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هنگام، الگوی فرآیندی ارتقای عملکرد مالی شرکت بر اساس تولید به

 چابکی و مدیریت کیفیت جامع
 

 ، ***اله رحیمی، فرج**، سمیه گنجعلی*بلقیس باورصاد1

 ****علی مهرابی
 

 چکیده
نگام، چابکی و هطراحی الگوی فرآیندی ارتقای عملکرد مالی شرکت بر اساس تولید بههدف این پژوهش      

هنگـام،  کـارییری سیتـتت تولیـد بـه    تأثیر بهبرای دستیابی به این هدف است؛ بنابراین،  مدیریت کیفیت جامع
های تولیدکننـده اسـتان زوزسـتان    چابکی سازمان و لجتتیک بر عملکرد مالی سازمانمدیریت کیفیت جامع، 

شرکت تولیدکننده متـتقر در   123های مورد نیاز از مدیران مالی و عملیاتی . دادهمورد بررسی قرار یرفته است
عملکـرد  هنگـام،  شامل شش متغیر سیتتت تولید بـه  پژوهش،آوری شده است. مدل این  استان زوزستان جمع

عملیاتی، مدیریت کیفیت جامع، عملکرد لجتتیک، چابکی سازمان و عملکرد مالی است. ایـن مـدل از طریـ     
 Lisrel 8.50  و  SPSS 18افـزار  هـا از دو نـرم   و تحلیـل داده  بررسـی معادالت سازتاری ارزیابی شده و برای 

هنگام بر عملکرد مـالی و مـدیریت   و تحلیل نشان داد که سیتتت تولید به بررسیاستفاده شده است. نتایج این 
ها حاکی از آن بود کـه   یافته ،عالوهاما بر عملکرد عملیاتی تأثیری ندارد. به ؛ییری داردکیفیت جامع تأثیر چشت

مدیریت کیفیت جامع بر چابکی سازمان و عملکرد عملیاتی تأثیر دارد و نیز عملکرد عملیاتی و چابکی سـازمان  
 ییری دارد. عملکرد لجتتیک نیز بر عملکرد مالی تأثیر چشت ،بر عملکرد لجتتیک تأثیر دارد و در نهایت

چتابکی   ؛عملکترد عملیتاتی   ؛مدیریت کیفیتت جتامع   ؛هنگام سیستم تولید به : هاواژهکلید

 عملکرد لجستیک و عملکرد مالی. ؛سازمان
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 مقدمه. 1

مالی بوده است و  مبانی نظریمطرح در  هایهمواره از جمله موضوع1موضوع عملکرد مالی     
زیرا عملکرد مالی باشد؛  میوکار در همه نوع سازمانی اندرکاران کتب موجب نگرانی اصلی دست

تواند  می  که طوریبه ؛[14]شود  داللت بر سالمت یک سازمان داشته و سرانجام موجب بقای آن می
ارزیابی عملکرد همین منظور،  به .[25]باشد ضامن اجرای اهداف سازمان و توسعه و پیشرفت آن 

ها و مدیران  اعتباردهندیان، دولتیذاران،  مورد توجه سرمایه هایترین موضوع ها از مهت مالی شرکت
ها در آن مشغول فعالیت هتتند، سبب شده  از سوی دیگر، آشفتگی محیطی که سازمان .[13]است 

با  2یک سیتتت تولید چابک [.6]ها باشد ن عوامل بقاء و پیشرفت، چابکی آنتری است که یکی از مهت
ریت علمی، اطالعات و نیروی انتانی برای وری نرم و سخت، مدیآالعاده از قبیل فن های فوق قابلیت

سازی و ارج  هدف سازمان چابک عبارت است از غنی [.23]رسیدن به تغییرات سریع بازارها است 
های  ای از قابلیت را برای انجام واکنش نهادن به مشتریان و کارکنان که اساساً برای این کار، مجموعه

عالوه بر این، با  [.31]دهد، در ازتیار دارد  وکار روی میمناسب نتبت به تغییراتی که در محیط کتب
ها برای باقی ماندن در این فضای رقابتی باید کاال و  شدن بتیاری از بازارها، سازمانتوجه به رقابتی

، یکی 3در همین راستا، شاید اصطالح مدیریت کیفیت جامع [.5] کنندزدمات با کیفیت تولید و عرضه 
  های انجام زمینه همه تالشاین های ازیر در  طالحات تجارت باشد که در سالترین اص از متداول

عنوان پارادایت که مدیریت کیفیت جامع بهطوریکار یرفته شده است؛ بهیرفته برای پیشبرد کیفیت به
مدیریت کیفیت  [.4]ای پذیرفته شده است  نوین مدیریت از سوی اندیشمندان و متخصصان حرفه

که سازتار سازمانی را برای حمایت از بهبود  است ها ای از اصول کیفیت و ارزش هجامع، مجموع
ای فراییر از مفاهیت و  کند. به بیان دیگر، مدیریت کیفیت جامع، مجموعه کیفیت اثربخش ایجاد می

به منظور  ،بنابراین ؛آورد های الزم به منظور ارتقاء کیفیت را به اجرا در می وجود آورده و اقدامابزار را به
از این  [.19]اجرای مدیریت کیفیت جامع، این مفهوم باید جزئی از سیتتت مدیریتی سازمان باشد 

