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 زنجیره تأمین / عملکرد / بهبود / استراتژی چابک.

چکیده
دغدغه ی  اساسی ترین  به  عملکرد،  بهترین  ارائه   امروزه 

تا  می کوشند  و  است  شده  مبدل  تولیدی  شرکت های  مدیران 

دست  برتر  عملکرد  به  مختلف،  تکنیک های  از  بهره گیری  با 

از  نوعی  پذیرش  تولیدی  شرکت  یک  الزامات  جمله  از  یابند. 

استراتژی های زنجیره تأمین به نام "استراتژی زنجیره تأمین 

تاثیر  بررسی  حاضر  مقاله  از  اصلی  هدف  است.  چابک" 

این  می باشد.  شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  استراتژی 

نظر  از  و  توصیفی-پیمایشی  تحقیق  ح  طر اساس  بر  پژوهش 

و  مدیران  را  پژوهش  آماری  جامعة  می باشد.  کاربردی  هدف 

آشامیدنی شهرستان  و  کارشناسان شرکت های صنایع غذایی 

صورت  به  آن  در  نمونه گیری  که  می دهند  تشکیل  شیراز 

تصادفی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای سنجش 

میدانی  صورت  به  و  پرسشنامه  وسیله  به  اندازه گیری  و 

پرسشنامه   178 تعداد  راستا  این  در  که  است  گرفته  صورت 

گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تبیین  جمع آوری 

مدل معادالت ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام شده است. 

این نتیجه  آزمون فرضیات  از  از تجزیه و تحلیل حاصل  پس 

کاربرد و اجرای استراتژی  زنجیره تأمین چابک  که  حاصل شد 

است.  تاثیر گذار  تولیدی  شرکت های  عملکرد  بهبود  روی  بر 

با  از استراتژی چابک می توانند  با استفاده  شرکت های مذکور 

مانند  دیگر  منابع  ع  نو هر  یا  و  اطاعات  کاال،  جریان  مدیریت 

بررسی نقش استراتژی زنجیره تأمین چابک بر بهبود 
آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  شرکت های  عملکرد 
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انرژی یا انسان بین محل تولید و یا محل موجودی تا نقطه 

نیازهای مصرفی در  کردن  برآورده  برای  نیاز،  یا مورد  مصرف 

پاسخگویی  برای  زنجیره تأمین  اعضای  توانایی  خصوص 

اقدام نمایند.

 1. مقدمه
دغدغه ی  اساسی ترین  به  عملکرد،  بهترین  ارائه ی  امروزه 

تا  می کوشند  و  است  شده  مبدل  تولیدی  شرکت های  مدیران 

دست  برتر  عملکرد  به  مختلف،  تکنیک های  از  بهره گیری  با 

نوعی  پذیرش  تولیدی  شرکت  یک  الزامات  جمله  از  یابند. 

بر  استراتژی ها  این  است.  زنجیره تأمین  استراتژی های  از 

کسب  خارجی  و  داخلی  فرآیند های  هماهنگی  چگونگی  روی 

بهترین  هماهنگی،  این  نتیجه  در  تا  می کنند،  کید  تا کار  و 

خدمات رسانی به مشتریان و مصرف کنندگان نهایی ارائه گردد 

شود  سازمان  اعضای  تک تک  عملکرد  تقویت  موجب  نیز  و 

]1[. یک زنجیره تأمین چابک، به دنبال آن است تا مشتریان 

زنجیره تأمین  یک  لذا  نماید.  خشنود  و  راضی  را  کارکنان  و 

در  که  تغییراتی  به  مناسبی  صورت  به  تا  است  قادر  چابک 

و  )کریستوفر  دهد  پاسخ  می دهند،  روی  کاری اش  محیط 

که چابکی  امروزه شرکت ها دریافته اند  همکاران، 2004(]2[. 

