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مزيت سقابیی و عملسري اا مانی پرياخیم شدد .يس مدد تحقيدق میهيرهدا مسودد

دابسی

شامل اغوا مشیر
پذير

تسلط بر تهييرات و عدماطميودا

همسداس يس ت دت افدزايا سقابدت-

و اهرمیکري اثر اطالعات و افراي اات .مزيت سقابیی شامل ما سايد بم بدا اس

قيمت/هزيوم کيفيت ندآوس محصد و تحديل قابل اعیماي اات .عملسري اا ما نيز شامل
عملسري با اس و عملسري مایی اات .هر کدام ا اين میهيرها مسود با شاخصها خديشا
اوجيده شدهاند .يس ايامم با اایفايه ا مد معايالت اداخیاس بدم برسادی سابمدم مسدیقيم
ابسی بدر مزيدت سقدابیی و عملسدري ادا مانی سابمدم مسدیقيم مزيدت سقدابیی بدر عملسدري
اا مانی و سابمم غيرمسیقيم ابسی بر عملسري اا مانی(ا طريق مزيدت سقدابیی) پرياخیدم
شده اات .نیايج سوابط سا مدسي تاييد قدراس يايه اادت .محاادبات بدا اادیفايه ا ندرمافدزاس
 Lisrel 8.54انجام گرفیم اات.
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 .1مقدمه

انع ااا پااذيری و پاسااخگويی مجتااا شااوند( .)7گااروه

با بررسی گروهی از متخصصان صنعتی موسسه ياكوكاا رر

بررسیكننده شامل ثدهای از ماديران ارشاد شاركتهاای

رانشگاه لیهای رر سال  ،1991مشخص گرريد كه ميااان

اياد

افاايش تغيير رر محيط تجاری از توانايیهای سازمانهای

خور رسيد .اي گاارش ثمدتاً رر اي مورر بور كه اياد

توليدی سانتی هتات ت ياق باا آن ،ساريعتر اسات .ايا

متحده چگونه میتواند روباره ثظمت خور را رر توليد باز

سازمانها رر استفاره از ماايای فرصتهايی كه بارای آنتاا

يابد و تولياد چاباك را شار دزع بارای رقاباتپاذيری

ارائه میشد ناتوان بورند و اي ناتوانی رر ت يق با شرايط

معرفی نمورند( .)8با وهور مشتريان و فرصتهاای باازار

باثاو ورشتساتگیشاان

رائما رر حال تغيير ،اي اطمينان حاصال شاده اسات كاه

شور( .)2،1بنابراي برای اولي بار رر گاارشی كاه ناامش

نمیتوان فرمولی منحصربهفرر و هتانی بارای نظاار

بار

"استراتژی بنگاه های توليدی قرن بيسات و يتا  :ريادگاه

رقابت چابك بوهاور آورر و پياروی از هاي الگاوريتمی

متخصصان صنعتی" بور ,پارارايمی هديد بوسيلة موسساة

موفقيت رر چني فضايی را تضمي نخواهد كارر .رر ايا

ياكوكا منتشار و باه ماررع معرفای شاد( .)3،3،1رر واقا

شرايط ،هر سازمانی بايد خورش ،ويژگیهاای باازارش را

تغيير میتوانسات رر بلندماد

متحده بور .اي م العه رر رو هلد گاارش باه او

توليد چابك به طور ثمومی با انتشاار "اساتراتژی

فرموله نموره و برنامهای پويا هتات چاابتیاش طراحای

بنگاه های توليدی قرن  "11مورر استفاره قرار گرفات(.)5

نمايد .اگرچه فرمول خاصی برای چناي برناماهای وهاور

اسميت( )6بيان میكند .:آمريتا و اروپا تغييار پااراراي رر

ندارر ،اما يك سری خ او راهنماا و مادلهاايی هتات

توليد(از توليد ان وه به توليد ناب) را به آهستگی پذيرفتناد

كمك به سازمانها برای ارزيابی اثرا

چاابتی بار مايات

و اي امر منجر به از رست رارن ساور و سات زيااری از

رقابتی و ثملترر سازمانی آنتا میتوان ارائه نمور.

ث ار

تحقيقا

بازار رر گروهی از صناي شد .اي صاناي اكناون ،هتات
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اكثريت اي تحقيقا

پيارهسازی توليد ناب/بتنگاع برای رقابت رر س ح هتاانی

صور

تالش میكنند .رولت آمريتا م العه روی نقاا عاعو و
قااو

توليااد اياااد

متحااده را بااه مؤسسااا

رولتاای و

تجربی مورر بررسی قرار گرفتهاند .رر واقا ايا
زير از هن ه تجربی است.

خور را بسنجند؟ و چابتی خور را افاايش رهند؟

متحده بخواهد رر رقابت هتانی باقی

چه شاخصهايی مايت رقابتی سازمان را تشتيل میرهد؟
چه شاخصهايی ثملترر سازمان را تشتيل میرهد؟

متفاوتی رر توليد میباشد و باا توهاه باه بررسای

اياا گااروههااا و براساااا اطالثااا

تئوری باوره و كمتار باه

چه شيوههای ثملی به سازمانها اهازه میرهد تا چاابتی

بماند ،بايد ايا واقعيات را بپاذيرر كاه نيازمناد پيگياری
هتا

به صور

تحقيق بدن ال پاسخ به سئواد

خصوصی سپرر( .)3،1هر يك از اي ساازمانهاا پيشانتار
كررند كه اگر اياد

زياری رر مورر چابتی صور

گرفته اسات.

آيا چابتی بر مايت رقابتی تااثير رارر؟ رر صاور

هماا آوری شااده،

مث ات

متخصصان رانشگاهی و صنعتی رر رانشگاه لیهای عام

بورن هواب ،مياان آن چقدر است؟

بحو به اي نتيجه رسيدند كه توليد چابك بتتري هتات

آيا چابتی بر ثملترر سازمان تاثير رارر؟ رر صور

منحصر به فرر برای ارامه میباشاد( .)1شاايد پيتار رراكار

بورن هواب ،مياان آن چقدر است؟

اولي كسی است كه مفتوع موسسه چابك را م ار كارر.

آيا میتوان مدل مفتومی بارای چاابتی و تااثيراتش ارائاه

وی ساختار شركتهای توليدی فعلی را با يك ناو سنگي

نمور؟

مث ت

خصوصاً از بعد يتپارچگی رر ماهيت مقايسه كرر .رراكار

رر اي تحقيق رر بخش روع باه توعايح چاالش هدياد

تنتااا ماایتوانااد بوساايله

بنگاههای توليدی ،رر بخش سوع به رديال توهاه باه تولياد

مجموثااهای از ناوگاااان كااوچتتر هاااايگاي شاااور ،و

چابك ،و رر ارامه رر بخش چتارع تعااريو متعادری كاه از

سازمانهای مدودر بوسيلة ماهيت ساختارشان ،به افااايش

چابتی م ر گرريده است .رر بخش پانج مادل مفتاومی

بيااان كاارر كااه يااك ناااو بااار

07
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سازمانی) ارائه گرريد .رر بخاش ششا  ،رر روششناسای

اذثان كررند كه اولويتهای رقابتی تغيير كرره و ثصر

تحقيااق،

هديد اقتصار هتانی با سرثت زيار س ب شده

شاخصهای برازش مدل ،شاخصهای مادل سااختاری و

استراتژیهای ثملياتی شركتها تغيير كند .رر اي ثصر،

اندازهگيری پرراخته شده اسات .رر بخاش هفات نياا باه

قيمت رقابتی و كيفيت باد دزع میباشند ,امّا ثامل

تحقيااق بااه توعاايح هامعااه آماااری ،فرعاايا

نتيجهگيری و ارائه پيشنتارا

نتايی كاربرری و تحقيقاا

تعيي كنندة موفقيت تجاری نيستند و به های آن سرثت

آتی پرراخته است.

رسيدن به بازار ,پاسخ سري و انع ا پذير به مشتری به
ثنوان اصل اساسی مورر توهه قرار گرفته است .بههمي

 .2اخلش جد د یاا ینگخههخ صنعا

رليل اهميت سرثت و چابتی افاايش يافته است و

شرايط صنعتی رر  11-12سال گذشته به طور اساسی

هانشي اولويتهای رقابتی گذشته-كه بيش از رب قرن بر

تغيير نموره است .رر اي روره ،فناوری ،شرايط بازار و
خواستههای مشتری با سرثت و رر هتا
پيدا كرره رر حاليته اي تغييرا

توليد تاكيد میكررند-گرريدهاند(شتل شماره  .)1توليد

مختلو تغيير

چابك با توليد ناب و توليد ان وه تفاو هائی رارر؛ به

سابقاً كمتر مورر توهه

ثنوان مثال توليد ناب نوثی معماری ثملياتی انع ا پذير

بوره است .برای نمونه چند مورر از اي چالشها رر زير

را ايجار میكند رر حاليته توليد چابك معماری ثملياتی

ناع برره شده كه شامل بخشبندی بازارهای پويا ،كاهش

قابل شتلرهی مجدر را ايجار مینمايد( .)4،11بنگاههای

طول زمان رسيدن به بازار ،افاايش تنوع محصول ،توليد

توليدی برای كسب موفقيت بايد رر تغييرا  ,حرفه ای

برای مشتريان مشخص ،كاهش طول ثمر محصول،

باشند .راو( )2بي استراتژیهای ثملياتی و استراتژیهای

هتانیسازی توليد و غيره میباشد .رر ثصر رقابت

انتقالی تفتيك قائل شده است .مديريت كيفيت هام ،

محلی میشور .ظتور بازارهای باز ،كاهش موان تجاری،

كار را استراتژیهای انتقالی فعلی میراند و توليد ناب،

بت ور حمل و نقل و پيوندهای ارت اطی منجر به ايجار

تمركا بر مشتری ،توليد م تنی بر خواستههای ان وه

موقعيتی شده است كه بازارها و رقابتهای محلی به
صور

مشتری  ،بنگاههای ش تهای ،سازمانهای يارگيرنده و

استاندارر هتانی ثمل میكنند .رر نتيجه بنگاههای

بنگاههای مجازی را مثالهايی از استراتژی ثملياتی

صنعتی امروز با چالشها و فشارهای رقابتی هديدی

میراند و رر نتايت چابتی را به ثنوان نياز اصلی كسب

روبرو شدهاند .پروژه نسل آينده سيست های توليدی 1رر

و كار هتت كسب قابليت سوررهی 1و قابليت سازگاری

رانشگاه اع.آی.تی بر چابتی رر پاسخگويی به مشتری،

سازمان میراند(شتل شماره .)1

ش تهای بورن رر بازار هتانی ،مشاركت كاركنان،
يتپارچگی رر مدل بنگاه گسترشيافته ،1توسعه شايستگی

چابکی2222

و مديريت رانش تاكيد میكند .محيط های صنعتی

تحويل سريع1992

رگرگون شده ،توانمندیهای هديدی را هستجو میكند.