ویژه در های بزرگ و معتبر تولیدی بر این باورند که کاهش هزینه تولید، به یذشته، مدیران شرکت
یابی  باشد و برای دست می شرایط رقابت که از عناصر الینفک نظام اقتصاد مبتنی بر بازار است، الزامی

های  ریزی کند تا با طرح ضرورت تأمین، حفظ و توسعه منافع شرکت ایجاب می، به این مقصود
ها را در شرایط متعارف به حداقل ممکن  های تولید و فروش بتوانند موجودی سنجیده و دقی  در زمینه
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ها را در  های مربوط به نگهداری موجودی آل به حد صفر برسانند و با این تدبیر، هزینه و در شرایط ایده
. نتیجه اجرایی و عملی چنین پندار و نگرش و کنندجویی  شده تولید صرفه  جهت کاهش بهای تمام

ییری مواد، کاالی در  های مؤثر برای تحق  آن منجر به ابداع سیتتمی در زمینه موجودی کوشش
شود  نامیده می 1هنگام صطالح سیتتت تولید بهشده یردیده است که در ا جریان سازت و کاالی سازته

که یک موجودی  کوشند به جای این ها می هنگام، سازمان  در یک سیتتت تولید به کهطوری؛ به[1]
اما چنین روشی نیازمند  ؛انباشته را در انبار نگاه دارند، با کمترین میزان موجودی، تولید را انجام دهند

کنندیان زود در ارتباط  صورت نزدیک با تأمینطراحی یک سیتتت ویژه است و باید یک سازمان به
با رو، از این [.9]ها نیاز باشد، به موقع تأمین شوند که به آنباشد تا به این روش مواد و قطعات هنگامی

های مدیریت تولید  شتریان، دیگر شیوههای جدید تولیدی و طبیعت م های محیط توجه به ویژیی
باشد، کارایی زود را از دست داده است و امروزه  یذشته که دارای یکپارچگی کمتری در فرآیندها می

کننده نهایی  ها نیازمندند تا یکپارچگی را در تمام فرآیندهای تولید، از مواد زام یرفته تا مصرف شرکت
عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت به 2یت زنجیره تأمینرا داشته باشند. در همین راستا، مدیر

یویی به این شرایط را دارا است.  مناسب جریان مواد و کاال، اطالعات و جریان پول، توانایی پاسخ
بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است که وظیفه اصلی آن  3تر، مدیریت لجتتیک طور تخصصی به

سازی  و اطالعات مرتبط و ذزیرهریزی، اجرا و کنترل جریان متتقیت و معکوس مواد، کاالها  برنامه
 استمنظور بر آوردن الزامات مشتری ای کارا و اثربخش میان نقطه مبدأ و نقطه مصرف به یونهها بهآن
هایی هتتند که سازمان را جهت اجرای  های لجتتیکی شامل فعالیت لیتعبارت دیگر، فعابه [.12]

که هدف یک سیتتت لجتتیک کارا و اثربخش، طوری؛ بهکنند کامل مأموریتش پشتیبانی می
کاال و زدمات مناسب، به مقدار مناسب، با کیفیت مناسب، در زمان و مکان مناسب، با  کردن فراهت

ای که رضایت مشتریان  یونهت مناسب برای مشتریان نهایی است؛ بهقیمت مناسب و همراه با اطالعا
 [.7] شودطور کامل برآورده به

 
 . مبانی و چارچوب نظری پژوهش2

حذف اتالف و عوامـل غیرکـارای    در پیهنگام یک فلتفه تولیدی است که تولید به .هنگامتولید به
هنگام، سازمان بر اساس مفهوم تولید به [.16]مرتبط با زمان، نیروی انتانی، مواد و فرآیند تولید است 
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کند، در زمـان مناسـب بـه میـزان      محصول زود را بر اساس تقاضایی که از مشتریان زود دریافت می
هنگام بـر تتـهیل عملیـات فـروش،      کید تولید بهکند. تأ مناسب و با کیفیت مناسب، تولید و عرضه می
یـابی یـک    منظور بررسی میزان دستبه ،رو از این [.9]باشد  حذف ضایعات، بهبود کارایی و کیفیت می

توان به جریان مواد اولیه مورد استفاده در تولید، میـزان تعهـد    هنگام، می های تولید به سازمان به روش
 [.24] کردهنگام و مدیریت عرضه توجه  بهسازمان به اجرای روش تولید 

 
یک فلتفه مـدیریتی اسـت کـه سـعی بـر جامعیـت        ،مدیریت کیفیت جامع .مدیریت کیفیت جامع
های سازمانی )بازاریابی، امور مالی، طراحی، مهندسی، تولید، زدمات مربـوط   بخشیدن به کلیه عملکرد
 . مـدیریت [21]سازمانی را دارد منظور متمرکزشدن بر نیازهای مشتری و اهداف به مشتری و غیره( به

کیفیت جامع، رویکرد مدیریتی منتجت برای برآوردن نیازهای مشتریان است کـه بـا مشـارکت همـه     
بررسـی سـه    [.5]انـد   ها در سراسر جهـان آن را پذیرفتـه   شود و بتیاری از سازمان کارکنان حاصل می