الگوی  می باشد.  حیاتی  بسیار  آنها  رقابت پذیری  و  بقا  برای 

که  تولیدی  شرکت های  از  بسیاری  توجه  مورد  امروزه  چابک 

است.  گرفته  قرار  اند،  بوده  عملکردشان  در  بهبود  دنبال  به 

انواع تکنیک های زنجیره تأمین  از  تکنیک چابک یکی دیگر 

پاسخگویی  بر  و  می نگرد  انعطاف پذیری  به  که  می باشد 

این  از  جستن  سود  و  بازار  بینی  پیش  غیر قابل  تغییرات  به 

تغییرات به وسیله تحویل سریع و انعطاف پذیری در حجم و 

ع محصول متمرکز است  ]3[. نو

انعطاف پذیری  کثر  حدا معنای  به  بودن  سریع  یا  چابکی 

بازار  محصول،  در  تغییرات  به  تنها  نه  که  طوری  به  است، 

آورد  فراهم  را  فرصت هایی  بلکه  دهد،  پاسخ  مشتریان  نیاز  و 

شود.  شناخته  برتر  سازمان  عنوان  به  رقبا  میان  در  بتواند  که 

پاسخگویی  در  سازمان  نمودن  توانا  چابک،  تولید  از  منظور 

رقابتی  محیط های  بینی  پیش  غیرقابل  و  مداوم  تغییرات  به 

که استراتژی چابکی توسط شرکت های تولیدی  است. زمانی 

گرفته می شود، اینگونه شرکت ها در هر دو زمینه سرعت  کار  به 

حال  در  نیازهای  به  نسبت  انعطاف پذیری  و  پاسخگویی 

مزیت  دارای  محیطی  تغییرات  نیز  و  مشتریان  ع  متنو و  تغییر 

اینگونه  برتر  عملکرد  در  رقابتی  مزیت  تجلی  و  هستند  رقابتی 

چابک،  سازمان  ترتیب  به این  بود.  خواهد  ملموس  شرکت ها 

کار و  کسب و  با نگرشی وسیع به نظم جدید دنیای  سازمانی 

از توانایی ها و قابلیت ها برای مواجهه با آشفتگی  یا دستی پر 

این  در  است.  تغییر  حال  در  اوضاع  مزیتی  جنبه  از  استفاده  و 

با  استراتژی  یک  اینکه  بررسی  پی  در  حاضر  پژوهش  راستا 

تاثیر  شرکت  عملکرد  بر  می تواند  چگونه  خود  گون  گونا ابعاد 

بهبود عملکرد  بر  استراتژی چابک  تاثیر  بررسی  به  باشد،  گذار 

شرکت های منتخب پرداخته است. در نهایت از نتایج حاصل 

از این پژوهش به ارائه راه کارهای موثری برای بهبود عملکرد 

از شرکت هایی  شرکت های تولیدی و به طور خاص آن دسته 

پرداخته  می کنند،   فعالیت  آشامیدنی  و  غذایی  صنایع  در  که 

مبانی  و  ادبیات  پژوهش،  این  دوم  بخش  در  است.  شده 

نظری پیرامون متغیر های اصلی پژوهش و روابط آن ها و نیز 

بیان شده است. در  زمینه مطالبی  این  یافته های دیگران در 

بین  روابط  بیانگر  که  بخش سوم چارچوب مفهومی پژوهش 

آن  انتهای  در  است  گردیدده  بیان  بوده  پژوهش  متغیر های 

روش  بعدی  بخش  در  است.  شده  ح  مطر پژوهش  فرضیه 

گردیده و در بخش پنجم به یافته های حاصل  پژوهش بیان 

از پژوهش شامل پیش آزمون ها و آزمون فرضیه ها اشاره شده 

است. در انتها نیز پیرامون یافته های پژوهش بحثی به میان 

ح  مطر پژوهش  نتایج  راستای  در  پیشنهاد هایی  و  است  آمده 

شده است.

2. پیشینه پژوهش
عارف خان و فیانیا )2008( در پژوهشی با عنوان "منبع یابی 
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شرکت"  عملکرد  و  زنجیره تأمین  چابکی  برای  استراتژیک 

بین  رابطه ی  تعیین  و  استراتژیک  یابی  منبع  ابعاد  بیان  به 

نشان  نتایج  پرداختند.   سازمان  عملکرد  نیز  و  چابکی  با  آنها 

بر  معناداری  تاثیر  آن  ابعاد  و  استراتژیک  یابی  منبع  که  دادند 

عضو  شرکت های  سازمانی  عملکرد  و  زنجیره تأمین  چابکی 

زنجیره دارد. چی و همکاران]4[ )2009( در تحقیقی با عنوان 

رقابتی،  مزیت  تجارت،  محیط  ویژگی های  بین  "انطباق 

چهار  بین  رابطه  دارد  قصد   " عملکرد  و  زنجیره تامین  ساختار 

رقابتی،  مزایای  تجارت،  محیط  ویژگی های  شامل:  سازه 

ساختار زنجیره تأمین و عملکرد بازاریابی شرکت را مورد تجزیه 

را به صورت  ایشان ساختار زنجیره تأمین  قرار دهد.  و تحلیل 

و  نموده  تعریف  ترکیبی  و  چابک  ناب  استراتژی های  اجرای 

مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق شاهدی بر تایید 

رقابتی  مزایای  تجارت،  محیط  ویژگی های  بین  انطباق  تاثیر 

هیچ  اما  می باشند.  شرکت  عملکرد  بر  زنجیره تأمین  ساختار  و 

تفاوت معناداری بین تأثیر استراتژی ناب و چابک بر عملکرد 

بازاریابی شرکت ها مشاهده نشد.

عنوان  با  مقاله ای  در   )2009( همکارانش]5[  و  کاپا  با

بر  چابک  زنجیره تأمین  در  تحویل  تکنیک های  "تاثیر 

توزیع  مهم  و  حیاتی  تکنیک های  تعیین  به  شرکت"  عملکرد 

آوردن یک چارچوب نظری  فراهم  و  زنجیره تأمین چابک  در 

در  پاسخگویی  بهبود  منظور  به  بتواند  که  پرداخته اند  گیر  فرا

در  پژوهش  این  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  تامین  زنجیره های 

فراوانی  شواهد  و  است  شده  انجام  تولیدی  مختلف  صنایع 

ویژگی های  از  استفاده  با  توزیع  انجام عملیات  اینکه  بر  مبنی 

می شود.  شرکت  عملکرد  افزایش  و  بهبود  باعث  چابک  توزیع 

مدل  "یک  عنوان  با  تحقیقی  در   )2010( همکاران]6[  و  ین 

نشان  شرکت"  عملکرد  و  زنجیره تأمین  مدیریت  از  ساختاری 

کنندگان، سایر شرکت ها  که مدیریت رابطه با تامین  می دهند 

و مشتریان بر روی عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارد. همچنین 

موفق  اجرای  که  می آید  بر  گونه  این  تحقیق،  این  نتایج  از 

مدیریت زنجیره تأمین نه تنها به طور مستقیم بر روی عملکرد 

به طور غیرمستقیم سبب  بلکه  تأثیر می گذارد  عملیاتی شرکت 

افزایش رضایت مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی شرکت نیز 

می شود.

پویا، علیرضا )1385( در مقاله ای تحت عنوان " مدیریت 

نمود  بیان   " اطاعات  تکنولوژی  پشتیبانی  و  زنجیره تأمین 

شرکت  یک  به  را  تامین کنندگان  تامین،  زنجیره های  که 

اداره  برای  می دهد.  ارتباط  مشتریان  به  را  شرکت  و  تولیدی 

عالی  خدمات  به  نسبت  تا  است  الزم  زنجیره تأمین  صحیح 

کوتاه اطمینان  به مشتریان، هزینه های پایین و زمان چرخه 

با عنوان  کنیم. عمید و دیگران )1387( در پژوهشی  حاصل 

" تحلیل و بررسی برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطاعاتی 

که  می کنند  بیان  زنجیره تأمین"  مدیریت  عملکرد  بهبود  در 

امروزه زنجیره تأمین، با ناپایداری در عوامل محیطی به علت 

است.  شده  روبرو  آوری  فن  سطوح  تغییرات  و  رقابت  افزایش 

برنامه ریزی  اطاعاتی،  سیستم های  ورود  با  دیگر،  سوی  از 

عدم  به  پاسخگویی  برای  اطاعاتی  سیستم های  راهبردی 

اطمینان در این حوزه و هم راستایی سازمان با این تغییرات 

مقاله ای  طی   )1386( محمود  درودچی،  است.   یافته  ظهور 

کاربرد مدیریت زنجیره تأمین  تحت عنوان " مطالعه اهمیت و 

فناوری اطاعات در مدیریت  کاربردهای  و  اثرات  بررسی  به   "

فناوری  پذیرش  در  موثر  عوامل  ارائه  نیز  و  زنجیره تأمین 

بیانگر  شده  انجام  مطالعات  است.  شده  پرداخته  اطاعات 

اثر  آمدن  پدید  از  پاسخگویی  بهبود  بر  اطاعات  فناوری  تاثیر 

همچنین  می باشد.  فروش  کانال های  توسعه  و  چرمی  شاق 

با  زنجیره تأمین  مدیریت  در  اطاعات  فناوری  کاربرد های 

حائز  بسیار  را  اطاعاتی  سیستم های  و  تکنولوژی  رویکرد  دو 

اهمیت دانسته است.

