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 چکيده
وکار، فضای رقابتی شدید و تغییرات مداوم نیازهای در عصر حاضر تحوالت محیط کسب

های تولید ناب و چابک سوق داده است. تولید مشتریان، شرکت ها را به سمت استفاده از روش

 نابی و چابکی چابک مفهوم جدیدی است که به شرکت ها امکان استفاده توامان از مزایایناب

ند. اچابک شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتههای تولید نابدهد. در این پژوهش شاخصرا می

چابکی شناسایی شد های نابشاخص به عنوان فعالیت 71با مطالعه پیشنیه پژوهشی، تعداد 

ای هو در یک نشست تخصصی با نظر خبرگان صنعت مقایسه زوجی شدند. تاثیرات متقابل داده

 یاالب یرگذاریتاث یانگربها تجزیه و تحلیل شدند. یافته   MICMACافزاربدست آمده، با نرم

 هاسازمان و هاشرکت یرو برا ینباشند، از ا یعوامل م یربر سا TQMاطالعات و  یفناور

 یم ییباال یتدو عامل حائز اهم ینچابک، توجه به ا-ناب یدتول یستمس یساز یادهپ برای

زم در ال یو دستکار ییررو با تغ ینباشند، از ا یهدف م یرهایمتغ یزنو کا یگماسباشد. شش 

 .سوق داد یشترب یچابک-را به سمت ناب یدتول یستمو س یدرس یموثر یجتوان به نتا می هاآن

، مقایسه زوجی، اثر متقابل یلو تحل یهتجز ،micmacچابک، ناب :يديکل واژگان

 .زوجیمقایسه
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 3، محمود مرادي2پور ازبري، مصطفی ابراهيم1هدایت ابراهيمی

 .کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران 7
  .استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران 2
 .گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران دانشیار، 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 پور ازبريمصطفی ابراهيم

ک چاب-هاي توليد نابپيمایشی بر شناسایی و ارزیابی شاخص

 با استفاده از روش تجزیه و تحليل اثر متقابل
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 مقدمه
های بشر چهره زندگی او را یکسره ساخته هـای تولیـد محـصوالت وبه سر میبـرد که در آن دگرگونی شیوه یجهان در عصر جدید

 .مواجه شده استی بزرگ هایچالش ، دنیای صنعت بادر نتیجه این دگرگونی ها (Biazzo & Panizzolo, 2000).کرد دگرگون خواهـد

دیگر، صنایع به شدت تحت فشار شرایط  فت و ترقی پویای فناوری اطالعات از یک طرف و جهانی شدن اقتصاد از طرفبا توجه به پیشر

. (Agarwal et al., 2007)اندو... شدهمشتری، وجود رقبایی با کارگران ارزان قیمت  محیطی و از جمله بازارهای راکد، تغییرات در تقاضای

نتیجه تالش در های زیادی در زمینه بهبود زنجیره  ی مواجه است.مدیریت زنجیره تأمین نیز با چالشهای متعدد ،با توجه به این تغییرات

 ,.Christopher et al)تأمین رضایت مشتری و شناخت بازار از عناصر حیاتی و ضروری است تأمین انجام شده است. در مدیریت زنجیره

سریع و مناسب به نیاز مشتری با حذف  مطرح مـیباشـد کـه در پاسـخ سیستم تولیدیعنوان  تولید ناب بـه. در این وضعیت، (2001

 .//ووماک و دیگران//انبوه سر کشیده است موقع و با کیفیت عالی و شعفآور مشتری در مقابل تولیـد اتـالف، تولیـد بـه

 یحصولو ارائه م یدامر مستلزم تول ین. ادباشمی کارکنان، سهامداران و جامعه یان،ردی برتر برای مشترکناب به دنبال ارائه عمل یدتول

 های مشتریمنطبق با خواسته یقادق ی،اضاف هایینهموجود و کاستن از هز ظرفیت است که ضمن ارائه ارزش به مشتری بر اسداس

برخاسته از نیاز  مفهـوم چـابکی اسـت کـه در ادامه تولید ناب آمده،یم هایی که یکی از مفاهیم یا پاراد. (Azevedo et al., 2012)باشد

 ,Ramesh & Devadasan)باشدناب می سازمان های جدید به دنبال تکامل رویکردهای پیشین مانند تولید دستی، تولید انبوه، تولید

 ها دارد.//ابراهیم پور// دهند که چابکی تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت. مطالعات نشان می(2007

 ، سناریوهای بازار مستلزم روشهای قویتری است که ویژگیهای مهم اصـول نـاب ووکارمحیط کسب پیچیدگی ـا افـزایش تـدریجیب

چابک متولد شده است، که  -اصول ناب چابک را با هم داشته باشد. در این زمینه، یکپارچگی راهبردی اصـول نـاب و چابـک بـا عنـوان

چابک یک مفهوم جدید در مدیریت تولید بوده و در ایران -.//مرادی// با توجه به اینکه تولید نابو چابـک را دارد مزایای هر دو رویکرد نـاب

ها با ی آنچابک و ارزیاب-های تولید نابهای تولید کمتر به آن پرداخته شده در این پژوهش به شناسایی شاخصنیز به نسبت سایر سیستم

 اثر متقابل پرداخه شده است. ، وتحلیل استفاده از روش تجزیه

 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش
 سيستم توليد ناب

(. مزایای اصول J. P. Womack et al., 1990، داستان تولید ناب هم شروع شد)"ماشین که جهان را تغییر داد  "با انتشار کتاب 

ا یا راه حل ها برای از بین بردن ضایعات، کاهش فعالیت به یک سری فعالیت ه "ناب  "ناب به طور گسترده ای شناخته شده اند. عبارت 

(. سیستم Womac & Jones, 1996افزوده، بهبود فرآیندهای ارزش افزوده و به حداکثر رساندن عملکرد اشاره دارد)های بدون ارزش

یزیهای تاثیر قرار دادن سایر برنامه رتولید ناب یکی از پیشرفته ترین سیستم های برنامه ریزی و کنترل بوده که به لحاظ جامعیت و تحت 

جامع مدیریتی، در صدر سیستم های برتر تولیدی قرار گرفته است. تولید ناب که با نام سیستم تویوتا شناخته می شود، به مفهوم تولید 

ها و قل رساندن کلیه اتالفبیشتر با صرف زمان، فضا، فعالیتهای انسانی، ماشین آالت و مواد کمتر است. در تولید ناب هدف اصلی به حدا

تفکر ناب نگرشی برای افزایش بهره وری،  ضایعات و همچنین به حداکثر رساندن بهره وری از تسهیالت و منابع انسانی و سرمایه میباشد.

