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 چكيده
ها را مجاب ساخته است که از تمامی ابزارهاای مجواجد بارای وکار، شرکتدر عصر حاضر وضعیت رقابتی شدید در دنیای کسب

هاای باازار، عاد  . نجساا ستهاین معیارهای سنجش مجفقیت شرکتتربهبجد عملکرد خجد استفاده کنند؛ زیرا عملکرد یکی از مهم

های تجلید نااب تفاده از سیستمها را به سمت اساطمینا  محیطی، نیاز به استفاده بهینه از منابع و رسید  به مزیت رقابتی، شرکت

چابک بر عملکرد شرکت در شرایط های نابثیر فعالیتهدف این مقاله بررسی تا و چابک برده است تا عملکرد خجد را بهبجد بخشند.

 ا بااهپذیری شاخصو تعامل شدهشناسایی ی آ چابک و ابعاد عملکردهای نابفعالیت پس از بررسی مبانی نظری، لذا است.مختلف 

-هاای ناابپذیری فعالیتهای مربجط به تعامل. گردآوری دادهبررسی گردیدچابک بر عملکرد های نابهم و میزا  اثرگذاری فعالیت

افازار وسیله نار ها بهچابک با استفاده از پرسشنامه مقایسه زووی و از طریق برگزاری پنل تخصصی خبرگا  صجرت پذیرفت و داده

MICMAC باور  صجرت سناریجسازی و با روش شبکهچابک بر عملکرد و پایداری شرکت بههای نابثیرگذاری فعالیتاتو  شد یلتحل
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 مقدمه-9
ها با محیطی متلاطم، پجیا، پیچیاده در وها  امروزی سازما 

ها به طارق مختلاف اند. در چنین شرایطی شرکتو متغیر مجاوه

 و سااعی خااجد هسااتند  در وسااتججی بهبااجد روزافاازو  عملکاارد

ری کارده و آ  را باا گیعملکردشا  را انادازه دائمطجر بهکنند می

رقبایشا  مقایسه کنند تا بتجانند اقدامات لااز  را وهات حصاج  

 .[3]که آنها را در باازار حفان نمایاد انجا  دهند سطح عملکردی

کنناد، گذارا  را واذب میهای با عملکرد خاجب سارمایهسازما 

شارکت را  یعملکرد کل ،گذاریگیری در سرمایهتصمیم یبرا رایز

 یبررساا هیآورد  ساارما رو یااب ایااد ، مانااد  وارد شاا یباارا

هاایی راهباردبر این اساس مدیرا  باید باه دنباا   .[13]کنندمی

آ  از هماه باشند که با تجوه باه شارایط، در یاک وضاعیت ایاده

های مجوجد و ضاروری بارای بهباجد عملکارد و ها و فعالیتشیجه

ملکارد . ع[0]اساتفاده کنناد نیماتاافزایش تجا  رقابتی زنجیاره 

هاای مادیریتی های مجردبحث در پاژوهشترین سازهیکی از مهم

-شارکت ترین معیار سنجش مجفقیات دراست و بدو  شک مهم

شجد. عملکرد در لغات یعنای حالات یاا های تجاری محسجب می

تاجا  گفات عملکارد ساازمانی یاک می ،کیفیت کارکرد و درواقع

انی اشااره سازه کلی است که بر چگاجنگی انجاا  عملیاات ساازم

همچنین عملکارد ساازمانی بیاانگر چگاجنگی دساتیابی . [0]دارد

 .[72است]سازما  به اهداف بازار و اهداف مالی 

، داساتا  "0ماشین کاه وهاا  را تغییار داد "با انتشار کتاب 

طجر . مزایااای اصااج  ناااب بااه[11]تجلیااد ناااب هاام شاارو  شااد

سااری بااه یااک  "ناااب  ". عبااارت سااتاشدهای شناختهگسااترده

هااا باارای از بااین باارد  ضااایعات، کاااهش حلهااا یااا راهفعالیت

 افزوده و بهافزوده، بهبجد فرآیندهای ارزشهای بدو  ارزشفعالیت

یکای از مفااهیم یاا . [13]حداکثر رسااند  عملکارد اشااره دارد

مفهاج   ،گاذردیماهایی که کمتار از دو دهاه از عمار آ  پارادیم

های ودیاد باه دنباا  یاز سازما اسات که برخاسته از ن 1چابکی

تجلیاد  و ن مانند تجلید دستی، تجلید انبجهتکامل رویکردهای پیشی

چابکی پارادایمی برای فعالیت درصاحنه تجاارت  .[77است]ناب 

های ذهنای امروز)عرضه محصجلات و خادمات  اسات و برداشات

روج  و مشتری، عرضه و فاروش، ودیدی را پیرامج  تجلید، ارباب

های مختلف روابط تجاری، ارزیابی عملکرد کارکناا  شکلخرید، 

منظجر ها به. بسیاری از شرکت[11]کندها و... فراهم میو سازما 

ها، بهباجد خادمات مشاتری و دساتیابی باه مزیات کاهش هزینه
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که باا درحالی ؛رقابتی در حا  پیگیری تجلید ناب و چابک هستند

هاای ازار مساتلز  روشافازایش تدریجی پیچیدگی، سناریجهای ب

های مهم اصج  ناب و چاباک را باا هام تری است که ویژگیقجی

داشته باشد. در این زمیناه، یکااارچگی راهباردی اصاج  نااب و 

که مزایای هار  متجلد شده است 3چابکچابک با عنجا  اصج  ناب

حاااا  باااا تجواااه باااه  [.1]دو رویکااارد نااااب و چاباااک را دارد

هاای شجد که فعالیاتا  مطرح میجهای محیطی این سپیچیدگی

چابک تحت سناریجهای مختلف، باه چاه میازا  بار عملکارد ناب

ثیر ا؛ بناابراین در ایان پاژوهش ارزیاابی تااستثیرگذار اشرکت ت

ها تحات چابک بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکتهای نابفعالیت

ازوملاه  6ن. شبکه باور بیازیمدنظر قرار داردسناریجهای متفاوت 

وتحلیل سناریجها دارد هایی است که نقش کلیدی در تجزیهروش

گااردد. های ماادیریتی اسااتفاده ماایگیریو از آ  باارای تصاامیم

های بیاازی، ساااختارهایی نمااجداری باارای نمااایش روابااط شاابکه

  استنباط احتماالی باا آ  احتمالی میا  متغیرهای متعدد و انجا

 .ستمتغیرها

اف پژوهش، ایان پاژوهش شده و اهدبا تجوه به مطالب مطرح

ثر بار عملکارد شارکت، جچاباک مابه دنبا  شناسایی عجامل ناب

ثیر ایان اا با یکدیگر و ارزیابی چگجنگی تپذیری آنهچگجنگی تعامل

بینانه، بدبینانه و عجامل بر عملکرد شرکت تحت سناریجهای خجش

های بعدی مقالاه پاس از مارور مباانی در بخش .استبینانه واقع

شاده چاباک شناساییهاای ناابیشینه پژوهش، فعالیتنظری و پ

-تعامل ،. ساس با استفاده از روش تحلیل متقابلاست آورده شده

شده و شبکه بیزین را تشکیل داده و ساناریجها پذیری آنها بررسی

 اند.شدهتحلیل Neticaافزار با استفاده از شبکه باور بیزین و نر 
 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش-2