عنوان  تحت  مقاله ای  در   )1383( دیگران  و  ربانی 

مدیریت  عملکرد  سنجش  برای  پیشنهادی  ساختار  "یک 

عملکرد  که  می کنند  بیان   " ایران  صنایع  در  زنجیره تأمین 

کلیدی در موفقیت یک سازمان و  مناسب زنجیره تأمین نقش 

دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. در این 
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در  زنجیره تأمین  عملکرد  سنجش  سیستم  یک  استقرار  راستا 

ابتدا  مقاله  این  در  توصیه می گردد.  آن  بهبود مستمر عملکرد 

دنبال  به  و  شده اند  معرفی  زنجیره تأمین  اصلی  فرآیند های 

استراتژیک،  سطح  سه  برای  مراتبی  سلسله  تفکر  یک  در  آن 

عملکرد  سنجش  کلیدی  شاخص های  عملیات  و  کتیک  تا

مشتری،  رضایت  به  توجه  شده اند.  شناسایی  زنجیره تأمین 

شاخص های غیر مالی و انعطاف پذیری زنجیره تأمین از نکات 

ویژه مقاله حاضر می باشد. فیض آبادی و جعفر نژاد )1384( در 

مقاله خود با عنوان " ارائه یک چارچوب مفهومی برای ارزیابی 

که  کید بر یکپارچگی " بیان می کنند  عملکرد زنجیره تأمین با تا

زنجیره تأمین  گسترده  فعالیت های  به  زنجیره تأمین  عملکرد 

کردن نیازمندی های مشتری نهایی اشاره دارد  جهت برآورده 

موقع،  به  تحویل  محصول،  به  دسترسی  قابلیت  شامل  که 

شرکت  مرزهای  زنجیره تأمین  در  الزم  ظرفیت  و  موجودی 

قطعات،  اصلی،  مواد  شامل  که  زیرا  می گذارند،  سر  پشت  را 

و  نهایی  محصوالت  فرعی،  محصوالت  فرعی،  مونتاژهای 

کانال های مختلف به مشتری نهایی است. توزیع آنها توسط 

تحقیقات  سایر  به  نسبت  پژوهش  این  نوآوری  بررسی  در 

استراتژی  نقش  بررسی  با  گفت  می توان  آمده  عمل  به 

که  آنجایی  از  شرکت،  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین 

و  می شود  برقرار  بازار  طریق  از  مشتریان  و  شرکت  بین  ارتباط 

محکم تر  چه  هر  جهت  در  مشتریان  خاص  نیازهای  به  توجه 

گام بردارند، فرهنگ چابک افزایش  کردن و استمرار این رابطه 

ع  متنو و  متغیر  نیازهای  به  پاسخگویی  و  پذیری  انعطاف 

این  کار خویش قرار داده و حتی برای  را سرلوحه ی  مشتریان 

خود  رقبای  با  مقایسه  در  نیز  را  بیشتری  هزینه های  منظور 

متحمل می شود. یک سازمان چابک با زنجیره تأمین چابک، 

و تاش  بر خواسته های مشتریان نظارت دارد  به طور مستمر 

این  به  سریعتر  چه  هر  پاسخگویی  وسیله  به  که  می نماید 

خواسته ها عملکرد خود را ارتقا دهد.

3. مبانی نظری و فرضیه های پژوهش
3-1. زنجیره تأمین

و  شرکت ها  همسوسازی  از  است  عبارت  زنجیره تأمین 

کردن محصول و خدمت  بنگاه های اقتصادی در راستای وارد 

که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در  کلیه مراحلی  به بازار و 

به انجام رساندن نیاز مشتری دخیل هستند. زنجیره تأمین نه 

کلیه  کنندگان می باشد بلکه  تنها شامل تولیدکنندگان و تامین 

امور مربوط به حمل و نقل، انبارها، خرده فروشان و مشتریان 

و  مقتضیات  دارای  زنجیره تأمین  هر  می گیرد.  بر  در  نیز  را 

این حال  با  به خود می باشد  چالش های عملیاتی مخصوص 

الگوی واحدی برای پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین وجود 

انفرادی  صورت  به  باید  زنجیره تأمین  هر  در  شرکت ها  دارد، 

تصمیم گیری  زیر  حوزه  پنج  گرفتن  نظر  در  با  جمعی  دسته  و 

نمایند:

محصول]7[: بازار هدف چه محصوالتی می خواهد؟ چه . 1

باید تولید شود؟ این  از چه محصول در چه زمانی  مقدار 

که  می شود  تولید  برنامه ی  سر  ایجاد  سبب  فعالیت ها 

کیفیت  کنترل  کاری،  کننده ظرفیت ها، حجم  مشخص 

و نگهداری تجهیزات می باشد.

موجودی]8[: در هر بازه ی زمانی چه مقدار موجودی در کل . 2

کاهش  گردد؟ موجودی جهت  زنجیره تأمین باید ذخیره 

می شود  نگهداری  تقاضا  میزان  در  تغییر  از  ناشی  اثرات 

تعیین  باید  بنابراین  می شود.  نیز  هزینه  ایجاد  باعث  اما 

که نگهداری چه سطحی از موجودی، بهینه است. شود 

لحاظ . 3 به  موجودی  انبار  و  تولید  تجهیزات  موقعیت]9[: 

فعلی  امکانات  آیا  گیرد؟  قرار  موقعیتی  چه  در  مکانی 

پاسخگوی نیازها می باشد؟ پاسخ این سوال ها مسیرهای 

کاال را تا زمان تحویل به مشتری مشخص  ممکن جریان 

می کند.

