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چكيده
در عصر حاضر وضعیت رقابتی شدید در دنیای کسبوکار ،شرکتها را مجاب ساخته است که از تمامی ابزارهاای مجواجد بارای
بهبجد عملکرد خجد استفاده کنند؛ زیرا عملکرد یکی از مهمترین معیارهای سنجش مجفقیت شرکتهاست .نجساا هاای باازار ،عاد
اطمینا محیطی ،نیاز به استفاده بهینه از منابع و رسید به مزیت رقابتی ،شرکتها را به سمت استفاده از سیستمهای تجلید نااب
و چابک برده است تا عملکرد خجد را بهبجد بخشند .هدف این مقاله بررسی تاثیر فعالیتهای نابچابک بر عملکرد شرکت در شرایط
مختلف است .لذا پس از بررسی مبانی نظری ،فعالیتهای نابچابک و ابعاد عملکردی آ شناساییشده و تعاملپذیری شاخصها باا
هم و میزا اثرگذاری فعالیتهای نابچابک بر عملکرد بررسی گردید .گردآوری دادههای مربجط به تعاملپذیری فعالیتهاای نااب-
چابک با استفاده از پرسشنامه مقایسه زووی و از طریق برگزاری پنل تخصصی خبرگا صجرت پذیرفت و دادهها بهوسیله نار افازار
 MICMACتحلیل شد و تاثیرگذاری فعالیتهای نابچابک بر عملکرد و پایداری شرکت بهصجرت سناریجسازی و با روش شبکه باور
بیزین و نر افزار  NETICAصجرت پذیرفت .یافتههای پژوهش بیانگر این است که درسناریجهای خجشبینانه ،واقعبیناناه و بدبیناناه،
پیادهسازی و استفاده از فعالیتهای نابچابک بر عملکرد مالی ،غیرمالی و پایداری شرکت تاثیر مثبت میگذارد .همچنین باا تجواه
به نظر خبرگا  ،شش سیگما ،فناوری اطلاعات ،کایز و سیاستهای حقجق و پاداش بیشترین تاثیرگذاری را در پیاادهساازی تجلیاد
ناب-چابک در شرکت دارد.
کلمات کليدی :عملکرد شرکت ،تجلید ناب چابک ،شبکههای باور بیزین ،تجزیهوتحلیل سناریج.
 1شماره نمابر 310-00603633 :و آدرس پست الکترونیکیHedayatibrahimi91@gmail.com :
 شماره نمابر 310-00603633 :و آدرس پست الکترونیکیM.ebrahimpour@guilan.ac.ir :
* عهدهدار مکاتبات
 2شماره نمابر 310-00603633 :و آدرس پست الکترونیکیMahmoudmoradi@gmail.com :
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-9مقدمه

رقابتی در حا پیگیری تجلید ناب و چابک هستند؛ درحالیکه باا
افازایش تدریجی پیچیدگی ،سناریجهای بازار مساتلز روشهاای
قجیتری است که ویژگیهای مهم اصج ناب و چاباک را باا هام
داشته باشد .در این زمیناه ،یکااارچگی راهباردی اصاج نااب و
چابک با عنجا اصج نابچابک 3متجلد شده است که مزایای هار
دو رویکااارد نااااب و چاباااک را دارد[ .]1حاااا باااا تجواااه باااه
پیچیدگیهای محیطی این سجا مطرح میشجد که فعالیاتهاای
نابچابک تحت سناریجهای مختلف ،باه چاه میازا بار عملکارد
شرکت تاثیرگذار است؛ بناابراین در ایان پاژوهش ارزیاابی تااثیر
فعالیتهای نابچابک بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکتها تحات
سناریجهای متفاوت مدنظر قرار دارد .شبکه باور بیازین 6ازوملاه
روشهایی است که نقش کلیدی در تجزیهوتحلیل سناریجها دارد
و از آ باارای تصاامیمگیریهای ماادیریتی اسااتفاده ماایگااردد.
شاابکههای بیاازی ،ساااختارهایی نمااجداری باارای نمااایش روابااط
احتمالی میا متغیرهای متعدد و انجا استنباط احتماالی باا آ
متغیرهاست.
با تجوه به مطالب مطرحشده و اهداف پژوهش ،ایان پاژوهش
به دنبا شناسایی عجامل نابچاباک ماجثر بار عملکارد شارکت،
چگجنگی تعاملپذیری آنها با یکدیگر و ارزیابی چگجنگی تاثیر ایان
عجامل بر عملکرد شرکت تحت سناریجهای خجشبینانه ،بدبینانه و
واقعبینانه است .در بخشهای بعدی مقالاه پاس از مارور مباانی
نظری و پیشینه پژوهش ،فعالیتهاای ناابچاباک شناساییشاده
آورده شده است .ساس با استفاده از روش تحلیل متقابل ،تعامل-
پذیری آنها بررسیشده و شبکه بیزین را تشکیل داده و ساناریجها
با استفاده از شبکه باور بیزین و نر افزار  Neticaتحلیلشدهاند.

در وها امروزی سازما ها با محیطی متلاطم ،پجیا ،پیچیاده
و متغیر مجاوهاند .در چنین شرایطی شرکتها به طارق مختلاف
در وسااتججی بهبااجد روزافاازو عملکاارد خااجد هسااتند و سااعی
میکنند بهطجر دائم عملکردشا را انادازهگیری کارده و آ را باا
رقبایشا مقایسه کنند تا بتجانند اقدامات لااز را وهات حصاج
سطح عملکردی انجا دهند که آنها را در باازار حفان نمایاد[.]3
سازما های با عملکرد خاجب سارمایهگذارا را واذب میکنناد،
زیرا برای تصمیمگیری در سرمایهگذاری ،عملکرد کلی شارکت را
باارای وارد شااد  ،مانااد یااا بیاارو آورد ساارمایه بررساای
میکنند[ .]13بر این اساس مدیرا باید باه دنباا راهباردهاایی
باشند که با تجوه باه شارایط ،در یاک وضاعیت ایادهآ از هماه
شیجهها و فعالیتهای مجوجد و ضاروری بارای بهباجد عملکارد و
افزایش تجا رقابتی زنجیاره تاامین اساتفاده کنناد[ .]0عملکارد
یکی از مهمترین سازههای مجردبحث در پاژوهشهاای مادیریتی
است و بدو شک مهمترین معیار سنجش مجفقیات در شارکت-
های تجاری محسجب میشجد .عملکرد در لغات یعنای حالات یاا
کیفیت کارکرد و درواقع ،میتاجا گفات عملکارد ساازمانی یاک
سازه کلی است که بر چگاجنگی انجاا عملیاات ساازمانی اشااره
دارد[ .]0همچنین عملکارد ساازمانی بیاانگر چگاجنگی دساتیابی
سازما به اهداف بازار و اهداف مالی است[.]72
با انتشار کتاب " ماشین کاه وهاا را تغییار داد ،"0داساتا
تجلیااد ناااب هاام شاارو شااد[ .]11مزایااای اصااج ناااب بااهطجر
گسااتردهای شناختهشدهاساات .عبااارت " ناااب " بااه یااک سااری
فعالیتهااا یااا راهحلهااا باارای از بااین باارد ضااایعات ،کاااهش
فعالیتهای بدو ارزشافزوده ،بهبجد فرآیندهای ارزشافزوده و به
حداکثر رسااند عملکارد اشااره دارد[ .]13یکای از مفااهیم یاا
پارادیمهایی که کمتار از دو دهاه از عمار آ مایگاذرد ،مفهاج
چابکی 1اسات که برخاسته از نیاز سازما های ودیاد باه دنباا
تکامل رویکردهای پیشین مانند تجلید دستی ،تجلید انبجه و تجلیاد
ناب است[ .]77چابکی پارادایمی برای فعالیت درصاحنه تجاارت
امروز(عرضه محصجلات و خادمات اسات و برداشاتهای ذهنای
ودیدی را پیرامج تجلید ،اربابروج و مشتری ،عرضه و فاروش،
خرید ،شکلهای مختلف روابط تجاری ،ارزیابی عملکرد کارکناا
و سازما ها و ...فراهم میکند[ .]11بسیاری از شرکتها بهمنظجر
کاهش هزینهها ،بهباجد خادمات مشاتری و دساتیابی باه مزیات