 مبانی نظری-2-9

 عملكرد شرکت-2-9-9

شادت در حاا  تغییار اماروزی، با تجوه به محیط رقاابتی به

 ؛کیاد کنناداازپیش بر عملکرد و مدیریت آ  تشها باید بیشرکت

صاحنه  ها باید برای سازگاری با تغییرات و ماناد  درزیرا سازما 

رقابت تلاش کنند تا عملکرد بهتری نسبت به رقبای خجد داشاته 

شاده باا تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده و علاوه تجزیهبه ؛باشند

روند گذشته، رقبا و یا متجسط صانعت باازخجر مناسابی را بارای 

 [.1]ساازدهاای آتای فاراهم مایگیری و انتخاب فعالیاتتصمیم
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هساتند کاه  ییکارگیری راهبردهااو به یطراح ازمندیها نشرکت

 رایاز ؛رساانند یاریعملکردشا   بتجانند آنها را در بهبجد روزافزو 

قادر به بقا هستند که از  ییهاشرکت یهای رقابتمحیط نیدر چن

باازار  یایاو پج ریامتغ طیو خجد را با شرا نندگردونه رقابت وا نما

 .[10]نندکهمگا   یرقابت

گیری کارایی و اثربخشی در دوره عملکرد، معیاری برای اندازه

هایی در بازار، مشتری و میزا  انهزمانی ویژه است که از طریق نش

براساس ادبیات مرباجط  .[11]شجدفروش آ  سازما  مشخص می

-به سنجش عملکرد شرکت برای عجامال نااب و چاباک، انعطااف

های جلفاهعنجا  مپذیری، قابلیات اطمیناا ، کیفیات و زماا  باه

طجرکلی مطالعات عملکارد نشاا  د. بهشجمجفقیت مد  تعیین می

ه بعاد عماده عملکارد ماالی، عملکارد غیرماالی و دهد که سامی

سیساتم ارزیاابی  .[13]پایداری برای سنجش عملکرد ووجد دارد

نظر مالی دیده شاجد. سیساتم ارزیاابی نقطه عملکرد نباید تنها از

های عملکرد را شاامل شاجد عملکرد باید انجا  مختلفی از شاخص

لذا  ؛شش دهدهای مهم برای مجفقیت سازما  را پجتا تمامی ونبه

های مختلف تجاز  ووجد داشته باشد، یعنای بایستی بین شاخص

مدت و بلندمدت، انجا  مختلف طجر متناسب بر روی نتایج کجتاهبه

پاذیری و... تمرکاز عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، تحجیل، انعطااف

-برای عملکرد غیرمالی معیارهایی چاج  ارزش .[01]داشته باشد

تاجا  های زماانی بلندمادت را می، دورهمحجری، مشتری محجری

عملکارد پایادار عبارتسات از عملکارد شارکت در  .[03]برشمرد

هاای پایاداری شارکت کاه از مرزهاای تمامی ابعاد برای محار 

ساانتی سااازما  فراتاار رفتااه و از عملکاارد بالادساات زنجیااره 

-مشتریا   را شامل مایآ ) دستنییپا  تا کنندگا نیماارزش)ت

ا تغییر نگرش به عملکرد، از دیدگاه سنتی به دیادگاه ب .[06]شجد

ی باه اهاداف اقتصاادی ابیادساتتنها شامل پایداری، عملکرد نه

محیطای یابی به اهداف اوتماعی و زیستبلکه شامل دست ،است

 .[10است]نیز 

 چابکعمليات ناب-2-9-2

و  هاایها لاز  است تجانمنددر شرکت یرقابت ایجاد تجا  یبرا

ایجاد مزیات و  سازما  مجفقیت برای عجاملیبه  اخلی آنهادمنابع 

تجساعه و  ،دیگرعبارتباه .دشاج یلرقبا تبد یگرنسبت به د رقابتی

-به یدتجل راهبرد وظایف ترینمهماز  تجلید هاییپرورش تجانمند

تادریج از های تجلیادی بهاولجیت رقابتی شرکت [.7]رودیشمار م

در زماا  حاضار تغییار  "زماا "به  1063های در سا  "هزینه"

 راهبرد، 1063تا  1033های هه مابین سا . در طج  دکرده است

در  راهباردرایج در میاا  صانایع، کااهش هزیناه باجد؛ اماا ایان 

 1023در دهاه  "کیفیت"، "2تجلید"به  1023تا  1063حدفاصل 

 1003تاا  1013و تجلید نااب از  1و مفهج  تجلید بهنگا  1013تا 

ویک، صانایع تجلیادی ، در قار  بیساتا کرد؛ اما اخیراپید رییتغ

ویژه زما  تحجیال )بهدتجوه دار "زما "ر زما  دیگر به بیش از ه

هاای تجلیاد، بسایاری از مراحال شایجه هاا وراهبردبه مشاتری . 

ثیر قارار داده اتکاملی و تغییرات پاارادایم را در گذشاته تحات تا

تجلیاد انباجه و سااس باه  است. تغییر پارادایم از تجلید دستی باه

ساس تجلید ناب و چابک و در  CIM 0تجلید یکاارچه کامایجتری)

سایر تجساعه در  یطجرکلباه .[70]چاباک-ابنا حا  حاضر تجلید

 .استشده شرح داده  1 شماره قالب شکلدر  فناوری تجلید

 
 ]92[سير توسعه در فناوری توليد: 9شكل 

های سیسااتمترین سیسااتم تجلیااد ناااب یکاای از پیشاارفته

ثیر قارار اریزی و کنتر  بجده که به لحاظ وامعیت و تحت تبرنامه

های های وامع مدیریتی، در صدر سیساتمریزیداد  سایر برنامه

برتر تجلیدی قرار گرفته است. تجلید ناب که با نا  سیساتم تجیجتاا 

شجد، به مفهج  تجلیاد بیشاتر باا صارف زماا ، ف اا، شناخته می

و مجاد کمتر است. در تجلید نااب  آلاتنیانی، ماشانس یهاتیفعال

ها و ضایعات و همچنین هدف اصلی به حداقل رساند  کلیه اتلاف

وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به حداکثر رساند  بهره

 .[71است]

چابکی در دو دهه گذشته مفهجمی کلیدی بجده و بسایاری از 

نظریات مختلفی در رابطاه باا  اند ومحققا  درباره آ  بحث کرده

برای اولین بار، در پی نشست بسیاری از  .[16]آ  ارائه شده است

متخصصا  علمی و اورایی صنعت، پارادایمی ودیاد در گزارشای 

های تجلیادی در قار  بیسات و یکام: راهبرد بنگاه"تحت عنجا  

منتشار و  13سسه یاکجکااجوسیله مبه "دیدگاه متخصصا  صنعتی

عرفی شد. بلافاصله بعاد از آ ، عباارت تجلیاد چاباک به همگا  م
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10 Iacocca Institute 