حمل و نقل]10[: چگونه موجودی از محلی به محل دیگر . 4

ع وسیله ای برای حمل و نقل استفاده  منتقل شود؟ چه نو

شود؟
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میانه حلقه های . 5 و  در درون  باید  اطاعات  اطاعات]11[: 

است  ذکر  به  الزم  باشد.  داشته  جریان  زنجیره تأمین 

میزان اطاعات انتقال یافته از درون حلقه به بیرون آن 

که ضمن اینکه سبب بهبود عملکرد  باید به قدری باشد 

می شود، اطاعات مازاد به سایر رقبا منتقل نشود.

باعث  باال  موارد  در  تصمیم گیری  از  حاصل  نتایج  مجموعه 

در  می شود.  کنونی  رقابت  دنیای  در  شرکت ها  توان  افزایش 

مشتریان،  پیچیده  انتظارات  به  توجه  با  امروز  رقابتی  دنیای 

خواستار  که  می بینند  روبرو  مشتریانی  با  را  خود  سازمان ها 

و  بهتر  کیفیت  پایین،  هزینه  محصول،  ع  تنو در  افزایش 

برای  سازمان ها  هستند.  محصول  آن  به  سریع تر  دسترسی 

زیرا  می آورند  روی  زنجیره تأمین  مدیریت  به  خود  موفقیت 

ارزش  ایجاد  که  است  متمرکز  فعالیت هایی  بر  رویکرد  این 

شده  نهاده  بنا  واقعیت  این  بر  زنجیره تأمین  دیدگاه  می کند. 

بین  می بایست  باشد  شرکت ها  بین  اینکه  جای  به  رقابت  که 

زنجیره های تامین وجود داشته باشد و مدیریت زنجیره تأمین 

رویکردی است برای طراحی، سازماندهی و به اجرا در آوردن 

این فعالیت ها. ]12[ 

3-2. استراتژی چابک

طوری  به  است،  پذیری  انعطاف  کثر  حدا معنای  به  چابکی 

مشتریان  نیاز  و  بازار  محصول،  در  تغییرات  به  تنها  نه  که 

در  بتواند  که  آورد  فراهم  را  فرصت هایی  بلکه  دهد،  پاسخ 

از  منظور  شود.  شناخته  برتر  سازمان  عنوان  به  رقبا  میان 

تولید چابک، توانا نمودن سازمان در پاسخگویی به تغییرات 

است.  رقابتی  محیط های  بینی  پیش  غیرقابل  و  مداوم 

غیرقابل  و  سریع  تغییر  چون  مسایلی  با  امروزه  ساختارهای 

سلیقه ای  و  خاص  سفارشات  محیطی،  شرایط  پیش بینی، 

این  از  هستند.  روبرو  سودآوری  و  رقابت  در  بهبود  مشتریان، 

دستخوش  تولید  پارادایم  سازمان ها  موقعیت  حفظ  برای  رو 

چندین مرحله تغییر شده است. سازمان چابک عاوه بر بعد 

و  منابع  کارگیری  به  سازمان دهی،  جدید  شکل های  از  فنی 

نیروی  دانش  و  مهارت  که  فناوری هایی  و  انسانی  نیروی 

ضمن  و  کرده  استفاده  می برند  را  زمانی  بهره  کثر  حدا انسانی 

فناوری  انسانی،  نیروی  عامل  سه  میان  یکپارچگی  برقراری 

و سازمان، سیستمی یکپارچه و هماهنگ را ایجاد می نماید. 

]13[

رویکرد زنجیره تأمین چابک مرتبط با تقابل بین شرکت و 

بازار و در یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد. 

و  سریع  پاسخگویی  مستلزم  رویکرد  این  موفق  پیاده سازی 

و  رشد  به  توجه  سازمان،  پویایی  بازار،  تغییرات  به  مستمر 

این  می باشد.  مشتری  انتظارات  و  سازمان ها  انعطاف پذیری 

بینی  پیش  تغییرات  به  سریع  پاسخ  به  را  خود  تمرکز  رویکرد 

انعطاف  و  سریع  حمل  طریق  از  و  نموده  معطوف  بازار  نشده 

تکنولوژی های  کارگیری  به  تاخیر،  زمان های  نمودن  پذیر 

اقدام  بینی  پیش  غیرقابل  مسایل  حل  به  نسبت  جدید 

اصل  چهار  وسیله  به  زنجیره تأمین  ساختار   ]14[ می نماید. 

که عبارتند از: حمایت می شود 

کنترل تغییر جامع و عدم اطمینان	 

ساختارهای مدیریت نوآوری و سازمان مجازی	 

روابط همکارانه	 

 فناوری های انعطاف پذیر و هوشمند	 

از سازمان می خواهد در ادغام  گودویش]15[، چابکی  به زعم 

و  عجله  ارتباطی  زیربنای  با  مدیریت  و  کارکنان  تکنولوژی، 

که  کند تا به نیازهای متغیر مشتریان در محیط بازاری  شتاب 

کنش نشان  دارای تغییر مداوم و پیش بینی نشده می باشد، وا

برای  را  قابلیت ها  از  مجموعه ای  موسسه،  یک  اصوال  دهد. 

کارش روی  کسب و  که در محیط  کنش مناسب به تغییراتی  وا

می دهد، در اختیار دارند و هدف موسسه چابک، غنی سازی 

یا ارضای مشتریان است. ]16[
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3-3. عملکرد

که عملکرد باید به عنوان  برنادین ]17[و همکارانش معتقدند 

کار تعریف شود، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف  نتایج 

اقتصادی  نقش های  و  مشتری  رضایت  سازمان،  استراتژیک 

کسفورد عملکرد را به این صورت تعریف  دارد. فرهنگ لغات آ

یا  سفارش  کار  انجام  تکمیل،  اجرا،  انجام،  که  است  نموده 

به  تعریف  این  می نماید.  مشخص  را  عملکرد  شده،  تعهد 

و در عین حال عنوان عملکرد  بر می گردد  نتایج  یا  خروجی ها 

بنابراین  می باشد.  آن  از  حاصله  نتایج  نیز  کار  انجام  مورد  در 

سازمان ها،  که  روشی  یا  رفتار  عنوان  به  را  عملکرد  می توان 

و  )روستا  کرد  تلقی  می دهند  انجام  را  کار  افراد  و  گروه ها 

عملکرد  که  است  ]18[معتقد  چ  برومار  .)1383 همکاران، 

رفتارها  است.  نتایج  معنای  به  هم  و  رفتارها  معنای  به  هم 

مفهوم  یک  از  را  عملکرد  و  می شوند  ناشی  اجرا کننده  افراد  از 

انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای 

می آیند  حساب  به  نتیجه  خود  نوعی  به  بلکه  نیستند،  نتایج 

این  کرد.  قضاوت  آنها  مورد  در  نتایج  از  جدای  می توان  و 

که همگام  تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود 

و  )رفتارها(  ورودی ها  هم  افراد،  و  گروه ها  عملکرد،  مدیریت 

گرفته شوند، مدل را مدل  هم خروجی ها )نتایج( باید در نظر 

توانایی  سطوح  مدل  این  می نامند.  عملکرد  مدیریت  ترکیبی 
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3-3. عملکرد

