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 چکیده

 

 بازار، تقاضای رد تغییرات به مؤثر طوربه و سریع پاسخ برایها سازمان توانایی به را چابکی شده پذیرفته رایج عاریفت

 چابک هاینگاهب. است کرده مربوط تحویل، و کمیت کیفیت، خصوصیات، قیمت، برحسب مشتری، هاینیازمندی یافتن هدف با

 تحویل و لیدتو برای را سازمان هایقابلیت چابکی این، بر عالوه. دهندمی نشان واکنش مؤثر بطور و سرعت با متغیر بازارهای به

 ردنب بین از مشتری، رضایت افزایش تولید، هایهزینه کاهش. دهدمی قرار تأثیر تحت ور،بهره هزینه با جدید محصوالت

 یاید. اغلبب بدست چابکی استراتژی طریق از تواندمی که است مزایایی جمله از رقابت، افزایش و افزودهارزش فاقد هایفعالیت

 رواین از. ندباشمی آینده در شرایط آن بهبود برای تمهیداتی گرفتن پیش در و خود فعلی وضعیت ارزیابی دنبال بهها سازمان

 زنجیره عملکرد ارزیابی عموماً. شودمی تلقی نوین مدیریت در توجه مورد موضوعات مهمترین از یکیها پروژه موفقیت ارزیابی

 زنجیره عملکرد ارزیابی. رودمی شمار به اثربخش گیریتصمیم و کنترل ،ریزیبرنامه در اساسی و ضروری عنصر یک تأمین

 و ریانمشت انتظارات کردن برآورده حیث از تأمین زنجیره هایفعالیت با رابطه در مدیران برای را اطالعاتی و بازخورد ،تأمین

 نجیرهز منظر از چابکی رویکرد از استفاده تأثیر حاضر پژوهش هدف. نمایدمی فراهم سازمان استراتژیک اهداف تحقق میزان

 است عبارت پژوهش آماری این باشد. جامعهمی( شهرسازی استان تهران و راه سازمان) عمرانی یهاپروژه موفقیت در تأمین

 انتخاب نفر 712 کوکران فرمول طبق که باشدمی نفر 055 که شهرسازی استان تهران و راه سازمان کارکنان و مدیران تمام از

 .دارد تأثیر عمرانی هایپروژه موفقیت بر چابکی ابعاد اند نتایج پژوهش حاضر نشان داد کهشده

 عمرانی هایپروژه موفقیت ،تأمین زنجیره چابکی، ویکردر کلیدواژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Acceptable adherence is associated with agility to the ability of organizations to respond 

promptly and effectively to changes in market demand, with the aim of identifying customer 

needs, in terms of price, quality, quantity, and delivery. Agile firms react quickly and 

effectively to changing markets. In addition, agility affects the organization's capabilities to 

produce and deliver new products at cost-effective levels. Reducing production costs, 

increasing customer satisfaction, eliminating value added activities, and increasing competition 

is one of the benefits that can be gained through agility strategies. Most organizations seek to 

assess their current situation and take steps to improve those conditions in the future. Hence, 

evaluating the success of projects is considered one of the most important issues in modern 

management. Generally, supply chain performance assessment is an essential element of 

effective planning, control and decision making. Supply chain performance assessment 

provides feedback and feedback to managers about supply chain activities in terms of meeting 

customers' expectations and achieving the strategic goals of the organization. The purpose of 

the present research is to investigate the effect of agility approach from the supply chain 

perspective on the success of the construction project (Tehran city road and urban 

organization). The statistical population of this research is all managers and employees of 

Tehran city road and urban planning organization, which is 500 people. According to Cochran 

formula, 217 people were selected. The results of this study showed that agility dimensions 

affect the success of development projects. 
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