 بر عملكرد شرکت ...چابک نابهاي سازي ارزیابي تاثیر فعالیتمدل
 

 

 93 9911چهل و یک، پاییز شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

اساتفاده عماجمی قارار  طجر مشتر  با انتشار این گزارش مجردبه

ساازگار و  ع،یوکار سارکسب کی ،سازما  چابک کی [.70]گرفت

در واکانش باه اتفاقاات و  عیانطباق سار یستگیآگاه است که شا

را  یرمشاات یهای بااازار و تقاضااافرصاات رمنتظااره،یغ راتییااتغ

 .[11]دارد

 در گساترده تجااری تجا  یک عنجا به را چابکی 11کریستجفر

 سااازمانی، ساااختار شااامل کااهکنااد تعریااف ماای وهااا  سراساار

 هااذهنیت ویژهباه و تادارکاتی هایپروسه اطلاعاتی، هایسیستم

دار نجساا  قدرت مانجر و پاسخگجیی الگجی ناب در بازارهای .است

 نییدهای در آ  پااضا، ساطح سارویسکم است و با تغییرات تقا

نجسانات تقاضا ممکن است سابب افازایش  ،آید. از طرف دیگرمی

ها افزایش یابد. شجد و هزینه آلاتنیمجوجدی، بیکاری افراد و ماش

هایی که تقاضا متغیر و فرار است و تنج  بالاای برعکس در محیط

ت. محصجلات مدنظر است، سطجح بالایی از چاابکی مجردنیااز اسا

-ناب بجد  شاید در شرایط محیطی خاصی بخشی از چاابکی باه

اما در کل برای تجانمندساازی ساازما  در پاساخگجیی  ؛شمار رود

سریع به نیازهای مشاتری کاافی نیسات. از طارف دیگار، هادف 

از ابزارهای الگجی چابک افزایش سطح سرویس است؛ اما استفاده 

فازایش قیمات مساتلز  صارف هزیناه بیشاتر و ا چابکی معمجلاا

کاه در الگاجی نااب ایان افازایش قیمات اتلااف است محصجلات 

گردد. همچنین در الگجی چابک ممکان اسات بارای محسجب می

دهی و ساطح سارویس باه مشاتری مجباجر شاجیم افزایش پاسخ

که درصاجرتی ؛مجوجدی اطمینا  اضافه بیشتری را در نظر بگیریم

جدی و ظرفیت تجلیاد کید الگجی ناب بر استفاده از کمترین مجوات

 هاای نااب تمرکازبر اورای فعالیت کهشرکت هنگامی [.01است]

 چاباک حالات هاا درفعالیت ایان کاهزمانی. شجدمی کارا کند،می

شجد. سرعت پاسخ به تغییرات محیطی زیاد می ،دشج گذاریارزش

 حالات دو پاذیرش باه قادر خجد شرکت، که است مهم حا بااین

 تعاجی  تجاناایی بایساتمی سیساتم علاوههبا. باشد چابک و ناب

 .[02]باشد داشته را حالت دو بین سریع

چاابکی و  دهد که نابیمطالعه مبانی نظری پژوهش نشا  می

هاایی کاه ناابی و چاابکی را در مد  .شجدبه دو شیجه بررسی می

ها زنجیره گیرند که در اصطلاح به آنمین درنظرمیات سطح زنجیره

شجد. نج  دیگری از نابی و چابکی هام گفته میچابک -مین نابتا

-های نابی و چابکی را دربارووجد دارد که استفاده تجأما  فعالیت

 عماده .شاجدیماچابک اطلاق های نابگیرد که به آنها فعالیتمی

 زما  نابی و چاابکی راانجا  شده تاکنج ، استفاده هم هایفعالیت
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صااجرت کااه دینانااد؛ بصااجرت تفکیااک شااده بررساای کردهبه

های بالادستی و فرایند تجلید شارکت های ناب را در بخشفعالیت

مین و در ارتبااط باا باازار دسات زنجیاره تااچابکی را در پایین و

پژوهشی به استفاده  چابک  و کمتر-های نابمد اند)درنظرگرفته

 پرداختاهیا نابک   چابک نابمد  )چابکترکیبی و تجأما  ناب و 

در این پژوهش به بررسی ترکیبای ناابی و چاابکی  روازاین ؛است

چاباک و هاای نااب. بدین منظجر ابتدا فعالیاتپرداخته شده است

و همکاارا  مادلی  17ویرماانی شاد.معیارهای عملکرد شناساایی 

ایان  فعاالی اسات. 12برای ناب چابکی ارائه کردناد کاه شاامل 

ره شده و معیارهای عملکرد در وادو  شاماهای شناساییفعالیت

 آورده شده است. 1
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 [96و  94]چابک، ابعاد و معيارهای عملكردای نابه: فعاليت9 جدول

 چابكی-ناب های فعاليت منبع عملكرد شرکت منبع عملكرد ابعاد منبع

 سیگما شش ]00[ عملکرد مالی ]13[ کیفیت ]00[

 کننده تامین تجسعه ]00و13 [ عملکرد غیرمالی ]13[ زما  ]00[

 اطلاعات فناوری ]00[ عملکرد پایدار ]13[ ف پذیریانعطا ]13[

 کایز  ]00و13 [   قابلیت اطمینا  ]00[

 پاداش و حقجق هایسیاست ]00[   هزینه ]00[

 انگیزشی و آمجزشی هایبرنامه ]00[    

 پجکایجکه ]00[    

  FMEA)شکست اثر و حالت تحلیل و تجزیه ]00[    

  ERP)سازمانی عمناب ریزیبرنامه ]00[    

 گروهی فناوری ]00[    

 سازمانی فرهنگ ]00[    

 نجآوری و تجسعه و تحقیق ]00[    

  TQMوامع )مدیریت کیفیت  ]00[    

 مجدد تنظیم قابلیت ]00[    

 همزما  مهندسی ]00[    

  SCM)تامین زنجیره مدیریت ]00[    

  CIM)یجتریکاماتجلید یکاارچه  ]00[    

 

 پيشينه پژوهش-2-2
اثاار " ، در پااژوهش خااجد بااا عنااجا  1011صااارمی و اردری)

 هساازند یهاهای چابکی بر عملکرد تجلیدی در شارکتتجانمندی
از  "10هاای بیازهای خجدرو باا رویکارد شابکهقطعات و مجمجعه

ساازی تجلیاد چاباک سازی وهت پیاادههای بیز برای مد شبکه
هاا باا اساتفاده از تحلیال سنجه ،استفاده نمجدند. در این پژوهش

دست آمدند و ساس با استفاده از شبکه بیاز، بهتارین ای بخجشه
ساازی تجلیاد چاباک و تجساعه ت اجری چاباک مد  بارای پیااده

 .[11]شناسایی شد
 پژوهشاای تحاات عنااجا  ، در 1000زنجیرچاای و ابراهیماای) 

هاای رقاابتی ساازما  باا های چابکی بار مزیاتثیر تجانمندیات"
پاار  علام و  یهامطالعه ماجردی شارکت های بیزویکرد شبکهر