که عملکرد باید به عنوان  برنادین ]17[و همکارانش معتقدند 

کار تعریف شود، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف  نتایج 

اقتصادی  نقش های  و  مشتری  رضایت  سازمان،  استراتژیک 

کسفورد عملکرد را به این صورت تعریف  دارد. فرهنگ لغات آ

نموده است که انجام، اجرا، تکمیل، انجام کار سفارش یا تعهد 

شده، عملکرد را مشخص می نماید. این تعریف به خروجی ها 

مورد  در  عملکرد  عنوان  حال  عین  در  و  می گردد  بر  نتایج  یا 

می توان  بنابراین  می باشد.  آن  از  حاصله  نتایج  نیز  کار  انجام 

گروه ها  سازمان ها،  که  روشی  یا  رفتار  عنوان  به  را  عملکرد 

همکاران،  و  )روستا  کرد  تلقی  می دهند  انجام  را  کار  افراد  و 

که عملکرد هم به معنای  چ ]18[معتقد است  برومار  .)1383

رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از افراد اجرا کننده 

عمل  به  انتزاعی  مفهوم  یک  از  را  عملکرد  و  می شوند  ناشی 

نیستند،  نتایج  برای  ابزارهایی  فقط  رفتارها  می کنند.  تبدیل 

بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای 

کرد. این تعریف از عملکرد منجر  از نتایج در مورد آنها قضاوت 

عملکرد،  مدیریت  همگام  که  می شود  نتیجه گیری  این  به 

خروجی ها  هم  و  )رفتارها(  ورودی ها  هم  افراد،  و  گروه ها 

گرفته شوند، مدل را مدل ترکیبی مدیریت  )نتایج( باید در نظر 

و  شایستگی  یا  توانایی  سطوح  مدل  این  می نامند.  عملکرد 
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شکل 1. مدل مفهومی تحقیق

پوشش  اهداف  بازبینی  و  هدفگذاری  همانند  را  موفقیت ها 

می دهد )آرمسترانگ، 1385(. ارزیابی عملکرد، فرآیند توسعه 

که امکان  کار بردن شاخص های قابل اندازه گیری است  و به 

ارزیابی سیستماتیک نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را 

فراهم می آورد. شکاف عملکرد شکافیست بین آنچه مشتریان 

که فرآیندها و زیرفرآیندها در  و سهامداران توقع دارند و آنچه 

کمیت، زمان و هزینه محصول فراهم می آورند  کیفیت،  قالب 

)رونق و عفتی داریانی، 1386(.

عوامل  بررسی  و  تحقیق  با  محقق  حاضر،  پژوهش  در 

با  همچنین  و  مذکور  صنعت  در  آنها  بکارگیری  و  مربوطه 

هر  برای  فن  اساتید  از  نظرسنجی  و  شده  انجام  بررسی های 

و  است  داشته  را  امتیاز  بیشترین  که  را  عاملی  چهار  استراتژی 

قابل  نتایج  و  استفاده شده  آنها  از  کشور  از  ج  در مطالعات خار

قبولی بدست آمده را انتخاب نموده است. چارچوب ارایه شده 

گرفته  در شکل 1 به عنوان مدل مفهومی این پژوهش در نظر 

شده است:

فرضیه پژوهش برای این تحقیق بر اساس مدل مفهومی 

کرد: گرفته شده به صورت زیر می توان بین  در نظر 

شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  تامین  زنجیره  استراتژی   :H

مستقیم دارد.

عملکرد شرکت

خدمات

انعطاف پذیری

کیفیت

سهم بازار

توسعه محصول

نمودار 1- مدل مفهومی

بازبینی  و  هدفگذاری  همانند  را  موفقیت ها  و  شایستگی  یا 

و  توسعه  فرآیند  عملکرد،  ارزیابی  می دهد.  پوشش  اهداف 

امکان  که  است  اندازه گیری  قابل  شاخص های  بردن  کار  به 

ارزیابی سیستماتیک نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را 

فراهم می آورد. شکاف عملکرد شکافیست بین آنچه مشتریان 

که فرآیندها و زیرفرآیندها در  و سهامداران توقع دارند و آنچه 

کمیت، زمان و هزینه محصول فراهم می آورند. کیفیت،  قالب 

عوامل  بررسی  و  تحقیق  با  محقق  حاضر،  پژوهش  در 

با  همچنین  و  مذکور  صنعت  در  آنها  بکارگیری  و  مربوطه 

هر  برای  فن  اساتید  از  نظرسنجی  و  شده  انجام  بررسی های 

و  است  داشته  را  امتیاز  بیشترین  که  را  عاملی  چهار  استراتژی 

قابل  نتایج  و  استفاده شده  آنها  از  کشور  از  ج  در مطالعات خار

ارائه  چارچوب  است.  نموده  انتخاب  را  آمده  بدست  قبولی 

در  پژوهش  این  مفهومی  مدل  عنوان  به   )1( نمودار  در  شده 

گرفته شده است: نظر 

فرضیه پژوهش برای این تحقیق بر اساس مدل مفهومی 

کرد: گرفته شده به صورت زیر می توان بین  در نظر 

شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی   :H

مستقیم دارد.

استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن منعکس می گردد. 