کنـد. واهه مـدیریت،    دهنده مدیریت کیفیت جامع، به درک عمی  این مفهوم کمـک مـی   کلمه تشکیل
که فقط به وسیله بازرسـی و کنتـرل، نگهـداری و حفـظ      یعنی کیفیت در سازمان، مدیریت شود نه این

یران نیـاز و  چـه مشـتریان و مـد    شود و به مدیران ارشد متعهد اشاره دارد. واهه کیفیت یعنی عرضه آن
انتظار دارند. واهه جامع نیز به این معناست که مدیریت کیفیت جامع، همه افراد و همه امور سازمان را 

منظـور بررسـی میـزان    بـه  ،رو از ایـن  [.28]ییرد و به هر فرد درییر در این فرآیند اشاره دارد  در بر می
هـای کیفیـت    راهبرده تعهد کارکنان به توان ب برقراری نظام مدیریت کیفیت جامع در یک سازمان می

 کـرد کننـدیان توجـه    های تـأمین  در سازمان، مالحظات موجود در زصوص طراحی تولیدات و قابلیت
[24.] 
 

یویی سریع  چابکی، توانایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخ .چابکی تولیدکننده
یـویی در هنگـام مواجهـه بـا      سـرعت و قـدرت پاسـخ   یر  و کارا به آن تغییر است. واهه چابک توصیف

داده   یوی تغییـرات ر   های چابک نه تنها باید پاسخ رویدادهای دازلی و زارجی سازمان است. سازمان
هدف  ،رو از این [.10]بلکه باید با آرایشی مناسب قادر به کتب مزایای رقابتی برای زود باشند  ؛باشند

برای این کـار  نهادن به مشتریان و کارکنان که اساساً  سازی و ارج  سازمان چابک عبارت است از غنی
وکار روی ها را برای انجام واکنش مناسب نتبت به تغییراتی که در محیط کتب ای از قابلیت مجموعه

آمیـز  توان یفت که چابکی به توانـایی تولیـد و فـروش موفقیـت     پس می [.31]دهد، در ازتیار دارد  می
هـای تـأزیر کوتـاه و تنـوع انـدازه       از محصوالت با هزینه پایین، کیفیت بـاال، زمـان   ای دامنه یتترده
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کند که برای مشتریان مشخصی از تولید مبتنی بـر زواسـته انبـوه مشـتری، ایجـاد       ها اشاره می دسته
 [.6]کند  ارزش می
 

عبارت است از میزان توانـایی یـک بنگـاه بـرای حداکزرسـازی       1عملکرد عملیاتی .عملکرد عملیاتی
بـه بیـان    ؛[15]آالت و غیـره   میزان تولید با توجه به تمامی عوامل غیرانتانی تولید مانند ابزار، ماشین

کنـد. ایـن نـوع عملکـرد مربـوط بـه       عملکرد عملیاتی، کارایی دازلی سازمان را اندازه ییری میدیگر
عالوه، عملکـرد  وری، کیفیت محصول و رضایت مشتری است. بهاز قبیل بهرهعملیات دازلی سازمان 

یویی بـه نیازهـای مشـتریان اسـت. عملکـرد      عملیاتی وابتته به توانایی و ظرفیت سازمان برای پاسخ
 ،رو از ایـن  [.32]عملیاتی وظایفی از قبیل سطح موجودی، یردش نقدینگی و اطالعات عملکردی دارد 

 [.30]های عملیاتی سازمان است ها و برنامهراهبردعملیاتی حاصل  رفت که عملکردتوان نتیجه ی می
دی، اجرا و کنترل جریان و انبار مواد اولیه، کـاالی در جریـان سـازت،    بنیند زمانآلجتتیک را فر     

 کنند. کاشیالمحصول نهایی و اطالعات مرتبط با آنها و مورد نظر مشتری با حداقل هزینه تعریف می
هـای مـدیریت زنجیـره    عنوان یکی از بخـش پرفتور مدیریت زنجیره عرضه، مدیریت لجتتیک را به

هـای جلوبرنـده یـا    ریزی، اجرا و کنترل کـارا و اثـربخش جریـان   داند که زود شامل برنامهعرضه می
کننـده  کننده تا آزرین عرضـه معکوس، حمل و نقل، انبار، زدمات و اطالعات مرتبط بین اولین عرضه

ریـزی و همـاهنگی همـه    یویی به نیاز مشتری اسـت. هـدف مـدیریت لجتـتیک برنامـه      برای پاسخ
رسـانی بـه مشـتریان بـا کمتـرین      های ضروری برای رسیدن به سطوح مطلوب کیفیت زدمات فعالیت

 [.18] هزینه ممکن است

 
معیـاری بـرای   عملکرد در لغت به معنی حالـت یـا کیفیـت کـارکرد اسـت. عملکـرد،        .عملکرد مالی

هـایی در بـازار،    ییری کارایی و اثربخشی سازمان در دورة زمانی ویژه است کـه از طریـ  نشـانه    اندازه
 [.8] شود مشتری و میزان فروش آن سازمان مشخص می