ا منابع کمتر، آورد که از طریق ان بتوان بای را فراهم میارزش آفرینی مستمر، حداقل کردن هزینه ها و اتالفات است. این تفکر شیوه

ا هتجهیزات کمتر و فضای کمتر به بیشترین ها دست یافت و با توجه به نیاز مشتری و در عین حال با تامین درست نیاز مشتری به ان

برای سنجش ناب بودن یک خط تولید نیاز به مدل  //7نزدیک شد. از این طریق می توان نظام تولید ناب را در سازمان پیاده سازی کرد.//

ط دهنده دور یا نزدیک بودن شرایازی آن و مقایسه شرایط فعلی خط تولید با حالت ناب بودن میباشد. نتایج حاصل از این سنجش، نشانس

 خط تولید، نسبت به تولید ناب است. با توجه به نتایج حاصله ، مدیران و مهندسین فرآیند تولید، نقاط نقص و قوت را پیدا کرده و در جهت

 (.Feld, 2000دهنده موفقیت آنها در رفع اشکاالت میباشد)نمایند. نتایج حاصل از مقایسه مجدد، نشانها اقدام میو نقص رفع عیب ها

 

 چابکتوليد  سيستم

رو ها در گروی تطابق آنها با شرایط متغیر محیطی است؛ ازاینامروزه با توجه به افزایش سرعت تغییرات، ادامه حیات و بقای سازمان

ها امکان وان گفت که یکی از مهمترین عوامل بقا و پیشرفت شرکتها در محیط پویای امروزی، چابکی آنها است؛ زیرا چابکی به سازمانمیت

(. Benaroch, 2002دهد)اطمینان محیطی میشود را میپاسخگویی سریع به تغییرات و انجام اقداماتی که موجب کنترل ریسک و عدم

چابکی به معنای توانایی هر سازمان در احساس، ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کسبوکار  (7111)به عقیده شریفی و ژانگ 
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عبارت دیگر چابکی عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. بهاست و یک سازمان چابک میتواند تغییرات محیطی را تشخیص دهد و به آنها به

نشده تعریف کرد؛  ریزی شده و برنامهریزی منظور پاسخگویی سریع به تغییرات برنامه ی سازمان بهپذیرتوان توانایی انعطافسازمانی را می

صرفه، ساده و باکیفیت در محیط پویا استفاده کند بهمشروط به اینکه این کار در محدوده زمانی کوتاه انجام شود و سازمان از وسایل مقرون

 Loforte Ribeiro & Timóteoروز کند)دگیری از محیط داخلی و خارجی خود بههای قبلی خود را برای یا و دانش و تجربه

Fernandes, 2010). 

چابکی در دو دهه گذشته مفهومی کلیدی بوده و بسیاری از محققان درباره آن بحث کرده اند و نظریات مختلفی در رابطه با آن ارائه 

در پی تحوالت گسترده 7111تا اواسط دهه ،7191از اواخر دهه (Charles, Lauras, & Van Wassenhove, 2010). شده است

های جدید کسب و کار جهانی ها و عوامل مؤثر بر نظامها و اقدامات زیادی برای شناخت ریشهاقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان، تالش

م کسب و کار جهانی خصوصاً در عرصه تولید)که انجام شده است. ایاالت متحده آمریکا برای اولین بار، وقتی که رکود چشمگیری را در سه

گروهی 7117های جدیدی از سوی آسیا و اروپا مواجه شده بود( به چشم دید، سکان رهبری این نهضت را در دست گرفت. در سال با رقابت

بیق تولیدی سنتی در جهت تطهای از متخصصان صنعتی مشاهده کردند که افزایش میزان تغییرات در محیط کسب و کار، از توانایی سازمان

ها در استفاده از مزایای فرصتهایی که برای آن ها ارائه میشد ناتوان بودند و این ناتوانی در تطبیق و سازگاری با آن، سریعتر است. این سازمان

ولین بار، در پی نشست (. بنابراین برای اHormozi, 2001با شرایط تغییر، ممکن بود در بلندمدت باعث ورشکستگی و ناکامیشان شود)

راهبرد بنگاههای تولیدی در قرن بیست و یکم: "بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صنعت، پارادایمی جدید در گزارشی تحت عنوان 

 کمنتشر و به همگان معرفی شد. بالفاصله بعد از آن، عبارت تولید چابک به طور مشتر7به وسیله مؤسسه یاکوکا "دیدگاه متخصصان صنعتی

 (.Gunasekaran, 2001با انتشار این گزارش مورد استفاده عمومی قرار گرفت)

های چابک، فرایندها و ساختارهایی دیده میشوند که سرعت، انطباق و استحکام را تسهیل کرده و دارای سازماندهی در سازمان

ین تر تیب بینی را دارند. به اکامالً پویا و غیرقابل پیشهماهنگ و منظمی میباشند که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محیط کسب و کار 

چابکی را میتوان به صورت مفهومی مدیریتی حول پاسخگویی به بازارهای متالطم و پویا و تقاضاهای مشتریان توصیف کرد. در واقع، چابکی 

 رات به عنوان فرصت، نیز مرتبط است. به منظوربرداری و کسب مزیت از این تغیینه تنها درگیر پاسخگویی به مشتریان است که با بهره

های منطبق باشند در هر ها باید در چندین حوزه مثل، توسعه محصول، ساخت و لجستیک دارای قابلیتفراهم آوردن پاسخگویی شرکت

  .الوحید(عبد &ها نیاز است)سلیمان, وحید, های خاصی برای فراهم آوردن این قابلیتها، به شایستگییک از این حوزه

 

 چابکسيستم توليد ناب
دهند که پارادایم های ناب و چابک از یکدیگر متمایز هستند و کامال با هم سازگار نیستند. سیستم پژوهش های گذشته نشان می

ه سمت تولید ب راحتی خود را با تغییرات بازار  وقف دهند. چابکی بیشترتولید و زنجیره تامین ناب به نسبت سخت هستند و نمی توانند به

انبوه سفارشی و پاسخگویی به بازار تمایل دارد و نابی به سمت تولید کارا و بهر ور. به عنوان مثال موجودی بیش از حد مواد خام در یک 

 محیط چابک به استفاده از فرصت های بازار کمک می کند. در حالی که در سیستم ناب موجودی تا حد امکان پایین نگه داشته می شود.