با تجوه به محیط رقاابتی بهشادت در حاا تغییار اماروزی،
شرکتها باید بیشازپیش بر عملکرد و مدیریت آ تاکیاد کنناد؛
زیرا سازما ها باید برای سازگاری با تغییرات و ماناد در صاحنه
رقابت تلاش کنند تا عملکرد بهتری نسبت به رقبای خجد داشاته
باشند؛ بهعلاوه تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهدهشاده باا
روند گذشته ،رقبا و یا متجسط صانعت باازخجر مناسابی را بارای
تصمیمگیری و انتخاب فعالیاتهاای آتای فاراهم مایساازد[.]1

0 The Machine that Changed the World
1 Agility

3 Leagility
6 Bayesian Belief Network
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شرکتها نیازمند طراحی و بهکارگیری راهبردهاایی هساتند کاه
بتجانند آنها را در بهبجد روزافزو عملکردشا یاری رساانند؛ زیارا
در چنین محیطهای رقابتی شرکتهایی قادر به بقا هستند که از
گردونه رقابت وا نمانند و خجد را با شرایط متغیار و پجیاای باازار
رقابتی همگا کنند[.]10
عملکرد ،معیاری برای اندازهگیری کارایی و اثربخشی در دوره
زمانی ویژه است که از طریق نشانههایی در بازار ،مشتری و میزا
فروش آ سازما مشخص میشجد[ .]11براساس ادبیات مرباجط
به سنجش عملکرد شرکت برای عجامال نااب و چاباک ،انعطااف-
پذیری ،قابلیات اطمیناا  ،کیفیات و زماا باهعنجا مجلفاههای
مجفقیت مد تعیین میشجد .بهطجرکلی مطالعات عملکارد نشاا
میدهد که ساه بعاد عماده عملکارد ماالی ،عملکارد غیرماالی و
پایداری برای سنجش عملکرد ووجد دارد[ .]13سیساتم ارزیاابی
عملکرد نباید تنها از نقطهنظر مالی دیده شاجد .سیساتم ارزیاابی
عملکرد باید انجا مختلفی از شاخصهای عملکرد را شاامل شاجد
تا تمامی ونبههای مهم برای مجفقیت سازما را پجشش دهد؛ لذا
بایستی بین شاخصهای مختلف تجاز ووجد داشته باشد ،یعنای
بهطجر متناسب بر روی نتایج کجتاهمدت و بلندمدت ،انجا مختلف
عملکرد نظیر هزینه ،کیفیت ،تحجیل ،انعطاافپاذیری و ...تمرکاز
داشته باشد[ .]01برای عملکرد غیرمالی معیارهایی چاج ارزش-
محجری ،مشتری محجری ،دورههای زماانی بلندمادت را میتاجا
برشمرد[ .]03عملکارد پایادار عبارتسات از عملکارد شارکت در
تمامی ابعاد برای محار هاای پایاداری شارکت کاه از مرزهاای
ساانتی سااازما فراتاار رفتااه و از عملکاارد بالادساات زنجیااره
ارزش(تامینکنندگا تا پاییندست آ (مشتریا را شامل مای-
شجد[ .]06با تغییر نگرش به عملکرد ،از دیدگاه سنتی به دیادگاه
پایداری ،عملکرد نهتنها شامل دساتیاابی باه اهاداف اقتصاادی
است ،بلکه شامل دستیابی به اهداف اوتماعی و زیستمحیطای
نیز است[.]10
-2-9-2عمليات نابچابک
برای ایجاد تجا رقابتی در شرکتها لاز است تجانمندیهاا و
منابع داخلی آنها به عجاملی برای مجفقیت سازما و ایجاد مزیات
رقابتی نسبت به دیگر رقبا تبدیل شاجد .باهعبارتدیگر ،تجساعه و
پرورش تجانمندیهای تجلید از مهمترین وظایف راهبرد تجلید به-
شمار میرود[ .]7اولجیت رقابتی شرکتهای تجلیادی بهتادریج از
"هزینه" در سا های  1063به "زماا " در زماا حاضار تغییار
کرده است .در طج دهه مابین سا های  1033تا  ،1063راهبرد

رایج در میاا صانایع ،کااهش هزیناه باجد؛ اماا ایان راهبارد در
حدفاصل  1063تا  1023به "تجلید" ،"2کیفیت" در دهاه 1023
تا  1013و مفهج تجلید بهنگا  1و تجلید نااب از  1013تاا 1003
تغییر پیدا کرد؛ اما اخیرا ،در قار بیساتویک ،صانایع تجلیادی
بیش از هر زما دیگر به "زما " تجوه دارد(بهویژه زما تحجیال
به مشاتری  .راهبردهاا و شایجههاای تجلیاد ،بسایاری از مراحال
تکاملی و تغییرات پاارادایم را در گذشاته تحات تااثیر قارار داده
است .تغییر پارادایم از تجلید دستی باه تجلیاد انباجه و سااس باه
تجلید یکاارچه کامایجتری( 0 CIMساس تجلید ناب و چابک و در
حا حاضر تجلید نااب-چاباک[ .]70باهطجرکلی سایر تجساعه در
فناوری تجلید در قالب شکل شماره  1شرح داده شده است.