های تعامـل بـا    کند و نیز حوزه چه شرکت تولید می ای است و آن عملکرد سازمانی مفهوم یتترده     
هـا، وظـایف و    دادن مأموریتعبارت دیگر، عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ییرد؛ به آنها را در بر می

این  [.20]شود. عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی است  های سازمانی و نتایج آنها اطالق می فعالیت
ت. در اسـ  زیـادی اهمیـت   دارایهای اقتصادی سـازمان   های مالی، عملیاتی و فعالیت ارزیابی در مقوله
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هـای مـالی صـورت     هـا براسـاس شـازص    ها و سازمان حال حاضر، ارزیابی عملکرد بتیاری از شرکت
دهنـده زالصـه و سـر جمـع عملیـات و       طورکلی، عملکرد مـالی هـر سـازمان، نشـان    به [.2]ییرد  می

در های مالی یک سازمان بوده و ارزیابی متتمر عملکرد مالی و شناسایی عوامـل مـؤثر بـر آن     فعالیت
ریزی، انجـام کـار،    ریزی، برنامهبهبود عملکرد سازمانی و تتهیل چرزش سیکل مدیریت یعنی بودجه

با توجه به اهمیت عملکرد سازمانی و بـا   [.11]بررسی کار و عمل مناسب و صحیح نقش بتزایی دارد 
الی عبـارت  ییرد، تعریـف عملکـرد مـ    توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می

است از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راسـتای افـزایش ثـروت آنـان نائـل      
آید. این اهداف عملیاتی که مدیرعامل شرکت در راستای دستیابی به هدف اصـلی یعنـی افـزایش     می

دارایـی، بـازده    ها و معیارهایی نظیـر سـود، بـازده   کند، دربرییرنده شازص ثروت سهامداران دنبال می
شود و در نهایـت منجـر بـه     باشد که بخشی از عملکرد سازمان را شامل می یذاری و غیره می سرمایه

 [.3]شود  تشخیص و تبیین میزان اثربخشی سازمانی می
 

بررسی ارتباط میان تولیـد  »( با عنوان 2003) 1پژوهشی توسط فولرتون و همکاران .پیشینه پژوهش
هنگام  مطالعه رابطه میان روش تولید به ،انجام یرفت. هدف از این پژوهش «مالیهنگام و عملکرد  به

 –شـده، توصـیفی    های تولیدی در کشـور آمریکـا بـود. روش پـژوهش انجـام      با عملکرد مالی شرکت
تولیدی در آمریکا بود که از ابزار پرسشنامه به   شرکت 253همبتتگی بوده و نمونه مورد بررسی شامل 

هـای پـژوهش نشـان     ها استفاده شده است. یافته ها از مدیران تولید این شرکت داده آوریعجممنظور 
کنند، عملکرد مـالی ارتقـاء    هنگام را اجرا و پشتیبانی می  هایی که روش مدیریت تولید به داد، در شرکت
 .[17] یافته است

هنگام و عملکرد شرکت. شـواهد   بهبررسی ارتباط میان تولید »عنوان  با( پژوهشی 2009) 2اُبامیرو     
هنگام و عملکرد  با هدف مطالعه رابطه میان تولید به «های منتخب متتقر در نیجریه تجربی از شرکت

همبتتگی بود. جامعـه مـورد بررسـی وی شـامل      -شده توصیفیانجام پژوهشبه انجام رساند. روش 
هـا از پرسشـنامه    آوری داده منظـور جمـع  به نفر از کارکنان صنایع تولیدی منتخب در نیجریه بود. 300

ا حاکی از آن اسـت  ه یافته انجام شد. SPSSافزار  ها با استفاده از نرم و تحلیل داده بررسی .شداستفاده 
 .[27] هنگام وجود دارد داری میان عملکرد شرکت و سبک تولید بهکه ارتباط معنا
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2. Obamiro 



 113                                                                         ...یدشرکت بر اساس تول یعملکرد مال یارتقا یندیفرآ یالگو

هنگـام بـر    بررسـی اثـرات تولیـد بـه    »( با عنـوان  2009) 1پژوهش دیگری توسط مایگا و جاکوب     
هنگام بر عملکـرد   با هدف بررسی اثرات عمده اجرای سبک تولید به «عملکرد: یک یادداشت پژوهشی

هـایی کـه ایـن روش را     کنند بـا شـرکت   هنگام را اجرا می هایی که تولید به ها و مقایته شرکت شرکت
بودنـد   کـرده هنگـام را اجـرا    شرکت که اصول تولید به 131وهش بر انجام شد. این پژ ،اند پیاده نکرده
هنگـام بـر میـزان بـازده      های این پژوهش حاکی از آن بود که که اقدامات تولید به یافته انجام یرفت.

