patel et al., 

2012) 

پدذیری   ارتاا  اثرات انعطداف 

تولید از طریدق دوسدوتوانی و   

 ظرفیت جذب عملیاتی

 

3 

 

پددذیری و کددارایی   دوسددوتوانی عملیدداتی، انعطدداف   قابلیددت

 کند. عملیاتی را به یکدیگر مرتبط می

(Kortman et 
al.,2014) 

پددذیری  ارتبدداط بددین انعطدداف 

اسددددددتراتژیک و کددددددارایی 

عملیدددداتی: ناددددش میددددانجی 

هدددای دوسدددوتوانی   قابلیدددت

 عملیات

4 

کارایی مبتنی بر هزینه بر عملکرد بازار ترثیرگدذار اسدت کده    

 آن نیز عملکرد مالی شرکت را به دنبال دارد.

(Vanpoucke 

et al.,2014) 

توسددعه قابلیددت یکپددارچگی   

کننددده جهددت   سددازی تددرمین 

حفددظ مزیددت رقددابتی پایدددار: 

 های پویا رویکردی با قابلیت

10 

 مدل مفهومی پژوهش

روابط بین متغیرها و پیشینه پژوهش و بنا بر فرضیاتی که بیدان گردیدد، مددل    با توجه به بررسی 

شدده، عددم اطمیندان     شده است. در الگوی ارائده  ( نشان داده1مفهومی پژوهش بر اساس شکل )

پدذیری تولیدد و    عنوان متغیر وابسدته، انعطداف   عنوان متغیر مستال، عملکرد شرکت به محیطی به

 باشند. گر میعنوان تعدیل متغیر میانجی و ظرفیت جذب عملیاتی به عنوان کارایی عملیاتی به
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 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

   شناسی پژوهش روش
 -هدا از ندوع توصدیفی    پژوهش ازنظدر هددف، کداربردی و برحسد  روش گدردآوری داده      این

طورکلی قلمرو موضدوعی ایدن پدژوهش حدوزه مددیریت عملیدات، مددیریت         پیمایشی است. به

(، EUهدای عددم اطمیندان محیطدی )     باشد که مؤلفده ها میاستراتژیک و مدیریت عملکرد بنگاه

( و ظرفیدت جدذب عملیداتی    OE، کدارایی عملیداتی )  (P(، عملکدرد ) Fپذیری تولیدد )  انعطاف

(OACرا در برمی ) .گیرد 

هدای تولیددی فعدال شهرسدتان رشدت واقدع در        جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، شرکت

ی در ایدن  موردبررسد ی جامعه عنوان بهاستان گیالن است. در مورد علت انتخاب این شهرستان 

فدراهم بدودن امکاندات مطالعداتی، دسترسدی مناسد  محادق،        توان به مواردی مانند پژوهش می

  های صنعتی اشداره کدرد.  شهر   همکاری سازمان صنایع معدن و تجارت و همچنین شرکت

برآورد احتمالی در دسترس انجام شد. جهت  صورت غیر گیری نیز در پژوهش حاضر، به نمونه

در نظدر گرفتده     KMOشداخص  و  (1742حجم نمونه، قاعده سرانگشدتی)داوری و رضدازاده،   

 عدد درنظر گرفته شد. 101ها تا تعداد  تعداد پرسشنامهشده و 

پذیری نعطافا

 تولید
 

عملکرد 

 شرکت
 

کارایی 

 عملیاتی

 

عدم اطمینان 

 محیطی
 

ظرفیت جذب 

 عملیاتی

 

H1 

H7 

H6 

H5 

H2 
H4 

H3 
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KMO، کندد و از   شاخصی است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می

سازد، آیا واریدانس متغیرهدای تحایدق، تحدت تدرثیر واریدانس مشدتر          این طریق مشخص می

های حاصل از این پژوهش؛  ی است یا خیر.  پس از بررسی دادههای پنهانی و اساس برخی عامل

شدده   محاسبه گردید، و فرض شناخته 97/0مادار  KMOگیری شده برای شاخص  میزان اندازه

پرسشدنامه توسدط    101بندابراین در ایدن پدژوهش تعدداد      بودن ماتریس همبستگی، رد گردیدد؛ 

