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در شرکت های بزرگ تولیدی در استان گیالن
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انعطاف پذیری تولید، به عنوان یکی از قابلیت های پویایی است که بطور موثر منجر بهروری و مزیت
رقابتی را برای سازمان ها فراهم می آورد. اقدامات استراتژیک به عنوان فرایندهای طراحی و

مدیریت در راستای عملکرد عملیاتی و سازمانی محسوب می شود که در نهایت بهره وری سازمان را
به همراه دارد. هدف این پژوهش تاثیر یکپارچگی داخلی و خارجی و مدیریت ریسک زنجیره تامین بر

انعطاف پذیری تولید در شرکت های بزرگ تولیدی در استان گیالن است. این تحقیق از حیث هدف
کاربردی و در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش نیز از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی

است. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های تولیدی بزرگ در استان گیالن هستند. روش جکع آوری
داده ها در این تحقیق میدانی است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده

و روش نمونه گیری سرشماری است. برای تجزیه و تحلیل فرضیات از نرم افزار pls و spss استفاده
شده است.نتایج حاکی از تاثیر یکپارچگی داخلی بر انعطاف پذیری تولید شرکته های بزرگ تولیدی، تاثیر

یکپارچگی خارجی بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی، تاثیر مدیریت ریسک زنجیره تامین
بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی، نقش تعدیل گر مدیریت ریسک زنجیره تامین در
تاثیر یکپارچگی داخلی بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی و نقش تعدیل گر مدیریت

ریسک زنجیره تامین در تاثیر یکپارچگی خارجی بر انعطاف پذیری تولید شرکت های بزرگ تولیدی در
استان گیالن است.
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