هـایی کـه    ها نشان از آن داشت که میان عملکرد شرکت سایر یافته ،ها اثر مزبت دارد. همچنین دارایی
کننـد،   هنگام را اجرا نمی های تولید به هایی که روش هنگام توجه دارند با آن دسته از شرکت به تولید به

 .[26] های معناداری وجود دارد تفاوت
هنگـام بـر عملکـرد مـالی:      تأثیر تولیـد بـه  »( با عنوان 2010پژوهشی توسط صالحی و همکاران )     

هنگام بر عملکـرد مـالی    با هدف شناسایی اثرات اجرای روش تولید به «های ایرانی شواهدی از شرکت
علّـی بـوده و بـرای     –هـا توصـیفی    داده آوریجمـع های منتخب ایرانی انجـام یرفـت. روش    شرکت
شرکت  130مل مدیران تولید ها از پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شا آوری داده جمع

هـای پـژوهش نشـان داد کـه      باشـد. یافتـه   تولیدی که در بورس سهام تهران فهرست شده بودند، می
هـای   هنگام نه تنها بر عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد؛ بلکه بـر سـایر جنبـه    سازی روش تولید به پیاده

 .[29] عملکرد غیرمالی شرکت نیز اثریذار است
هنگام، عملکرد عملیـاتی   تولید چابک: رابطه میان تولید به»به بررسی ( 2011) 2همکاراناینمان و      

هنگام با تولید چابک و ارتباط آن با عملکـرد   با هدف بررسی رابطه تولید و زرید به «و عملکرد شرکت
از نفـر   250. جامعـه مـورد بررسـی شـامل     انـد پردازتهمالی، عملکرد بازار و عمکرد تولید یک شرکت 

 آوریجمـع باشـد. ابـزار    هـای تولیـدی مـی    مدیران و کارشناسان تولید، عملیات، زرید و توزیع شرکت
های این  افزار لیزرل بهره یرفته شد. یافته ها از نرم و تحلیل داده بررسیها، پرسشنامه بوده و برای  داده

های  یافته ،بک دارد. همچنینرابطه متتقیمی با تولید چا ،هنگام پژوهش نشان داد که زرید و تولید به
 .[22] این پژوهش حاکی از آن بود که تولید چابک با عملکرد شرکت ارتباط متتقیت و مزبتی دارد
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 های پژوهشهفرضی

 هنگام بر عملکرد عملیاتی تأثیر مزبت و معناداری دارد. فرضیه اول: تولید به
 تأثیر مزبت و معناداری دارد.هنگام بر مدیریت کیفیت جامع  فرضیه دوم: تولید به

 فرضیه سوم: مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد عملیاتی تأثیر مزبت و معناداری دارد.
 فرضیه چهارم: مدیریت کیفیت جامع بر چابکی سازمان تاثیر مزبت دارد.

 فرضیه پنجت: عملکرد عملیاتی بر عملکرد لجتتیک تأثیر مزبت و معناداری دارد.
 سازمان بر عملکرد لجتتیک تأثیر مزبت و معناداری دارد.فرضیه ششت: چابکی 

 فرضیه هفتت: عملکرد لجتتیک برعملکرد مالی تأثیر مزبت و معناداری دارد.
 هنگام بر عملکرد مالی تأثیر مزبت و معناداری دارد. فرضیه هشتت: تولید به

 

صورت زیـر ارائـه   همدل پیشنهادی محق  بهای پژوهش هبا توجه به فرضی پژوهش.مدل مفهومی 
 است. شده

 

 ((2010)و زلبتت و همکاران ( 2011)مدل اینمان و همکاران )با اقتباس از  . مدل مفهومی پژوهش1شکل 
 

 شناسی پژوهشروش .3

شرکت بزرگ در اسـتان زوزسـتان اسـت. اطالعـات در دو مرحلـه       123نمونه این مطالعه شامل      
بخانـه و  برای نگاشـتن پیشـینه و مبـانی نظـری از مطالعـات کتا     آوری شده است. در مرحله اول  جمع

های مرتبط به هدف این مطالعـه اسـتفاده شـده اسـت و در      گران در حوزهبررسی مقاالت سایر پژوهش
ها از پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه استاندارد بـوده و   داده آوریجمعمرحله دوم برای 
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)زیلی کت، کت، متوسط، زیاد، زیلی زیاد(. روایی محتـوای   ت برزوردار استای لیکراز طیف پنج یزینه
پایایی آن با استفاده  ،این پرسشنامه توسط کارشناسان و زبریان امر مورد تأیید قرار یرفته و همچنین

پرسشـنامه   ،دست آمد. در نهایـت هب SPSS، 85/0افزار از ضریب آلفای کرونبا  و با بهره جتتن از نرم
هــا از دو و تحلیــل داده بررســیمنظــور هــا توزیــع شــد. بــه بــین مــدیران مــالی و عملیــاتی ســازمان

 است. هاستفاده شد lisrel 8.50و  SPSS 18افزار نرم
 

 هایافتهتحلیل  .4

 ئه شده است.انتایج آزمون همبتتگی پیرسون ار 1در جدول  .آزمون همبستگی
 

 آزمون همبتتگی هایهنتایج فرضی .1جدول 

 پژوهشمدل اصلی 
 ضریب

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

سطح 

 خطا
sig فرضیه 

 رد 053/0 05/0 0306/0 175/0 هنگام بر عملکرد عملیاتی تأثیر تولید به

 تأیید 000/0 05/0 1608/0 401/0 هنگام بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر تولید به

 تأیید 000/0 05/0 3492/0 580/0 تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد عملیاتی

 تأیید 000/0 05/0 3180/0 564/0 تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر چابکی سازمان