ی تجربده بدا  و حدداقل مدددر     مددیران ارشدد واحددهای تولیددی شهرسدتان رشددت کده دارا      

اندد،   تحصیلی کارشناسی بودند و آشنایی کامدل بدا مباحدث تولیدد، فدروش و تددارکات داشدته       

 تکمیل و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

 روایی و پایایی ابزار پژوهش
پدذیری   باشد که شامل؛ سؤا ت مرتبط به انعطداف  ابزار مورداستفاده در پژوهش، پرسشنامه می

سددؤال )کددورتمن و   9(، کددارایی عملیدداتی بددا  2012سددؤال )پاتددل و همکدداران،  11د بددا تولیدد

؛ کروز گنزالس 2001سؤال )دساربو و همکاران،  11(، عدم اطمینان محیطی با 2019همکاران،

؛ پریتدو و سدانتانا،   2017سؤال )لئوندیو و همکاران،  10(، عملکرد شرکت با 2011و همکاران، 

؛ 2012سوال )پاتل و همکاران،  19( و ظرفیت جذب عملیاتی با 2004،لویها ؛ کارملی و2012

ای لیکدرت  گزینده  1ها بر اسداس طیدف   باشد. ضمن آنکه این پرسشنامه می (2017پاتل و ستیا، 

گیدری شدده    طراحی شده است. برای بررسی روایی ابزار از روایی محتوا و روایی صوری بهدره 

آزمون استفاده شده  صورت پیش پرسشنامه به 70مه از تعداد منظور تعیین پایایی پرسشنا است. به

  ، پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار بود.0.9است، و با توجه به مادار آلفای با ی 

 های پژوهشها و یافته تحلیل داده
 روش ( بدا رویکدرد  SEM) 1ساختاری معاد ت سازی مدل روش از هاداده تحلیل قسمت در

 مفهدومی  مددل  بدرای بررسدی    Smart PLSافزارنرم از استفاده با و 2جزئی مربعات حداقل

 

1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Partial Least Squares 
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 در که است هاییپژوهش ابزار برای تحلیل بهترین روش است. این شده گرفته بهره پژوهش

باشد. ضمن  می نرمال غیر هاداده توزیع نمونه اند  و حجم پیچیده، متغیرها بین روابط ها آن

باشدد  رویکرد حداقل مربعات جزئی روشی بسیار مناس  می آنکه جهت سنجیدن روابط علّی،

شدده  ها پرداختده  های حاصل از تحلیل داده(. در ادامه به بررسی یافته1742)داوری و رضازاده،

 .است

 گیریارزیابی مدل اندازه

گیدری از پایدایی شداخص، روایدی همگدرا و روایدی واگدرا         جهت سنجش برازش مددل انددازه  

است. پایایی شاخص بدرای سدنجش پایدایی دروندی، شدامل سده معیدار آلفدای         استفاده گردیده 

 است. 2و ضرای  بارهای عاملی 1کرونباخ، پایایی مرک 

 آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا
برای بررسی پایدایی از آلفدای کرونبداخ و پایدایی ترکیبدی اسدتفاده شدده اسدت. برتدری پایدایی           

صدورت مطلدق، بلکده بدا توجده بده        هدا نده بده   این است که پایایی سازه ترکیبی نسبت به آلفا در

گردد. روایی همگرا معیار دیگری است که برای هایشان با یکدیگر محاسبه میهمبستگی سازه

شود. فورنل سازی معاد ت ساختاری بکار برده می گیری در روش مدلهای اندازهبرازش مدل

عندوان معیداری بدرای اعتبدار      را بده  (AVE)شده  س استخراجو  رکر، استفاده از متوسط واریان

شدود بدا تر از    نمدایش داده مدی   AVEاند. معیاری که برای مطلوب بودن  همگرا پیشنهاد کرده

گونده کده مشداهده    ( همدان 2(. با توجه به مادادیر جددول )  1742باشد )داوری، رضازادهمی 1/0

 9/0فدای کرونبداخ و پایدایی ترکیبدی بدا ی      شدود تمدامی متغیرهدای پنهدان دارای ماددار آل     می

