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چکیده
اهزٍسُ ؽزکت ّا تِ ػلت تغییزات عزیغ هحیغی ،اًتظارات هؾتزی ٍ رقثا ،تِ ًاچار تاا اعاتدادُ اس ت ٌی ْاای خذیاذ تْثاَد
دٌّذُ ،تِ تاسًگزی در الگَی کاری ٍ فزایٌذی سًدیزُ تاهیي هی پزداسًذ .هذیزیت سًدیزُ تاهیي تا رٍی زد پٌح گاًاِ تاالػ
دارد رٍی زدّای ًاب ،چاتک ،تاب اٍر،عثش ٍ پایذار را در فضای هذیزیت سًدیزُ تاهیي کٌار ّن تٌؾاًذ تا اس هشایای تک تک
آًْا تْزُ هٌذ ؽذُ ٍ ّوشهاى کاعتی ّای آًْا را تپَؽاًذ .اس ایي رٍ عزاحی هذل سًدیزُ تاهیي تا رٍی زد پااراین ّاای پاٌح
گاًِ در ارائِ ی هحقَالت ٍ خذهات هی تَاًذ هؤثز تاؽذ .ایي پضٍّؼ تا ّذف عزاحی هذل تزکیثی سًدیزُ تأهیي تا رٍی زد
پاراین ّای پٌح گاًِ در ؽزکت العتیک عاسی دًا-ؽیزاس فَرت گزفتِ اعت .تزای تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اس رٍػ حذاقل
هدذٍرات خشئی ) (VIKOR, FAHP & PLSاعتدادُ ؽذُ اعتً .تایح حافل اس تحقیاق ًؾااى دادُ اعات کاِ
پارادایوْای پٌدگاًِ ،در هَفقیت ػول زد سًدیزُ تاهیي ًقؼ تغشایی دارًذ .تٌاتزایي ادػای تَعؼِ هذل الرج تِ الرخاظ اس
اػتثار تاالیی تزخَردار اعتّ .وچٌیي ًتایح هذل کلی حاکی اس ایي اعت کِ اتؼاد ػول ازد در کغاة هشیات رقااتتی ًقاؼ
تؼییي کٌٌذُ دارًذ .در ًتیدِ تز اعاط یافتِ ّای ایي پضٍّؼ هی تَاى دریافت کِ اعتدادُ اس هذل تزکیثی پاراداین پٌدگاًِ
الرخظ هی تَاًذ تاثیز هثثتی تزػَاهل ػول زدی خْت کغة هشیت رقاتتی داؽتِ تاؽذ .ایي هذل تَعؼِ یافتِ هی تَاًذ الگَ
ٍ راّ اری تزای ؽزکت هذکَر ٍ ؽزکت ّای هؾاتِ ٍ ،حتی تزای دیگز فٌایغ ّن کاراهذ تاؽذ.
کلمات کلیدی :سًدیزُ تاهیي رقاتتی ،پارادایوْای الرخظ ،ػَاهل ػول زدی.