 تأیید 000/0 05/0 2143/0 463/0 تأثیر عملکرد عملیاتی بر عملکرد لجتتیک

 تأیید 000/0 05/0 3375/0 581/0 تأثیر چابکی سازمان بر عملکرد لجتتیک

 تأیید 000/0 05/0 1115/0 334/0 لجتتیک بر عملکرد مالیتأثیر عملکرد 

 تأیید 000/0 05/0 0778/0 279/0 هنگام بر عملکرد مالی تأثیر تولید به

 

 های استخراج شده از مدل شاخص
 

 های استخراج شده از مدلشازص .2جدول 

 مقدار هنجار مقدار شاخص نام شاخص

 > 64/0 9/0 (GFI) شازص نیکویی برازش

 نزدیک به یک 60/0 (AGFIشده ) شازص نیکویی برازش اصالح

 > NFI 81/0 9/0))بونت  -شازص برازش هنجار شده بنتلر

 > 80/0 9/0 (RFIشازص برازش نتبی )

 > 90/0 9/0 (IFI) شازص برازش افزایشی

 > 90/0 9/0 (NNFI( یا )ILIلویس ) -شازص تاکر

 نزدیک به صفر 084/0 (RMRریشه میانگین مربعات باقیمانده )

 > CFI 90/0 9/0)) شازص برازش تطبیقی

 > 76/0 6/0 (PNFIشازض برازش هنجارشده مقتصد )

X2/df 85/1 3تر از کوچک 
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هـای تجربـی   مـدل مناسـبی اسـت و داده    ،شـده هـای ارائـه  مدل و شـازص  ،2با توجه به جدول      
مدل در حالـت اسـتاندارد و معنـاداری     هایهفرضیآوری شده با آنها سازیار است. در ادامه بررسی  جمع

 ارائه شده است.
 

 
 های مدل در حالت استاندارد. بررسی فرضیه2شکل 
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 های مدل در حالت معناداری. بررسی فرضیه3شکل 

 
 بیان کرد. 3صورت جدول هتوان نتایج را بمی 3شکل با توجه به مدل 
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 نتایج آزمون مدل پژوهش .3جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
هنگام بر عملکرد عملیاتی تـأثیری نـدارد و ایـن فرضـیه رد      دهد تولید به نشان می 3نتایج جدول      
هنگام بر عملکرد مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی تأثیر مزبت و معنـاداری دارد.   شود. تولید به می

مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد عملیاتی و چابکی سازمان تأثیر مزبـت و چشـمگیری دارد.    ،همچنین
ها  عالوه بر این، عملکرد عملیاتی بر عملکرد لجتتیک نیز تأثیر مزبت و معناداری دارد. با توجه به داده
لکـرد  چابکی سازمان بر عملکرد لجتـتیک نیـز تـأثیر مزبـت و معنـاداری دارد و در نهایـت تـأثیر عم       

 لجتتیک بر عملکرد مالی سازمان تأثیری مزبت و معنادار است.
 

 و پیشنهادگیری  نتیجه .5

ـ هنگـام   تولید بـه ادعا شده بود که  ،در فرضیه اول پژوهش      ـ  و مزبـت  ریثأت عملکـرد   بـر ی دار امعن
ی دارامعن عدد، 3جدول  به توجه بادهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسیکه  داردعملیاتی 

ـ ا چـون  و باشـد  یمـ  -87/0 برابر ریمتغدو  نیماب ریمت  -96/1و بیشـتر از   96/1تـر از   کـت  مقـدار  نی
ضـریب بتـای اسـتاندارد     عـدد  چونی طرف ازشود.  این فرضیه تأیید نشده و رد می، رونیا از ؛باشد یم
جـدول   بـه  توجه با ریمتغی دو اثریذار زانیم. باشد یمغیرمتتقیت  اثر نیا، باشد یممنفی  آمدهدست به
ـ تغ واحد کی یازا به دهد یم نشان که است( -10/0)برابر(، 6) ـ متغ در ریی ـ متغ ،هنگـام  تولیـد بـه   ری  ری

 .افتی زواهد رییتغعملکرد عملیاتی  بادر جهت معکوس  و واحد -10/0عملکرد عملیاتی 
مدیریت کیفیت جامع  بری دار امعن و رمزبتیثأتهنگام  تولید بهادعا شده بود که  ،در فرضیه دوم     
 ریمتی دارامعن عدد، 3جدول  به توجه بادهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسیکه  دارد
این فرضیه  ،رونیازا ؛باشد یم 96/1 از تر بزرگ مقدار نیا چون و باشد یم 79/4 برابر ریمتغدو  نیماب

 نتایج استاندارد T-value مدل اصلی

 رد فرضیه -10/0 -87/0 هنگام بر عملکرد عملیاتی تأثیر تولید به

 تأیید فرضیه 53/0 79/4 هنگام بر مدیریت کیفیت جامع تأثیر تولید به

 تأیید فرضیه 80/0 08/5 تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد عملیاتی