 //2عالرغم این تفاوت ها بعضی از محققان بر ایبن باورند که نابی و چابکی بصورت استراتژیک همدیگر را حمایت می کنند.//

به  کایشرکت در آمر یک یرا با استفاده از داده ها ینتوانند همسو باشند و ا یکردند که ناب و چابک م یید// تایاچو  یشنامورتیکر

 یجهد و نتمختلف استفاده کردن یریگ یمتصم یارهایبه منظور ادغام مع یلیشبکه تحل یندفرا یکاز  یزو همکاران ن. آگراول// یدندکش یرتصو

 //پروپزال// چابک است. یانسبت به ناب  یبهتر ینتام یرهزنج یریتمد یچابک استراتژ-ابگرفتند که ن

توانند با یکدیگر سازگار باشند و هم افزایی متفاوتی دارند؛ اما میاگرچه، نـاب و چابک، اهـداف، رویکردهـا و توانمندسازهای بنابراین 

چابک به دنبال آن است تا مزایای هر دو سیست نـاب و چابک را حفظ -(. سیستم نابNaylor, Naim, & Berry, 1999ایجاد کنند)

 (.Zsidisin et al., 2005کـرده و معایب آنها را حداقل کند)

 

 چابک-ناب، چابک و نابمقایسه زنجيره تامين هاي 
هـای بـاالی سـفارش، از محـصوالت متنـوعی جهت مونتاژ محصول نهایی استفاده چابک باتوجه به حجم-تامین نابدر زنجیره

-کنند کـه در آن محـصوالت اجـزای محـصول دارای مشخـصههـایی استفاده میگردد. همچنین زنجیره تامین ناب و چابک از تکنیـکمی

گردنـد. درحـالی که موتورهای الکتریکی در های هوا در یک زنجیره تامین ناب تولید میباشند. به عنوان مثال کیسهنـاگونی میهـای گو
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( با درنظرگرفتن ابعاد Vonderembse, 2002) ( واندرمبس و همکارانet al., 2007شوند)یزدی یک زنجیره تامین چابک تولید می

 تامین پرداختند که در زیر ارائه شده است.رهمختلف به مقایسه این سه زنجی
 

 چابک-ناب و چابک ناب، هاينتاميرهيزنج سهیمقا: 1جدول 
 

 چابک-تامین نابزنجیره تامین چابکزنجیره تامین نابزنجیره عنوان

 هدف

 تمرکزبرکاهش هزینه 

 پذیری محصوالت افزایش انعطاف

 قبلی

 د جهت کاهش بهبود مستمردرفرآین

هایی که ضایعات و حذف فعالیت

 ارزش افزوده ندارند

 شناخت نیازهای مشتری 

  انطباق با تغییرات آتی بازار و

 مشتری

  تولید درهرحجم و حمل محصول

 به بازارهای مختلف

  عرضه محصوالت سفارشی

 باکمترین زمان تأخیر

 های ساخت تولید بکارگیری روش

 ناب.

 .درک نیازهای مشتری 

 ه نمودن سفارشات انبوه با برآورد

 ایجاد تنوع در محصول.

 .ابداع در اجزای محصوالت موجود 

 رویکرد ساخت
 بکارگیری تکنیکهای ساخت ناب  های ساخت بکارگیری تکنیک

تری از چابک که شکل گسترده

 باشدتولید ناب می

 های ساخت ناب و بکارگیری تکنیک

 چابک.

 ادغام

 ،ادغام ساخت، خرید 

 کنندگانهکیفیت و عرض 

 ادغام بازاریابی، مهندسی 

 های اطالعاتیتوزیع و سیستم 

  در سطح اجزای محصول مشابه

 باشد.زنجیره تامین ناب می

 درسطح محصول مشابه 

 باشد.زنجیره تامین چابک می 

ریزی برنامه

 تولید

  بر اساس سفارش بوده و متکی به

 بینی می باشد.پیش

  توانایی پاسخگویی سریع به

 متنوع مشتری را دارد.نیازهای 

  براساس سفارش بوده و متکی به

 باشد.بینی میپیش

  توانایی محدود در تولید محصوالت

 متنوع.

طول چرخه 

 عمر محصول

  محصوالت استاندارد تقریبا دارای

باشند)حداقل  چرخه عمر باالیی می

 سال(.2

  محصوالت ابداعی دارای چرخه

ماه 3باشد)بین  عمر کوتاه می

 .سال(7تا

 شامل تولید محصوالت 

 «بوده که « مونتاژبرای سفارش

درمرحله بلوغ چرخه عمر محصول 

 قراردارند.

 اتحادها

  ممکن است شامل اتحادهای سنتی

ازقبیل مشارکت درسطح عملیاتی 

 گردد.

  شامل یک نوع پویا ازاتحاد

سازمان »میباشد که باعنوان

گرددکه شناخته می« مجازی

 برروی طراحی محصول فعالیت

 نماید.می

  ،در طول اتحادهای عملیاتی سنتی

ممکن است از اتحادهای استراتژیک 

جهت پاسخ به نیازهای گوناگون 

 مشتری استفاده گردد.

 بازار

 شود.شامل بازارهای موجود می  های جدید، گسترش شامل توانائی

خطوط تولید و گشودن بازارهای 

 گردد.جدید می

 هبا استفاده از محصوالت ابداعی ب 

 دهد.نیازهای مشتری پاسخ می

  توانایی دستیابی به بخش وسیعی از

 محصوالت ابداعی.

ساخت 

 سازمانی

  دارای ساخت ایستا با تعدادکمی

 سلسله مراتب سازمانی است.