کيفيت 1992

توانايی بنگاههای صنعتی برای ت يق

هزينه1912

رايا و هوهانس

سري و رقيق با شرايط رر حال تغيير را ثامل كليدی

شکل .1اولويتهاي رقابتی_ گريس و کاساردا1991،

موفقيت آينده میرانند و بيان میكنند كه رر اي فرايند
بنگاه بايد تعدار زياری از نظرا

مديريتی ،سازمانی و

)Next Generation Manufacturing (NGM
Extended Enterprise

3

Mass Customization
4
Core Requirement
5
Profitability
6
Adaptability

1
2
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هتانی ،اقتصار هتانی نيا به سرثت هايگاي بازارهای

كنترل فرايند آماری و متندسی مجدر فرايندهای كسب و
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فناوری را يتپارچه و متحد كند(.)9گريس و كاساررا()10
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بنگاههاي موفق بايد در تغييرات حرفهاي
باشند
استراتژيهاي عملياتی
ناب

شرکت مجازي
تمرکز بر مشتري

شرکتهاي شبکهاي

توليد مبتنی بر انبوه

سازمان يادگيرنده

سفارش
مديريت کيفيت جامع
استراتژيهاي

مهندسی مجدد

انتقالی
کنترل آماري فرايند
نيازهاي اساسی

قابليت

قابليت سوددهی

سازگاري

کسب و کار
(چابکی)
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شکل  . 2چابکی به عنوان يک نياز اصلی

گريس و كاساررا( )10اذثان كررند كه اولويتهای رقابت ی

ثملياتی انع ا پذير را ايجار میكند رر حاليته توليد

تغيير كرره و ثصر هديد اقتصار هتاانی باا سارثت زياار

چابك معماری ثملياتی قابل شتل رهای مجادر را ايجاار

س ب شده استراتژیهای ثملياتی شركتها تغيير كناد .رر

مینمايد( .)4،11بنگاههای توليدی برای كسب موفقيت

اي ثصر ،قيمت رقابتی و كيفيت باد دزع مایباشاند ,امّاا

باياااد رر تغييااارا  ,حرفاااه ای باشاااند .راو( )2باااي

ثامل تعيي كنندة موفقيت تجااری نيساتند و باه هاای آن

استراتژی های ثملياتی و اساتراتژی هاای انتقاالی تفتياك

سرثت رسيدن به بازار ,پاساخ ساري و انع اا پاذير باه

قائل شده اسات .ماديريت كيفيات هاام  ،كنتارل فرايناد

مشتری به ثنوان اصال اساسای ماورر توهاه قارار گرفتاه

آماااری و متندساای مجاادر فرايناادهای كسااب و كااار را

است .بههمي رليال اهميات سارثت و چاابتی افااايش

استراتژیهای انتقالی فعلی میراند و توليد ناب ،تمركا بار

يافته است و هانشي اولويتهای رقابتی گذشته-كه بايش

مشااتری ،توليااد م تناای باار خواساتههااای ان ااوه مشااتری،1

از رب قرن بر توليد تاكيد مایكررناد-گرريادهاناد(شاتل

بنگاههای ش تهای ،ساازمانهاای يارگيرناده و بنگااههاای

شماره  .)1تولياد چاباك با تولايد نااب و تولياد ان اوه

مجازی را مثالهايی از استراتژی ثمليااتی مایراناد و رر

تفاو هائی رارر؛ به ثنوان مثال توليد ناب نوثی معماری

نتايت چابتی را به ثنوان نياز اصلی 1كسب و كار هتات

Mass Customization
Core Requirement

02

1
2

غالمرضا خوش سيما و احمد جعفر نژاد

میراند(شتل شماره .)1

توليد ررهتان بايد نگااه كارر ،چيسات؟ مركاا تحقيقاا

 .3ضاعرت توجه یه توليد اخیک

ياكوكا ،توليد چابك را معرفی نموره است( .)13نتته قابل

رر محاايط چابااك ،توانااايی يااك شااركت ررخصااو

توهه اينجاست كه با توهه به م الب ياار شاده ،كشاوری

رهاسازی پتانسيل افرار ،ثامل اصلی موفقيتاش میباشاد.

كه توليد چابك راماورر م العاه قارار رهاد و آن را پيااره

فرايندها ،فناوری پيشرفته و استراتژیها را میتاوان تقلياد

نمايد ،ممت است بر اقتصار صناي هتان مسلط شور.

كرر ,اما نمیتوان به سرثت از افرار تقلياد كارر .ماديريت
سرمايه رانش ,كمتر به ثنوان كليدی برای موفقيت شناخته

.4تعخر ف اخی،

شده است .كسب ،توسعه و ابقاء حركت سرمايه رانش باه

با توهه به هديد بورن بحو چاابتی ،تعريفای كاه ماورر

ررست " نقا ارت اطی كليدی برای حفظ و بقاء

تائيد همگان باشاد وهاور نادارر.از ساال  1991باه بعاد

مايت رقابتی رر رهه  1992خواهد باور( .)12كشاورهای

محققان بسياری رر اي زمينه فعاليات نماوره و هار كاداع

پيشگاع با تغيير رر هر روره توليد ،مناف حاصل از رسيدن

تعاريو متعدری را ارائه نمورهاند:

"لحظا

از مناف آن بینصيب خواهند ماند .رر رهه  1992آمريتای

ناگتانی و غيرقابل پيشبينای()17،16،15،14،11؛ پاساخ

شمالی و اروپا ثدع توانايیاشان هتت پياارهساازی تولياد

پااايشكنشااای باااه تغييااارا

()18،17؛ ساااورآوری از

بتنگاع/ناب راتشخيص رارند و اي ثدع توانايی باثو شد

محيط()18،14،11؛ قابليت سازگاری و شتلرهی مجادر

تا رر بعضی ازصناي توليدی ست بازار و سورهای زياری

سري ()21،20،19،15،1؛ بترهگيری از تغييرا

را از رست بدهند و ژاپنیها از اي ثادع تواناايی نتايات

فرصااااتهااااای ذاتاااای نتفتااااه رر محاااايطهااااای

سور را برره و با سرمايهگذاری رر اتوماسايون ،رر رقابات

آشفته()24،23،22،21؛ ايجار سازمان مجاازی و اساتفاره

بتنگاع/ناب از ريگران هلو بانند .به ثنوان مثال بسياری از

از رانااش بااازار()23،22،11؛ توانااائی پاسااخ مااوثر بااه

متحده سرمايهگاذاریهاای كالنای رر

مشتری()27،26،25؛ توانائی بقا و پيشرفت رر محي ی باا

اتوماسيون انجاع رارند ررحاليته آنتاا طريقاه پياارهساازی

تغييرا

مداوع و غير قابال پايش بينای(.)29،28،21،16

اتوماسيون را ندانسته و حتی نمیرانساتند باه راساتی چاه

چابتی رر واق بارای متندسای بنگااه هاای رقاابتی ياك

كارخانههای اياد

به ثناوان

پاراراي هديد شده اسات ( .)30نيااز باه ايا پااراراي ،

چيااای باارای آنتااا مفيااد اساات .نتيجااه نتااايی اياا
پيارهسازیهای سري  ،اغلب به شتستهای سنگي منجار

م تنی بر افاايش نرخ تغيير رر محيط است كه بنگااههاا را

شد.حاال رر ماورر آيناده فتار كنياد ،چنانناه من قاهای

وارار به پاسخ پيشكنشی به تغييرا

مای نماياد( .)18رر

ازهتان ،پاراراي بعدی توليد را پيشبينی و سپس هادايت

ايااا تحقياااق چاااابتی ث ارتسااات از مجموثاااهای از
1

نتند ،م مئناً هر اميدی را هتت رستيابی به سل ه صانعتی

توانمندیها و شايساتگیهاا كاه باثاو بقاا و پيشارفت

رر توليد از رسات خواهاد رار و باه هماراه آن پاياههاای

سازمان رر محيط كساب و كاار (كاه ويژگای اساسای آن
رائمی و ثدع اطمينان است) میشور(.) 1

اقتصاری صنعت را از رست خواهاد رار .چنانتاه آخاري

وهور تغييرا

ثقب نشينی ررآمريتا و اروپا اتفاق افتار و رر چناد ساال

چاااابتی؛ پوياااا ،رربرگيرنااادة تغييااارا  ،تتااااهمی و

اخير آسيای هنوب شرقی نتايت بتاره را از ايا فرصات

رشدگراست .چابتی بدن ال پيروزی و موفقيات رر ساور،

برره است .بدون پايههای اقتصاری قوی ،هر اقتصااری باه

ست بازار ،و بدست آوررن مشتريان رر بازارهاای رقاابتی

1

4

2

5

Profitability
Adaptability
3
Moments of truth

Proactive
Capability
6
Competency
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به بازار را بدست خواهند آورر و كشورهای امتنااعكنناده,

توانايیهای توليدكننده برای واكنش سري به تغييارا
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كسب قابليات ساوررهی 1و قابليات ساازگاری 1ساازمان

آسانی فلج میشور.حال پاارارايمی را كاه رر روره بعادی

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران
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است كه بسياری از شركتهاا بعلات اينتاه ايا بازارهاا

از مسيری است كه رر آن بازارها و نيازهای مشتريان ظاهر

مراكا متالطمی هستند از ورور باه آنتاا هراساان هساتند.

میشوند .اگر چه چابتی به شركت اهازه میرهد تا خيلی

برای چابتی نتايتی فرض نمیشور و نق های وهور ندارر

سريعتر از گذشته واكنش نشان رهناد ،لايت نق اه قاو

كه شركت يا شخص سفر به چابتی را كامل كارره باشاد.