ثیر اهاای بیاز باه ارزیاابی تاباا اساتفاده از شابکه "فناوری یازد
 های رقابتی و ارتباطات پرداختناد.های چابکی بر مزیتتجانمندی
میاانگین  Kای های این پژوهش با استفاده از تحلیل خجشهسنجه

معیار اطلاعات بیز شناسایی  بهترین مد  با تیبدست آمد و درنها
 .[1]شد

 هااا و ، در پژوهشاای ویژگی1001اساافندیاری و همکااارا )
قازوین  یدنیچابکی در صنایع غذایی و آشام-تجانمندسازهای ناب
باا . نمجدندبندی اولجیت FLinPreRa-FQFDرا با رویکرد ترکیبی 

چاابکی  -آمده در تجانمندسازهای نابهای بدستتجوه به اولجیت
صنایع غذایی و آشامیدنی و همانطجرکاه پانج اولجیات او  در در 
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این صنعت از ویژگی حساسیت بااه باازار و مشاتری اسات و باا 
عنجا  به ویژگی حساسیت به بازار و مشتری باه ینگاهمیداشتن ن

کااه بیشااترین وز  را در صاانایع غااذایی و آشااامیدنی  یایژگاایو
-ت مفهج  مشاتریانتظار داش تجا یم نیقیکسب کرده است، به

 [.1]مداری در این صنعت اهمیت بسزایی داشته باشد
 ارائاه" ، در پژوهش خجد با عناجا  1003خراسانی و کاظمی)

کننادگا  مینافازی وهت ارزیابی و انتخاب ت یک مد  چندهدفه
با استفاده از الگاجریتم رنتیاک و "چابک  –مین ناب ادر زنجیره ت

ا با کننادهنیماارزیاابی و انتخااب تمدلی را وهت  افزار لینگجنر 
چاباک ارائاه دادناد.  –مین نااب اهای زنجیره تاستفاده از ویژگی

هایی کااه دارای نتااایج ایاان پااژوهش نشااا  داد کااه سااازما 
فناوری اطلاعات و  راهبردوکار، کسب راهبردبین ابعاد  ییراستاهم

عملکرد بهتاری را شااهد خجاهناد  است،اطلاعات  یوراساختار فن
 .[1]بجد

 ماتیارتباط تصم"   با عنجا 1001پژوهش الفت و همکارا )
آ  بار عملکارد  ریثاو تا یرقاابت یهااتیبا اولج دیتجل کیاستراتژ
تااثیر مثبات  " رایاخاجدرو در ا یسازها در صنعت قطعهشرکت

   [.7]دهدتجلید بر عملکرد را نشا  می راهبردیتصمیمات 

 1در قالاب ن نااب را   زنجیره تامی1000رحیمی و همکارا )
 دیاتجل ت،یافیک تیریساطح کارگااه، ماد تیریدسته و شامل مد

-نیارتبااط باا تاام ،یمناابع انساان تیرینت، مد تیریبهنگا ، مد
  ا یو ارتباااط بااا مشااتر دیاامحصااج  ود یکنناادگا ، طراحاا

ارتباااط بااا بناادی کردنااد. نتااایج پااژوهش نشااا  داد کااه تقساایم
اقادا  و ارتبااط باا  نیتارمحر  و نیتریاهیعنجا  پابه ا یمشتر



 بر عملكرد شرکت ...چابک نابهاي سازي ارزیابي تاثیر فعالیتمدل
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 نیتام رهیاقدا  زنج نیرتریو تحت تاث نیترکنندگا ، وابستهنیتام
 [.6است]ناب 

 ، به بررسی رابطه بین تجلید ناب و پایدار بر 7313)11هارتینی
تحقیاق باه بررسای مطالعاات انجاا  شاده  نیعملکرد پرداخت. ا

ثیر آنهاا بار اسجد و ت د پایدار و ناب و رابطه،درباره رابطه بین تجلی
. ایان پاژوهش باا پردازدیها مترین شکافعملکرد و اشاره به مهم

 7333های های آکادمیک انجا  شده در بین سا بررسی پژوهش
 .[73]صجرت گرفته است 7311تا 

 ، در پاژوهش خاجد باا عناجا  7316)و همکارا  نژادرحیمی
باا اساتفاده از  " چابک-ناب نیمات های زنجیرهارزیابی استراتژی"

هاای تامین و محر و درنظرگرفتن لجستیک زنجیره AHPروش 
هاای بنادی فعالیاتبنادی و دساتهکارکردی، به شناسایی، رتباه

 ،چاباک پرداخات. در ایان پاژوهش-مین ناابات عملیاتی زنجیره
زما  تاخیر دارای بیشترین اهمیت و پس از آ  ساطح خادمات، 

 .[00]د قرار گرفتهای بعهزینه در رتبهو  تیفیک
هاای شابکه" ، در مقاله خجد با نا  7316)همکارا و  13شارما

 رساانی ثیر عجامال بار سیساتم ساجختاباوری بیز برای ارزیابی ت
افازار از شبکه بااوری بیاز و باا اساتفاده از نر  "چابک نظامیناب

Netica  ماادلی باارای لجسااتیک نظااامی در شاارایط غیرقطعاای و
 .[02]نددهپیچیده پیشنهاد می

تاامین   با عناجا  زنجیاره7310و همکارا ) 16پژوهش فدکی
وکاار های طراحای و تااثیرات عملکارد کسابچابک: پیشرا ناب

شاکل های نااب و چاباک باهای که ونبهبه اندازه ،دهدنشا  می
تامین بکار روند، عملکرد بالاتری قابل دساتیابی برابری در زنجیره

 .[71]است
 

 شناسی پژوهشروش-9
ی، کااربرد یهااهادف، واز پژوهش یبر مبنا حاضر پژوهش
مجضاج  و  یاتپاژوهش باا تجواه باه ماه ینا یز،روش ن برمبنای

 عجامال. اسات یابیینهزم یا یمایشیو از نج  پ یفیاهداف آ  تجص
و  ینظار یچابک مجرداستفاده در پاژوهش باا مطالعاه مباان-ناب

 شاد.و انتخااب خجاهاد  ییمصاحبه باا خبرگاا  صانعت شناساا
و  یزووا یساتصجرت پرسشنامه مقاو به یدانیم، هاداده گرداوری

خبرگاا   یپنال تخصصا یاک یق اوت خبرگا  در قالب برگزار
تان از اسااتید دانشاگاه،  3خبرگا  حاضر،  است. یرفتهصجرت پذ

مدیرا  ارشد و مشاورا  مدیریت بجده که در قالب شرکت مشااور 
سااازی پیاده شاارکت صاانایع شاایر پگاااه خجزسااتا  در حااا 
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. خبرگاا  اساتهای استاندارد و مدیریت در این کارخانه سیستم
و ماادر  کارشناساای تااا  سااا  73تااا  13دارای سااابقه کااار 
صجرت تخصصی در زمیناه اساتقرار و به هستندکارشناسی ارشد 

های کیفیت و بهبجد فرایندها به کاار مشااوره، تادریس و سیستم
های مجردنیااز پاژوهش شاامل در ابتدا شاخصاستقرار مشغجلند. 