 های مجازی بوسیله ایجادسازمان

ایجاد اتحاد با شرکا که دارای 

محصوالت گوناگون بوده و 

بطورمرتب محصوالتشان درحال 

 ر است.تغیی

 تامین دارای سازمانی مشابه زنجیره

 باشد.ناب می

  ایجاد رابطه موقتی کارجهت تولید

 محصول ابداعی.
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 چابک-تامین نابزنجیره تامین چابکزنجیره تامین نابزنجیره عنوان

رویکرد 

انتخاب 

 کنندگانعرضه

 کنندگانی که دارای هزینه عرضه

 پایین و کیفیت باال باشند.

 کنندگانی که دارای سرعت عرضه

 پذیری و کیفیت هستند.انعطاف

 رای هزینه کنندگانی که داعرضه

پایین، کیفیت باال، سرعت و 

 پذیری باشند.انعطاف

 الگوهای تقاضا

 بینی میتقاضا بطور دقیق پیش 

گردد و متوسط خطای پیش بینی 

پایین می باشد)در حدود 

 درصد(.71

 و  بینی بودهتقاضا غیرقابل پیش

بینی باال بوده و به خطای پیش

 رسد.می %01

  .مشابه زنجیره تأمین ناب است

خطای پیشبینی سطح اجزا ممکن 

 است بزرگتر باشد.

استراتژی 

 موجودی

 .گردش موجودی باال می باشد 

  موجودی در حال زنجیره حداقل

 گردد.می

  حجم کردن با توجه به تقاضای

 مشتری است.

  زمان نگهداری موجودی محصوالت

 متنوع طوالنی است.

  حداقل موجودی قطعات تشکیل

 دهنده محصول.

 زمان تاخیر

  کاهش زمان تأخیر، تا جایی که

 موجب افزایش هزینه نگردد.

 هایی گذاری بر روی روشسرمایه

که موجب کاهش زمان تاخیر می 

 گردد.

  مشابه زنجیره تأمین ناب درسطح

 باشد.اجرای محصول می

  درسطح محصول منطبق با نیازهای

 باشد.مشتری می

 تمرکز ساخت

  نگهداری امکانات وتجهیزات در

 الی متوسط.سطح با

  ایجاد ظرفیت اضافی جهت

اطمینان ازاینکه مواد خام یا اجزا 

جهت ساخت محصوالت ابداعی 

مورد نیاز بازار و در دسترس 

 هستند.

 تامینترکیبی از هر دو نوع زنجیره. 

استراتژی 

طراحی 

 محصول

  حداکثرسازی عملکرد و حداقل

 نمودن هزینه

  طراحی محصوالتی که نیازهای

تریان را برآورده هرکدام از مش

 سازد.

  استفاده از طراحی مدوالر به منظور

ایجاد محصوالت متنوع تا حد 

 ممکن.

 منابع انسانی

  تقویت کارهای فردی ازطریق ایجاد

 تیم در واحدهای کارکردی آنها.

 گیری  عدم تمرکز درتصمیم

تقویت کارهای فردی با ایجاد 

 وظیفه.های همتیم

 باشد.تامین ناب میمشابه زنجیره 

 

 پيشينه پژوهش
 با توجه به بررسی مطالعات پیشین، پیشه پژوهشی به صورت زیر می باشد.

 

 : پيشينه داخلی و خارجی پژوهش2جدول 
 

 نتایج پژوهش محقق عنوان ردیف

7 

مدل چند  یک یارائه

 یابیجهت ارز یفاز یهدفه

ر د کنندگانینو انتخاب تأم

 چابک -ناب  نیتأم یرهزنج

خراسانی و 

 (7311کاظمی )

 مدل چند هدفه بکارگیری با وهبالق کنندگانینتام یشنهادی،پ مدلدر 

از ، کباچ -ناب  ینتام جیرهزن  یدیکل  هاییژگیجه به ووبا ت  یفاز

ه ک هاینهو هز اخیربه تقاضاها، کاهش زمان ت وییدر پاسخگ له تواناییجم

 و شدندیب مومحس ینتأم زنجیره از وعن یندر ا دن بازاروامل برنده بواز ع

سازمان   راید بوجوم یتهای و محدود یتبا در نظر گرفتن ظرف ینهمچن

 شدند. یابیارز کنندگانتأمین و
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2 

-طراحی تطبیقی مدل نابی

تامین با چابکی زنجیره

سازی رویکرد مدل

تفسیری و -ساختاری

 دیمتل

رجب زاده قطری 

و همکاران 

(7311) 

اطالعات، مدیریت، یج این پژوهش نشان دادند که استفاده از فناورینتا

آموزش و توسعه کارکنان، طراحی شبکه تامین و استانداردسازی فرآیندها 

 چابکی را تشکیل می دهند. –پایه و اساس نابی 

3 

 یبیترک یکردرو
FLinPreRa-FQFD 

 هایژگیو بندییتاولو یبرا

-ناب یو توانمندسازها

و  ییغذا یعصنا در یچابک

 یناستان قزو یدنیآشام

اسفندیاری و 

همکاران 

(7311) 

 نیترمهم «ینههز» یرقابت یتاست که مز ینا یانگرپژوهش ب یهاافتهی

 «یبه بازار و مشتر یتحساس» یژگیصنعت است. و یندر ا یرقابت یتمز

 ینترصنعت، از مهم ینبا نظر خبرگان ا یدنیو آشام ییغذا یعدر صنا

توانمندسازها، توانمندساز  یاندر م ین،شناخته شد. همچن اهیژگیو

 ینباالتر «یدو کاهش زمان چرخة تول یدع محصوالت جدیسر یمعرف»

 دست آورد.را به یتوزن و اولو

1 

چابک در  -ناب یاستراتژ

با  یخدمات یسازمانها

 یا یسهمقا یکردرو

توکای و 

همکاران 

(2177) 