رق ای چابك رر پيشبينی پيشكنشی نيازهاای مشاتريان و

چابتی به طور رائ به ثملترر پرسانل و ساازمان ،ارزش

ره ری رر ايجار بازارهای هديد از طرياق ناوآوری رائا

محصول و خدما  ،و تغيير رائا رر زميناه فرصاتهاای

میباشد .چابتی پاسخ هام به محيط رقابتی هديد اسات

حاصل از هذب مشتری توهه میكند و مساتلاع آماارگی

كه بوسيلة نيروهايی كاه تسالط سيسات توليادی ان اوه را

رائ برای مواهته با تغييرا

كاهش رارهاند ،شتل گرفته است(.)11،5

بنياری و س حی میباشاد و

شركتهای چابك هميشه برای يارگيری هر چيا هديادی

چابتی به توانايی توليد و فروش موفقيت آمياا رامناة

كااه باثااو افاااايش سااورآوری ناشاای از بتاارهگيااری از

گستررهای از محصاود

باا هايناه پاايي  ،كيفيات بااد،

فرصتهای هديد میشاور ،آماارهاناد .انتقاال باه مرحلاه

زمانهای تاخير كوتاه و تنوع اندازه رستهها اشاره مایكناد

چابتی با فرض بهاشترکگذاری بازارهای سورره همراه باا

كه برای مشتريان متعدر و مشخصی از طريق توليد م تنای

اطالثا

و خدما

بر خواسته ان وه مشتری ايجار ارزش میكند( .)32چنانتاه

كامل تعديل مای شاور و محصاود
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متناسب با نيازهای مشتريان مشخص شتلرهی مایشاور.

اولسون بيان كرره ،توانايی پاسخ موثر باه حاوارثی كاه باه

م تنی بار اساتراتژیهاای

سرثت رر حال تغيير و غير منتظره میباشند( .)25چابتی

بازاريابی و قيمتگذاری است كاه خاور م تنای بار ارزش

رر واق توانايی اساسی را ايجاب میكناد كاه تغييار را رر

رريافت شده از مشتری میباشاد .بناابراي رق اای چاباك

محيط تجاری شركت ،احساا ،رريافت ،مالحظه ،تجاياه

موفق ،نه تنتا بايد بازارها ،خ و تولياد ،شايساتگیهاا و

و تحليل و پيشبينی كند .توليدكننده چاباك بادي طرياق

مشتريان فعلی خور را خيلی خاوب بشناساند ،بلتاه باياد

سازمانی است كه ريدگاه وسيعی رر مورر نظ نوي هتان

قابليت سوررهی اي محصود

مشتريان و بازارهاای باالقوه آيناده را ها بشناساند .ايا

تجار

شناخت منجر به برنامههای استراتژيك برای بدست آوررن

آشفتگیها به مقابله میپررازر و هن ههای مايتی هرياناا

شايستگی های هديد ،توسعه خ او محصاول هدياد ،و

تغيير را تسخير میكند .لنگيال بياان مایكناد كاه چاابتی

ث ت و ع ط بازارهاای هدياد مایشاور .مفااهي عامنی

توانايی بنگاه برای بقا و پيشرفت رر محايط رقاابتی اسات

رقابت چابك وابسته به زميناه هاای رقاابتی اسات كاه رر

ماداوع و پايش بينای نشاده

راخل يك شركت به طاور خاا

رارر و با معدوری از توانايیها و توانمنادیهاا باا

كه تغييار رر آن باه صاور

می باشد و پاسخ سري به تغييارا

ثمال مایكنناد .بارای

ساري باازار ناشای از

رق ای چابك تغيير و ثدع اطمينان ,من احياء فرصتها از

ارزش گااذاری مشااتری روی محصااود

روشهای موفق رائمی است .بنابراي بارای رويااروئی باا

میباشد( )16و رر هائی ريگر مفتومش توانائی شتلرهی

بدون سابقه ق لی ،چابتی متتی به ابتتار ،متار ،

ماؤثر

تغييرا

رانش انسانی ،و رسترسی افرار به اطالثا

و خاادما ,

مجدر ثمليا  ،فرايند ،و روابط تجاری باه صاور
است ررحاليته هماماان باه صاور

میباشد .ياك

موفقيات آمياای رر

سازمان چاباك رارای فراينادهای اراری و ناوثی سااختار

محي ی با تغييرا

سااازمانی اساات كااه قااارر بااه انتقااال سااري و روان اي ا

وسي كسب و كاار مایباشاد كاه سااختارهای ساازمانی،

ابتتارا

رر غنای فعاليتهای تجاری مشتری مایباشاد و

رر ايجار فرصت برای سور و رشد باه صاور

مداوع ثمل مینماياد .چاابتی قابليات

سيست هاای اطالثااتی ،فراينادهای پشاتي انی و خصوصااً
مجموثة افتار را رر بر میگيرر(.)1

تتااهمی

ثمل میكند .رق ای چابك تغيير را تسري كرره ،بازارهاا و

چابتی به ثنوان فلسافه تولياد(نسال آيناده سيسات هاای

مشتريان هديدی ايجار میكنند كه خار از شاناخت آنتاا

توليد) از شركتهايی كاه رر هماة بخاشهاای اقتصااری
07

غالمرضا خوش سيما و احمد جعفر نژاد

بيان نمور چابتی فقط بوسيلة يتپاارچگی سلساله مراتاب

خدما

و محصودتی م تنی بر خواسته مشتری رر محايط

نيازهای مشتريان رر چارچوب محايط راخلای و خاارهی

و بازاری كه تغييرا

سازمان حاصل میشور .اي امر بواس ه راشت يك ريدگاه

.5مدل مفهوم تحقيق

كلگرا نس ت به فناوریهاای توليادی پيشارفته ساازمانی

مدل مفتومی تحقيق رر بر رارنده سه ثامل يا متغير متنون

همراه با توانمندیهای راخلی كه آنتا را پررازش میكنناد

س ح اول شامل متغيرهای متنون چابتی ،مايات رقاابتی،

و از طريق كاربرر فناوری/سيست هاای اطالثااتی حاصال

و ثملترر سازمانی و چتار ثامل يا متغيار متناون سا ح

میشور( .)7گلدم نيا چابتی را چني تعرياو مایكناد:
پاسخ استراتژيك هام به تغييارا

روع شامل اغنای مشتری ،تسلط بر تغييرا

اساسای و غيارقابال-

چش پوشی كه باه سيسات رقاابتی حااك بار تجاار

سري رر حال وقوع است(.)8

و ثدعاطمينان،

همتاری رر هتت افاايش رقابتپذيری ،اهرمیكاررن اثار

رر

اطالثا

اقتصار هتان اول رخ می رهد( )34و رر نتايت يوساو و

و افرار ،زمان رسايدن باه باازار ،قيمات/هايناه،

كيفيت ،نوآوری محصول ،تحويل قابال اثتماار ،ثملتارر

همتارانش( )1999آنرا باه شاتل زيار تعرياو مایكنناد:

بازار و ثملترر مالی اسات .هار كاداع از ايا متغيرهاای

هستجوی موفق رر م انی رقابتی(سرثت ،انع ا پاذيری،

متنون رارای شاخصهای مشخص هستند (شتل شاماره

خالقيت ،پيشكنشی بورن ،كيفيت ،قابليات ساورآوری) از

).

طريق يتپارچگی منابعی كه قابليت شتلرهی مجدر رارند
زمان رسيدن به بازار

اغناي مشتري

کيفيت

مزيت

تسلط بر تغييرات و

رقابتی

چابکی

نوآوري محصول

همکاري در جهت

تحويل قابل اعتماد
عملکرد بازار

عدماطمينان

افزايش رقابتپذيري
عملکرد
سازمانی

اهرمیکردن اثر

عملکرد مالی

اطالعات و افراد
شکل  . 3مدل مفهومی تحقيق

ایعخز اخی،
بنگاهها پديدههای پينيدهای هستند كاه باياد باه صاور
نظاعگرا ريده شوند و چابتی نيا مفتومی پينيده است كاه

را به صور

برای رستيابی به آن چتار بعد پيشنتار شده كه میتوان آنتا

چابك را تعريو نمور(:)11
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نظااعگارا رر شاتل شاماره رياد و بنگااه
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رقابت می كنند ،استق ال میكناد .همننانتاه يوساو()33

و بتتري شيوه ثملی رر محيط تخصصی بهمنظور تادارک

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران

الو :ستاره(محصود
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باه ثناوان راهحلای هاام هتات

چندوظيفااهای ،توانمندسااازی كاركنااان ،متندساای مجاادر

ارعاای مشتری) :تاوانايی رر ساخات محصول مشخاص

فرايندهای كسبوكار ،سازمانهای مجازی ،و مشاركتهاا

كننده قابليت رقاابتی نيست .كاهاش هااينه ماشيا آد ،

ولو با رق ای مستقي اباارهاايی هساتند كاه بارای اهرمای

رسترسی طراحان محصول به اباارهای طراحی كاامپيوتری

نمورن اثر مناب از طريق همتاریها مورر استفاره قرار می

قدرتمند و افاايش تجار

گيرر .به طور خالصه بحوهای اصلی اي بخش ث ارتناد

هتانی ,توزي اي محصاود

را گسترره تر كرره و توليدكنندگان را به اي هتات ساوق

از :ارزش همتاری ،سازمانهای مجازی ،اساتفاره بتيناه از

راره است كه به مااورای محصاول نگااه كنناد و تركياب

مناب و امتانا (شركتی با تشتيل ساختار سازمان مجازی،

را

مورر

متمايای از محصول ،اطالثا

و خادما

بلناد ماد

چياهای خيلی كوچك را برای ايجار چياهای بار

برای هر مشتری فراه نمايند .رر واق سازمانها باياد باه

استفاره قرار میرهد  .اي نوع سازمانها از ارغاع ثماوری

مشاخص

و افقی مناب و توانمندیهايی كه برای توساعه ياا معرفای

مشتريان ارائه نمايند و روی ارزش رريافت شدة مشاتريان

محصود

هديد ماورر نيااز اسات ،باه طاور صاحيحی

از محصول متمركا باشند( .)11،5سه بحو اصالی كاه رر

استفاره میكند) ،و رق ای هتانی(.)11

های محصاول ،راهحالهاايی بارای مشاتال

اي قسمت م ر میشاوند ث ارتناد از :فاروش راهحال،

 :ثوامل تاثيرگذارخارهی(سازماندهی هتات تسالط بار

تفتاار مجاادر رر طراحاای و ارزش قائاال شاادن باارای

تغيير و ثدعاطمينان) :مشتلتري ثاملی كه شاركتهاا باا

اطالثا (.)11

آن مواهه هستند تغيير سري و بادون توقاو مایباشاد.