شكل  :9سير توسعه در فناوری توليد][92

سیسااتم تجلیااد ناااب یکاای از پیشاارفتهترین سیسااتمهای
برنامهریزی و کنتر بجده که به لحاظ وامعیت و تحت تاثیر قارار
داد سایر برنامهریزیهای وامع مدیریتی ،در صدر سیساتمهای
برتر تجلیدی قرار گرفته است .تجلید ناب که با نا سیساتم تجیجتاا
شناخته میشجد ،به مفهج تجلیاد بیشاتر باا صارف زماا  ،ف اا،
فعالیتهای انسانی ،ماشینآلات و مجاد کمتر است .در تجلید نااب
هدف اصلی به حداقل رساند کلیه اتلافها و ضایعات و همچنین
به حداکثر رساند بهرهوری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه
است[.]71
چابکی در دو دهه گذشته مفهجمی کلیدی بجده و بسایاری از
محققا درباره آ بحث کردهاند و نظریات مختلفی در رابطاه باا
آ ارائه شده است[ .]16برای اولین بار ،در پی نشست بسیاری از
متخصصا علمی و اورایی صنعت ،پارادایمی ودیاد در گزارشای
تحت عنجا "راهبرد بنگاههای تجلیادی در قار بیسات و یکام:
دیدگاه متخصصا صنعتی" بهوسیله مجسسه یاکجکاا 13منتشار و
به همگا معرفی شد .بلافاصله بعاد از آ  ،عباارت تجلیاد چاباک
7 Production
)8 Just in Time (JIT
)9 Computer Integrated Manufacturing (CIM
10 Iacocca Institute
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بهطجر مشتر با انتشار این گزارش مجرد اساتفاده عماجمی قارار
گرفت[ .]70یک سازما چابک ،یک کسبوکار ساریع ،ساازگار و
آگاه است که شایستگی انطباق ساریع در واکانش باه اتفاقاات و
تغیی ارات غیرمنتظااره ،فرصااتهای بااازار و تقاضااای مشااتری را
دارد[.]11
11
کریستجفر چابکی را بهعنجا یک تجا تجااری گساترده در
سراساار وهااا تعریااف ماایکنااد کااه شااامل ساااختار سااازمانی،
سیستمهای اطلاعاتی ،پروسههای تادارکاتی و باهویژه ذهنیتهاا
است .قدرت مانجر و پاسخگجیی الگجی ناب در بازارهای نجساا دار
کم است و با تغییرات تقاضا ،ساطح سارویسدهای در آ پاایین
میآید .از طرف دیگر ،نجسانات تقاضا ممکن است سابب افازایش
مجوجدی ،بیکاری افراد و ماشینآلات شجد و هزینهها افزایش یابد.
برعکس در محیطهایی که تقاضا متغیر و فرار است و تنج بالاای
محصجلات مدنظر است ،سطجح بالایی از چاابکی مجردنیااز اسات.
ناب بجد شاید در شرایط محیطی خاصی بخشی از چاابکی باه-
شمار رود؛ اما در کل برای تجانمندساازی ساازما در پاساخگجیی
سریع به نیازهای مشاتری کاافی نیسات .از طارف دیگار ،هادف
الگجی چابک افزایش سطح سرویس است؛ اما استفاده از ابزارهای
چابکی معمجلاا مساتلز صارف هزیناه بیشاتر و افازایش قیمات
محصجلات است کاه در الگاجی نااب ایان افازایش قیمات اتلااف
محسجب میگردد .همچنین در الگجی چابک ممکان اسات بارای
افزایش پاسخدهی و ساطح سارویس باه مشاتری مجباجر شاجیم
مجوجدی اطمینا اضافه بیشتری را در نظر بگیریم؛ درصاجرتیکه
تاکید الگجی ناب بر استفاده از کمترین مجوجدی و ظرفیت تجلیاد
است[ .]01شرکت هنگامیکه بر اورای فعالیتهاای نااب تمرکاز
میکند ،کارا میشجد .زمانیکاه ایان فعالیتهاا در حالات چاباک
ارزشگذاری شجد ،سرعت پاسخ به تغییرات محیطی زیاد میشجد.
بااینحا مهم است که شرکت ،خجد قادر باه پاذیرش دو حالات
ناب و چابک باشد .باهعلاوه سیساتم میبایسات تجاناایی تعاجی
سریع بین دو حالت را داشته باشد[.]02
مطالعه مبانی نظری پژوهش نشا میدهد که نابی و چاابکی
به دو شیجه بررسی میشجد .مد هاایی کاه ناابی و چاابکی را در
سطح زنجیره تامین درنظرمیگیرند که در اصطلاح به آنها زنجیره
تامین ناب-چابک گفته میشجد .نج دیگری از نابی و چابکی هام
ووجد دارد که استفاده تجأما فعالیتهای نابی و چابکی را دربار-
میگیرد که به آنها فعالیتهای نابچابک اطلاق مایشاجد .عماده
فعالیتهای انجا شده تاکنج  ،استفاده همزما نابی و چاابکی را

بهصااجرت تفکیااک شااده بررساای کردهانااد؛ بدینصااجرت کااه
فعالیتهای ناب را در بخشهای بالادستی و فرایند تجلید شارکت
و چابکی را در پاییندسات زنجیاره تاامین و در ارتبااط باا باازار
درنظرگرفتهاند(مد های ناب-چابک و کمتر پژوهشی به استفاده
ترکیبی و تجأما ناب و چابک(مد ناب چابک یا نابک پرداختاه
است؛ ازاینرو در این پژوهش به بررسی ترکیبای ناابی و چاابکی
پرداخته شده است .بدین منظجر ابتدا فعالیاتهاای ناابچاباک و
معیارهای عملکرد شناساایی شاد .ویرماانی 17و همکاارا مادلی
برای ناب چابکی ارائه کردناد کاه شاامل  12فعاالی اسات .ایان
فعالیتهای شناساییشده و معیارهای عملکرد در وادو شاماره
 1آورده شده است.

11 Christopher, M

12 Virmani, N
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جدول  :9فعاليتهای نابچابک ،ابعاد و معيارهای عملكرد[ 94و ]96
فعاليت های ناب-چابكی