عملکرد شرکت

خدمات

انعطاف پذیری

کیفیت

سهم بازار

توسعه محصول
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بازبینی  و  هدفگذاری  همانند  را  موفقیت ها  و  شایستگی  یا 

و  توسعه  فرآیند  عملکرد،  ارزیابی  می دهد.  پوشش  اهداف 

امکان  که  است  اندازه گیری  قابل  شاخص های  بردن  کار  به 

ارزیابی سیستماتیک نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را 

فراهم می آورد. شکاف عملکرد شکافیست بین آنچه مشتریان 

که فرآیندها و زیرفرآیندها در  و سهامداران توقع دارند و آنچه 

کمیت، زمان و هزینه محصول فراهم می آورند. کیفیت،  قالب 

عوامل  بررسی  و  تحقیق  با  محقق  حاضر،  پژوهش  در 

با  همچنین  و  مذکور  صنعت  در  آنها  بکارگیری  و  مربوطه 

هر  برای  فن  اساتید  از  نظرسنجی  و  شده  انجام  بررسی های 

و  است  داشته  را  امتیاز  بیشترین  که  را  عاملی  چهار  استراتژی 

قابل  نتایج  و  استفاده شده  آنها  از  کشور  از  ج  در مطالعات خار

ارائه  چارچوب  است.  نموده  انتخاب  را  آمده  بدست  قبولی 

در  پژوهش  این  مفهومی  مدل  عنوان  به   )1( نمودار  در  شده 

گرفته شده است: نظر 

فرضیه پژوهش برای این تحقیق بر اساس مدل مفهومی 

کرد: گرفته شده به صورت زیر می توان بین  در نظر 

شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی   :H

مستقیم دارد.

استراتژی های هر شرکت در عملکرد آن منعکس می گردد. 

عملکرد شرکت

خدمات

انعطاف پذیری

کیفیت

سهم بازار

توسعه محصول

عملکرد شرکت میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای 

شرکت  عملکرد  نهایت  در  است.  بازار  مختلف  قسمت های 

واحدهای  طریق  از  کار  و  کسب  اهداف  به  دستیابی  براساس 

عملکرد  حاضر  پژوهش  در  می دشود.  تعیین  شرکت  مختلف 

شرکت با چهار عامل زیر اندازه گیری می شود:

کیفیت محصول  1. سهم بازار - 2. موقعیت رقابتی - 3. 

و 4. توسعه محصول

و  سریع  "حرکت  معنای  به  لغات  فرهنگ  در  چابک  واژه 

ک" و توانایی تفکر سریع بکار رفته است. چابکی یا سریع  چاال

به طوری  است.  پذیری  انعطاف  کثر  حدا معنای  به  بودن، 

پاسخ  مشتریان  نیازهای  و  بازار  محصول،  در  تغییرات  به  که 

رقبا  بتواند در میان  که  آورد  فراهم  را  نیز فرصت هایی  و  دهد 

زیر  ویژگی های  دارای  و  شود  شناخته  برتر  سازمان  عنوان  به 

می باشد:

کاالی معیوب 	  خ  کیفیت: تولید با حداقل نر

انعطاف پذیری: توانایی اعضای زنجیره تأمین برای 	 

پاسخگویی

از 	  پس  حمایت  و  محصول  گسترده  توزیع  خدمات: 

فروش

تولید: ظرفیت تولید بسیار منعطف جهت پاسخگویی 	 

به نوسانات تقاضا

4. روش تحقیق

روش،  لحاظ  از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 

توصیفی - پیمایشی می باشد. همچنین جمع آوری داده ها در 

از  پژوهش حاضر در دوره زمانی تابستان 1392 انجام شده و 

لحاظ جامعه آماری، در سطح شهرک صنعتی شیراز، مدیران و 

کارشناسان واحدهای تولیدات غذایی و آشامیدنی، به عنوان 

نمونه تصادفی انتخاب شده است. برای انتخاب آزمودنی ها  

از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده نموده و از آنجایی 

که حجم جامعه نمونه مورد نظر محدود بوده است، بنابراین 

جامعه  نمونه گیری  فرمول  از  پژوهش  نیاز   مورد  نمونه  حجم 

آماری  نمونه  تعداد  که  شد  محاسبه   %5 خطای  با  محدود 

اطاعات  آوردن  این وجود جهت بدست  با  آمد،  178 بدست 

به  آماری  نمونه  نتایج  مناسب  تعمیم  و  نمونه ها  از  بیشتر 

گردید و نهایتًا 200  جامعه آماری، حدود 300 پرسشنامه توزیع 

کامل و قابل استفاده جمع آوری شد.  پرسشنامه 

سوال   36 دارای  ع  مجمو در  استفاده  مورد  پرسشنامه ی 

گزینه ای لیکرت  است. مجموعه سواالت هر یک با مقیاس 5 

کم« تا »خیلی زیاد« به عنوان مقیاس  به صورت طیف »خیلی 

ع  گردآوری داده ها از نو گرفت. روش  اندازه گیری سواالت قرار 

استفاده  ابزار پرسشنامه  از  که  و میدانی می باشد  کتابخانه ای 

پایایی پرسشنامه، در پیش  آزمایش  بررسی  برای  شده است. 

با  و  شد  اجرا  آماری  جامعه  اعضای  از  نفر   35 روی  آزمون 

 )1( جدول  در  زیر  ح  شر به  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  استفاده 

گردید. آمده است، محاسبه 

جدول 1- پایایی و تفکیک سواالت پرسشنامه

تعداد متغیر هاردیف
سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

پایایی ابعاد 
مورد بررسی

پایایی 
کل

160/887استراتژی چابک1
0/936

40/725عملکرد2

مورد  پرسشنامه ی  که  است  آن  دهنده ی  نشان  اعداد  این 

منظور  به  می باشد.  برخوردار  الزم  پایایی  قابلیت  از  استفاده، 

کاما همگن باشد، پرسشنامه در دو روز  اینکه نمونه پژوهش 

کاری متفاوت و به صورت تصادفی در بین مدیران  و ساعات 

توزیع  آشامیدنی  و  غذایی  تولیدات  واحدهای  کارشناسان  و 

می توان  را  پاسخ دهندگان  شناختی  جمعیت  اطاعات  گردید. 

در جدول )2( ماحظه نمود.