دهنده این است که مدل دارای پایایی مناسبی است. همچنین ماددار متوسدط    باشند که نشانمی

اسدت. بندابراین روایدی     1/0( بدرای متغیرهدای مکندون بدا تر از     AVEشده ) واریانس استخراج

 باشند.گیری نیز مطلوب میهای اندازههمگرای مدل
 

 

1. Composite Reliability 

2. Factor loadings 
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 گزارش معیارهای؛ آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا -2جدول 

 ≤ Alpha  عنوان در مدل متغیر پنهان)سازه(
0/7 

 CR ≥ 0/7 AVE ≥ 
0/5 

 CE 37/0 34/0 69/0 عدم اطمینان محیط رقابتی

 CEU 99/0 31/0 60/0 عدم اطمینان محیط بازار

 EU 96/0 31/0 14/0 عدم اطمینان محیط فناورانه

 F 93/0 99/0 10/0 عدم اطمینان محیطی

 FP 37/0 40/0 91/0 کارایی بر مبنای زمان

 HF 32/0 33/0 61/0 کارایی بر مبنای هزینه

 HP 37/0 39/0 92/0 کارایی عملیاتی

 LF 94/0 33/0 91/0 آ ت پذیری ماشین انعطاف

 MEU 94/0 39/0 90/0 پذیری کارگران انعطاف

 MF 32/0 34/0 97/0 موادپذیری جابجایی  انعطاف

 MIXF 31/0 33/0 92/0 پذیری ترکیبی انعطاف

 MP 39/0 40/0 91/0 پذیری محصول جدید انعطاف

 NPF 31/0 31/0 10/0 پذیری تولید انعطاف

 OE 36/0 42/0 94/0 عملکرد مالی

 P 31/0 39/0 69/0 عملکرد منابع انسانی

 TE 32/0 34/0 97/0 عملکرد بازار

 TEU 34/0 33/0 92/0 عملکرد

 ACQU 33/0 41/0 97/0 اکتساب بخش عملیات

 ASSI 97/0 31/0 61/0 جذب بخش عملیات

 TRANS 99/0 32/0 10/0 انتاال بخش عملیات

 EXP 94/0 36/0 11/0 برداری بخش عملیات بهره

 OAC 33/0 36/0 61/0 ظرفیت جذب عملیاتی
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 ها و روایی واگراسنجش بارهای عاملی سنجه
های یک سدازه بدا آن سدازه، محاسدبه     بارهای عاملی از طریق محاسبه مادار همبستگی شاخص

(. 1742باشدد )داوری و رضدازاده،   مدی  9/0شوند که مادار مناسد  آن برابدر و یدا بیشدتر از      می

کنندده آن   شدده اسدت، بیدان    ( نشدان داده 7بارهای عاملی حاصل از اجرای مدل که در جددول ) 

باشند. جهدت بررسدی روایدی واگدرای مددل      ها دارای بار عاملی مناسبی میاست که همه سنجه

 رنل و  رکر استفاده گردیده است.گیری نیز، از معیار فو اندازه
 های مدلبارهای عاملی سنجه -3جدول 

 کد سنجه سازه
بدددددددار 

 عاملی
 سازه

کددددددد 

 سنجه

بدددددددار 

 عاملی
 کد سنجه سازه

بدددددددار 

 عاملی

 

 

 

 

 انعطاف

پدددددذیری  

 تولید

 

 

 

 

 

MF1 301/0  TE4 926/0 
 

TEU3 314/0 

MF2 402/0  

 

 

 

 

 

عملکرد 

 شرکت

 

 

HP1 324/0 TEU4 692/0 

MF3 329/0 HP2 360/0 

ظرفیددت 

جدددذب 

 عملیاتی

ACQU1 311/0 

LF1 391/0 HP3 960/0 ACQU2 339/0 

LF 949/0 HP4 999/0 ACQU3 313/0 

LF3 394/0 FP1 361/0 ACQU4 377/0 

HF1 399/0 FP2 477/0 ASSI 301/0 

HF2 397/0 FP3 393/0 ASSI2 306/0 

HF3 313/0 MP1 319/0 ASSI3 311/0 

MIXF1 321/0 MP2 332/0 TRANS1 610/0 

MIXF2 391/0 MP3 377/0 TRANS2 614/0 

MIXF3 334/0  

 