چابک در  -ناب یاستراتژ یساز ادهیپ یتقابل یبررسای پژوهش به 

رستوران فست فود  یی پرداخت. یکخدمات انبوه و حرفه ا یسازمان ها

به عنوان سازمان  یببه ترت یتک تخصص یمارستانب یکو  یا یرهزنج

مصاحبه مورد مطالعه قرار گرفته اند.  یقاز طر یخدمات انبوه و حرفه ا

دو  ینچابک در ا -ناب یکردرو یساز یادهپ یتکه قابل نشان دادند یجنتا

 ینکهداد با وجود ا شانحاضر ن یقوجود دارد. تحق ینوع سازمان خدمات

مشابه با بخش ساخت  یا یرهدر رستوران زنج یاستراتژ ینا یساز یادهپ

از  یگرید یممفاه یتاهم یلمورد مطالعه، به دل یمارستاناست، اما در ب

 اشد.ب یمتفاوت م یتا حدود ی،موجود یریتمد یلقب

0 
 یارهایمع یمدلساز

 چابک-ناب،چابک و ناب

آگاروال  و 

همکاران 

(2110) 

 یم یتاهم ینمهمتر یپژوهش نشان دادند که سطح خدمات دارا یجنتا

 یم یتاهم یشترینب یدارا یفیتو ک تاخیر،هزینه  باشد و پس از آن زمان

 باشند.

6 
 های¬یاستراتژ یابیارز

 چابک-ناب تامین¬یرهزنج

اد  نژرحیمی

(2176،) 

 لجستیک گرفتن و درنظر AHPدر پژوهش خود با استفاده از روش 

 و دسته بندی یی،رتبهبه شناسا ی،کارکرد های و محرک تامین یرهزنج

 ینچابک پرداخت.در ا-ناب ینتام یرهزنج یاتیعمل های یتفعال بندی

 خدمات، و پس از آن سطح یتاهم یشترینب یدارا تاخیر پژوهش زمان

 .گرفتند بعد قرار یدر رتبه ها ینهزو ه یفیتک

1 

چـابکی در  -ارزیـابی نـاب

-تأمین با به زنجیـرة

کارگیری رویکرد منطق 

 فازی

وینود و 

  آراویندراج

2173  //

 اسفندیاری

 چابکی را بـرای -مدلی مفهومی، شامل معیارهای نابدر این پژوهش 

-و با بـه شدارائه  (ترکیب اصول ناب و چابک)چابکی  -سنجش ناب

روش فاصلة اقلیدسی، وضعیت فعلی سازمان  کـارگیری منطـق فـازی و

 .چابکی را مشخص کردند -در ناب

9 

های ه ارزیابی مقایس

ی  های زنجیره استراتژی

 تأمین ناب، چابک

 چابک-و ناب

صفائی قادیکالیی 

و همکاران 

17311) 

 این تحقیق با استفاده از نظرهای خبرگان و بهرهدر 

ردی ترکیبی از تکنیکهای فرایند تحلیل شبکه ای و آزمایشگاه گیری رویک

تصمیم گیری به ارزیابی مقایسهای استراتژیهای  ارزیابی و آزمون

شرکت دیزل سنگین ایران  چابک در-زنجیرهی تأمین ناب، چابک و ناب

چابک -که استراتژی ناب نشان دادند. نتایج تحقیق ( پرداختدسا)

 .رکت مورد مطالعه استمناسبترین استراتژی در ش
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 شناسی پژوهشروش
موضوع و اهداف آن  یتپژوهش با توجه به ماه ینا یز،روش ن ی، برمبنایکاربرد یهاهدف، جزء پژوهش یبر مبنا حاضر پژوهش

برگان صاحبه با خو م ینظر یچابک مورد استفاده در پژوهش با مطالعه مبان-ناب عوامل. باشدیم یابیینهزم یا یمایشیو از نوع پ یفیتوص

 یو قضاوت خبرگان در قالب برگزار یزوج یساتو بصورت پرسشنامه مقا یدانیم، داده ها گرداوری و انتخاب خواهد شد. ییصنعت شناسا

تن از مدیران و کارشناسان ارشد و مشاوران شرکت صنایع شیر پگاه  0خبرگان حاضر،  است. یرفتهخبرگان صورت پذ یپنل تخصص یک

پرسشنامه استفاده شده برای تدوین  .سال و مدرک کارشناسی تا کارشناسی ارشد می باشند20تا  71ده که دارای سابقه کار خوزستان بو

 ن ابزاریاست، بنابرا یاستاندارد روش تحلیل ساختار ین پرسشنامهاماتریس در این پژوهش، مربوط به تجزیه و تحلیل متقابل می باشد. 

 مناسب برخور دارند. اعتبار الً از قابلیت اعتماد واستاندارد و میزان شده معمو

 

 (MICMAC)روش تجزیه و تحليل ماتریس اثرات متقابل
هایی هستند که به شناختن چگونگی تاثیر روندها و عملکردهای مختلف بر یکدیگر  و روابط بین متغیرهای های متقاطع، روشتحلیل

شود برای شناسایی روابط میان روندها و ه بعضا تحلیل ساختاری نیز نامیده مییک سیستم پژوهشگران را یاری می کنند. این روش ک

 ی،احتمال مختلف یها یوهرا به ش یرهاکه اثرات متقابل متغ یو اکتشاف یکم یمهاست ن ی، روش مکیکروش ممتغیرها مفید است/تیشه یار/ 

 یرهایغمتقابل مت یکه وابستگ پذیردیصورت م یسماتر یلتشک یهاروش بر پ یندر ا تحلیلویهتجز .کندیم یلتحل یو آمار ینرم افزار

 (.7311محسن,  &)محمد دهدیمختلف را نشان م

پایداری یا عدم پایداری  هاهدی و  مششـود: درک سیـستمهای ماتریس متقاطع با نرمافزار میکمک شش مرحلة انجـام مـیدر تحلیل

شرانهای اصلی و استفاده از آنها در سناریو نویسی، درک کلـی از ل و پیهـا، شناسـایی عوامسیستم، شناسـایی تـأثیرات غیرمـستقیم متغیر

 7396سایی عوامل ناپایدار کنندة سیستم، شناسایی محیط به واسطه سنجش تأثیرگذاری (ناظمی، .)ی، شناسیـستم و پرهیـز تحلیـل جزئ

 

 تحليل یافته ها
چابکی شناسایی شدند که این عوامل برای تهیه ماتریس -فعالیت ناب71ای تعداد ابخانههای پیشین و منابع کتپس از مطالعه پژوهش