گی های جمعیت شناختی جدول2- آمار توصیفی ویژ

درصد فراوانیفراوانیداده های معتبرمتغیر
درصد 
تجمعی

جنسیت
7542/144/4زن

9452/8100/0مرد
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درصد فراوانیفراوانیداده های معتبرمتغیر
درصد 
تجمعی

سن

1810/110/6کمتر از 25 سال

بین 25 تا 35 
سال

4324/235/9

بین 36 تا 45 
سال

4827/064/1

بین 46 تا 55 
سال

3620/285/3

2514/0100/0بیش از 55 سال

تحصیات

1810/110/8دیپلم

9050/665/1لیسانس

5229/296/4فوق لیسانس

63/4100/0دکتری

سطح 
سازمانی

2111/812/4مدیر ارشد

3821/334/7مدیر تولید

3318/554/1مدیر فروش

4525/380/6مدیر بازاریابی

مهندس و 
کارشناس

33
18/5100/0

مدت 
خدمت

126/77/1بین 1 تا 3 سال

4726/434/7بین 4 تا 5 سال

5229/265/3بین 6 تا 10 سال

5933/1100/0بیش از 10 سال

5. یافته های پژوهش
5-1. برآورد مدل پژوهش

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از 

مدل سازی معادالت ساختاری ]19[ استفاده شد. این روش، 

رگرسیون  مثل  دیگری  فنون  که  است  آماری  مدلسازی  فن 

چندمتغیره، تجزیه تحلیل عاملی، تجزیه و تحلیل مسیر را در 

 latent(( بر می گیرد و تمرکز اصلی آن بر روی متغیرهای پنهان

آشکار  متغیرهای  و  اندازه پذیر  شاخص های  توسط  که  است 

که این روش به طور همزمان روابط  تعریف می شوند. از آنجا 

قابل  بنابراین روش  قرار می دهد  تحلیل  مورد  را  متغیرها  بین 

اتکایی در تحقیقات به شمار می رود. در مدل ساختاری بدنبال 

کنیم روابط موجود بین صفت های مکنون  که مشخص  آنیم 

داده های  به  توجه  با  شده اند  استخراج  نظریه  اساس  بر  که 

برای  خیر؟  یا  می  گیرد  قرار  تأیید  مورد  نمونه  از  شده  گردآوری 

محاسبات مربوط به مدل سازی معادالت ساختاری از نرم افزار 

که در مدل سازی معادالت  گردید. نکته مهمی  لیزرل استفاده 

بودن  مناسب  بحث  گیرد،  قرار  توجه  مورد  بایستی  ساختاری 

که این  مدل پژوهش برای بررسی روابط میان متغیرها است 

که در خروجی نهایی لیزرل  مورد از طریق شاخص های برازش 

ارائه می گردد، قابل مشاهده است.

نمودار 2- مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک در حالت 
استاندارد

نمودار 3- مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک در حالت 
اعداد معنی داری
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جدول 4- شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک

RMSEAGFIAGFICFINFINNFIشاخص
0/0910/860/800/950/910/93مقدار

1≤&≤10/8≤&≤10/8≤&≤10/8≤&≤10/8≤&≤0/10/8≤&≤0حالت مطلوب

زنجیره تأمین چابک با بار عاملی استاندارد 26.0 و 2t/15= بر 

فرضیه  تأیید  بیانگر  که  می گذارد،  تأثیر  شرکت  عملکرد  بهبود 

استراتژی  از  استفاده  قدر  چه  هر  عبارتی  به  می باشد.  دوم 

چابک در زنجیره تأمین بیشتر باشد، می تواند بر میزان بهبود 

عملکرد شرکت تأثیر مثبت و مستقیمی داشته باشد.

بهبود  بر  چابک  استراتژی  کیفیت  بعد  اول:  فرعی  فرضیه 

عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

با توجه به جدول 4 مشاهده می شود شاخص های معنی داری 

و برازش مدل اندازه گیری متغیر استراتژی چابک در وضعیت 

مناسب قرار دارد.

5-2. آزمون فرضیه پژوهش

شرکت  عملکرد  بهبود  بر  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی   :H

مستقیم دارد.

استراتژی  وجود  که  است  آن  بیانگر  ما  بررسی های  نتایج 

کیفیت استراتژی چابک و عملکرد جدول 5- آزمون رگرسیون بین 

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/5190/2690/000مقدار ثابت

0/5190/000کیفیت )چابک(

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )5( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تاثیر معنی دار بوده بنابراین فرضیه فرعی پنجم تایید می شود. 

کیفیت استراتژی چابک بر عملکرد 51/9+ درصد  شدت تأثیر 

تاثیر  این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد 

نیز  متغیر  دو  بین  تعیین  ضریب  همچنین  می باشد.  مثبت 

کیفیت  متغیر  می دهد  نشان  این  که  می باشد   0/269 با  برابر 

استراتژی چابک به میزان 26/9 درصد می تواند متغیر عملکرد 

کند.  را پیش بینی 

بر  استراتژی چابک  پذیری  انعطاف  بعد  فرضیه فرعی دوم: 

بهبود عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

جدول 6- آزمون رگرسیون بین انعطاف پذیری استراتژی چابک و عملکرد

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/5550/3080/000مقدار ثابت

0/5550/000انعطاف  پذیری )چابک(

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )6( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تاثیر معنی دار بوده بنابراین فرضیه فرعی ششم تایید می شود. 

شدت تأثیر انعطاف پذیری استراتژی چابک بر عملکرد 55/5+ 

این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد  درصد 

تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز 



یور، مهر و آبان  1396  46  شماره 84 و 85 - مرداد و شهر

که این نشان می دهد متغیر انعطاف  برابر با  0/308 می باشد 

پذیری استراتژی چابک به میزان 30/8 درصد می تواند متغیر 

کند.  عملکرد را پیش بینی 

جدول 7- آزمون رگرسیون بین خدمات و عملکرد

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/490/240/000مقدار ثابت

0/490/000خدمات

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )7( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تاثیر معنی دار بوده بنابراین فرضیه فرعی هفتم تایید می شود. 