، باا اساتفاده از شارکت چابکی و ابعااد عملکارد-های نابفعالیت
هاای ایان حاجزه و ادبیاات و ای و مطالعه پاژوهشروش کتابخانه

وری شادند. آهای مجواجد مجردبررسای قارار گرفتاه و گاردکتاب
آمده وهت ساخت ماد  و ارزیاابی ساناریجها های بدستشاخص

های مجرداستفاده در ایان پاژوهش رفتند. دادهمجرداستفاده قرار گ
وتحلیال و گازارش آمده و مبناای تجزیاهبدست خبرگا با کمک 

 شاکلطجرکلی فرایناد اوارای پاژوهش در . بهنهایی قرار گرفتند
 نشا  داده شده است. 1 شماره
 
 
 
 
 
 

 

 : فرایند اجرای پژوهش2شكل 

ی علّای، سازهای مد در مقا  یکی از روشکه های بیز شبکه
بااا نااا   د ومختلااف قاارار دارمجردتجوااه بساایاری از پژوهشااگرا  

د، ساااختارهایی شااجشااناخته می نیااز 12هااای اعتقاد)باااور شاابکه
متغیار و  نمجداری برای نمایش روابط احتمالی میا  تعداد زیادی

هاای بیاز در . شابکهسات  استنباط احتمالی باا آ  متغیرهاانجا
هاایی کاه داناش صی در زمینهدانش تخص هوهت تلاش برای ارائ

یافتااه  متخصصاا  غیرقطعاای، ماابهم و یاا ناااقص اساات تجساعه
دار بادو  دور اسات یک گراف وهت ینبیز باور شبکه. [73]است

هاا و یا  ساتهادهنده مادار  یاا فرضیهکه نجدها در آ  نمایش
یا  باین دو ناجد بیاانگر ووجد که طجریبه ست؛هابیانگر وابستگی
. مفهج  وابساتگی در ت اجری احتمالاات استنجد  وابستگی آ  دو

 اسات؛غیروابسته یاا مساتقل  Bو  Aدو رخداد  است.بسیار مهم 
 Bطجر کامل به رخداد یا عد  رخاداد به Aاگر احتما  روی داد  
در پرتاااب دو سااکه یکاای پااس از  ،مثا عنجا ماارتبط نباشااد. بااه

که دومین یندیگری احتما  اینکه اولین سکه رو بیاید و احتما  ا
و دو احتماا   اساتاز یکادیگر مساتقل  سکه نیز رو بیاید کاملاا

 .استمستقل 
احتما  اینکه  ،دمستقل باش Bو  Aمطابق قجانین احتما  اگر 
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چابک-شناسایی فعالیت های ناب
ساخت نقشه علّی
طراحی نقشه بیزین

آماده سازی ماتریس وابستگی
Neticaانجا  تجزیه و تحلیل سناریج در نر  افزار 

تهیه گزارش نهایی
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 :استمحاسبه قابل 1معادله  اب ،هر دو با هم رخ دهند

P(A).P(B)B)P(A^                               1( 

فجق دیگر صادق  باشد، معادله Bسته به واب Aکه اما درصجرتی
 کند.صجرت زیر تغییر مینیست و قجانین به
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AP

BAP
ABP


                   7(  

 در این صجرت داریم:

)().|()( APABPBAP                               0(  

 Bو  Aتجانیم در  کنایم کاه می 0و  7دو معادله  با مقایسه
 هستند اگر: مستقل 

P(B|A) = P(B)                                        (1  

 A، از رخداد یا عد  رخاداد Bدر این حالت احتما  رخ داد  
 .پذیردثیر نمیات

ها این است که وهات شبکهیکی از سجدمندترین مزایای این 
های نمجناه، وواجد عنجا  اندازه حداقل برای دادهچیزی بهآنالیز، 

های مجواجد ها در محاسبات خجد از تمامی دادهرد و این شبکهندا
 هاایی نسابتاهایی با اندازهنمجنهووجد  کنند و حتی بااستفاده می
هایی با دقت خاجب دسات یافات. از بینیتجا  به پیشکجچک می

هاای بیازین، اساتفاده از اطلاعاات هاای شابکهترین ویژگایمهم
 . استردنظر پیشین و اولیه راوع به مجضج  مج

های ودیاد، ساس وهت کسب ترکیبی از دانش اولیه و داده
 د؛گااردسااازی میهااا بهنگااا وساایله دادهایاان اطلاعااات بااه

عنجا  اطلاعاات اولیاه در تجاند بهآمده نیز میدستکه این تلفیق ب

 .[01]یک مطالعه ودید مجرداستفاده قرار گیرد
 

 هامطالعه کاربردی و یافته-4
کااربردی باجده و مطالعاه ماجردی در شارکت پژوهش حاضر 

نظر کارشناسا  و  صنایع شیر پگاه خجزستا  صجرت پذیرفته و از

قالب پنال خبرگاا  بارای ارزیاابی  مشاورا  خبره این شرکت در

 چابک بر عملکرد شرکت استفاده شده است.های نابثیر فعالیتتا

اباک از چهای ناابپذیری فعالیتی تهیه شبکه بیزین و تعاملبرا

اساتفاده شاد.  MICMACافزار وتحلیل متقابل و نر روش تجزیه

پرسشانامه مقایساات  در قالاب هااگزارهثیر ابدین منظجر شدت ت

های متناظر نظر خبرگا  و با استفاده از گزاره با استفاده از زووی

اناد، آورده شاده 1 شاماره وادو ثیرهای مختلف که در اشدت ت

 تکمیل گردید.
 متقابل راتيثات سیماتر هایارهگز: 2جدول 

 گزاره متناظر در ماتریس ثيراشدت ت

 3 ثیرابدو  ت

 1 ثیر ضعیفات

 7 ثیر متجسطات

 0 ثیر قجیات

که حاوی نتایج  7پس از برگزاری پنل خبرگا  ودو  شماره 

ثیر عجامل ناب چاابکی بار یکادیگر اسات، امقایسه زووی شدت ت

 .شد دییاتتجسط اع ای پنل نهایی و 
 

 

 

 

 یزوج ساتیمقا پرسشنامه: 9جدول
 12 16 13 11 10 17 11 13 0 1 2 6 3 1 0 7 1 برچسب متغير نا  متغیر