منبع

عملكرد شرکت

منبع

ابعاد عملكرد

منبع

شش سیگما

][00

عملکرد مالی

][13

کیفیت

][00

تجسعه تامین کننده

] 13و[00

عملکرد غیرمالی

][13

زما

][00

فناوری اطلاعات

][00

عملکرد پایدار

][13

انعطاف پذیری

][13

کایز
سیاستهای حقجق و پاداش

] 13و[00
][00

قابلیت اطمینا
هزینه

][00
][00

برنامههای آمجزشی و انگیزشی

][00

تجزیه و تحلیل حالت و اثر شکست(FMEA

][00
][00

برنامهریزی منابع سازمانی(ERP

][00

فناوری گروهی

][00

پجکایجکه

فرهنگ سازمانی

][00

تحقیق و تجسعه و نجآوری

][00

مدیریت کیفیت وامع (TQM

][00

قابلیت تنظیم مجدد

][00

مهندسی همزما

][00

مدیریت زنجیره تامین(SCM

][00

تجلید یکاارچه کامایجتری(CIM

][00

-2-2پيشينه پژوهش
صااارمی و اردری( ، 1011در پااژوهش خااجد بااا عنااجا "اثاار
تجانمندیهای چابکی بر عملکرد تجلیدی در شارکتهای ساازنده
قطعات و مجمجعههای خجدرو باا رویکارد شابکههاای بیاز "10از
شبکههای بیز برای مد سازی وهت پیاادهساازی تجلیاد چاباک
استفاده نمجدند .در این پژوهش ،سنجههاا باا اساتفاده از تحلیال
خجشهای بدست آمدند و ساس با استفاده از شبکه بیاز ،بهتارین
مد بارای پیاادهساازی تجلیاد چاباک و تجساعه ت اجری چاباک
شناسایی شد[.]11
زنجیرچاای و ابراهیماای( ، 1000در پژوهشاای تحاات عنااجا
"تاثیر تجانمندیهای چابکی بار مزیاتهاای رقاابتی ساازما باا
رویکرد شبکههای بیز مطالعه ماجردی شارکتهای پاار علام و
فناوری یازد" باا اساتفاده از شابکههاای بیاز باه ارزیاابی تااثیر
تجانمندیهای چابکی بر مزیتهای رقابتی و ارتباطات پرداختناد.
سنجههای این پژوهش با استفاده از تحلیل خجشهای  Kمیاانگین
بدست آمد و درنهایت بهترین مد با معیار اطلاعات بیز شناسایی
شد[.]1
اساافندیاری و همکااارا ( ، 1001در پژوهشاای ویژگیهااا و
تجانمندسازهای ناب-چابکی در صنایع غذایی و آشامیدنی قازوین
را با رویکرد ترکیبی  FLinPreRa-FQFDاولجیتبندی نمجدند .باا
تجوه به اولجیتهای بدستآمده در تجانمندسازهای ناب -چاابکی
در صنایع غذایی و آشامیدنی و همانطجرکاه پانج اولجیات او در
13 Bayesian Networks

این صنعت از ویژگی حساسیت بااه باازار و مشاتری اسات و باا
داشتن نیمنگاهی به ویژگی حساسیت به بازار و مشتری باهعنجا
ویژگایای کااه بیشااترین وز را در صاانایع غااذایی و آشااامیدنی
کسب کرده است ،بهیقین میتجا انتظار داشت مفهج مشاتری-
مداری در این صنعت اهمیت بسزایی داشته باشد[.]1
خراسانی و کاظمی( ، 1003در پژوهش خجد با عناجا "ارائاه
یک مد چندهدفه فازی وهت ارزیابی و انتخاب تامینکننادگا
در زنجیره تامین ناب – چابک "با استفاده از الگاجریتم رنتیاک و
نر افزار لینگج مدلی را وهت ارزیاابی و انتخااب تامینکنناده باا
استفاده از ویژگیهای زنجیره تامین نااب – چاباک ارائاه دادناد.
نتااایج ایاان پااژوهش نشااا داد کااه سااازما هایی کااه دارای
همراستایی بین ابعاد راهبرد کسبوکار ،راهبرد فناوری اطلاعات و
ساختار فناوری اطلاعات است ،عملکرد بهتاری را شااهد خجاهناد
بجد[.]1
پژوهش الفت و همکارا ( 1001با عنجا "ارتباط تصمیمات
استراتژیک تجلید با اولجیتهاای رقاابتی و تااثیر آ بار عملکارد
شرکتها در صنعت قطعهسازی خاجدرو در ایارا " تااثیر مثبات
تصمیمات راهبردی تجلید بر عملکرد را نشا میدهد[.]7
رحیمی و همکارا ( 1000زنجیره تامین نااب را در قالاب 1
دسته و شامل مدیریت ساطح کارگااه ،مادیریت کیفیات ،تجلیاد
بهنگا  ،مدیریت نت ،مدیریت مناابع انساانی ،ارتبااط باا تاامین-
کنناادگا  ،طراحاای محصااج ودیااد و ارتباااط بااا مشااتریا
تقساایمبناادی کردنااد .نتااایج پااژوهش نشااا داد کااه ارتباااط بااا
مشتریا بهعنجا پایهایترین و محر تارین اقادا و ارتبااط باا
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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مدلسازي ارزیابي تاثیر فعالیتهاي نابچابک بر عملكرد شرکت ...

تامینکنندگا  ،وابستهترین و تحت تاثیرترین اقدا زنجیره تامین
ناب است[.]6
11
هارتینی ( ، 7313به بررسی رابطه بین تجلید ناب و پایدار بر
عملکرد پرداخت .این تحقیاق باه بررسای مطالعاات انجاا شاده
درباره رابطه بین تجلید پایدار و ناب و رابطه ،سجد و تاثیر آنهاا بار
عملکرد و اشاره به مهمترین شکافها میپردازد .ایان پاژوهش باا
بررسی پژوهشهای آکادمیک انجا شده در بین سا های 7333
تا  7311صجرت گرفته است[.]73
رحیمینژاد و همکارا ( ، 7316در پاژوهش خاجد باا عناجا
"ارزیابی استراتژیهای زنجیره تامین ناب-چابک " باا اساتفاده از
روش  AHPو درنظرگرفتن لجستیک زنجیرهتامین و محر هاای
کارکردی ،به شناسایی ،رتباهبنادی و دساتهبنادی فعالیاتهاای
عملیاتی زنجیره تامین نااب-چاباک پرداخات .در ایان پاژوهش،
زما تاخیر دارای بیشترین اهمیت و پس از آ ساطح خادمات،
کیفیت و هزینه در رتبههای بعد قرار گرفت[.]00
شارما 13و همکارا ( ، 7316در مقاله خجد با نا "شابکههاای
باوری بیز برای ارزیابی تاثیر عجامال بار سیساتم ساجخترساانی
نابچابک نظامی" از شبکه بااوری بیاز و باا اساتفاده از نر افازار
 Neticaماادلی باارای لجسااتیک نظااامی در شاارایط غیرقطعاای و
پیچیده پیشنهاد میدهند[.]02
پژوهش فدکی 16و همکارا ( 7310با عناجا زنجیارهتاامین
نابچابک :پیشرا های طراحای و تااثیرات عملکارد کسابوکاار
نشا میدهد ،به اندازهای که ونبههای نااب و چاباک باهشاکل
برابری در زنجیرهتامین بکار روند ،عملکرد بالاتری قابل دساتیابی
است[.]71