 .مقایسه زوجی و ارزیابی نظر خبرگان استفاده شدند
 

 شده ییشناسا یچابک-ناب يها تيفعال: 3 جدول
 

 شناسایی شده چابکی-فعالیت های ناب منبع

(; Bonavia & Marin-Garcia, 2011; Martin & Towill, 2000) شش سیگما 

(Büyüközkan, Kayakutlu, & Karakadılar, 2015; Cil & Turkan, 

2013; Virmani et al., 2017) 
 توسعه تامین کننده

(Haq & Boddu, 2017; Pandey & Garg, 2009; A. Ramesh, Banwet, 

& Shankar, 2010) 
 فناوری اطالعات

(Büyüközkan et al., 2015; Eltawy, Eltawy, Gallear, & Gallear, 

2017; Krishnamurthy & Yauch, 2007) 
 کایزن

(Kuhlang, Hempen, Sihn, & Deuse, 2013; Lee, Yen, & Tsai, 2008; 

Virmani et al., 2017) 
 سیاست های حقوق و پاداش

(Liker & Convis, 2012; Liker & Franz, 2012; Virmani et al., 2017) برنامه های آموزشی و انگیزشی 

(Brown, 2012; Cil & Turkan, 2013; Virmani et al., 2017) پوکه یوکه 

(Luthra, Kumar, Kumar, & Haleem, 2011; Mohanraj, Sakthivel, & 

Vinodh, 2011; Virmani et al., 2017) 
 تجزیه و تحلیل حالت و اثر شکست

(FMEA) 

(Naylor et al., 1999; Swafford, Ghosh, & Murthy, 2008; Virmani et 

al., 2017) 
 (ERP) برنامه ریزی منابع سازمانی

(Scherrer-Rathje, Boyle, & Deflorin, 2009; Van Hoek, 2000; 

Virmani et al., 2017) 
 تکنولوژی گروهی

(Elmoselhy, 2013; Fullerton & Wempe, 2009; Virmani et al., 2017) گ سازمانیفرهن 
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 شناسایی شده چابکی-فعالیت های ناب منبع

(Hodge, Goforth Ross, Joines, & Thoney, 2011; Virmani et al., 

2017) 
 تحقیق و توسعه و نوآوری

(Martínez Sánchez & Pérez Pérez, 2001; Roy, Misra, Gupta, & 

Goswami, 2012; Yin, 2009) 
TQM 

(Brown, 2012; Cil & Turkan, 2013; Mason-Jones, Naylor, & 

Towill, 2000; Virmani et al., 2017) 
 قابلیت تنظیم مجدد

(Singh & Khamba, 2011; Virmani et al., 2017) مهندسی همزمان 

(Brown, 2012; Cil & Turkan, 2013; Martin & Towill, 2000; 

Virmani et al., 2017) 
 (SCM) مدیریت زنجیره تامین

(Faisal, 2010; Singh & Khamba, 2011; Virmani et al., 2017) تولید یکپارچه کامپیوتری(CIM) 

 

استفاده شد.  MICMACافزار وتحلیل متقابل و نرمچابک از روش تجزیههای نابپذیری فعالیتبرای تهیه شبکه بیزین و تعامل

رم افزار پیشنهاد داده است تکمیل هایی که خود نبا استفاده از نظر خبرگان و با استفاده از گزاره پرسشنامه مقایسات زوجی بدین منظور

 گردید.
 

 متقابل راتيتأث سیماتر هايگزاره: 3جدول 
 

 گزاره متناظر در ماتریس شدت تاثیر

 1 بدون تاثیر

 7 تاثیر ضعیف

 2 تاثیر متوسط

 3 تاثیر قوی

 

 یزوج ساتیمقا پرسشنامه: 4جدول 
 

 71 76 70 71 73 72 77 71 1 9 1 6 0 1 3 2 7 ربرچسب متغی

7 1 7 2 2 7 7 3 3 2 2 7 2 2 7 7 2 7 

2 7 1 7 7 2 7 7 7 7 7 2 2 7 7 7 2 2 

3 2 7 1 7 2 2 7 7 3 2 3 2 7 7 7 2 2 

1 2 7 7 1 2 7 3 2 7 2 3 2 2 7 3 7 2 

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

6 7 7 2 7 3 1 7 2 2 3 2 7 7 7 7 7 7 

1 3 7 7 3 7 7 1 7 7 2 7 7 2 2 2 7 7 

9 3 7 7 2 7 2 7 1 2 7 7 2 2 7 7 2 2 

1 2 7 3 7 2 2 7 2 1 2 2 2 7 7 7 3 7 

71 2 7 2 2 7 3 2 7 2 1 2 3 7 7 2 7 2 

77 7 2 3 3 3 2 7 7 2 2 1 2 2 7 7 3 2 

72 2 2 2 2 2 7 7 2 2 3 2 1 7 2 3 2 2 

73 2 7 7 2 7 7 2 2 7 7 2 7 1 2 2 2 2 

71 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 2 2 1 2 7 7 

70 7 7 7 3 7 7 2 7 7 2 7 3 2 2 1 7 2 

76 2 2 2 7 7 7 7 2 3 7 3 2 2 7 7 1 7 

71 7 2 2 2 7 7 7 2 7 2 2 2 2 7 2 7 1 
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تلف گراف، نقشه و جدول بدست ، خروجی نرم افزار به اشکال مخMicmacپس از وارد کردن پرسشنامه مقایسات زوجی به نرم افزار

می باشد. تعداد تکرار محاسبه  71*71آمد که تعامل پذیری عوامل ناب چابک را نشان می دهد. بر اساس تعداد متغیرها، ابعاد ماتریس 

مک م افزار میکای، پیشنهاد نرمرتبه 3مرتبه صورت گرفته است. الزم به ذکر است که تعداد  3اثرات متقاطع در ماتریس مورد نظر برابر 

 772، 7رابطه عدد 732رابطه عدد صفر،  71رابطه قابل ارزیابی، تعداد  291برای رسیدن به پایداری این ماتریس بوده است. از مجموع 