 1 7 1 1 7 7 1 7 7 0 0 1 1 7 7 1 3 1 سیگما شش

 7 7 1 1 1 7 7 1 1 1 1 1 7 1 1 3 1 7 کننده تامین تجسعه

 7 7 1 1 1 7 0 7 0 1 1 7 7 1 3 1 7 0 اطلاعات فناوری

 7 1 0 1 7 7 0 7 1 7 0 1 7 3 1 1 7 1 یز کا

 1 1 1 1 1 7 0 1 7 1 1 0 3 7 7 7 1 3 پاداش و حقجق های سیاست

 1 1 1 1 1 1 7 0 7 7 1 3 0 1 7 1 1 6 انگیزشی و آمجزشی های برنامه

 1 1 7 7 7 1 1 7 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 پجکایجکه

 FMEA  1 0 1 1 7 1 7 1 3 7 1 1 7 7 1 1 7 7) شکست اثر و حالت تحلیل و تجزیه

 ERP  0 7 1 0 1 7 7 1 7 3 7 7 7 1 1 1 0 1)سازمانی منابع ریزی برنامه

 7 1 7 1 1 0 7 3 7 1 7 0 1 7 7 1 7 13 گروهی تکنجلجری

 7 0 1 1 7 7 3 7 7 1 1 7 0 0 0 7 1 11 سازمانی فرهنگ

 7 7 0 7 1 3 7 0 7 7 1 1 7 7 7 7 7 17 نجآوری و تجسعه و تحقیق

 TQM  10 7 1 1 7 1 1 7 7 1 1 7 1 3 7 7 7 7وامع)مدیریت کیفیت 

 1 1 7 3 7 7 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 11 مجدد تنظیم قابلیت

 7 1 3 7 7 0 1 7 1 1 7 1 1 0 1 1 1 13 همزما  مهندسی

 SCM  16 7 7 7 1 1 1 1 7 0 1 0 7 7 1 1 3 1)تامین زنجیره مدیریت

 CIM  12 1 7 7 7 1 1 1 7 1 7 7 7 7 1 7 1 3)یجتریکاماتجلید یکاارچه 
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 واادو آمده در دسااتاز واردکاارد  مقایسااات زوواای ب پااس

صاجرت گرافای افزار به، خرووی نر Micmacافزار نر  اب 0 شماره

یکادیگر پذیری عجامل ناب چابک نسبت باه که تعاملبدست آمد 

یش داده شاده نماا 0 شماره شکل. این گراف در دهدرا نشا  می

هاای گاراف باجده و است که عجامال نااب چاباک باه شاکل گره

دار مشخص اثرگذاری یا اثرپذیری هرکدا ، در قالب خطجط پیکا 

هاای ورودی، شده است. برای اعتبارسنجی مد ، با تجوه باه داده

افزار سه تکرار پیشنهاد داد و پایداری مد  در ساه تکارار باه نر 

رو اعتبار مد  تاییاد دست آمد، از اینب %133و%00، %01ترتیب 

 شجد.می

 
 چابکهای ناب: گراف تعامل فعاليت9شكل 

 

 قشه بيزینن -4
، با بررسای Micmacوتحلیل پس از بدست آمد  نتایج تجزیه

ثیر آنها بر ابعااد انمجدارهای روابط میا  متغیرها و درنظرگرفتن ت

جواه باه میازا  دست آماد. باا تعملکرد و پایداری، نقشه بیزین ب

ثیر آنها در سیساتم،  امتغیرها و میزا  ت یریرپذیثاثیرگذاری و تات

باا  ،برخی از متغیرها که میزا  اثرگذاری کمی در سیستم داشات

در خروواای  .گرفتااه نشاادنظاار خبرگااا  در نقشااه بیاازین درنظر

هاای فعالیات )شاامل12و  7،10،11های شاماره ر فعالیتافزانر 

، قابلیات تنظایم 11مادیریت کیفیات واامعکننده، میناتجسعه ت

پذیری ضعیفی مجدد و تجلید یکاارچه کامایجتری  به دلیل تعامل

 که داشتند از مد  حذف شدند.

و  1هااای شااماره خبرگااا ، فعالیااتبااا بررساای  ،اینباارعلاااوه

زما   با تجوه باه تحلیل حالت شکست و مهندسی همو)تجزیه13

هاا از ماد  حاذف شاد. پاذیری ضاعیف باا ساایر فعالیاتتعامل

 و هاای آمجزشای)برناماه17و  6،13های شماره همچنین فعالیت

نجآوری  باه دلیال  و تجسعه و گروهی و تحقیق فناورینگیزشی، ا

 

18 TQM(Total Quality Management) 

 شماره شکل پذیری مشابه، از شبکه نهایی حذف شد.ووجد تعامل

های دهد که شامل فعالیتشبکه نهایی نقشه بیزین را نشا  می 1

 .استهای عملکرد ابعاد و شاخصو ناب چابک 



 
 پور ازبري و محمود مراديهدایت ابراهیمي، مصطفي ابراهیم

 

 93 9911پاییز ، و یک شماره چهل فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 
 : شبكه نهایی4شكل 

 

های مربجط به فاکتجرهای سطح او  ، احتما 1 شماره ودو 

های شش سیگما، فناوری دهد که شامل فعالیتمد  را نشا  می

 است.های حقجق و پاداش اطلاعات، کایز  و سیاست
 9و  9، 4، 5عوامل  ی مربوط بههاداده :4جدول 

Factor3 Factor5 Factor4 Factor1  

95/0 13/3 0/3 1/3 Yes 

65/0 33/3 2/3 6/3 No 

پااذیری هااای مربااجط بااه تعاملاحتما  3 شااماره واادو 

 دهد.های سطح او  مد  را نشا  میسازمانی و فعالیتفرهنگ

 99 عامل ی مربوط بههاداده: 5جدول 

 99 های مربوط به عاملداده

No No No No Yes Yes Yes Yes Factor5 
No No Yes Yes No No Yes Yes Factor4 
No Yes No Yes No Yes No Yes Factor3 
2/0 03/3 7/3 6/3 3/3 3/3 1/3 1/3 Yes 

8/0 63/3 1/3 1/3 3/3 3/3 6/3 7/3 No 

 

شاامل احتماا  تعامال ابعااد عملکارد بار  ،6 شاماره دو وا

هااای التمعیارهااای عملکاارد مااالی و غیرمااالی و پایااداری در ح

 مختلف است.
 و پایداری مالی و غيرمالی های مربوط به عملكردداده: 6جدول

 های مربوط به پایداریداده های مربوط به عملكرد مالیداده های مربوط به عملكرد غيرمالیداده

 کيفيت
قابلیت 

 اطمینا 

-انعطاف

 پذیری
High Average Low کیفیت 

قابلیت 

 اطمینا 
 High Average Low زما 

قابلیت 

 اطمینا 
 زما 

-انعطاف

 پذیری
High Average Low 

High High High 0/3 1/3 3 High High High 0/3 1/3 3 High High High 0/3 1/3 3 

High High Low 6/3 1/3 3 High High Low 2/3 3 0/3 High High Low 0/3 6/3 1/3 

High Low High 2/3 0/3 3 High Low High 2/3 1/3 7/3 High Low High 33/3 1/3 13/3 

High Low Low 3 0/3 2/3 High Low Low 1/3 7/3 1/3 High Low Low 3 33/3 13/3 

Low High High 3 1/3 7/3 Low High High 6/3 7/3 7/3 Low High High 3 0/3 1/3 

Low High Low 3 7/3 1/3 Low High Low 0/3 1/3 6/3 Low High Low 3 0/3 2/3 

Low Low High 3 1/3 6/3 Low Low High 1/3 7/3 1/3 Low Low High 3 7/3 1/3 

Low Low Low 3 1/3 0/3 Low Low Low 3 7/3 1/3 Low Low Low 3 1/3 0/3 

شامل احتما  اثرگذاری فناوری اطلاعاات بار  2 شماره دو و

مین باار ی، ماادیریت زنجیااره تاااریزی منااابع سااازمانبرنامااه

 و پجکایجکه بر قابلیت اطمینا  است. پذیری و زما انعطاف

 