عددددددم 

اطمینان 

 محیطی

 

 

 

MEU

1 
326/0 TRANS3 992/0 

NPF1 409/0 MEU

2 
300/0 TRANS4 617/0 

NPF2 349/0 MEU

3 
976/0 TRANS5 374/0 

NPF3 309/0 MEU

4 
972/0 EXP1 901/0 

کددددارایی 

 عملیاتی

CE1 366/0 CEU

1 
996/0 EXP2 929/0 

CE2 399/0 CEU

2 
333/0 EXP3 631/0 
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 AVEهای مکنون و مقادیر  میان متغیر های همبستگی -4جدول 

CE3 342/0  CEU

3 
303/0 EXP4 991/0 

TE1 394/0 CEU

4 
944/0 EXP5 321/0 

TE2 310/0 TEU1 994/0 TEU3 314/0 

TE3 371/0 TEU2 399/0   

 

ACQ

U 

ASS

I 
CE CEU EXP FP HF HP LF 

ACQU 58/0       
 

 

ASSI 11/0 50/0      
 

 

CE 19/0 24/0 58/0     
 

 

CEU 01/0 10/0 20/0 52/0    
 

 

EXP 16/0 16/0 79/0 19/0 84/0   
 

 

FP 70/0 90/0 92/0 00/0 71/0 
58/

0 
 

 
 

HF 22/0 70/0 90/0 14/0 70/0 91/0 58/0 
 

 

HP 92/0 77/0 91/0 01/0- 90/0 14/0 99/0 50/0  

LF 07/0- 02/0- 03/0 11/0 06/0 00/0 16/0 01/0- 54/0 

 
MEU MF MIXF MP NPF TE TEU TRANS  

MEU 88/0  
  

     

MF 97/0 54/0 
  

     

MIXF 70/0 99/0 58/0 
 

     

MP 90/0 90/0 21/0 58/0      

NPF 93/0 97/0 11/0 90/0 58/0     

TE 14/0 20/0 91/0 72/0 71/0 
51/

0 
   

TEU 77/0 99/0 92/0 22/0 77/0 21/0 88/0   

TRANS 27/0 11/0 06/0 17/0 70/0 14/0 04/0 80/0  
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( قدرار  9کده بدر روی قطدر جددول )     AVEها و جدذر  آمده از همبستگی دست نتایج بهبر اساس 

 رکدر نتیجده   -توان روایی واگدرای مددل در سدطح سدازه را ازنظدر معیدار فورندل       داده شده می

 گرفت.

 ارزیابی مدل ساختاری
 گیری، مدل ساختاری از طریق روابط بین متغیرهدای  پس از سنجش روایی و پایایی مدل اندازه

-T)در ماالدده حاضددر از سدده معیددار؛ ضددری  معندداداری  .مکنددون، مددورد ارزیددابی قددرار گرفددت

values) ضری  تعیین ،(R
Q)بینی  و ضری  قدرت پیش (2

 استفاده شده است. (2

 (T-values)ضرایب معناداری 

اولین معیار برازش مدل ساختاری، ضرای  معناداری است. این ضرای  برای مددل اجدرا شدده    

)فرضدیه   7جز رابطه ( نشان داده شده است. بر این اساس تمامی ضرای  معناداری به2)در شکل 

 41بیشتر هستند که این امر معنادار بودن روابط بین متغیرها را در سدطح اطمیندان    46/1سوم( از 

 دهد. درصد نشان می

 

R) ضریب تعیین
Q) بینی ضریب قدرت پیشو  (2

2) 

R(، معیار 9ساختاری در جدول )آمده از تحلیل مدل  دست نتایج به
را برای تمدامی متغیرهدای    2

دهد که برازش مددل سداختاری   دهد. نتایج این معیار نشان میزای مدل پژوهش نشان میدرون

بیندی   منظور بررسی قدرت پیش و در حد خوبی بوده است. ضمن آنکه به "قوی"بیشتر متغیرها 

Qمدل از معیاری تحت عنوان
( 6است. با مالحظه نتایج این معیار در جددول ) تحلیل گردیده  2