درصد 711بار چرخش از مطلوبیت و بهینگی  3های آماری با بوده است. همچنین ماتریس برا اساس شاخص 3رابطه عدد29، 2رابطه عدد

 های آن است.ار بوده که بیانگر روایی باالی پرسشنامه و پاسخبرخورد
 

 متقاطع اثرات سیماتر يهاداده هياول ليتحل: 5جدول 
 

 شاخص
ابعاد 

 ماتریس

تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر
 جمع کل Pتعداد  تعداد سه تعداد دو تعداد یک

درصد 

 پرشدگی

 %11,37 267 1 17 711 773 29 3 71*71 مقدار

 

 چابک-ناب عوامل ميمستق راتيتاث سازگاري زانيم: 6جدول 
 

 تاثیرپذیری تاثیر گذاری شماره تکرار

7 10% 711% 

2 711% 711% 

3 711% 711% 

 

 ميرمستقيغ و ميمستق صورت به عوامل پذیري ريتاث و گذاري ريتاث ازيامت: 7جدول 
 

 نام متغیر شماره

 تاثیرگذاری غیرمستقیم تاثیرگذاری مستقیم

جمع مقادیر 

 سطرها

جمع مقادیر 

 هاستون

جمع مقادیر 

 سطرها

جمع مقادیر 

 هاستون

 640005 522838 34 27 شش سیگما 7

 510609 410222 26 21 توسعه تامین کننده 2

 446201 553868 22 29 فناوری اطالعات 3

 656975 588486 35 31 کایزن 1

 380850 456995 19 23 سیاست های حقوق و پاداش 0

 430023 481320 23 25 برنامه های آموزشی و انگیزشی 6

 527349 444457 27 23 پوکه یوکه 1

 25 26 492336 509263 (FMEA) تجزیه و تحلیل حالت و اثر شکست 9

 27 28 525597 532247 (ERP) برنامه ریزی منابع سازمانی 1

 552244 488053 29 25 تکنولوژی گروهی 71

 585743 632291 31 33 فرهنگ سازمانی 77

 559101 603802 29 32 تحقیق و توسعه و نوآوری 72

73 TQM 35 25 665519 489738 

 367359 351283 19 18 قابلیت تنظیم مجدد 71

 488069 433357 25 22 مهندسی همزمان 70

 29 27 560734 523438 (SCM) تامینمدیریت زنجیره  76

 25 25 472706 484650 (CIM)تولید یکپارچه کامپیوتری 71

 450 450 450 101 جمع کل 
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میزان تأثیرپذیری  بیانگر عامل میزان تأثیرگذاری و جمع ستونی هـر دهندهنشان  در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطرهای هر عامل

و نوآوری بیشترین وتوسعهمقادیر جدول شماره... عوامل مدیریت کیفیت جامع ، فرهنگ سازمانی و تحقیقعامل می باشد. با توجه به آن 

تاثیرگذاری مستقیم غیر مستقیم، کایزن و تکنولوژی گروهی بیشترین تاثیرپذیری مستقیم و کایزن و شش سیگما بیشترین تاثیرپذیری 

 دی متغیرها بر اساس میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آورده شده است.غیرمستقیم را در سیستم دارند. در ادامه  رتبه بن
 

 
 

 ميمستق ريغ و ميمستق صورت به آنها رگذارييتاث زانيم اساس برعوامل  بندي طبقه: 1شکل 
 

 
 

 ميمستق ريغ و ميتقمس صورت به آنها ريپذیريتاث زانيم اساس بر عوامل بندي طبقه: 2شکل 

 

 ميمستق ريغ و ميمستق صورت به آنها و تاثيرپذیري رگذارييتاث زانيم اساس بر عواملبندي : رتبه8جدول 
 

 رتبه عوامل
 رتبه بندی از نظر تاثیرپذیری رتبه بندی از نظر تاثیرگذاری

 غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم مستقیم

7 73 73 1 1 

2 77 77 7 7 
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 رتبه عوامل
 رتبه بندی از نظر تاثیرپذیری رتبه بندی از نظر تاثیرگذاری

 غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم مستقیم

3 72 72 77 77 

1 1 1 71 72 

0 3 76 72 71 

6 76 3 1 1 

1 7 1 1 1 

9 1 7 76 76 

1 6 9 2 2 

71 9 71 9 9 

77 71 6 73 73 

72 71 71 70 70 

73 0 0 71 71 

71 1 1 6 3 

70 71 71 3 6 

76 2 2 0 0 

71 71 71 71 71 

 

 تفسير وضعيت متغيرها 
پراکنش تعریف شـدهاسـت کـه بـه نـام  امل نیز میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم است. در مجموع دونحوة توزیع و پراکنش عو

انگلیـسی اسـت؛ یعنـی برخـی عوامـل  Lهای پایدار پراکنش عوامل صـورت   تمیسس سیـستمهـای پایـدار و ناپایـدار معـروف انـد. در

ل قل و نتیجه سه دستة قابمست ذیری باال هستند. در سیستمهـای پایـدار عوامـل کلیـدی،رگذاری باال و برخی دارای تأثیرپتاثی دارای

های پایدار است. در این سیستم، عوامل حول محور قطری  تمیسس مشاهده هستند. اما در سیستمهای ناپایدار وضعیت پیچیـدهتـر از

سیار ا بر ثیرپذیری را نشان میدهند ارزیابی و شناسایی عوامـل کلیـدیت بینابینی از تأثیرگذاری و تأحال پراکنده اند و در بیشتر موارد

 // نحوه شناسایی و طبقه بندی عوامل با استفاده از نقشه پراکندگیشان به صورت زیر می باشد.0داکیومنت 2110.گودت مشکل میکنند
 

 
 

 تاثيرپذیري –: نقشه  تاثيرگذاري 3شکل 
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شه های تاثیرگذاری/تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم ، عمده پراکنش متغیرها حول محور قطری صورت گرفته است، با توجه به نق

را  یرپذیریو تأث یرگذاریاز تأث ینابینیمواقع حالت ب اکثر در یرهامتغهای ناپایدار از این رو سیستم بصورت ناپایدار می باشد. در سیستم

 //3//داکیومنت ,Godet, 2003( .) نمایدمی مشکل یاررا بس یدیعوامل کل ییساو شنا یابیکه ارز یدهندنشان م
 