 تأیید فرضیه 65/0 61/5 مدیریت کیفیت جامع بر چابکی سازمانتأثیر 

 تأیید فرضیه 37/0 27/3 تأثیر عملکرد عملیاتی بر عملکرد لجتتیک

 تأیید فرضیه 45/0 07/4 تأثیر چابکی سازمان بر عملکرد لجتتیک

 تأیید فرضیه 30/0 95/2 تأثیر عملکرد لجتتیک بر عملکرد مالی

 تأیید فرضیه 25/0 39/2 بر عملکرد مالیهنگام  تأثیر تولید به
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 تیمتتق اثر نیا، است مزبت آمده دستبهی دار امعن عدد چونی طرف از ییرد. مورد تأیید قرار می
ی ازا به دهد یم نشان که است 53/0 برابر، 3جدول  به توجه با ریمتغی دو اثریذار زانمی. باشد یم
تولید  باا راست هت و واحد 53/0 مدیریت کیفیت جامع ریمتغهنگام،  تولید به ریمتغ در رییتغ واحد کی
 . افتی رزواهدییتغهنگام  به

عملکرد عملیاتی بری دارامعن و مزبت ریثأتادعا شده بود که مدیریت کیفیت جامع  ،در فرضیه سوم     
ـ  عـدد ، 3جدول  به توجه بادهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسیکه  دارد  ریمتـ ی دار امعن
این فرضـیه   ،رونیا از ؛باشد یم 96/1 از تربزرگ مقدار نیا چون و باشد یم 08/5 برابر ریمتغدو  نیماب

ـ ا، باشـد  یم مزبت آمده دستبهی دار امعن عدد چونی طرف از .ییرد مورد تأیید قرار می  تیمتـتق  اثـر  نی
ی ازا بـه  دهـد  یمـ  نشـان  که است 80/0 برابر، 3جدول  به توجه با ریمتغی دو اثریذار زانیم. باشد یم
 بـا  راسـتا  هـت  و واحـد  80/0 عملکـرد عملیـاتی   ریمتغ ،مدیریت کیفیت جامع ریمتغ در رییتغ واحد کی

 .افتی زواهد رییتغعملکرد عملیاتی 

چابکی  بری دارامعن و مزبت ریثأتادعا شده بود که مدیریت کیفیت جامع  ،در فرضیه چهارم     
ی دار امعن عدد، 3جدول  به توجه بادهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسیکه  داردسازمان 

این  ،رونیا از ؛باشد یم 96/1 از تربزرگ مقدار نیا چون و باشد یم 61/5 برابر ریمتغدو  نیماب ریمت
 اثر نیا باشد یم مزبت آمده دستبهی دار امعن عدد چونی طرف از. ییرد فرضیه مورد تأیید قرار می

 به دهد یم نشان که است 65/0 برابر، 3جدول  به توجه با ریمتغی دو اثریذار زانمی. باشد یم تیمتتق
 با راستا هت و واحد 65/0چابکی سازمان  ریمتغ ،مدیریت کیفیت جامع ریمتغ در رییتغ واحد کی یازا

 .افتی زواهد رییتغمدیریت کیفیت جامع 

عملکرد لجتتیک  بری دار امعن و مزبت ریثأتادعا شده بود که عملکرد عملیاتی  ،در فرضیه پنجت     
 ریمتی دار امعن عدد، 3جدول  به توجه بادهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسیکه  دارد
این فرضیه  ،رونیا از ؛باشد یم 96/1 از تربزرگ مقدار نیا چون و باشد یم 27/3 برابر ریمتغدو  نیماب

 تیمتتق اثر نیا باشد یم مزبت آمده دستبهی دار امعن عدد چونی طرف از. ییرد مورد تأیید قرار می
ی ازا به دهد یم نشان که است 37/0 برابر، 3جدول  به توجه با ریمتغی دو اثریذار زانیم. باشد یم
عملکرد  با راستا  هت و واحد 37/0 عملکرد لجتتیک ریمتغعملکرد عملیاتی  ریمتغ در رییتغ واحد کی

 .افتی زواهد رییتغعملیاتی 
 عملکرد لجتتیک بری دار امعن و مزبت ریثأتادعا شده بود که چابکی سازمان  ،در فرضیه ششت     
 ما ریمتی دار امعن عدد، 3جدول  به توجه بادهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسیکه  دارد
این فرضیه  ،رونیا از ؛باشد یم 96/1 از تربزرگ مقدار نیا چون و باشد یم 07/4 برابر ریمتغدو  نیب
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 تیمتتق اثر نیا باشد یم مزبت آمده دستبهی دار امعن عدد چونی طرف زا .ییرد مورد تأیید قرار می
ی ازا به دهد یم نشان که است 45/0 برابر، 3جدول  به توجه با ریمتغی دو اثریذار زانیم. باشد یم
چابکی  با راستا  هت و واحد 45/0عملکرد لجتتیک  ریمتغچابکی سازمان  ریمتغ در رییتغ واحد کی

 .افتی زواهد رییتغسازمان 
 داردعملکرد مالی بری دار امعن و مزبت ریثأتادعا شده بود که عملکرد لجتتیک  ،در فرضیه هفتت     
 نیماب ریمتی دار امعن عدد، 3جدول  به توجه بادهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسیکه 
این فرضیه مورد  ،رونیا از ؛باشد یم 96/1 از تربزرگ مقدار نیا چون و باشد یم 95/2 برابر ریمتغدو 