ب :راره(همتاری هتت افاايش رقاباتپاذيری ياا ايجاار

ثواملی مانند كاهش روره محصاول ،كااهش روره زماانی

سازمان مجازی) :تدارک راهحلی كامل بارای هار مشاتری

بي زمان ايجار مفتوع تا نقدينگی ،1تسري رر نرخ توساعه

مشخص با مناب ياك شاركت ،باه تنتاايی قابال حصاول

فناوری ،افااايش هتاانیساازی تجاار  ،افااايش تاراك
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نيست .اي امر خصوصاً زمانی به حقيقت مایپيونادر كاه

ارت اطا

شركت روی شايستگی اصلی خور متمركا باشد .بناابراي

به فضای تغيير كمك می كنند .تغييارا

همتاری هتت ايجار راهحلی برای مشتريان عاروری باه

شده را نيا مایتاوان رر رو بخاش ذيال رر نظار گرفات:

نظاار ماایرسااد .رر واق ا همتاااری راخلاای و خااارهی,

اهتماثی رر مقياا كالن و تااريخی كاه تحات

اسااتراتژیهااای مااورر نظاار ماایباشااند و هااد
محصود

تغييرا

التترونيتی و افاايش رشد سري همعيت هماه
خاارهی تحميال

ثرعااه

تاثير يك واحد تجاری قرار نمای گيرناد .و تغييراتای كاه

به بازار رر حداقل زمان با اهرع كررن منااب از

بوسيله شركت رقيب میتاوان بار واحاد تجااری تحميال

تنتا باا

كرر(به ثنوان مثال بخشبندی محصول و ايجار تشاابتاتی

طريق همتاری میباشد و نائل شدن به اي اهدا

تشتيل سازمان های مجازی 1و مشااركتهاای ساري

1

رر

رر محصود

ساخت قابل حصول خواهد بور( .)30،5همتاری به طاور

گران قيمت با تنوع زيار كاه بوسايله رق اا

تحميل میشوند).

راخلی و با ريگر سازمانها؛ اولي گاينه استراتژی ثملياتی

بنابراي سازمان ها برای بقا و پيشرفت رر محيط رائمااً

چاباك

رر حال تغيير و ثدع اطمينان به گونهای باياد ساازماندهی

به بازارها به طور سري و تا حد ممت از هن اه هايناهای

شوند كه رارای ساختارهای سازمانی انع ا

پذير و نوآور

موثر است .يتی از استراتژیهای انجاع اي كار ،بترهگيری

باشااند تااا بتواننااد تصاامي گيااری سااري را ارتقاااء رهناد.

از مناب موهور بدون توهه به محلی كه آنتا رر آنجا قارار

توليدكنندگان چابك بايد پرسانلی را كاه مایتوانناد ثادع

گرفتهاند و كسی كه مالك آنتاسات ،مایباشاد .تاي هاای

3

رق ای چابك است .نق ه پايانی ،ارائه محصاود

Virtual Organizations
Rapid Partnerships

Substitutes Bytes for Bricks
4
Relentless
5
Concept-to-cash time
6
Large-scale
7
Sneakerization

1
2
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سازمانهاای كاارآفري ايجاار نمايناد( .)30،11باه طاور

م انی نظری آن به رو رسته تقسي میشاور .اولاي آن باه

خالصه بحوهای اي بخش ث ارتناد از رساتكشايدن از

اقتصار نئوكالسيك و به طور آشتار با اربيا

سازمانهاای

كنترل ،استفاره بتيناه از فرصاتهاا ،قصاد اساتراتژيك ،و

صنعتی برمیگررر .رسته روع ريشاه رر ريادگاه م تنای بار

مديريت بر م نای طراحی()11

مناب

رارر( .)38رر ريدگاه اول مايت رقاابتی باه ثناوان

راخلی(اهرمی كاررن 1اثار افارار و اطالثاا ):

موقعيت ثملترری برتر است كه ساازمان از طرياق ارائاه

توانايی شركت رر واكنش سري تر به تغييرا  ،رر مقايساه

محصودتی با قيمت پايي يا ارائه محصودتی متمايا بارای

با رق ا را بيان مایكناد ،كاه ال تاه ايا كاار باا اساتفاره از

مشتريانی كه حاعار باه پرراخات قيمات باادتر هساتند،

و سااازماندهی تييي هيياي

حاصل خواهد شد .فرض اساسی اي اسات كاه باازار ياا

سااازگار رائم ای انجاااع گرفتااه و رر ثااي حااال ساااختار

صنعت فشارهای گاينشی 1را به سازمان تحميل مینماياد

سازمانی نيا رائماً شتلرهی مجادر 1مایگاررر .رر هتاان

كه بايد به آن پاسخ رهد .سازمانهايی كه میتوانند خور را

متماياكنندههای اساسی خواهند بور.

با نيازمندیهای صنعت/بازار ت يق رهناد ،رشاد خواهناد

ر :ثمليا

انگياااش ،كااارآفرينی اشااخا

فررا افرار و اطالثا

لذا چابتی ثدع تمركا اختيار و اهرمیكاررن ارزش منااب

راشت و باثو بقای آنتا خواهد شد .بناابراي  ،رر اقتصاار

انسانی و اطالثاتی را رر بر میگيرر ،چني سازمانهايی را

نئوكالسيك ،مايت رقابتی بيشتر باه ويژگایهاای بيرونای

سازمان های م تنی بر رانش مای نامناد( .)30،11،5ايا

نس ت راره میشور .تئوری اقتصاری نئوكالسيك بر من اق

چتار بُعاد ،اسااا تعرياو بنگااههاای چاباك هساتند و

كارايی اقتصاری به ثنوان ياك نياروی گاينشای تضامي

چابتی ث ارتی هام میباشد كاه رر تماامی محايط هاای

كننده بقای بلندمد

سازمان ،استوار است .فرض بار ايا

بنگاه از ق يل توليد ،بازاريابی ،طراحی ،سازماندهی و افارار

است كه سازمانها ثقالئی باا هاد

خدما

و اطالثاا

مناب كمياب به گاينههای پايانی ثمل میكنند كاه باا ايا

فيايتاای،

روش سااورآوری حااداكثر خواهااد شااد .اي ا سااورآوری

اسات كاه باا تغييار نيازمنادیهاای

سرمايهگذاری گرريده تا ظرفيت بترهور گسترش و حجا

مشتری تغيير میكناد .متمتاري م احاو ايا بخاش نياا

افاايش يابد .به طور مشابتی ،متخصصان

ث ارتند از :تواناساازی افارار ،بارانگيخت افارار ،پارورش

كادها و خدما

شايستگیها ،بتارگيری از اطالثا  ،و مديريت بر چالش-

سازمانهای صنعتی كالسايك نوثاا فارض مایكنناد كاه

ها(.)11

سازمان نه بر شرايط بازار و نه بر ثملترر خاورش نمای-
تواند تاثيرگذار باشد .بي (  )191و ماساون ( )19 9بياان

مت

میكنند كه "بدليل اينته ساختار میكنند كه "بادليل اينتاه

رقخیا

ساختار صنعت ،ثملترر سازمان را تعيي میكند ،ما مای-

مفتوع مايت رقابتی توسط پورتر( )36،35رايج شد .بار
ط ق نظارا

وی مايات رقاابتی ناشای از افااايش ارزش

تواني از هدايت آن چش پوشی نمايي و به طاور مساتقي

شركتی اسات كاه تواناايی خلاق ماازار بار هايناه تولياد

به ساختار صانعت رر هتات تشاريح و تحليال ثملتارر

را رارا باشااد .نويسااندگان مااديريت

سازمان توهه نمايي  .رر اي زمينه ،مايت رقابتی صانعت-

استراتژيك رر سازمانها به طور رائمای باه رن اال مناابعی

گراست(توسط ويژگیهای صنعت مانناد نارخ تمركاا و

هسااتند كااه باارای سااازمانشااان ماياات رقااابتی ايجااار

ساختار هاينه تعيي مایشاور) ( .)39،38از نظار پاورتر،

كاااد/ارائااه خاادما

نمايد( .)37درو و همتارانش ( )1991بيان مایكنناد كاه
1

4

2

5

)Resource-Based View(RBV
Selective Pressures
6
Concentration Ratio

Leveraging
Reconfiguration
3
Knowledge Based Organizations
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نفااوذ ماایكنااد .چابااك تركي اای از محصااود

برهساته تخصايص

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

اطمينان و تغيير را باه رشاد ت اديل كنناد ،حفاظ كنناد و

مفتوع مايت رقابتی ناشی استراتژی كسابوكاار اسات و

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران

مايت رقابتی میتواند پايدار باشد اگر موان وروری بارای
 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

مقياا و وسعت ،اثرا

رقا ای بالقوه (مانند صرفاههويی نس ت به
پايدار سازمان رانسته است .مايت رقابتی رر اي تحقيق بر

منحنی يارگيری و تجربه ،تماايا

اساا ريدگاه لی و همتارانش( )43صور

محصول ،نيازمندیهای سرمايهای ،و هاينههای انتقالی باه

گرفته است.

خريدار) وهور راشته باشد .بر اي اساا سازمانهاا باياد
تسلط بر تغييرات و عدم اطمينان

موان را افاايش رهند .چارچوب پورتر همنني تتديداتی
را از هانااب محصااود

هااايگاي  ،قاادر

چانااهزناای

تغييرات

خريداران و تاامي كننادگان ،و رق اای راخال صانعت باه

همکاري منابع

دائمی

ثنوان ثوامل تعديل كننده مايت رقابتی مورر بررسی قرار

اغناي

میرهد( .)35، 1،36رر ريدگاه روع مايت رقابتی از نق ه

ايجاد

مشتري

همکاري در

بنگاه

جهت افزايش

چابک

رقابت پذيري

نظر شايستگیهای متمايا 1مورر بحو قرار میگيرر كه باه
سازمان تواناايی حركات مااورای رق اا را مایرهاد .ايا
م العا

سازمان را به ثنوان سلسله اتصاد

يا مجموثه-

اهرمی کردن اثر اطالعات و افراد

ای از مناب مشخص پذيرفتهاند كه مورر استفاره قرار می-

شکل  .4چهار بعد چابکی از ديدگاه سيستمی[]30

گيرند تا موقعيت بازار برتر را ايجار نمايناد( .)38اولاريخ

لکر،از سخ مخن

( )40رو ثنصاار اساساای ماياات رقااابتی را شااامل ارزش

1

ثملترر مفتومی زمينهای است كه با پديده مورر م العاه

ارراک شده توسط مشتری 1و منحصر به فرر باورن مای-

مرت ط میشور( .)44مفتوع ثملترر سازمانی م تنی بر ايا

راند ،ال ته هميشه منحصر به فرر بورن باثو رقابتپاذيری

ايده است كه :سازمان مجموثهای از رارايایهاای بتارهور

نمیشور ،مگر اينته برای مشتری ارزش ايجار نماياد .وی
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(شامل مناب انسانی ،فيايتی ،و سارمايهای) اسات كاه باا

توانمندی سازمانی را به ثنوان من حياتی مايت رقاابتی
می راند كه شاامل توانمنادی ماالی/اقتصااری ،توانمنادی
بازاريااابی/اسااتراتژيك ،و توانمناادی تتنولااوژيتی اساات.