درصد   +49 عملکرد  بر  چابک  استراتژی  خدمات  تأثیر  شدت 

تاثیر  این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد 

نیز  متغیر  دو  بین  تعیین  ضریب  همچنین  می باشد.  مثبت 

خدمات  متغیر  می دهد  نشان  این  که  می باشد   0/24 با  برابر 

استراتژی چابک به میزان 24 درصد میتواند متغیر عملکرد را 

کند. پیش بینی 

بهبود  بر  چابک  استراتژی  تولید  بعد  چهارم:  فرعی  فرضیه 

عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

جدول 8- آزمون رگرسیون بین تولید استراتژی چابک و عملکرد

نتیجهسطح معناداریبتاR2        )ضریب تعیین(مقدار R  )شدت رابطه(
تایید0/5920/3510/000مقدار ثابت

0/5920/000تولید )چابک(

بهبود  بر  چابک  استراتژی  خدمات  بعد  سوم:  فرعی  فرضیه 

عملکرد شرکت مؤثر می باشد.

سطح  مقدار  که  می شود  مشاهده   )8( جدول  به  توجه  با 

از پنج صدم می باشد در نتیجه  کمتر  معنی داری بدست آمده 

تایید  هشتم  فرعی  فرضیه  بنابراین  بوده  معنی دار  تاثیر 

می شود. شدت تأثیر تولید استراتژی چابک بر عملکرد 59/2+ 

این  جهت  بتا  ضریب  عامت  به  توجه  با  که  می باشد  درصد 

متغیر  دو  بین  تعیین  ضریب  همچنین  می باشد.  مثبت  تاثیر 

که این نشان می دهد متغیر تولید  نیز برابر با 0/351 می باشد 

استراتژی چابک به میزان 35/1 درصد می تواند متغیر عملکرد 

کند.  را پیش بینی 

جمع بندی و مالحظات
که ارتباط بین شرکت و مشتریان از طریق بازار برقرار  از آنجایی 

می شود و توجه به نیازهای خاص مشتریان در جهت هر چه 

فرهنگ  بردارند،  گام  رابطه  این  استمرار  و  کردن  محکم تر 

چابک افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی به نیازهای متغیر 

حتی  و  داده  قرار  خویش  کار  سرلوحه ی  را  مشتریان  ع  نو مت و 

برای این منظور هزینه های بیشتری را نیز در مقایسه با رقبای 

زنجیره تأمین  با  چابک  سازمان  یک  می شود.  متحمل  خود 

چابک، به طور مستمر بر خواسته های مشتریان نظارت دارد و 

که به وسیله پاسخگویی هر چه سریعتر به این  تاش می نماید 

موجود،  رقابتی  بازار  در  دهد.  ارتقا  را  خود  عملکرد  خواسته ها 

به سازمان  پرداختن  بر  تولیدی عاوه  و  اقتصادی  بنگاه های 

و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان 

امر در  یافته اند. علت این  نیازمند  نیز  از سازمان  ج  مرتبط خار

کسب سهم  واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف 

نظیر  فعالیت هایی  اساس  این  بر  و  می باشد  بازار  از  تری  بیش
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مه ریزی  برنا  و  تولید  مواد،  تهیه  تقاضا،  و  عرضه  برنامه ریزی 

و  توزیع محصول  کنترل موجودی،  کاال،  محصول، نگهداری 

سطح  در  همگی  این  از  پیش  که  مشتری  به  خدمت  تحویل 

شرکت انجام می گرفت اینک صرفا مختص یک شرکت خاص 

و  همکاری  و  یافته  انتقال  زنجیره تأمین  سطح  به  و  نیست 

هماهنگی زیادی را بین اعضای زنجیره طلب می کند.

در  اجرا  به  را  چابک  زنجیره تأمین  استراتژی  که  سازمانی 

نیازهای  به  پاسخگویی  و  انعطاف پذیری  افزایش  به  می آورد 

درحال تغییر مشتریان توجه ویژه خواهد داشت.  امروزه یکی 

ع  کار در جهان توجه به موضو کسب و  کلیدی  از مشخصه های 

لذا  شرکت هاست.  رقابت  جای  به   تأمین  زنجیره های  رقابت 

است.  شده  مبدل  اهمیت  با  موضوعی  به  عملکرد  سنجش 

از استراتژی های  ع  برای محاسبه و تعیین پذیرش بهترین نو

کمی مانند هزینه،  کیفی و  زنجیره تأمین بسیاری از متغیرهای 

مدنظر  می بایست   ... و  پاسخگویی  سرعت  انعطاف پذیری، 

ویژگی های  و  شرایط  به  توجه  با  دیگر  عبارت  به  گیرند،  قرار 

مختلف سازمان ها و سیستم های تولیدی، می توان از هر یک 

شیوه ها  کرد.  استفاده  آنها  دو  هر  از  یا  و  استراتژی ها  این  از 

جهت  تاش  در  زنجیره تأمین  عملکرد  بهبود  ایده های  و 

طور  به  بنابراین  اند،  شده  طراحی  تقاضا  و  عرضه  هماهنگی 

کاهش هزینه ها و ارتقای سطح رضایت مشتری به  حتمی به 

طور همزمان منجر می شوند.

بر  استراتژی چابک  که  نتایج پژوهش دریافتیم  بر اساس 

بهبود عملکرد شرکت های تولیدی موثر می باشد. شرکت های 

مدیریت  با  می توانند  چابک  استراتژی  از  استفاده  با  مذکور 

یا  انرژی  مانند  دیگر  منابع  ع  نو هر  یا  و  اطاعات  کاال،  جریان 

مصرف  نقطه  تا  موجودی  محل  یا  و  تولید  محل  بین  انسان 

کردن نیازهای مصرفی در خصوص  یا مورد نیاز برای برآورده 

توانایی اعضای زنجیره تأمین برای پاسخگویی اقدام نمایند. 

شرکت های تولیدات غذایی و آشامیدنی بایستی با ایجاد یک 

خویش  تعهدات  انجام  و  موقع  به  و  سریع  تحویل  عملیات 

کاال به مشتری را با استفاده از روش های خاص  زمان تحویل 

کنند  برنامه ریزی  گونه ای  به  را  کار  این  و  برسانند  به حداقل 

گزاف ننمایند.  که شرکت را متحمل هیچگونه هزینه اضافی و 

اجرا  به  را  چابک  استراتژی  که  شرکت هایی  فرایند  ضمن  در 

سریع  شکل  تغییر  جهت  الزم  انعطاف  بایستی  می آورند  در 

که بنا بر نیاز و سفارش مشتریان  محصوالت را نیز داشته باشد 

قادر به ایجاد تغییر در محصوالت باشند.
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