 1فاکتور های مربوط به قابليت اطمينان، انعطاف پذیری، زمان و : داده2جدول 

 های مربوط به زمانداده های مربوط به انعطاف پذیریداده های مربوط به قابليت اطمينانداده 1فاکتور  مربوط به هایداده

No Yes Factor3 Low High Factor7 Low High Factor16 Low High Factor16 
9/0 0/3 yes 1/3 0/3 yes 1/3 0/3 yes 7/3 1/3 yes 

2/0 0/3 no 6/3 1/3 no 2/3 0/3 no 6/3 1/3 no 
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ثیر شش سایگما بار ابه ت مربجطهای احتما  1شماره ودو  

مین و نابع سازمانی بر مدیریت زنجیره تااریزی مپجکایجکه، برنامه

 دهد.تجلید یکاارچه کامایجتری بر کیفیت را نشا  میپجکایجکه و 

 

 و کيفيت 2،96های مربوط به فاکتور های : داده8جدول 

 های مربوط به کيفيتداده 96های فاکتور داده 2فاکتور  مربوط به هایداده

No Yes Factor4 Factor1 No Yes Factor11 Factor9 Low High Factor16 Factor7 

9/0 0/3 Yes Yes 1/3 0/3 Yes Yes 1/3 0/3 Yes Yes 

6/0 1/3 No Yes 0/3 2/3 No Yes 1/3 6/3 No Yes 

4/0 6/3 Yes No 6/3 1/3 Yes No 3/3 3/3 Yes No 

8/0 7/3 No No 0/3 1/3 No No 0/3 1/3 No No 

افازار در نر  2و  6، 3، 1، 0 هایودو  هایداده واردکرد با 

NETICA  ، نهایی  خرووی 3 شماره شکلمطابق و اورا کرد  آ

نشاا   پذیری هرکدا  از اوزای مد  رامد  بدست آمد که تعامل

 دهد.می

 

 
 

 هاداده لوتحليهیتجز از حاصل افزارنرم یخروج :5شكل 

 

 وتحليل سناریوجزیهت -5

وتحلیل سناریج، بررسی ایان اسات کاه میازا  هدف از تجزیه

 کیفیات، قابلیات اطمیناا ، چاابکی بار -ثیر عجامل نااباشدت ت

ثیر آنهاا بار اپذیری و هزینه به چه میزا  است تا بتجا  تاانعطاف

در اینجاا بارای  تری بررسی نماجد.بینانهصجرت واقععملکرد را به

چاباک بار ابعااد عملکارد، از ساه -ثیرگذاری عجامل نابابررسی ت

سناریج بهره گرفته شده است که شامل بادترین حالات، بهتارین 

 .استبینانه ت و حالت واقعحال

 9سناریو شماره  -5-9

این سناریج به شکلی طراحی شده است که عجامال تثثیرگاذار در 

در نظار  به این صاجرتشجند. سازی نمیپیادهتجسط شرکت مد  

 و هاای حقاجق، کاایز ، سیاساتگمایشجد که شش ساگرفته می

وه باه ایان اطلاعات تثثیری در مد  ندارند. با تج یپاداش و فناور

 6شاکل شاماره صجرت سناریج، خرووی حاصل از تحلیل مد  به

 است. 
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 نانهيبدب حالت (9شماره  یویسنار: 6شكل 

 

شاجد کاه باه ، ملاحظاه مای1شماره با تجوه به نتایج سناریج 
  مالی، غیرمالی و پایادار High)یبالانسبت تحلیل اولیه، عملکرد 

 نییپاااناد و عملکارد کااهش داشاته درصاد 11هرکدا  حادود 
(Low دهاد متناساب باا مای   افزایش پیدا کرده است که نشاا

 کند.حالت بدبینانه، عملکرد شرکت نیز افت می

 باه نسابتبیناناه، با تجوه به نتاایج اعماا  ساناریجی خجش

 71  ماالی و پایاداری High)یبالاهای اولیه، عملکرد تحلیل داده

کند. عملکارد پاایین پیدا میافزایش  درصد 71و غیرمالی  درصد

باجده، در ایان  درصاد 03هرکدا  از ابعاد که در حالت پایه بالای 

دهاد هماه کناد کاه نشاا  مایافت می درصد 73سناریج به زیر 

 تغییرات در راستا و متناسب با سناریجی اعمالی بجده است.

 2سناریو شماره  -5-2

صااجرت طراحاای شااده اساات کااه عجاماال نایاان سااناریج بدی

. در ایان ستاسازی شدهثیرگذار در مد ، به بهترین شکل پیادهات

هاای ثیرگذار شش سیگما، کایز ، سیاستاحالت هر چهار عامل ت

ساازی صاجرت کامال پیادهپاداش و فنااوری اطلاعاات به و حقجق

وتحلیال ماد  . با تجوه باه ایان ساناریج نتاایج تجزیاهستاشده

 .است 2شکل شماره صجرت به

 

 
 نانهيخوشب حالت (2شماره  ویسنار: 2شكل 
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 9سناریو شماره  -5-9

کاه حالات بیناابینی و  استطراحی این سناریج به این شکل 

است. در این متجسطی به نسبت دیگر سناریجها درنظرگرفته شده 

هاای ثیرگذار شش سیگما، کایز ، سیاستاحالت هر چهار عامل ت

سازی درصد پیاده 33صجرت پاداش و فناوری اطلاعات به و حقجق

وتحلیل . با تجوه به این شرایط، خرووی حاصل از تجزیهستاشده

 .است 1شکل شماره صجرت مد  به

 
 نانهيب واقع حالت (9شماره  ویسنار :8شكل 

 