هد

حصول باه مقاصاد باه اشاتراک گذاشاته شاده باه

صور

اختياری تشتيل شده اسات(.)48،47،46،45،44

رر اي تعريو منظور فراه نمورن رارايیهايی اسات كاه

گرنت( ) 2پايايی ،1شفافيت  ،قابليات انتقاال  ،و قابليات

آنتا را به سازمان متعتد میكند تا هائیكه آنتاا باه ارزش

نسخهبرراری 9توانمندیها و مناب را ثوامال تعياي كنناده

رريافت شده از م ارله نس ت به ريگر حالتهای استفاره از

مايت رقابتی پايدار میشناسد .بارنی( )42باارزش باورن،9

رارايیها راعی شوند .به ثنوان يك پيامد يا نتيجه ،اساا

كمياب بورن ،12قابليت هايگاينی ،11و قابليت تقليد(كپای-

و م نای ثملترر خلق ارزش است( .)44را و رابينساون

برراری) ناقص 11مناب ساازمان را ثوامال مايات رقاابتی

رر سااال  199فوائااد معيارهااای ثملتاارری ذهناای را رر
مقايسااه بااا معيارهااای ثيناای مااورر بررساای قاارار رارنااد.
خصوصا راب ه بي معيارهای ثينی و ذهنی نرخ بازگشات

1

Distinctive Competencies
rceived customer value
3
iqueness
4
Capability
5
Durability
6
Transparency
7
Transferability
8
Replicability
9
Valuable resources
10
Rareness of resources
11
Substituability of resources
12
Imperfectly imitable resources

رارايیها ،رشد فروش و معيارهای ثملتارری م لاق  1را

2

بررسی نمورند .آنتا رريافتند كه ارزشايابی ذهنای ماديران
ارشد از ثملترر ،بيشتري ارت اا را باا معيارهاای ثينای
مانند نرخ بازگشت رارايیها و رشد فروش رارر(.)49،44
راولی و ليپسون رر سال  1991راب ه بي چنادي تركياب
Contextual
Global

07
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متفاو

رهناد كاه معيارهاای مشااترک ثملتارر ماالی نمایتوانااد

و رشد كسبوكار) ،منااب انساانی(رعاايتمندی كاركناان،

انجااع

توسااعه كاركنااان ،گااررش شااغلی ،يااارگيری سااازمانی ،و

شده ،معيارهای ثملترر كلی كه با ريگر س و معنیراری

چياادمان كاااری) ،و اثربخشاای سااازمانی(شاااخصهااای

مرت ط بور ،نرخ  Qرر مقابل نرخ تعاديل شاده هرياناا

ثملترری ثملياتی طراحای ،تولياد ،تحويال ،فراينادهای

نقدی بازگشت سرمايه 1بارای نارخ تنايال مادل قيمات-

پشتي انی و كسابوكاار مانناد بتارهوری ،سايتل زماانی،

گذاری رارايیهای سرمايهای 1و ارزش بازار به رفتاری رر

ثملترر تامي كننده و ريگر شاخصهای اهرای استراتژی-

مقابل نرخ بازگشت سرمايه تعديل شده برای تورع اسات.

هااای سااازمانی) ( .)57رر ايا تحقيااق بررساای ثملتاارر

ناارخ  ،Qاز طريااق ناارخ ارزش واحاادهای كساابوكااار

سازمانی بر اساا ريدگاه لی و همتاارانش( )43صاور

ويژگیهای مشابه را به نمايش بگذارر .از مقايسا

هداگانه تقسي بر هاينه تعديلشده تورمی خريد رارايیها

گرفته است .تحقيقا

محاس ه میشور( .)50،44چاكراواتی نيا رر سال  199به

بر ثملترر پرراختهاند كه سه تحقيق انجاع شده ارائه شاده

طور تجربی رر صنعت كامپيوتر هفت شركت نموناه را باا

است .وازكوئا و آود ( )53و وازكوئا و همتارانش ()54

هفت شركتی كه نتوانسته به خوبی خور را با محيط ت يق

به بررسی تواناسازندههای توليد چابك بر ثملترر كساب

رهد ،مقايسه نمور .معيارهای انتخاب شركتها ،معيارهای

و كار پرراختهاند .يوسو و آرلياه ( )55باه بررسای تااثير

پيتاارز و واتاارم ( )1991باارای شااركتهااای برتاار بااور.

توانمندیهای چاابتی بار ثملتارر پرراختاهاناد .هادول

چاكراواتی فرض نماور كاه مياانگي معيارهاای مشاترک

شااماره  1خالصااهای از تحقيقااا

انجاااع شااده رر زمينااه

ثملترر رو گروه شاركتهاای برتار و غيربرتار متفااو

ثملترر سازمانی و مايت رقابتی و معيارهايی كاه رر هار

خواهد بور .رر نتايت وی تاب تمايا شركتها را براساا

تحقيق رر نظر گرفته شده است را نشان میرهد.
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هشت متغير زير ارائه نمور كه ث ارتند از :هريان نقدی باه
كل سرمايه ،فروش به كل رارايیها ،هاينه تحقيق و توسعه
به فروش ،ازرش بازار به ارزش رفتری ،نس ت فاروش باه
هر كارمند ،نس ت بدهی به حقوق صاح ان ساتاع ،نسا ت
سرمايه رر گررش به فاروش ،و ساور ساتاع پاداختی باه
ررآمد خالص( .)51،44رابينسون رر سال  1991ره معياار
زير را مورر بررسی قرار رار :تغيير فروش ،سا ح فاروش،
نرخ بازگشت فاروش ،نارخ بازگشات رر سارمايه ،باازره
ارزش ويژه ،نرخ بازگشت رارايی ،سور خالص ،سور ق ال
از كسر ماليا  ،ساور چندگاناه ،ارزش خلاق شاده بارای
ذينفعان(.)52،44
همننانته م ر شد ثملترر سازمانی رارای چند بعد
اساات :مشااتری(سا و و گاارايشهااايی رر رعااايتمندی
مشتری ،حفظ مشتری ،پارامترهای ثملتارری خادماتی و
توليدی مث ت كه برای مشاتريان متا اسات) ،ماالی(نارخ

Cash Flow Return Of Investment (CFROI) adjusted
)Capital Asset Pricing Model (CAPM

خيلی كمی به بررسی تاثير چاابتی
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از معيارهای ثملترری را بررسی نمورند تا نشاان

بازگشت سرمايه ،قابليت سورآوری ،نقدينگی ،ست باازار،

1
2

06

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران

جدول  .1تحقيقات انجام شده در زمينه عملکرد سازمانی و مزيت رقابتی
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بررسی

معيارها

محققان
را و رابينسون()49

ثملترر سازمانی

نرخ بازگشت رارايیها ،رشد فروش و معيارهای ثملترری م لق

راولی و ليپسون()50

ثملترر سازمانی

نرخ  Qرر مقابل نرخ تعديل شده هريانا

چاكراواتی()51

ثملترر سازمانی

هريان نقدی به كل سرمايه ،فروش به كل رارايیها ،هاينه تحقيق و توسعه باه فاروش ،ازرش

رابينسون()52

ثملترر سازمانی

نقدی بازگشت سرمايه

بازار به ارزش رفتری ،نس ت فروش به هر كارمند ،نس ت بادهی باه حقاوق صااح ان ساتاع،
نس ت سرمايه رر گررش به فروش ،و سور ستاع پداختی به ررآمد خالص
تغيير فروش ،س ح فروش ،نرخ بازگشت فروش ،نرخ بازگشت رر سرمايه ،بازره ارزش وياژه،
نرخ بازگشت رارايی ،سور خالص ،سور ق ل از كسر ماليا  ،سور چندگانه ،ارزش خلاق شاده
برای ذينفعان
بيرر و ريويدسون( )58ثملترر سازمانی
بيرر و ترنر()37

مايت رقابتی

نرخ بازگشت سرمايه ،نرخ بازگشت رارايی ،ست بازار
نوآور بورن ،سفارشیسازی ان وه ،موقعيت نس ی بازار ،به سختی قابل كپی كررن

بيرر و همتارانش( )59ثملترر كسب و كار سور هر نيروی كار ،ررآمد هر نيروی كار
كائو و رولتشاهی

ثملترر كسب و كار بعد ست بازار :رشد ررآمد ،رشد فروش ،مياان ست بازار؛ بعد ثملترر ماالی :نارخ بازگشات

()60

سرمايه ،نرخ بازگشت فروش ،نقدينگی ،هرياناا
محصول :توسعه رر ثمليا

نقادی ،قابليات ساورآوری؛ بعاد ناوآوری

كسب و كاار ،توساعه رر محصاود

و خادما ؛ بعاد شاتر

كمپانی
نيدومولو و سابرامانی

ثملترر رقابتی

()61

كارايی هاينه ای محصول ،توانايی توليد نرع افاار با هاينه پايي تر ،توانايی تغيير قيمات هاای
رقابتی ،كارايی توليد نرع افاار ،بتره وری توسعه رهندگان نرع افاارتان ،پاساخگويی باه باازار،
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پاسخ سري به نيازهای مشاتريان هديادتان ،تواناايی ساازمان رارن محصاود
متناسب با نيازهای خا
معرفی محصود /خدما
راوارينی و همتارانش ثملترر سازمانی
()62

نارع افاااری

مشتريان ،سري بورن رر ورور به بازارهای هدياد نارع افااار ،نارخ
هديد نرع افااری

روابط ثمومی/سياسی ،توسعه پرسنلی ،برنامه های كااهش هايناه ،تحقياق و توساعه ،توساعه
بازارهای هديد ،توسعه محصود

هديد ،نرخ بازگشت سرمايه ،هريانا

نقدی قابل اساتفاره

موثر ،نرخ بازگشت فروش) ،(ROSنتايج ثملياتی ،ست بازار ،و نرخ رشد فروش

تاگلياوينی و همتارانش
()63
برايانجلفسون( )65) (64ثملترر سازمانی

بازره كل ستامداران ،ROA ،نرخ بازگشت رارايی

لی و همتارانش(.1 )43ثملترر سازمانی ثملترر بازار و ثملترر مالی
 .1مايت رقابتی
راوچاندران و لرتونگساتي ثملترر شركت
()66

زمان رسيدن به بازار ،قيمت/هاينه ،كيفيت ،نوآوری محصول ،تحويل قابل اثتمار
ثملترر ثملياتی(قابليت سورآوری نس ت به رق ا ،بتره وری نسا ت باه رق اا ،ثملتارر ماالی
برهسته ،و ثملترر مالی شركت نس ت به رق ا طی سه سال) ،ثملترر م تنی بر باازار(موفقيات
شركت رر ورور خيلی سري به بازارهای هديد ،موفقيت رر ارائاه خادما /توليادا
سريعتر نس ت به رق ا ،و آوررن محصود /خدما

چانگ و كينگ()67

ثملترر سازمانی

هدياد

هديد به بازار رر طی سه سال)

نرخ بازگشت سرمايه ،سات باازار ،كاارايی ثمليااتی ،ررآماد فاروش ،رعاايتمندی مشاتری،
رقابت پذيری ،روابط مشتری
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غالمرضا خوش سيما و احمد جعفر نژاد

با توهه به اي كه تحقيق حاعر به رن ال كشاو واقعيات

پاسخگوئی آنتا اطمينان حاصل نموري  .سپس پرسشنامه با

موهور يا آننه وهور رارر ،روش تحقيق از نوع زمينهيابی

استفاره از پست پيشتاز(پرسشنامهها به هماراه ياك پاكات

يا پيمايشی از مجموثه روشهای تحقيق توصايفی اسات.