 
 

 غيرمستقيم تأثيرپذیري – تأثيرگذاري محور در آنها جایگاه و متغيرها پراکندگی: نقشه 4شکل 
 

 
 

 ميمستق تأثيرپذیري – أثيرگذاريت محور در آنها جایگاه و متغيرها پراکندگی: نقشه 5شکل 
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تاثیرپذیری بصورت مستقیم و غیرمستقیم، و از آنجایی که پراکندگی  –با توجه به نقشه های پراکندگی متغیرها در محور تاثیرگذاری 

 ها به صورت زیر می باشد.در دو حالت تقریبا مشابه همدیگر می باشد، طبقه بندی پراکنش آن
 

 تاثيرپذیري –: جایگاه هرکدام از عوامل در نقشه تاثيرگذاري 9جدول 
 

 در سیستم متغیر مربوطه طبقه بندی متغیرها ردیف

7 
 تاثیرگذار

 فناوری اطالعات

2 TQM 

3 

 دو وجهی

 فرهنگ سازمانی

 تحقیق و توسعه و نوآوری 1

 (SCM) مدیریت زنجیره تامین 0

 - ریسک 6

1 
 هدف

 شش سیگما

 کایزن 9

1 
 تاثیرپذیر

 پوکه یوکه

 تکنولوژی گروهی 71

77 

 مستقل

 توسعه تامین کننده

 قابلیت تنظیم مجدد 72

 مهندسی همزمان 73

71 

 تنظیمی

 (FMEA) تجزیه و تحلیل حالت و اثر شکست

 (ERP) برنامه ریزی منابع سازمانی 70

 (CIM)تولید یکپارچه کامپیوتری 76

71 
 اهرمی ثانویه

 سیاست های حقوق و پاداش

 برنامه های آموزشی و انگیزشی 79

 

ــر گــذار ب یــرو تاث یــر راهبــردیمتغ یــنتر یــدیو کل ین( بــا ارزشــتریورود یــدی یــا)کل یرتاثیرگــذارمنظــور از متغ

 یگـربـر د یـیباال یگـذار یـرو تاث یــر پذیـریتاث اســت کــه یــری)حدوســط( متغ یدووجهــ متغیــر باشــد، یتوســعه اســتان مــ

 قابـل چشـممسـتقل ) یـرفـراوان اسـت. متغ یـریپذ تاثیـر کــم و یگــذار یــربــا تاث یــر( متغیجــه)نت متغیرتاثیرپذیــر دارد. یرهـامتغ

ـه ک یــری اسـت( متغیخوشــه ا یــا یــن)نامع کیســر یــر. متغی باشــدمـ ییـنپا یـریپذ یـرو تاث یگـذار یـرتاث ی(داراپوشـی

ز ا یـکهر یمـرز نواحـی آنهــا در یــریبــا توجــه بــه قــرار گ یــدواتخــاذ نما آنهــا دربـاره یقطعـ یـمتصم یسـتقـادر ن یسـتمس

خود //باالســت یگــرد یــهناح چهــار از ــییکبــه  یسـتمس ینــدههــا در آ یـرمتغ یــنا پیوســتن امـکان یگـر،چهارگانـه د ینواحـ

تاثیرگذارترین متغیرهای سیستم می باشند و از اهمیت بسیار باالیی  TQM// با توجه به جدول شماره.... فناوری اطالعات و 6داکیومنت 

 برخوردارند. 

قرمز،  ها رنگایی نشان می دهد. در این دیاگرامافزار روابط مستقیم و غیرمستقیم عوامل با یکدیگر را در قالب دیاگرام ههمچنین نرم

 ها می باشد.نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل و رنگ آبی نشان دهنده ارتباط نسبتا قوی میان آن
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 : دیاگرام تاثيرات غيرمستقيم بين عوامل و روابط ميان عوامل6شکل 
 

 
 عوامل انيم روابط و عوامل نيب ميمستق راتيتاث گرام: دیا7شکل 
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 بحث و نتيجه گيري
های تولید است که در عین پوشش دادن معایب تولید ناب و چابک، مزایای چابک یکی از جدیدترین مفاهیم در سیستم-رویکرد ناب

چابکی بصورت مطالعه موردی در شرکت پگاه خوزستان، بر های نابها را به همراه دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی فعالیتآن

صورت گرفته است. با مراجعه به مبانی نظری و پیشینه  MICMACاساس روش تحلیل اثرات ماتریس متقابل و با استفاده از نرم افزار 

نفر از خبرگان 0وسیله یسه زوجی بهها در یک ماتریس مقاکه روابط میان آن  چابک شناسایی شد-های نابمتغیر برای فعالیت71پژوهشی، 

 ارزیابی شد.

، 2رابطه عدد 772، 7رابطه عدد 732رابطه عدد صفر،  71رابطه قابل ارزیابی، تعداد  291ماتریس، از تعداد 71*71با توجه به ابعاد 

ها وضعیت ناپایداری را نشان می درصد رسیده و سیستم حاصل از روابط متغیر711تکرار به پایداری 3بوده است. ماتریس با  3رابطه عدد29

 دهد. به غیر از دو عامل که نشان دهنده تاثیرگذاری باال در سیستم می باشند، سایر عوامل دارای وضعیتی تقریبا مشابه همدیگر می باشند.

مل می باشند، از این رو برای بر سایر عوا TQMها بیانگر تاثیرگذاری باالی فناوری اطالعات و وتحلیل دادهنتایج نه گانه  حاصل از تجزیه

چابک، توجه به این دو عامل حائز اهمیت باالیی می باشد. شش سیگما و کایزن -ها برای پیاده سازی سیستم تولید نابها و سازمانشرکت

-ابد را به سمت نها می توان به نتایج موثری رسید و سیستم تولیمتغیرهای هدف می باشند، از این رو با تغییر و دستکاری الزم در آن

ری بصورت مستقل عمل کرده و تاثیرگذاری و تاثیرپذی همزمان ، مهندسیمجدد یمتنظ ، قابلیتکننده ینتوسعه تامچابکی بیشتر سوق داد. 

 کمتری در تعامل با دیگر عوامل دارند.
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