دهد که در مقایسه با نتایج نشا  می 0نتایج سناریجی شماره 

 ، Highالاا)بهای اولیه، در این سناریج برای عملکارد تحلیلی داده

ی و در بعاد ماالی درصاد 1در بعد غیرماالی و پایاداری افازایش 

  نیز به Low)نییپادرصدی خجاهیم داشت. به عملکرد  6افزایش 

 یابد.نسبت همین اعداد برای هرکدا  از ابعاد کاهش می
 

 گيریبحث و نتيجه-6
براساس نتایج حاصل از اعما  سناریجهای مختلف، در بخاش 

 یدرصااد 133ثیرگااذاری اگاارفتن تی، بااا درنظرغیرمااال عملکاارد

درصدی خجاهیم بجد  1/72چابک، شاهد افزایش -ثر نابجعجامل م

را خاجاهیم داشات.  یدرصاد 1/11، کااهش و در حالت بدبیناناه

را خااجاهیم  یدرصااد 6/3در حالاات بینااابینی افاازایش  ضاامندر

  133ثیرگاذاری ادر عملکرد مالی، در صجرت ت ،اینبرداشت. علاوه

شااهد را  یدرصد 0/12چابک، افزایش -ثر نابجعجامل م یرصدد

ثیرگاذارترین او در حالت بدبینانه و در شرایطی کاه ت خجاهیم بجد

را  یدرصاد 1/0کااهش  ،ساازی نشاجندچابکی پیاده-عجامل ناب

را  یدرصااد 0/0خااجاهیم داشاات و در حالاات بینااابینی افاازایش 

 کنیم.مشاهده می
خجاهد  یدرصد 6/1انه کاهش پایداری شرکت در حالت بدبین

 1/71بینانه و بیناابینی باه ترتیاب های خجشداشت اما در حالت

 کند.درصد افزایش پیدا می 1/1و درصد 

بااا مشاااهده هاار سااه سااناریج مشااخص شااد کااه در شاارایط 

چابک -های نابکارگیری فعالیتبینانه ، بهمختلفبدبینانه تا خجش

همچناین پایاداری آ   ماالی ودر شرکت بر عملکرد ماالی و غیر

هاای باا اساتفاده از فعالیت ،روازاین گذارد.ثیر مثبت میاشرکت ت

سااازی آنهااا، بهبااجد عملکاارد ناااب چااابکی و هاار سااطح از پیاده

ثیرگاذاری و الحااظ میازا  ت ازی خجاهد داشت. در پها را شرکت

هااا، شااش ساایگما، فناااوری اطلاعااات، کااایز  و اهمیاات فعالیاات

ثرتری جپاداش به نسبت دیگر عجامل نقش م و های حقجقسیاست

ها بایاد شارکت بناابراین ؛دکنچابک بجد  شرکت ایفا می-ر نابد

همچنین بررسای ساناریجها  تجوه به آنها را در اولجیت قرار دهند.

چاباک -های نابثیر فعالیتا  داد در تمامی سناریجها میزا  تنشا

بیشاتر اسات. بر عملکرد مالی در مقایساه باا عملکارد غیرماالی 

-بررسی وضعیت ابعاد عملکرد)کیفیت، قابلیت اطمینا ، انعطااف
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کیفیاات در براباار شاارایط مختلااف  ،پااذیری و زمااا   نشااا  داد

چابکی در شرکت، حساسیت بالااتری نسابت باه -سازی نابپیاده

که در سناریجی بدبینانه، در سطح بسایار طجریهب ؛سایر ابعاد دارد

بینانه، در سطح بسایار ناریجی خجشدرصد  و در س 2/71پایینی)

درصادی،  1/11قرار گرفت و با بازه تغییرات  درصد  3/22)ییبالا

 بیشترین تغییرات را نشا  داد. بالا بجد  حساسیت بعاد کیفیات،

چابک بر بالا رفتن کیفیات -های نابسازی فعالیتثیر زیاد پیادهات

یام باه هار بنابراین انتظار دار ؛دهدمحصجلات شرکت را نشا  می

های ناب چابکی در شارکت افازایش میزانی که استفاده از فعالیت

پاس از کیفیات،  یابد، شاهد افزایش کیفیات محصاجلات باشایم.

لحاظ باازه تغییارات و  پذیری و زما ، ازقابلیت اطمینا ، انعطاف

 های بعدی قرار گرفت.حساسیت در رتبه

 یگارز طارف دو ا یچاابکنااب یمبجد  پارادا یدبا تجوه به ود

و  یرماالیغ ی،عملکارد ماال یساازی آ  بار روثیر مثبات پیادهات

 یشانهادپ ،ساازیحالات پیاده یندر بادتر یشارکت حتا یداریپا

 هااییاترا در اولج یچاابکبنا سمت به حرکت هاشجد شرکتمی

پژوهش اخیار  دهند. رارخجد ق راهبردی هایریزیشرکت و برنامه

چابکی را در تماامی ستفاده از نابا[ نیز 71]و همکارا  10گازما 

-ناب ین،م اف بر ا دهد.های کشاورزی پیشنهاد میتامینزنجیره

 هااییاتشرکت، امکاا  اساتفاده تجأماا  از مز یکچابک بجد  

 یهاای چاابکو مزیت یناهکاهش اتلاف زما  و هز یرناب نظ یدتجل

را فاراهم  یطیمح ییراتمناسب به تغ ییپاسخگج ییهمچج  تجانا

برای رسید  باه  [71]آورد. با تجوه به مقاله فدکی و همکارا یم

تار هچاباک، بهاای ناابسطح بالاتری از عملکرد ناشی از فعالیات

 های نابی و چابکی استفاده کرد.صجرت متعاد  از فعالیتهاست ب

 یکای ،یگربا داشتن ارتباط با پنج گره د تامینیرهزنج یریتمد

تجوه لاز  به  ،روازاین است؛چابک ناب هاییتترین فعالاز کلیدی

 ،میناتا یارهزنج یریتمناسب وهت ماد یآ  و استفاده از ابزارها

با تجوه به  ینبه بهبجد عملکرد شرکت منجر شجد. همچن تجاندیم

ثیرگاذار در ماد  ات یعنجا  عااملفناوری اطلاعاات هام باه ینکها

 هاایعامال از استفاده بهها شجد شرکتمی یشنهادشناخته شد، پ

آورناد. نتاایج یمین رواتا یرهزنج یریتهجشمند در مد افزارینر 

های هندی هم بار در سازما  [73]و همکارا  73پژوهش دیگالجار

چابک اشااره -تامین نابنقش فناوری اطلاعات بر پایداری زنجیره

 دارد.

هاای نااب چاابکی باا در این پژوهش برای اولین باار فعالیت
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اند. از ساازی شادهتحلیل اثر متقابل مد واستفاده از روش تجزیه

هاای نااب سازی کامال فعالیتبه اینکه پیاده با تجوه ،سجی دیگر

طجلاانی دارد، اساتفاده از  زما چابکی سخت بجده و نیاز به مادت

وتحلیل احتماالی و غیرقطعای مبتنای بار پردازی و تجزیهسناریج

بارای  راناهنگندهیآساازی نااقص و نگااه های بیازین، پیادهشبکه

 دهد. ها را هم پجشش میاستفاده از این فعالیت

 در ماد شاجد کاه هاای آتای پیشانهاد میمنظجر پژوهشبه

بررسای شاجد.  نیازهای خدماتی سازما  ،پیشنهادی این پژوهش

های فازی ها و نظر خبرگا ، از روشبرای گرفتن داده ،براینعلاوه

هاای پرکااربرد ز روشکاارلج یکای االگجریتم مجناتاستفاده شجد. 

شااجد هااای غیرقطعاای اساات. پیشاانهاد میبیناای دادهباارای پیش

ساازی ماد  های پژوهش و شبیهبینی دادهروش برای پیشازاین

های آتی به شجد در پژوهشپیشنهاد می ،اینبر. علاوهاستفاده شجد

هایی چج  چابک با استفاده از روش-های ناببندی فعالیتاولجیت

 وااایبااهو همچنااین  تاال فااازی پرداختااه شااجددیمتاال و دیم

ساازی و از فرضیه ،ناناهیبو واقع ناناهیبدب ،بینانهخجش یجهایسنار

 بر عملکرد استفاده شجد. یرچندمتغ یا یک ییراتثیر تغات یبررس
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