-9روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هادف ،واز پژوهشهاای کااربردی،
برمبنای روش نیز ،این پاژوهش باا تجواه باه ماهیات مجضاج و
اهداف آ تجصیفی و از نج پیمایشی یا زمینهیابی اسات .عجامال
ناب-چابک مجرداستفاده در پاژوهش باا مطالعاه مباانی نظاری و
مصاحبه باا خبرگاا صانعت شناساایی و انتخااب خجاهاد شاد.
گرداوری دادهها ،میدانی و بهصجرت پرسشنامه مقایسات زووای و
ق اوت خبرگا در قالب برگزاری یاک پنال تخصصای خبرگاا
صجرت پذیرفته است .خبرگا حاضر 3 ،تان از اسااتید دانشاگاه،
مدیرا ارشد و مشاورا مدیریت بجده که در قالب شرکت مشااور
شاارکت صاانایع شاایر پگاااه خجزسااتا در حااا پیادهسااازی
14 Hartini, Sri
15 Sharma, Pankaj
16 Fadaki, Masih
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سیستمهای استاندارد و مدیریت در این کارخانه اسات .خبرگاا
دارای سااابقه کااار  13تااا  73سااا و ماادر کارشناساای تااا
کارشناسی ارشد هستند و بهصجرت تخصصی در زمیناه اساتقرار
سیستمهای کیفیت و بهبجد فرایندها به کاار مشااوره ،تادریس و
استقرار مشغجلند .در ابتدا شاخصهای مجردنیااز پاژوهش شاامل
فعالیتهای ناب-چابکی و ابعااد عملکارد شارکت ،باا اساتفاده از
روش کتابخانهای و مطالعه پاژوهشهاای ایان حاجزه و ادبیاات و
کتابهای مجواجد مجردبررسای قارار گرفتاه و گاردآوری شادند.
شاخصهای بدستآمده وهت ساخت ماد و ارزیاابی ساناریجها
مجرداستفاده قرار گرفتند .دادههای مجرداستفاده در ایان پاژوهش
با کمک خبرگا بدستآمده و مبناای تجزیاهوتحلیال و گازارش
نهایی قرار گرفتند .بهطجرکلی فرایناد اوارای پاژوهش در شاکل
شماره  1نشا داده شده است.
شناسایی فعالیت های ناب-چابک
ساخت نقشه علّی
طراحی نقشه بیزین
آماده سازی ماتریس وابستگی
انجا تجزیه و تحلیل سناریج در نر افزار Netica
تهیه گزارش نهایی
شكل  :2فرایند اجرای پژوهش

شبکههای بیز که در مقا یکی از روشهای مد سازی علّای،
مجردتجوااه بساایاری از پژوهشااگرا مختلااف قاارار دارد و بااا نااا
شاابکههااای اعتقاد(باااور  12نیااز شااناخته میشااجد ،ساااختارهایی
نمجداری برای نمایش روابط احتمالی میا تعداد زیادی متغیار و
انجا استنباط احتمالی باا آ متغیرهاسات .شابکههاای بیاز در
وهت تلاش برای ارائه دانش تخصصی در زمینههاایی کاه داناش
متخصصاا غیرقطعاای ،ماابهم و یاا ناااقص اساات تجساعه یافتااه
است[ .]73شبکه باور بیزین یک گراف وهتدار بادو دور اسات
که نجدها در آ نمایشدهنده مادار یاا فرضیههاسات و یا هاا
بیانگر وابستگیهاست؛ بهطجریکه ووجد یا باین دو ناجد بیاانگر
وابستگی آ دو نجد است .مفهج وابساتگی در ت اجری احتمالاات
بسیار مهم است .دو رخداد  Aو  Bغیروابسته یاا مساتقل اسات؛
اگر احتما روی داد  Aبهطجر کامل به رخداد یا عد رخاداد B
ماارتبط نباشااد .بااهعنجا مثا  ،در پرتاااب دو سااکه یکاای پااس از
دیگری احتما اینکه اولین سکه رو بیاید و احتما اینکه دومین
سکه نیز رو بیاید کاملاا از یکادیگر مساتقل اسات و دو احتماا
مستقل است.
مطابق قجانین احتما اگر  Aو  Bمستقل باشد ،احتما اینکه
17 Bayesian Belief Networks
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یک مطالعه ودید مجرداستفاده قرار گیرد[.]01

هر دو با هم رخ دهند ،با معادله  1قابلمحاسبه است:
)P(A^ B)  P(A).P(B

(1

-4مطالعه کاربردی و یافتهها

اما درصجرتیکه  Aوابسته به  Bباشد ،معادله فجق دیگر صادق
نیست و قجانین بهصجرت زیر تغییر میکند.
)P( A  B
)P( A

(7

پژوهش حاضر کااربردی باجده و مطالعاه ماجردی در شارکت
صنایع شیر پگاه خجزستا صجرت پذیرفته و از نظر کارشناسا و
مشاورا خبره این شرکت در قالب پنال خبرگاا بارای ارزیاابی
تاثیر فعالیتهای نابچابک بر عملکرد شرکت استفاده شده است.
برای تهیه شبکه بیزین و تعاملپذیری فعالیتهای ناابچاباک از
روش تجزیهوتحلیل متقابل و نر افزار  MICMACاساتفاده شاد.
بدین منظجر شدت تاثیر گزارههاا در قالاب پرسشانامه مقایساات
زووی با استفاده از نظر خبرگا و با استفاده از گزارههای متناظر
شدت تاثیرهای مختلف که در وادو شاماره  1آورده شادهاناد،
تکمیل گردید.

P( B | A) 

در این صجرت داریم:
)P( A  B)  P( B | A).P( A

(0

با مقایسه دو معادله  7و  0میتجانیم در
مستقل هستند اگر:

کنایم کاه  Aو

B

)P(B|A) = P(B

(1

رخاداد A

در این حالت احتما رخ داد  ،Bاز رخداد یا عد
تاثیر نمیپذیرد.
یکی از سجدمندترین مزایای این شبکهها این است که وهات
آنالیز ،چیزی بهعنجا اندازه حداقل برای دادههای نمجناه ،وواجد
ندارد و این شبکهها در محاسبات خجد از تمامی دادههای مجواجد
استفاده میکنند و حتی با ووجد نمجنههایی با اندازههاایی نسابتا
کجچک میتجا به پیشبینیهایی با دقت خاجب دسات یافات .از
مهمترین ویژگایهاای شابکههاای بیازین ،اساتفاده از اطلاعاات
پیشین و اولیه راوع به مجضج مجردنظر است.
ساس وهت کسب ترکیبی از دانش اولیه و دادههای ودیاد،
ایاان اطلاعااات بااهوساایله دادههااا بهنگااا سااازی میگااردد؛
که این تلفیق بدستآمده نیز میتجاند بهعنجا اطلاعاات اولیاه در

جدول  :2گزارههای ماتریس تاثيرات متقابل
شدت تاثير

گزاره متناظر در ماتریس

بدو تاثیر

3

تاثیر ضعیف

1

تاثیر متجسط

7

تاثیر قجی

0

پس از برگزاری پنل خبرگا ودو شماره  7که حاوی نتایج
مقایسه زووی شدت تاثیر عجامل ناب چاابکی بار یکادیگر اسات،
تجسط اع ای پنل نهایی و تایید شد.