 برخوردار است. "قوی"توان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیش بینی نیز می
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 Q2  (Stone-Geisser criterion)( و R Squares) R2مقادیر  -8جدول 

R زاسازه پنهان درون
2

 Q
2

R زادرون سازه پنهان 
2

 Q
2

 

ACQU 92/0 11/0 MEU 13/0 71/0 

ASSI 60/0 74/0 MF 19/0 90/0 

CE 69/0 11/0 MIXF 69/0 99/0 

CEU 77/0 14/0 MP 64/0 12/0 

EXP 69/0 71/0 NPF 14/0 91/0 

F 16/0 14/0 OE 12/0 26/0 

FP 31/0 69/0 P 91/0 27/0 

HF 62/0 99/0 TE 99/0 10/0 

HP 61/0 92/0 TEU 16/0 72/0 

LF 01/0 02/0 TRANS 96/0 22/0 

منظور کنترل برازش کلی  گیری و ساختاری مدل پژوهش حاضر، بهاز برازش بخش اندازهپس 

( استفاده گردیده اسدت. بدا توجده بده     Goodness of Fit) GoFمدل، از معیاری تحت عنوان 

های وتزلز و همکداران، بدرازش کلدی    باشد، لذا بنابر پژوهشمی 62/0آنکه معیار نام برده برابر 

 (.  1742گیرد )داوری و رضازاده،مورد تائید قرار می "قوی"مدل در حد 

 هاآزمون فرضیه
هدا،  گیری و مدل ساختاری، و داشتن برازش مناس  مدلهای اندازهپس از بررسی برازش مدل

هدای پدژوهش پرداختده شدده اسدت. لدذا نتدایج حاصدل از ضدرای           به بررسی و آزمون فرضدیه 

ضرای  اسدتاندارد شدده مسدیرهای مربدوط بده هدر یدک از        ها، معناداری برای هریک از فرضیه

 ( ارائه شده است.6ها و نتایج بررسی فرضیه، در جدول ) فرضیه
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 آزمون فرضیات پژوهش -6جدول 

آماااره  ضریب مسیر متغیر وابسته اثر متغیر مستقل 
t 

 نتیجه

H

1 
 *** 60/3 97/0 پذیری تولید انعطاف   عدم اطمینان محیطی

H

2 
 ns 14/0 01/0 کارایی عملیاتی            اطمینان محیطیعدم 

H

3 
 *** 00/9 91/0 عملکرد شرکت   پذیری تولید انعطاف

H

4 
 *** 01/1 79/0 کارایی عملیاتی   پذیری تولید انعطاف

H

5 
 *** 93/9 71/0 عملکرد شرکت   کارایی عملیاتی

H

6 

ظرفیددت جددذب عملیدداتی، رابطدده بددین عدددم اطمینددان محیطددی و     

 .کند یمپذیری تولید را تعدیل  انعطاف
76/0 36/6 *** 

H

7 

ظرفیت جذب عملیاتی، رابطه بین عدم اطمیندان محیطدی وکدارایی    

 .کند یمعملیاتی را تعدیل 
97/0 39/3 *** 

(ns = no significant, *p < .05, **p < .01, ***p < .001) 

طور غیرمستایم و از طریق متغیر میدانجی   دهد که عدم اطمینان محیطی به بررسی نتایج نشان می 

 درصد بر متغیر عملکرد شرکت ترثیر دارد.  26پذیری تولید به میزان  انعطاف

پرکاربرد بده ندام آزمدون سدوبل نیدز وجدود       برای آزمودن ترثیر یک متغیر میانجی، یک آزمون 

رود دارد که برای معناداری ترثیر میانجی یک متغیر در رابطه میان دو متغیدر دیگدر بده کدار مدی     

از طریدق رابطده زیدر بده      Z-Value(. در آزمون سوبِل، یدک ماددار   1742)داوری و رضازاده، 

 41وان در سدطح اطمیندان   تد ، مدی 46/1آید که در صورت بیشتر شددن ایدن ماددار از    دست می

 درصد معنادار بودن ترثیر میانجی یک متغیر را تریید نمود.