. باشد یم تیمتتق اثر نیا باشد یم مزبت آمده دستبهی دار امعن عدد چونی طرف از .ییرد تأیید قرار می
 واحد کی یازا به دهد یم نشان که است 30/0 برابر، 3جدول  به توجه با ریمتغی دو یذار اثر زانیم
 رییتغعملکرد لجتتیک  با راستا  هت و واحد 45/0عملکرد مالی  ریمتغعملکرد لجتتیک  ریمتغ در رییتغ

 .افتی زواهد
که  داردعملکرد مالی  بری دار امعن و مزبت ریثأتهنگام  ادعا شده بود که تولید به ،در فرضیه هشتت     

دو  نیب ما ریمتی دارامعن عدد، 3جدول  به باتوجهدهد  و تحلیل آماری بین این دو نشان می بررسی
این فرضیه مورد تأیید  ،رونیا از ؛باشد یم 96/1 از تربزرگ مقدار نیا چون و باشد یم 39/2 برابر ریمتغ

 زانیم. باشد یم تیمتتق اثر نیا باشد یم مزبت آمده دستبهی دار امعن عدد چونی طرف از .ییرد قرار می
 در رییتغ واحد کی یازا به دهد یم نشان که است 25/0 برابر، 3جدول  به توجه با ریمتغی دو اثریذار
 .افتی زواهد رییتغهنگام  تولید به با راستا  هت و واحد 25/0عملکرد مالی  ریمتغهنگام تولید به ریمتغ
 

 شود: ارائه میهای زیر آمده پیشنهاددستهبا توجه به نتایج ب ها.پیشنهاد
هنگام را مـدنظر قـرار    شود که اهمیت روزافزون سیتتت تولید بههای تولیدی پیشنهاد می به سازمانـ 

هایی که توانایی بالقوه برای اجرای این سیتتت را هنگام را در شرکتداده و سعی شود سیتتت تولید به
 اجرا کنند.دارند، 

هـایی   شود که کلیه فعالیـت  های تولیدی توصیه می هنگام به سازمان منظور اجرای سیتتت تولید بهبهـ 
 کنند.ها و تکرار فرآیندها اجتناب  کاری و از دوباره کردهرا که فاقد ارزش افزوده هتتند را حذف 

بهبـود مـداوم تأکیـد    بـر   بایـد دارند،  هنگام و ارتقاء کیفیت یام برمی هایی که در راه تولید به سازمانـ 
سازی عملیات تولید بتیار حائز اهمیت است. از این  منظور سادهداشته باشند که در این متیر، تالش به

به استانداردسازی عملیات زـود توجـه    بایدهای تولیدی با هدف کاهش ضایعات زود  یذشته، سازمان
منظور ارتقـاء  به ،چنینکار ییرند. همهای تولیدی را به شده مدیریت سیتتت و رویکردهای پذیرفته کنند
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شـود کـه در مقابـل تقاضـای      های تولیـدی توصـیه مـی    تولید ناب، به سازمان اجرایسطح کیفیت و 
 ها را با مشتری پیوند دهند.کرده و آن پذیر بوده و تمامی فرآیندها را یکپارچه مشتریان زود انعطاف

هـای یروهـی بـا     شود که بر فعالیـت  تولیدی توصیه میهای  منظور تحق  تولید چابک، به سازمانبهـ 
تواننـد بـا سـایر     های تولیدی می چنین، این سازمانکنند. همتمرکز  ،هایی که وظایف متقابل دارند تیت

بـه منظـور    ،. از سوی دیگرکنندو فرآیندهای زود را یکپارچه  های دیگر شراکت تجاری برقرار شرکت
بتترسازی و ایجاد  ،عالوهکنندیان الزامی است. به ط نزدیک با تأمینتحق  تولید چابک، برقراری ارتبا

فرهنگ تفکر، نواندیشی و تحول در سازمان از اهمیت زاصی برزوردار است که ایـن مـوارد متـتلزم    
هـای تولیـد    چنین، در اجرای برنامـه باشد. هم آنها میتفویض ازتیار به کارکنان سازمان و رضایتمندی 

بایـد مـدنظر مـدیران     آنهـا هـای   روزرسانی دانـش و مهـارت  نان چندمهارته و بهچابک، پرورش کارک
 های تولیدی باشد. سازمان
هنگام، چابکی در سازمان و توان عملکرد مالی شرکت را با بهره جتتن از تولید بهیونه میبدین     

 مدیریت کیفیت جامعه ارتقا بخشید.

 
 های آتی پیشنهاد برای پژوهش

نظر یرفته و تأثیر متغیرهایی  عنوان متغیر وابتته درهنگام را به آتی تولید به یها در پژوهشتوان  میـ 
 کرد.چون، سبک مدیریت، سازتار بازار، مدیریت زنجیره تأمین و غیره را بر آن بررسی هم

را بررسـی و  TOPSIS  یـا  ANPروش هنگـام را بـا اسـتفاده از     توان عوامل سیتـتت تولیـد بـه    میـ 
 کرد.بندی  اولویت

گران، پژوهشی با عنـوان مشـابه را در صـنایع تولیـدی کوچـک و      شود که سایر پژوهش ـ پیشنهاد می
 متوسط صورت دهند.
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