جدول :9پرسشنامه مقایسات زوجی
نا متغیر

برچسب متغير

1

7

0

1

3

6

2

1

12 16 13 11 10 17 11 13 0

شش سیگما

1

3

1

7

7

1

1

0

0

7

7

1

7

7

1

1

7

1

تجسعه تامین کننده

7

1

3

1

1

7

1

1

1

1

1

7

7

1

1

1

7

7

فناوری اطلاعات

0

7

1

3

1

7

7

1

1

0

7

0

7

1

1

1

7

7

کایز

1

7

1

1

3

7

1

0

7

1

7

0

7

7

1

0

1

7

سیاست های حقجق و پاداش

3

1

7

7

7

3

0

1

1

7

1

0

7

1

1

1

1

1

برنامه های آمجزشی و انگیزشی

6

1

1

7

1

0

3

1

7

7

0

7

1

1

1

1

1

1

پجکایجکه

2

0

1

1

0

1

1

3

1

1

7

1

1

7

7

7

1

1

تجزیه و تحلیل حالت و اثر شکست (FMEA

1

0

1

1

7

1

7

1

3

7

1

1

7

7

1

1

7

7

برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP

0

7

1

0

1

7

7

1

7

3

7

7

7

1

1

1

0

1

تکنجلجری گروهی

13

7

1

7

7

1

0

7

1

7

3

7

0

1

1

7

1

7

فرهنگ سازمانی

11

1

7

0

0

0

7

1

1

7

7

3

7

7

1

1

0

7

تحقیق و تجسعه و نجآوری

17

7

7

7

7

7

1

1

7

7

0

7

3

1

7

0

7

7

مدیریت کیفیت وامع(TQM

10

7

1

1

7

1

1

7

7

1

1

7

1

3

7

7

7

7

قابلیت تنظیم مجدد

11

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

7

7

3

7

1

1

مهندسی همزما

13

1

1

1

0

1

1

7

1

1

7

1

0

7

7

3

1

7

مدیریت زنجیره تامین(SCM

16

7

7

7

1

1

1

1

7

0

1

0

7

7

1

1

3

1

تجلید یکاارچه کامایجتری(CIM

12

1

7

7

7

1

1

1

7

1

7

7

7

7

1

7

1

3
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مدلسازي ارزیابي تاثیر فعالیتهاي نابچابک بر عملكرد شرکت ...

پااس از واردکاارد مقایسااات زوواای بدسااتآمده در واادو
شماره  0با نر افزار  ،Micmacخرووی نر افزار بهصاجرت گرافای
بدست آمد که تعاملپذیری عجامل ناب چابک نسبت باه یکادیگر
را نشا میدهد .این گراف در شکل شماره  0نماایش داده شاده
است که عجامال نااب چاباک باه شاکل گرههاای گاراف باجده و
اثرگذاری یا اثرپذیری هرکدا  ،در قالب خطجط پیکا دار مشخص
شده است .برای اعتبارسنجی مد  ،با تجوه باه دادههاای ورودی،
نر افزار سه تکرار پیشنهاد داد و پایداری مد در ساه تکارار باه
ترتیب %00 ،%01و %133بدست آمد ،از اینرو اعتبار مد تاییاد
میشجد.

شكل  :9گراف تعامل فعاليتهای نابچابک

 -4نقشه بيزین
پس از بدست آمد نتایج تجزیهوتحلیل  ،Micmacبا بررسای
نمجدارهای روابط میا متغیرها و درنظرگرفتن تاثیر آنها بر ابعااد
عملکرد و پایداری ،نقشه بیزین بدست آماد .باا تجواه باه میازا
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها و میزا تاثیر آنها در سیساتم،
برخی از متغیرها که میزا اثرگذاری کمی در سیستم داشات ،باا
نظاار خبرگااا در نقشااه بیاازین درنظرگرفتااه نشااد .در خروواای
نر افزار فعالیتهای شاماره  7،10،11و (12شاامل فعالیاتهاای
تجسعه تامینکننده ،مادیریت کیفیات واامع ،11قابلیات تنظایم
مجدد و تجلید یکاارچه کامایجتری به دلیل تعاملپذیری ضعیفی
که داشتند از مد حذف شدند.
علاااوهبااراین ،بااا بررساای خبرگااا  ،فعالیااتهااای شااماره  1و
(13تجزیهوتحلیل حالت شکست و مهندسی همزما با تجوه باه
تعاملپاذیری ضاعیف باا ساایر فعالیاتهاا از ماد حاذف شاد.
همچنین فعالیتهای شماره  6،13و (17برناماههاای آمجزشای و
انگیزشی ،فناوری گروهی و تحقیق و تجسعه و نجآوری باه دلیال
)18 TQM(Total Quality Management
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ووجد تعاملپذیری مشابه ،از شبکه نهایی حذف شد .شکل شماره
 1شبکه نهایی نقشه بیزین را نشا میدهد که شامل فعالیتهای
ناب چابک و ابعاد و شاخصهای عملکرد است.

هدایت ابراهیمي ،مصطفي ابراهیمپور ازبري و محمود مرادي

شكل  :4شبكه نهایی

ودو شماره  ،1احتما های مربجط به فاکتجرهای سطح او
مد را نشا میدهد که شامل فعالیتهای شش سیگما ،فناوری
اطلاعات ،کایز و سیاستهای حقجق و پاداش است.
جدول  :4دادههای مربوط به عوامل  9 ،4 ،5و 9
Factor3

Factor5

Factor4

Factor1

0/95

3/13

3/0

3/1

Yes

0/65

3/33

3/2

3/6

No

واادو شااماره  3احتما هااای مربااجط بااه تعاملپااذیری
فرهنگسازمانی و فعالیتهای سطح او مد را نشا میدهد.

جدول  :5دادههای مربوط به عامل 99
دادههای مربوط به عامل 99
No
No
No
0/2

No
No
Yes
3/03

No
Yes
No
3/7

No
Yes
Yes
3/6

Yes
No
No
3/3

Yes
No
Yes
3/3

Yes
Yes
No
3/1

Yes
Yes
Yes
3/1

Factor5
Factor4
Factor3
Yes

0/8

3/63

3/1

3/1

3/3

3/3

3/6

3/7

No

وادو شاماره  ،6شاامل احتماا تعامال ابعااد عملکارد بار
معیارهااای عملکاارد مااالی و غیرمااالی و پایااداری در حالتهااای
مختلف است.

جدول :6دادههای مربوط به عملكرد مالی و غيرمالی و پایداری
دادههای مربوط به عملكرد مالی

دادههای مربوط به عملكرد غيرمالی
کيفيت

قابلیت
اطمینا

انعطاف-
پذیری

High

Average

Low

کیفیت

قابلیت
اطمینا

زما

دادههای مربوط به پایداری
انعطاف-
پذیری

High

Average

Low

High

High

High

3/0

3/1

3

High

High

High

3/0

3/1

3

High

High

High

3/0

3/1

3

High

High

Low

3/6

3/1

3

High

High

Low

3/2

3

3/0

High

High

Low

3/0

3/6

3/1

High

Low

High

3/2

3/0

3

High

Low

High

3/2

3/1

3/7

High

Low

High

3/33

3/1

3/13

High

Low

Low

3

3/0

3/2

High

Low

Low

3/1

3/7

3/1

High

Low

Low

3

3/33

3/13

Low

High

High

3

3/1

3/7

Low

High

High

3/6

3/7

3/7

Low

High

High

3

3/0

3/1

Low

High

Low

3

3/7

3/1

Low

High

Low

3/0

3/1

3/6

Low

High

Low

3

3/0

3/2

Low

Low

High

3

3/1

3/6

Low

Low

High

3/1

3/7

3/1

Low

Low

High

3

3/7

3/1

Low

Low

Low

3

3/1

3/0

Low

Low

Low

3

3/7

3/1

Low

Low

Low

3

3/1

3/0

ودو شماره  2شامل احتما اثرگذاری فناوری اطلاعاات بار
برنامااهریزی منااابع سااازمانی ،ماادیریت زنجیااره تااامین باار

High

Average

Low

قابلیت
اطمینا

زما

انعطافپذیری و زما و پجکایجکه بر قابلیت اطمینا است.