 
 

 پذیری تولید گری انعطاف بررسی ترثیر میانجی

  
         

√(            )  (            )  (             )
      

  

Z-value = 
   

√(     
 ) (     

 ) (  
    

 ) 
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 ی کارایی عملیاتیگر یانجیم ریترثبررسی 

  
         

√(            )  (            )  (             )
      

 
پذیری تولید را تائید و میدانجی بدودن کدارایی     های آزمون سوبل نیز میانجی بودن انعطاف یافته 

 . کردعملیاتی را رد 

 

 ( مدل عملیاتی پژوهش به همراه کلیه فرضیات نشان داده شده است:2در شکل )

 

 

 

 

 

 

 
 

 ها مدل پژوهش به همراه نتایج آزمون فرضیه –2شکل 

  

پذیری نعطافا

 تولید

 
عملکرد 

 شرکت
 

کارایی 

 عملیاتی
 

عدم اطمینان 

 محیطی

 

ظرفیت جذب 

 عملیاتی
 

(43/0 ،60/8) 

(43/0 ،87/8) 

(36/0 ،68/6) 

(34/0 ،05/5) 

(01/0 ،19/0) 

(35/0 ،48/4) 

(41/0 ،00/7) 
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 گیریبحث و نتیجه 
درصدد بدین    4/44(، نتیجه آزمون حاکی از این است که در سطح اطمینان 6با توجه به جدول )

مثبدت و معنداداری وجدود دارد. همچندین      ریتدرث ی تولیدد  ریپدذ  انعطداف عدم اطمینان محیطدی و  

درصدد از   97که؛ عدم اطمیندان محیطدی بده میدزان      دهد یممسیرها نشان  استانداردشدهضرای  

بدا   درواقدع  آمدده  دسدت  بده . نتدایج  دینما یممستایم تبیین  طور بهی تولید را ریپذ انعطافتغییرات 

(، سدوامیداس و نیدوئلز   2011(، مرشدمن و تدونمن )  2012ی پیشدین همچدون؛ پاتدل )   هدا  پژوهش

است. در رابطه با فرضیه دوم، نتیجه آزمون حاکی از این است کده بدین عددم     راستا هم( 1439)

 ارایی عملیاتی، رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.اطمینان محیطی و ک

درصد بین  4/44در رابطه با فرضیه سوم، نتیجه آزمون حاکی از این است که در سطح اطمینان 

ی ریپدذ  انعطداف مثبت و معنداداری وجدود دارد و    ریترثی تولید و عملکرد شرکت ریپذ انعطاف

 آمدده  دسدت  بده . نتدایج  دینما یمرکت را تبیین درصد از تغییرات عملکرد ش 91/0تولید به میزان 

( و 1439(، سوامیداس و نیدوئلز ) 2012ی پیشین همچون؛ پاتل و همکاران )ها پژوهشبا  درواقع

 .  کند یم( را رد 2009ی پاجل و کرواس )ها افتهاست و ی راستا هم(، 2011مرشمن و تونمن )

(، نشدان  2007ژاندگ و همکداران )   ( و1432ی مدا در حمایدت از ادبیدات زولوندوویچ )    هدا  افتهی

بده   توانندد  یمد ی بیشدتری برخدوردار باشدند، بهتدر     ریپدذ  انعطداف یی که از ها شرکتکه  دهد یم

بندندد بیشدتر از    کدار مدی   پدذیر را بده   تولید انعطاف  که  ییها شرکتتغییرات محیطی پاسخ دهند. 

و   ی روزافدزون تکنولدوژی  هدا  یدگید چیپبازار،   سریع  توانند در برابر تغییرات می ها شرکتسایر 

گفدت بدرای بسدیاری از     تدوان  یمد  که یطور به. دهند  نشان  واکنش  محیط پویای رقابتی  افزایش

ی تولید یک فاکتور موفایت استراتژیک و مهم است که باید طی یدک  ریپذ انعطاف ها شرکت

 روال هدفمند، طراحی شده و بهبود یابد. 