خالی كه آررا كامل بر روی آن نوشاته و تم ار روی آن

كه پژوهش ررصدر است مشخص سازر بر

چس انيده و آماره پست بور ،رر راخل پاكات آمااره بارای

به اي صور

اساا مدل پيشنتاری كه متتای بار تحقيقاا

پست قرار راره شد) به آررا سازمانها فرساتاره شاد .رر

و نظرياا

ثلمی است ،وععيت چاابتی ساازمان ،مايات رقاابتی و

مرحله اول فقط  2پرسشنامه بدسات ماا رسايد .رر ايا

ثملترر سازمانی شركتهای مورر بررسی چگوناه اسات.

تحقيق پرسشنامه برای تعداری از سازمانها ،بايش از ساه

به ثالوه به واس ه اي كه راب ه ميان متغيرهاای پاژوهش

بااار فرسااتاره شااد تااا رر مجمااوع تعاادار  119پرسشاانامه

تحقيق تحليال مایگاررر ،روش تحقياق،

برگشت راره شد .از باي پرسشانامههاای رريافات شاده،

بر اساا هد

تعدار  1 9پرسشنامه مناسب هتت تجايه و تحليل رارهها

همنني از نوع هم ستگی است.
هد

استخرا و مورر استفاره قرار گرفت .تست كای رو هتت

اصلی تحقيق با توهه به مساله تحقياق ،طراحای

تعيي اينته آيا پاسخرهندگان بر حسب بخشهای متفاو

و ت يي مدلی باه منظاور بررسای راب اه چاابتی ،مايات
رقابتی ،و ثملترر ساازمان اسات .اهادا

توليدی ،پاسخهای متفاوتی رارهاند يا خير ،تفاو

فرثای تحقياق

راری رر كای رو رر س ح معنیراری  2,21مشاهده نشاد،

ث ارتند از:

كه نشانرهنده ثدع باياا رر معيارهاای ارراكای چاابتی،

شناسايی و ت يي هن ههاا و مولفاههاايی از متغيرهاای

مايت رقابتی ،و ثملترر سازمانی رر بخاشهاای كاشای-

متنون چابتی ،مايت رقابتی ،و ثملترر سازمانی.

سازی ،خورروسازی ،رارويی ،و التترونيك میباشد.

شناسايی و ت يي هن ههاا و مولفاههاايی از متغيرهاای
و ثادعاطميناان،

ایتار گازآعر اطاللخت

همتاری رر هتت افاايش رقابتپذيری ،اهرمیكاررن اثار

اباار هم آوری اطالثاا

و افرار ،زمان رسايدن باه باازار ،قيمات/هايناه،

اساتفاره شاده رر ايا تحقياق

كيفيت ،نوآوری محصول ،تحويل قابال اثتماار ،ثملتارر

پرسشاانامهای شااامل سااه بخااش :شاااخصهااای چااابتی

بازار و ثملترر مالی.

سااازمان ،شاااخصهااای ماياات رقااابتی ،و شاااخصهااای
ارزيابی ثملترر سازمانی اسات .بارای تتياه پرسشانامه از

شناسايی و ت يي رواباط سااختاری و ثلای حااك بار

طيو تايی ليتر

متغيرهای اصلی تحقيق.

استفاره شد(كه رر آن نشاانرهناده

بيشتري توافق و  1نشانرهنده كمتري توافق است).هتت
جخمعه ع نکونه آمخر

اطمينان از روايی و پايايی اندازهگياری ،هماه ساازههاا رر

نمونهی آماری ماا رامناه وسايعی از شاركتهاای صاناي

مدل تحقيق ،تاا حاد امتاان مقياااهاا و شااخصهاای

توليدی ايران هستند كه ث ارتناد از صاناي كاشایساازی،

تحقيقا

خورروسازی ،رارويی ،و التترونياك اياران كاه ليساتی از

بااا ايا تحقيااق ت يااق راره شااد .باارای ساانجش رواياای

شركتها از آخري ليست باهروز شادهی وزار

صاناي

ق لی كه مورر استفاره و آزمون قرار گرفته بورند

پرسشاانامه ،از رو روش روايای محتااوايی و روايای سااازه

استخرا شد و پرسشانامه بارای ماديران ثامال ،ماديران

استفاره شاد .هتات تعياي روايای محتاوايی ،پرسشانامه

بخشهای فناوری اطالثا  ،بازارياابی و فاروش ،تولياد،

طراحی شده برای چتار رسته از متخصصان توليد ،فناوری

فنی ،و مالی اي شركتها ،فرستاره شد (هدول شماره .)1

اطالثا  ،استراتژيك و بازاريابی ،و مالی فرستاره شد .بعد

زمانی  19ماه به طول انجامياد ،ابتادا

ساوال

اي تحقيق رر مد

از حذ
77

تعداری از ساواد  ،پرسشانامهای باا
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متنون اغنای مشتری ،تسلط بر تغييارا
اطالثا

معنای-
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با تمامی سازمانها تماا تلفنی گرفته و از آررا پستی و

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران
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طراحی گرريد .روايی سازه نيا خاور باه خاور رر بخاش

قيمت/هاينه ،كيفيت ،ناوآوری محصاول ،و تحويال قابال

تجايه و تحليل ثاملی تاييدی ماورر بررسای قارار گرفتاه

اثتمااار) ،و ثملتاارر سااازمانی(شااامل رو متغياار متنااون

اساات .باارای ساانجش پايااايی پرسشاانامه از روش آلفااای

ثملترر بازار و ثملترر مالی) می باشد .با اي فارض كاه

كرون اخ استفاره شد .هدول شماره  1نشاانرهناده آلفاای

اي پرسشنامه سازهها و ابعار آنتا را اندازهگيری مایكنناد.

كرون اخ پرسشنامهها به تفتيك میباشد .با توهه به اينتاه

رر شتل شماره  1مدل اندازهگيری و ساختاری نشاان راره

پرسشنامهها چند بار به سازمانها فرستاره شد ،موارری كه

شده است .باوهر نساتا

( )199مراحال ارزياابی اثت اار

آلفای كرون اخ آنتا كمی پايي به رست آمد ،با اساتفاره از

سازهای زير را پيشنتار كرره است )1 :انجااع ياك تحليال

روش بازآزمايی مورر تاييد قارار گرفات .روايای ساازهای

ثاملی اكتشافی برای مشخص نمورن ثاملهای اساسی)1 .

يك اباار اندازهگيری نشانرهنده آن است كه اباار انادازه-

تصمي گيری ررباره تعدار ثوامل ماورر نيااز بارای ت ياي

گيری تا چه حد اندازه يك سازه يا خصيصه را كاه م ناای

متغيرهای مشاهده شاده ) .چارخش ثامالهاا ) .كناار

نظری رارر ،میسانجد .رر ايا تحقياق ساازه ماورر نظار

گذاشت گويههايی كه روابط ععيفی با ثوامال اساتخرا -

چابتی(شامل چتار متغير متنون اغنای مشتری ،تسلط بار

شده رارند و يا معرفی بيش از يك ثامل )1 .تحليل ثاملی

و ثاادعاطمينااان ،همتاااری رر هتاات افاااايش

تاييدی گويههای باقيمانده به منظور تاييد سااختار نظاری

و افارار) ،مايات

وسيله اندازهگيری و نيتويی برازش آن با رارههای مشاهده

تغيياارا

رقابتپذيری ،اهرمیكررن اثر اطالثاا

شده

رقابتی(شامل پنج متغيار متناون زماان رسايدن باه باازار،

جدول  . 2ضرايب پايايی پرسشنامهها و نحوه توزيع پرسشنامه در دواير
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بخش

اهرمیكررن

اغنای مشتری

آلفا

2,9 19

2,9 1

رقابتپذيری
2,9

رواير فنااوری اطالثاا  ،بازارياابی و رايره مالی
فروش ،توليد و فنی

بخش

تسلط بر تغييرا

مالی

بازار

ثملترر بازار ،قيمات/هايناه ،كيفيات ،ثملترر مالی

آلفا

2,9191

2,91 1

2,92 1

تحويل قابل اثتمار ،نوآوری محصاول ،قيمت/هاينه

بخش

كيفيت

زمان

نوآوری

زمان رسيدن به بازار ،اغنای مشاتريان،

آلفا

2,9 11

2,1992

همتاااری رر هتاات افاااايش رقاباات-

بخش

تحويل

آلفا

2, 9

2,9

و ثاادع

قيمت

كل

پااذيری ،تساالط باار تغيياارا

2,9 11

2,9 9

اطمينان ،اهرمیكاررن اثار اطالثاا

و

افرار

فاضيههخ تحقيق

تعيي كرره ،آثار ثلّی بي اي متغيرها را باه تصاوير مای-

فرعيه های تشتيلرهنده مدل مفتومی تحقيق ،متناسب باا

كشد) به شر زير است:

نرعافاار ليارل رر قالب رو رسته فرعيههای مدل معارد
اندازهگيری كه شامل  11فرعيه اول مایباشاد (مشاخص

فا ضيه هخ مدل اندا هگيا

میكند كه چگونه متغيرهای متنون بر اساا شاخصهای

شاخص اغنای مشتری ،مفتوع چابتی را میسنجد.
شاخص تسلط بر تغييرا

مربو مورر سنجش قرار گرفته ،اثت ار آنها به چه ميااان
است) و فرعيههای مدل معارد

را میسنجد.

ساختاری كاه شاامل

فرعيه آخر میباشد (روابط ثلّی ميان متغيرهای متنون را
72
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چابتی را میسنجد.