جدول  :2دادههای مربوط به قابليت اطمينان ،انعطاف پذیری ،زمان و فاکتور 1
دادههای مربوط به فاکتور 1

دادههای مربوط به قابليت اطمينان

دادههای مربوط به زمان

دادههای مربوط به انعطاف پذیری

No
0/9

Yes
3/0

Factor3
yes

Low
3/1

High
3/0

Factor7
yes

Low
3/1

High
3/0

Factor16
yes

Low
3/7

High
3/1

Factor16
yes

0/2

3/0

no

3/6

3/1

no

3/2

3/0

no

3/6

3/1

no
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مدلسازي ارزیابي تاثیر فعالیتهاي نابچابک بر عملكرد شرکت ...

ودو شماره  1احتما های مربجط به تاثیر شش سایگما بار
پجکایجکه ،برنامهریزی منابع سازمانی بر مدیریت زنجیره تاامین و

پجکایجکه و تجلید یکاارچه کامایجتری بر کیفیت را نشا میدهد.

جدول  :8دادههای مربوط به فاکتور های  2،96و کيفيت
دادههای مربوط به فاکتور 2

دادههای مربوط به کيفيت

دادههای فاکتور 96

No
0/9

Yes
3/0

Factor4
Yes

Factor1
Yes

No
3/1

Yes
3/0

Factor11
Yes

Factor9
Yes

Low
3/1

High
3/0

Factor16
Yes

Factor7
Yes

0/6

3/1

No

Yes

3/0

3/2

No

Yes

3/1

3/6

No

Yes

0/4

3/6

Yes

No

3/6

3/1

Yes

No

3/3

3/3

Yes

No

0/8

3/7

No

3/0

3/1

No

3/0

3/1

No

No

با واردکرد دادههای ودو های  6 ،3 ،1 ،0و  2در نر افازار
 NETICAو اورا کرد آ  ،مطابق شکل شماره  3خرووی نهایی

No

No

مد بدست آمد که تعاملپذیری هرکدا از اوزای مد را نشاا
میدهد.

شكل  :5خروجی نرمافزار حاصل از تجزیهوتحليل دادهها

 -5تجزیهوتحليل سناریو

 -9-5سناریو شماره 9

هدف از تجزیهوتحلیل سناریج ،بررسی ایان اسات کاه میازا
شدت تاثیر عجامل نااب-چاابکی بار کیفیات ،قابلیات اطمیناا ،
انعطافپذیری و هزینه به چه میزا است تا بتجا تااثیر آنهاا بار
عملکرد را بهصجرت واقعبینانهتری بررسی نماجد .در اینجاا بارای
بررسی تاثیرگذاری عجامل ناب-چاباک بار ابعااد عملکارد ،از ساه
سناریج بهره گرفته شده است که شامل بادترین حالات ،بهتارین
حالت و حالت واقعبینانه است.

این سناریج به شکلی طراحی شده است که عجامال تثثیرگاذار در
مد تجسط شرکت پیادهسازی نمیشجند .به این صاجرت در نظار
گرفته میشجد که شش سایگما ،کاایز  ،سیاساتهاای حقاجق و
پاداش و فناوری اطلاعات تثثیری در مد ندارند .با تجوه باه ایان
سناریج ،خرووی حاصل از تحلیل مد بهصجرت شاکل شاماره 6
است.
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هدایت ابراهیمي ،مصطفي ابراهیمپور ازبري و محمود مرادي

شكل  :6سناریوی شماره  )9حالت بدبينانه

با تجوه به نتایج سناریج شماره  ،1ملاحظاه مایشاجد کاه باه
نسبت تحلیل اولیه ،عملکرد بالای( Highمالی ،غیرمالی و پایادار
هرکدا حادود  11درصاد کااهش داشاتهاناد و عملکارد پاایین
( Lowافزایش پیدا کرده است که نشاا مایدهاد متناساب باا
حالت بدبینانه ،عملکرد شرکت نیز افت میکند.
با تجوه به نتاایج اعماا ساناریجی خجشبیناناه ،باه نسابت
تحلیل دادههای اولیه ،عملکرد بالای( Highماالی و پایاداری 71
درصد و غیرمالی  71درصد افزایش پیدا میکند .عملکارد پاایین
هرکدا از ابعاد که در حالت پایه بالای  03درصاد باجده ،در ایان
سناریج به زیر  73درصد افت میکناد کاه نشاا مایدهاد هماه

تغییرات در راستا و متناسب با سناریجی اعمالی بجده است.
 -2-5سناریو شماره 2
ایاان سااناریج بدینصااجرت طراحاای شااده اساات کااه عجاماال
تاثیرگذار در مد  ،به بهترین شکل پیادهسازی شدهاست .در ایان
حالت هر چهار عامل تاثیرگذار شش سیگما ،کایز  ،سیاستهاای
حقجق و پاداش و فنااوری اطلاعاات بهصاجرت کامال پیادهساازی
شدهاست .با تجوه باه ایان ساناریج نتاایج تجزیاهوتحلیال ماد
بهصجرت شکل شماره  2است.

شكل  :2سناریو شماره  )2حالت خوشبينانه
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و یک ،پاییز 9911

92

مدلسازي ارزیابي تاثیر فعالیتهاي نابچابک بر عملكرد شرکت ...

 -9-5سناریو شماره 9
طراحی این سناریج به این شکل است کاه حالات بیناابینی و
متجسطی به نسبت دیگر سناریجها درنظرگرفته شده است .در این
حالت هر چهار عامل تاثیرگذار شش سیگما ،کایز  ،سیاستهاای

حقجق و پاداش و فناوری اطلاعات بهصجرت  33درصد پیادهسازی
شدهاست .با تجوه به این شرایط ،خرووی حاصل از تجزیهوتحلیل
مد بهصجرت شکل شماره  1است.

شكل  :8سناریو شماره  )9حالت واقع بينانه

نتایج سناریجی شماره  0نشا میدهد که در مقایسه با نتایج
تحلیلی دادههای اولیه ،در این سناریج برای عملکارد بالاا(، High
در بعد غیرماالی و پایاداری افازایش  1درصادی و در بعاد ماالی
افزایش  6درصدی خجاهیم داشت .به عملکرد پایین( Lowنیز به
نسبت همین اعداد برای هرکدا از ابعاد کاهش مییابد.