درصدد   4/44ه آزمون حاکی از این است که در سطح اطمیندان  در رابطه با فرضیه چهارم، نتیج

مثبت و معناداری وجود دارد و کدارایی عملیداتی    ریترثبین کارایی عملیاتی و عملکرد شرکت، 

 درواقع آمده دست به. نتایج دینما یمدرصد از تغییرات عملکرد شرکت را تبیین  71/0به میزان  

 است.  راستا هم 2019و ونپاو  و همکاران،  2003ی پیشین همچون؛ یانگ، ها پژوهشبا 
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این موضوع است که کارایی عملیاتی که خود مشتمل بر دو بعد  دهنده نشان آمده دست بهنتایج 

 مدؤثر  دهندده  پاسدخ یدک   عنوان به تواند ینمیی در هزینه است، جو صرفهیی در زمان و جو صرفه

یی در دو بعدد زمدان و هزینده از لحدا  تولیدد، و      جو صرفهبه عدم اطمینان محیطی باشد. اما این 

بده عملکدرد بهتدر شدرکت منجدر       تواند یم، مدت کوتاهتوجه به منافع بخش تولید هرچند منافع 

 شود.

درصدد   4/44در رابطه با فرضیه پنجم، نتیجه آزمون حاکی از این است کده در سدطح اطمیندان    

ی تولیدد  ریپدذ  انعطداف و  باشد یمو معنادار  ی تولید بر کارایی عملیاتی مثبتریپذ انعطافرابطه 

 .دینما یمدرصد از تغییرات کارایی عملیاتی را تبیین  79/0به میزان 

جدویی در   صدرفه  بده  تدوان  یمد ی تولیدد  ریپدذ  انعطافی بر گذار هیسرماکه با  دهد یمنتایج نشان 

تولیدد بسدیار    ریتدرخ ی تولیدد، زمدان   هدا  نده یهزی تغییرات مهندسی و ها نهیهزی کیفیت، ها نهیهز

دست پیددا کدرد.    العاده فو کوتاه، داشتن چرخه تولید عالی، قابلیت اطمینان و سرعت تحویل 

؛ سدیباچر و  1737ی پیشین همچون؛ قاضی زاهددی،  ها پژوهشبا  درواقع آمده دست بهی ها افتهی

 است. راستا هم1436ی وود، ها ؛ باسنت و2019؛ کورتمن و همکاران،2019وینکلر،

درصدد، ظرفیدت جدذب عملیداتی اثدر عددم        4/44در رابطه با فرضیه ششدم، در سدطح اطمیندان    

کند. همچنین در رابطه با فرضیه هفدتم، در   پذیری تولید را تعدیل می اطمینان محیطی بر انعطاف

درصدد، ظرفیدت جدذب عملیداتی اثدر عددم اطمیندان محیطدی بدر کدارایی            44/4سطح اطمیندان  

هدای پیشدین همچدون؛ زهدرا و      آمده درواقع با پژوهش دست . نتایج بهندک یمعملیاتی را تعدیل 

 راستا است.  ( هم2012( و پاتل و همکاران )2007(، لیائو و همکاران )2002جرج )

ی بدین عددم اطمیندان     رابطه تواند یمکه ظرفیت جذب عملیاتی  دهد یمی پژوهش نشان ها افتهی

 درواقعکت را تعدیل نماید. ظرفیت جذب دانش ی تولید و عملکرد شرریپذ انعطافمحیطی و 

محدور   عنوان بهکه به منابع دانش موجود در محیط  گردد یمنوعی یادگیری سازمانی محسوب 

ی پدژوهش، ظرفیدت جدذب داندش در یدک      هدا  افتده ی در سازمان توجه دارد. بنابر ینیآفر دانش

ابدر عددم اطمیندان محیطدی     ی تولیدد را در بر ریپدذ  انعطداف پاسخگویی  تواند یممحیط عملیاتی 
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ی تولیدد را تحادق   ریپدذ  انعطداف نتدایج عملکدرد بهتدر ناشدی از      تواند یمافزایش دهد. همچنین 

 بخشد.  