رسد ،چنانته بادی  2,1را برازش عاعيو ،باي  2,21تاا

شاخص اهرمیكررن اثر اطالثا

 2,1را برازش قابل پذيرش و كمتر از  2,21برازش خيلای

و افرار ،مفتاوع چاابتی

را میسنجد.

خوب را نشان میرهد .بدليل اينتاه ياك شااخص هاام

شاخص زمان رسيدن به بازار ،مفتوع مايت رقابتی را مای

برای برازش وهور ندارر بنابراي شااخص هاای متناوثی

سنجد.

برای برازش مدل مورر استفاره قرار گرفته است .شااخص

شاخص قيمت/هاينه ،مفتوع مايت رقابتی را می سنجد.

 NFIرا میتوان بر پايه تااب برازنادگی ( )Fياا مشخصاه

شاخص كيفيت ،مفتوع مايت رقابتی را می سنجد.

 X2نشان رار .اي شاخص كه آن را بنتلر و بونات()1992

شاخص نوآوری محصاول ،مفتاوع مايات رقاابتی را مای

پيشنتار كررهاند ،برازشهای رو مادل مختلاو را رر ياك

سنجد.

مجموثه از رارهها مقايسه میكند  .يتای از ايا مادلهاا

شاخص تحويل قابل اثتمار ،مفتوع مايات رقاابتی را مای

ممت است مدل صفر يا خط پايه باشد .چون رامنه NFI

سنجد.

بي صفر و يك قرار رارر يك مادل م لاوب باه حسااب

شاخص ثملترر بازار ،مفتاوع ثملتارر ساازمانی را مای

میآيد .بنتلر و بونت( )1992مقارير  NFIبرابر ياا بارگتار

سنجد.

از  2/9را رر مقايسه با مدل صفر به ثنوان شاخص خاوبی

شاخص ثملترر ماالی ،مفتاوع ثملتارر ساازمانی را مای

برای برازندگی مدلهای نظری توصيه كررهاناد ،رر حاالی

سنجد.

كه برخی از پژوهشگران نق ه برش 2/92را باه كاار مای-
برند .شاخص نرعنشاده برازنادگی ( )NNFIنياا ،مشاابه

فاضيه هخ مدل سختاخر

 NFIاست اما برای پينيدگی مدل هريمه میپررازر .و نه

ثوامل چابتی به طور مستقي بر ثملترر سازمانی موثرند.

ماادلهااای مختلااو نيااا كاااربرر فااراوان رارر .شاااخص

ثواماال چااابتی بااه طااور غيرمسااتقي (و از طريااق ماياات

برازندگی فااينده ( ،) IFIكه ش اهت به  NFIرارر با ايا

رقابتی) بر ثملترر سازمانی موثرند.

تفاو

ثوامل مايت رقابتی به طور مستقي بر ثملتارر ساازمانی

كه رر مخر آن ررهاه آزاری مادل نظاری از

ك میشور و مقدار  IFIنيا بر پايه قراررار بايد رست كا

موثرند.

 2/92باشد تا مدل مورر نظر پذيرفته شاور( .) 2رر مادل
اندازهگيری شاخصهای سازهها مورر تاييد قرار میگيرند.

شختصهخ یاا ش مدل

هتت تاييد سازههاا برآوررگرهاای اساتاندارر رر هادول

هو و بنتلر رو شاخص را پيشنتار مینمايند كه ث ارتناد از:

شماره ارائه شده است .شااخصهاای بارازش رر مادل

شاخص برازش مقايسهای) (CFIو ريشه ميانگي مجذور

اندازهگيری و سااختاری رر هادول شاماره نشاان راره

پسماندهای اساتاندارر شاده) .(SRMRبارای شااخص

شده است.

 CFIارزش  ،2,9شاخص برازش پذيرفتاه شاده و باادی
 2,91بااارازش خيلااای خاااوبی را نشاااان مااایرهاااد .رر
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ثوامل چابتی به طور مستقي بر مايت رقابتی موثرند.

فقط رر مقايسه يك مدل با مادل صافر بلتاه رر مقايساه
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شاخص همتاری رر هتت افاايش رقابتپاذيری ،مفتاوع

مقابل SRMRهر چه كوچكتر باشد بتتر باه نظار مای-

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران

جدول  . 3نتايج مدل معادالت اندازهگيري مرتبه اول
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برآوررگرهای استاندارر به ترتيب سواد

فرعيهها(متغيرهای آشتار ،متغيرهای متنون)
سوال شماره  1تا  1متغير اغنای مشتری را میسنجد.
سوال شماره  11تا  1متغير همتاری رر هتت افااايش رقاباتپاذيری را

،2,9 9 ،2,9 1 ،2,91

،2,9 1 ،2,91 ،2,9 9 ،2,911 ،2,9

،2,9 9

،2,91 ،2,9

2,9 1 ،2,912 ،2,9

،2,9 1 ،2,91 ،2,9 1 ،2,99 ،2,91

،2,9

میسنجد.

،2,921 ،2,9

2,911 ،2,911 ،2, 9 ،2,919

سوال شماره  1تا  9متغير تسلط بر تغييرا

و ثدعاطمينان را میسنجد.

سوال شماره  9تا  11متغير اهرمی كررن اثر اطالثا

و افرار را میسنجد.

،2,919 ،2,911

،2, 11 ،2,91 ،2,9 1 ،2,9

،2, 1 ،2,9

،2,919 ،2,919

2,9 9 ،2,9

،2, 99 ،2, 99 ،2,91 ،2, 11 ،2, 12 ،2,921 ،2,1 9

،2,

2, 1 ،2, 1 ،2,912 ،2, 11 ،2,
متغير ثملترر مالی را میسنجد.

2,911 ،2, 9 ،2,911 ،2, 29

سوال شماره  1تا

سوال شماره  9تا  2متغير ثملترر بازار را میسنجد.

2,

،2,919 ،2, 9

سوال شماره  1تا  1متغير كيفيت را میسنجد.
سوال شماره

تا

سوال شماره  1تا

2, 2 ،2, 1 ،2,911 ،2, 1
2, 99 ،2, 91 ،2, 9 ،2,

متغير زمان رسيدن به بازار را میسنجد.

2,191 ،2,992 ،2,91

متغير نوآوری محصول را میسنجد.

،2, 1 ،2,91

سوال شماره  19تا  2متغير تحويل قابل اثتمار را میسنجد.
سوال شماره  11تا  1متغير قيمت/هاينه را میسنجد.

2,91 ،2, 12

جدول  . 4شاخصهاي نيکويی برازش مدل
شاخصهای برازش ارزش(مدل اندازهگيری) ارزش (مدل ساختاری)
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RMSEA

2,222

2,219

NFI

2,9 1

1,222

NNFI

2,9 2

1,211

CFI

2,9 1

1,222

IFI

2,9 1

1,21

SRMR

2,

2,222119

2,2

.6نايجهگيا ع پيشنهخزات

متغير متنون مربوطاه مشاخص مایشاور .شااخصهاای

بر اساا يافتههای حاصل از مادل انادازهگياری (هادول

سنجش هر كداع از متغيرهای متنون به ترتياب اهميات و

شماره و و شتلهای شماره  1و ) رو نتيجه میتوان

ست شان رر سنجش آن متغير رر هاداول شاماره و و

گرفت )1 :با توهه باه كميات مرباو باه هار شااخص،

شتلهای شماره  1و نشاان راره شاده اسات .براسااا
ساختاری چابتی بهطاور مساتقي

تمامی شاخصهای هفتار و چتارگانه رر مرت ه اول(هفتاار

يافتههای مدل معارد

و چتار فرعيه مدل اندازهگيری) و شاخصهای يازرهگاناه

بر ثملترر سازمانی و مايت رقابتی تاثير رارر و اثر آن باه
ترتيب به مياان  2,19و  2, 1است .مايت رقابتی نيا باه-

رر مرت ه روع( يازره فرعيه مرت ه روع مادل انادازهگياری)
به طور معناراری رر انادازهگياری متغيار متناون مربوطاه

طور مستقي بر ثملتارر ساازمانی تااثير رارر و ميااان آن

موثرند )1 .با توهه به برآوررهای اساتاندارر(عاريب بتاا)

برابر  2,1است .همنني چابتی بهطور غيرمستقي (از

ست و اهميت نس ی هركاداع از شااخصهاا رر سانجش

طريق مايت رقابتی) بر ثملترر سازمانی تاثير رارر و اثر
77
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آن برابر  2,11است (شتل شماره ).
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اندازه  tبرای نشانگرهايی كه دم داهای آنتاا معاارل 1

نتايج نشان از بارازش مناساب مادل مایباشاد .نتاايج

ررنظر گرفته شاده اسات ،محاسا ه نمایشاور .بعضای از

همنني نشان رار كه چابتی بر مايت رقاابتی و ثملتارر

نشانگرها معارل  1تعريو میشوند ،زيرا سازههای متنون

سازمان تاثير مث ت رارر .هدول شماره نشان میرهد كاه

واحد اندازهگيری مشخصی ندارند و م دا و واحد انادازه-

ثواماال چااابتی ،ماياات رقااابتی ،و ثملتاارر سااازمانی رر

گيری آنتا بايد رر مدل تعريو شور( ،) 2،رر اينجاا هماه

صناي توليدی ايران بار اسااا چاه شااخصهاايی قابال

نشانگرها ارزش  tبار تر از  1را بهرست آوررند.

اندازهگيری میباشد(شاخصها رر بخش عمائ ارائه شده
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شکل  . 5تحليل عاملی مرتبه اول مرتبط با ابعاد چابکی

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران

اهرمیكررن اثر اطالثا

است) .هدول شماره چتار نيا رر بخاش اول آن كاه بار

و افرار سارمايهگاذاری بيشاتری
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اساا تحليل ثاملی تاييدی مرت ه روع بدست آماده نشاان

صور

میرهد كه خور چابتی ،مايت رقابتی ،و ثملترر سازمانی

سازمانی بتتری رست پيدا كنند .نتايج تحقياق باه ماديران

بر اساا چه شاخصهايی قابال انادازهگياری هساتند .رر

كمك میكند تا موقعيت اساتراتژيك خاور را رر چاابتی،

بخش روع هدول شاماره چتاار ميااان تااثير چاابتی بار

ماياات رقااابتی ،و ثملتاارر سااازمانی تعيااي نماينااد و رر

مايت رقابتی و ثملترر سازمانی و تاثير مايت رقاابتی بار

تدوي استراتژی از آن استفاره نمايند .همنني نتايج نشان

ارائه شده رر

میرهد رر صورتیكاه هار ماديری بخواهاد هار كاداع از

ثملترر سازمانی را نشان میرهد .پيشنتارا

اي تحقيق به رو بخش كلی تقسي گرريده اسات .بخاش
اول پيشنتارا

راره تا بتوانند به مايت رقاابتی بيشاتر و ثملتارر

ثناصر را افاايش رهد (با توهه باه شااخصهاای م ار

برای سازمانهای فعال رر صاناي توليادی

شده رر بخش پيوست) ،میتواند رر شاخصهای خاصای

میباشد .به سازمانهای فعاال رر صاناي كشاور پيشانتار

سرمايهگذاری نموره و آنتا را مورر بررسی و تحليل قارار

میكني تا رر زمينههای اغنای مشتری ،تسلط بر تغييرا

رهد.