-6بحث و نتيجهگيری
براساس نتایج حاصل از اعما سناریجهای مختلف ،در بخاش
عملکاارد غیرمااالی ،بااا درنظرگاارفتن تاثیرگااذاری  133درصاادی
عجامل مجثر ناب-چابک ،شاهد افزایش  72/1درصدی خجاهیم بجد
و در حالت بدبیناناه ،کااهش  11/1درصادی را خاجاهیم داشات.
درضاامن در حالاات بینااابینی افاازایش  3/6درصاادی را خااجاهیم
داشت .علاوهبراین ،در عملکرد مالی ،در صجرت تاثیرگاذاری 133
درصدی عجامل مجثر ناب-چابک ،افزایش  12/0درصدی را شااهد
خجاهیم بجد و در حالت بدبینانه و در شرایطی کاه تاثیرگاذارترین
عجامل ناب-چابکی پیادهساازی نشاجند ،کااهش  0/1درصادی را
خااجاهیم داشاات و در حالاات بینااابینی افاازایش  0/0درصاادی را
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مشاهده میکنیم.
پایداری شرکت در حالت بدبینانه کاهش  1/6درصدی خجاهد
داشت اما در حالتهای خجشبینانه و بیناابینی باه ترتیاب 71/1
درصد و  1/1درصد افزایش پیدا میکند.
بااا مشاااهده هاار سااه سااناریج مشااخص شااد کااه در شاارایط
مختلفبدبینانه تا خجشبینانه  ،بهکارگیری فعالیتهای ناب-چابک
در شرکت بر عملکرد ماالی و غیرماالی و همچناین پایاداری آ
شرکت تاثیر مثبت میگذارد .ازاینرو ،باا اساتفاده از فعالیتهاای
ناااب چااابکی و هاار سااطح از پیادهسااازی آنهااا ،بهبااجد عملکاارد
شرکتها را در پی خجاهد داشت .از لحااظ میازا تاثیرگاذاری و
اهمیاات فعالیااتهااا ،شااش ساایگما ،فناااوری اطلاعااات ،کااایز و
سیاستهای حقجق و پاداش به نسبت دیگر عجامل نقش مجثرتری
در ناب-چابک بجد شرکت ایفا میکند؛ بناابراین شارکتها بایاد
تجوه به آنها را در اولجیت قرار دهند .همچنین بررسای ساناریجها
نشا داد در تمامی سناریجها میزا تاثیر فعالیتهای ناب-چاباک
بر عملکرد مالی در مقایساه باا عملکارد غیرماالی بیشاتر اسات.
بررسی وضعیت ابعاد عملکرد(کیفیت ،قابلیت اطمینا  ،انعطااف-
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پااذیری و زمااا نشااا داد ،کیفیاات در براباار شاارایط مختلااف
پیادهسازی ناب-چابکی در شرکت ،حساسیت بالااتری نسابت باه
سایر ابعاد دارد؛ بهطجریکه در سناریجی بدبینانه ،در سطح بسایار
پایینی( 71/2درصد و در سناریجی خجشبینانه ،در سطح بسایار
بالایی( 22/3درصد قرار گرفت و با بازه تغییرات  11/1درصادی،
بیشترین تغییرات را نشا داد .بالا بجد حساسیت بعاد کیفیات،
تاثیر زیاد پیادهسازی فعالیتهای ناب-چابک بر بالا رفتن کیفیات
محصجلات شرکت را نشا میدهد؛ بنابراین انتظار داریام باه هار
میزانی که استفاده از فعالیتهای ناب چابکی در شارکت افازایش
یابد ،شاهد افزایش کیفیات محصاجلات باشایم .پاس از کیفیات،
قابلیت اطمینا  ،انعطافپذیری و زما  ،از لحاظ باازه تغییارات و
حساسیت در رتبههای بعدی قرار گرفت.
با تجوه به ودید بجد پارادایم ناابچاابکی و از طارف دیگار
تاثیر مثبات پیادهساازی آ بار روی عملکارد ماالی ،غیرماالی و
پایداری شارکت حتای در بادترین حالات پیادهساازی ،پیشانهاد
میشجد شرکتها حرکت به سمت نابچاابکی را در اولجیاتهاای
شرکت و برنامهریزیهای راهبردی خجد قرار دهند .پژوهش اخیار
گازما  10و همکارا [ ]71نیز استفاده از نابچابکی را در تماامی
زنجیرهتامینهای کشاورزی پیشنهاد میدهد .م اف بر این ،ناب-
چابک بجد یک شرکت ،امکاا اساتفاده تجأماا از مزیاتهاای
تجلید ناب نظیر کاهش اتلاف زما و هزیناه و مزیتهاای چاابکی
همچج تجانایی پاسخگجیی مناسب به تغییرات محیطی را فاراهم
میآورد .با تجوه به مقاله فدکی و همکارا [ ]71برای رسید باه
سطح بالاتری از عملکرد ناشی از فعالیاتهاای ناابچاباک ،بهتار
است بهصجرت متعاد از فعالیتهای نابی و چابکی استفاده کرد.
مدیریت زنجیرهتامین با داشتن ارتباط با پنج گره دیگر ،یکای
از کلیدیترین فعالیتهای نابچابک است؛ ازاینرو ،تجوه لاز به
آ و استفاده از ابزارهای مناسب وهت مادیریت زنجیاره تاامین،
میتجاند به بهبجد عملکرد شرکت منجر شجد .همچنین با تجوه به
اینکه فناوری اطلاعاات هام باهعنجا عااملی تاثیرگاذار در ماد
شناخته شد ،پیشنهاد میشجد شرکتها به استفاده از عامالهاای
نر افزاری هجشمند در مدیریت زنجیره تاامین رویآورناد .نتاایج
پژوهش دیگالجار 73و همکارا [ ]73در سازما های هندی هم بار
نقش فناوری اطلاعات بر پایداری زنجیرهتامین ناب-چابک اشااره
دارد.
در این پژوهش برای اولین باار فعالیتهاای نااب چاابکی باا

استفاده از روش تجزیهوتحلیل اثر متقابل مد ساازی شادهاند .از
سجی دیگر ،با تجوه به اینکه پیادهسازی کامال فعالیتهاای نااب
چابکی سخت بجده و نیاز به مادتزما طجلاانی دارد ،اساتفاده از
سناریجپردازی و تجزیهوتحلیل احتماالی و غیرقطعای مبتنای بار
شبکههای بیازین ،پیادهساازی نااقص و نگااه آیندهنگراناه بارای
استفاده از این فعالیتها را هم پجشش میدهد.
بهمنظجر پژوهشهاای آتای پیشانهاد میشاجد کاه در ماد
پیشنهادی این پژوهش ،سازما های خدماتی نیاز بررسای شاجد.
علاوهبراین ،برای گرفتن دادهها و نظر خبرگا  ،از روشهای فازی
استفاده شجد .الگجریتم مجناتکاارلج یکای از روشهاای پرکااربرد
باارای پیشبیناای دادههااای غیرقطعاای اساات .پیشاانهاد میشااجد
ازاینروش برای پیشبینی دادههای پژوهش و شبیهساازی ماد
استفاده شجد .علاوهبراین ،پیشنهاد میشجد در پژوهشهای آتی به
اولجیتبندی فعالیتهای ناب-چابک با استفاده از روشهایی چج
دیمتاال و دیمتاال فااازی پرداختااه شااجد و همچنااین بااهوااای
سناریجهای خجشبینانه ،بدبیناناه و واقعبیناناه ،از فرضیهساازی و
بررسی تاثیر تغییرات یک یا چندمتغیر بر عملکرد استفاده شجد.

19 Guzman-Marco, Angelo
20 Digalwar, Abhijeet
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