مدیران باید توجه داشدته باشدند کده چده تغییراتدی از رقبدا، چده تغییراتدی در تکنولدوژی و چده           

رثیرگدذار باشدد و   هدا ت  وکدار آن  ی کسد   تواندد در آیندده   مدی  تغییراتی در ترجیحدات مشدتریان  

پدذیری   ها پاسخ دهد. مدیران با افزایش انعطاف ای به آن طور فعا نه تواند به چگونه شرکت می

ی محیطی بهدره ببرندد. همچندین در پدی تائیدد ایدن فرضدیه کده         ها توانند از پویای تولید، بهتر می

نبال در  و سدنجش  پذیری تولید بر کارایی عملیاتی ترثیرگذار است، مدیران باید به د انعطاف

پذیری تولید به کارایی عملیاتی  توان با افزایش انعطاف چندین خصوصیت باشند که چگونه می

 جویی در هزینه است دست پیدا کنند. جویی در زمان و صرفه که خود مشتمل بر دو بعد صرفه

تواندد   ایی نمیتنه تر اشاره گردید، امروزه تحاق هزینه پایین و کیفیت با  به گونه که پیش همان

های جدیددی بدرای کسد  مزیدت      ها باید در جستجوی راه متضمن موفایت باشد. بلکه شرکت

هدا و تمرکدز بدر     رقابتی نسبت به رقبا باشند. در این راستا مدیران باید عدالوه بدر کداهش هزینده    

 های یادگیری سازمانی ازجمله ظرفیت جذب عملیاتی را نیدز بهبدود   مدت، قابلیت اهداف کوتاه

تواننددد بددرای کسدد  دانددش جدیددد، جلسدداتی ویددژه بددا مشددتریان،   و توسددعه دهنددد. مدددیران مددی

هدا را برقدرار سدازند،     دهدی نمایندد، تعامدل بدین بخدش      کنندگان یا شرکای تجاری سازمان ترمین

طور منظم به پیامدهای تغییرات بازار و تااضاهای عملیاتی توجه کنند. همچنین مددیران بایدد    به

دسدت آوردن داندش از محدیط     توجه داشدته باشدند کده واحددهای عملیداتی در بده       به این نکته

خارجی و داخلی، ناش بسیار مؤثری دارند. اگر کارکندان واحدد عملیداتی بدانندد کده چگونده       

بندی روشدنی از وظدایف داشدته باشدند و بده       های درون واحدها باید انجام شود و تاسیم فعالیت

هدای دسدتیابی بده داندش را      توانند فعالیدت  توجه داشته باشند، می استفاده بهتر از دانش عملیاتی

 تسهیل نمایند.

دهندده بده عددم     عندوان دو پاسدخ   پذیری تولیدد و کدارایی عملیداتی بده     در این پژوهش، انعطاف

هدای دیگدری    توانند قابلیت اند. پژوهشگران دیگر می اطمینان ناشی از محیط در نظر گرفته شده

های زنجیدره تدرمین را نیدز مدورد آزمدون قدرار دهندد. در ایدن          همچون چابکی سازمان و قابلیت
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هدای یدادگیری یعندی ظرفیدت جدذب در بسدتر عملیداتی مدددنظر         یکدی از قابلیدت   پدژوهش تنهدا  

هدای یدادگیری دیگدری همچدون      توانند تدرثیر قابلیدت   قرارگرفته است لذا پژوهشگران دیگر می

هدای دیگدری    دوسوتوانی عملیاتی را نیز مورد آزمون قرار دهند و بررسی کنند که چده قابلیدت  

پذیری تولید و کارایی عملیداتی تعددیل    ان محیطی را با انعطافی بین عدم اطمین تواند رابطه می

نماید. در این پژوهش عملکرد شرکت از چند بعد عملکدرد مدالی، عملکدرد بدازار و عملکدرد      

تدوبین نیدز    Qشود کده محاادان آیندده از شداخص      منابع انسانی سنجیده شده است. پیشنهاد می

هدا   که برخی از قابلیدت  ستفاده کنند. ازآنجاییهای متنوع ا برای عملکرد مالی بلندمدت شرکت

هدای   تدوان از داده  هدای آیندده مدی    ممکن است در طول زمان بهبود پیدا کنند؛ لدذا در پدژوهش  

آمدده اطمیندان بیشدتری     دسدت  های ماطعی استفاده نمود تا از صحت نتایج بده  جای داده طولی به

   حاصل شود.
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