و

ثدعاطمينان ،همتاری رر هتات افااايش رقاباتپاذيری،
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شکل  .1مدل معادالت ساختاري

شکل .6تحليل عاملی مرتبه اول (مزيت رقابتی و عملکرد
سازمانی)
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-آتی می
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پاسشنخمه هخ

تا چه اندازهای به صور

یخش اعل :اخی ،سخ مخ

سازمانی همتاری میكنيد؟

پذ ا

فرصتطل انه رر سراسر خ و

تا چه اندازهای كاارگران معتقدناد كاه شاما باه اشاتراک-

اعل :اغنخ مشاا خ

گذاری ,همتاری و كار تيمی را تشويق میكنيد؟

تا چه اندازهای سازمان شما بار رعاايت مشاتری متمركاا
است؟

تا چه اندازهای اطالثا

تا چه اندازهای چيای كه شما به مشتريانتان مای فروشايد،

بنگاه به آسانی رر رسترا است؟

برای آنان سورآور است؟

تا چه انادازهای سااختار ساازمانی توافاق و هماماانی رر

تا چه اندازهای به طور آشتار فرصتهاا را بارای ارائاهی

سراسر بنگاه را آسان(تستيل) میكند؟

خدما

برای رف نياز سيسات اطالثاا

تا چه اندازهای رر واحدهای وظيفهای كاه مساتقالنه و باا

سورآور هستجو مینماييد؟
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تا چه اندازهای به طور آشتار فرصتهاا را بارای افااايش

كمتري ارت ا و همتاری فعاليات مایكنناد ساازماندهی

ارزش محصولتان هستجو مینماييد؟

شدهايد؟

تا چه اندازهای بتينهسازی كارهايتاان م تنای بار مشاتريان

تا چه اندازهای تصمي به شراكت ,اولي گاينه شاما بارای

ان وه و برآورره نمورن خواستههای آنتاست؟

رواع بيشتر است؟

تا چه اندازهای بر روی محصول بار م ناای نظار مشاتری

تا چه اندازهای از به اشتراکگذاری حق و حقوق مالتيات

تمركا میكنيد؟

معنوی حمايت میكنيد؟

تا چه اندازهای مديريت بار روی شايساتگیهاای اساسای

تا چه انادازهای موفقياتهاای قابال اثتماار رر مشااركت

تمركا میكند؟

راشتهايد؟

تا چه اندازهای كيفيت بر م ناای رعاايت مشاتری انادازه

تا چه اندازهای به ثنوان يك شريك ترهيح راره شدهايد؟

گيری می شور؟

تا چه اندازهای تامي كنندگان اصلی به ثنوان شركاء ماورر

تا چه اندازهای بارای راهحالهاای باا ارزش افااوره بااد

اثتمار رفتار میكنند؟

هستجو مینماييد؟

تا چه اندازهای بخاش هاای ساورره و زياانره ,خورشاان

تا چه اندازهای رر م ارد
اطالثا

اهدا

تجاریتان متار ها ,راناش و

مشخص شدهای را رر ررون يك بيانياه ماموريات

وسي ايجار میكنند؟

را میفروشيد؟

تا چه اندازهای مشتريان شما برای اطالثاتی كه برای آناان

تا چه اندازهای از محصود

تتيه میكنيد ،پول پرراخت میكنند؟

تي با مشتريان و تامي كنندگان است؟

تا چه اندازهای محصود

و خدما

شما قابل شتلرهی

سوم :تسرط یا تغيياات ع لدم اطکينخ

مجدر هستند؟

تا چه اندازهای تصمي گيری سازمانی به سرثت انجاع می-

تا چه اندازهای ارزش اطالثاتی كاه شاما مایفروشايد رر

گيرر؟

رارايیها مورر رسيدگی قرار میگيرر؟
تا چه اندازهای انتظارا

حمل شده ،بواس ه تشاتيل

تا چه اندازهای سازمان شما به شتل تي های مشتریمادار

مشتريان به طور رائمی بادتر می-

سازمانرهی شده است؟

رور؟

تا چه اندازهای رر مواههشدن با تغيير اهدا
پويا و موثر است؟

67

و آرماانهاا،

غالمرضا خوش سيما و احمد جعفر نژاد

رسميت شناخته میشوند؟

رارايی محسوب میشوند؟

تا چه اندازهای سازمان میتواناد رر روياارويی باا تغييار,

تا چه اندازهای افاايش تعلاي و تربيات كارمنادان بعناوان

ثملی مناس ی را اتخاذ نماياد و آنارا پياارهساازی

افاايش رر تفتر سازمانی و بت ور شركت محساوب مای-

اقداما
نمايد؟

شور؟

تا چه اندازهای ريسك پذيرانی كه بعضی وقتها شتسات

تا چه اندازهای از محكزنی رر شايستگیهای اساسایتاان

میخورند ,به آنتا برای ابتتارشان پاراش راره میشور؟

استفاره میكنيد؟

تا چه اندازهای مديريت نقش به حركت ررآورناده ،التااع

تا چه اندازهای سفارشهاا را باه طاور هداگاناه براسااا
اطالثا

كننده ،و مربی را رارر؟
تا چاه انادازهای اطالثاا

تا چه اندازهای برای "رارايیِ اطالثاتی" رر راخل ساازمان

بارای توانمندساازی كاركناان

توزي میشور؟

ارزش قائل هستيد و به طور مناسب با آن رفتار میكنيد؟

تااا چااه اناادازهای روشهااا و فرآيناادهای توليااد و ايجااار

تا چه اندازهای محصود

محصول ,و زيرساختار به آسانی بارای هماهی تاي هاا رر

يك مشتری خا

شركت قابل رسترا است؟

قسک

حال تغيير است؟

شما به سارگی میتوانند بارای

سفارشی شوند؟

یخش زعم :مت

تا چه اندازهای تركيب فرايندهای توليد موهور پيوساته رر
تا چه اندازهای به صور

پيشفروش برآورره میكنيد؟

اعل :قيک

رقخیا
/هت نه:

سازمان تواناايی رقابات رر برابار رق اا را رارر(بار م ناای

پيشكنشی با مشاتريانتان رفتاار

تا چه اندازهای ريوارهای سازمانی(كه مان تالشاتايتان رر

ما قيمت رقابتی ارائه میكني .

برآوررن نيازهای مشتريانتان هستند) را حذ

ما توانايی ارائه قيمت پايي تر و حتی پايي تار از رق ايماان

میكنيد؟

را راري .
اهخرم :اهام کاز اثا اطاللخت ع افااز
تا چه اندازهای پاراش ،متار

م نا است؟

قسک

زعم :کيفي

:

تا چه اندازهای پاراش بر م ناای ياك تركي ای از ثملتارر

سازمان توانايی ارائه محصودتی با كيفيت و ثملترر بادتر

زمان و سرثت است؟

كه برای مشتريان ارزش افاوره بيشتری راشته باشد ،رارر.

تا چه اندازهای به كارمندانتان اثتمار راريد؟

ما توانايی رقابت بر م نای كيفيت را راري .

تا چه اندازهای كارمنادان روی موفقيات ساازمانی تمركاا

ما محصودتی با قابليت اثتمار باد ارائه میكني .

میكنند؟

ما محصود

خيلی با روامی ارائه میكني .

تا چه اندازهای كارمندان رر تي هاا مشااركت و كاار مای-

ما محصودتی با كيفيت باد برای مشتريانماان ارائاه مای-

كنند؟

كني .

تا چه اندازهای سعی می كنياد تاا كاركناان شاما توانمناد
شوند؟
تا چه اندازهای افرار ،منااب كميااب شاما محساوب مای-
شوند؟

67

دوماهنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار  /مديريت و پيشرفت /دانشگاه شاهد  /تير / 09سال هجدهم  /شماره 74-2

مینماييد؟

كاهش قيمت).

 Daneshvar (Raftar) Management and Achievement / Shahed University / 18th Year / 2011-12 / No.47-2

تا چه اندازهای تغيير و بینظمی آشتار به ثنوان فرصت به

تا چه اندازهای متاار هاای افارار و راناش آنتاا بعناوان

ارائه مدل ساختاري چابكي  ،مزيت رقابتي  ،و عملكرد سازمانهاي توليدي ايران

قسک

سوم :تحو ل قخیل الاکخز:
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سازمان توانايی تدارک به موق محصاود

و رر حجا -

های مورر نياز مشتريان را رارر.
ما انواع محصود

مورر نياز مشتريان را تحويل میرهي .

ما سفارش مشتريان را به موق تحويل میرهي .
ما تحويل قابل اثتمار را تدارک میبيني .
قسک

اهخرم :نوآعر محصول:

سازمان توانايی معرفی محصود

و ويژگیهای هدياد را

رارر.
م ابق با ميل مشتريان توليد میكني .

ما محصود

مااا محصااودتمان را رر هتاات باارآورره كااررن نيازهااای
مشتريان ،تغيير میرهي .
ما به تقاعای ويژگیهای هدياد مشاتريانماان باه خاوبی
پاسخ میرهي .
قسک

پنجم :مخ رسيد یه یخ ار:

سااازمان توانااايی سااري تااری نسا ت بااه رق ااا رر معرفاای
محصود

هديد رارر.

ما به طور سريعی محصول را به بازار تحويل میرهي .
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ما رر معرفی محصول هديد به بازار ،اولي هستي .
ما متوسط زمان رسيدن به بازار كوتاهتری نسا ت باه رق اا
راري .
ما رر توسعه محصود

سري تر از رق ا هستي .

یخش سوم :لکر،از سخ مخ
قسک

اعل :لکر،از یخ ار

ست بازار
رشد ست بازار
رشد فروش
قسک

زعم :لکر،از مخل

نرخ بازگشت سرمايه
رشد نرخ بازگشت سرمايه
سور خالص حاصل از فروش
موقعيت رقابتی كلی
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