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 -1مقدمه
در خْاى اهزٍس تغییزات در ػزفِ اقتقاد ٍ فٌؼت تا عزػت تیؾتزی ًغثت تِ گذؽتِ در حال ٍقَع اعت .کؾَرّا تِ دلیل رًٍذ
خْاًی ؽذى ،کَچک ؽذى خْاى ٍ افشایؼ رقاتت را تیؾتز احغاط هی کٌٌذ .هؾتزیاى تِ دًثال کاالّا ٍ خذهاتی کِ پاعخگَی
ًیاسّای آًْا تاؽذّ ،غتٌذ ٍ اس عَی دیگز ؽزکت ّا تِ دًثال حدظ عَد ٍ خلق هشیت ّای رقاتتی تا ّذف دٍام تیؾتز در تاسار
هی تاؽٌذّ .وِ ػَاهل فَق تِ تَخِ تیؾتز تِ سًدیزُ تأهیي هٌدز ؽذُ اعت .سًدیزُ تأهیي ؽاهل تواهی تخؼ ّایی هی تاؽذ
کِ تقَرت هغتقین یا غیز هغتقین در تأهیي خَاعتِ ی هؾتزیاى تا ی ذیگز در ارتثاط ّغتٌذ .ایي تخؼ ّا هی تَاًٌذ ؽاهل تَلیذ
کٌٌذُ ،تاهیي کٌٌذُ ،حول ٍ ًقل کٌٌذگاى ،اًثارّا ،خزدُ فزٍؽی ّاٍ هؾتزیاى تاؽٌذ .سًدیزُ تأهیي تؼٌَاى یک عیغتن تزکیثی کِ
ؽاهل  4فزآیٌذ یؼٌی تزًاه ِ ،هٌثغ ،عاخت ٍ ارائِ ،تؼزیف ؽذُ اعت .تِ عَر کلی تزًاهِ ریشی ػزضِ ٍ تقاضا ،تْیِ هَاد اٍلیِ،
تزًاهِ ریشی تَلیذ ،کٌتزل هَخَدی ّا ،اًثارداری ،تَسیغ هحقَالت ٍ هذیزیت اعالػات اس خولِ فؼالیت ّایی اعت کِ در حیغِ
سًدیزُ تأهیي اًدام هیگیزد (تیوَری ٍ ؽدیؼی ػلَیدِ .)1387 ،اهزٍسُ راُحل تَاًوٌذ رعیذى تِ هشیت ّشیٌِای لشٍهاً حدن
هحقَالت ٍ هقیاط اقتقادی ًیغت ،تل ِ هذیزیت سًدیزُ تأهیي اعت ( .)Govindan et al., 2014هذیزیت سًدیزُ تأهیي
الرج تالػ دارد رٍی زدّای ًاب ،چاتک ،تاب اٍر ٍ عثش را در فضای هذیزیت سًدیزُ تأهیي کٌارُ ّن تٌؾاًذ تا اس هشایای تک
تک آًْا تْزهٌذ ؽذُ ٍ ّوشهاى کاعتی ّای آًْا را تپَؽاًذ (.)Cabral et al., 2012
سًدیزُ تأهیي ًاب -هٌؾأ تَلیذ ًاب تِ عیغتن تَلیذ تَیَتا (TPS) 1تز هیگزدد کِ تزکاّؼ یا حذف اتالف ّا هتوزکش اعت .در
عال  1950تائیچی اٌٍَّ 2هؾاٍر فٌی کارخاًِ تَیَتا پظ استاسدیذ اس کارخاًِ فَرد عیغتوی را عزح ریشی کزد کِ تؼذّا تِ
تَلیذ ًاب هؼزٍف ؽذ .تغَر کلی اس دیذگاُ ایي عیغتن ّز یک اس ػَاهل تَلیذ ،هَادً ،یزٍی اًغاًی ،قغؼات ،هاؽیي آالت ٍ سهاى
کِ تیؼ اس حذاقل هقذار هَرد ًیاس اعتدادُ ؽَد ٍ ارسػ افشٍدُ ای تزای هحقَل ایداد ً ٌذ ،اتالف ًاهیذُ هی ؽَد ٍ تایذ حذف
ؽَد (ً .)Anvari et al., 2014اب تَدى تِ هؼٌی ایداد یک خزیاى ارسػ تِ هٌظَر حذف کلیِ اتالف ّا اػن اس سهاى،
هَخَدی یا ّشیٌِ ّای غیز ضزٍری ٍ ایداد یک تزًاهِ ریشی تَلیذ ّوَار هی تاؽذ ( .)Anvari et al., 2013سًدیزُ تأهیي
ًاب تزاعتدادُ اس فؼالیت ّای تْثَد هغتوزکِ تزحذف توام فؼالیت ّای تذٍى ارسػ افشٍدُ در عَل سًدیزُ تأهیي توزکش دارًذ،
تاکیذ دارد (رسهی ٍ فیدَری. )1386 ،
سًدیزُ تأهیي چاتک ٍ -اصُ " "agileدر فزٌّگ لغات تِ هؼٌای "حزکت عزیغ ٍ چاالک" ٍ "تَاًایی تد ز عزیغ ٍ تا یک رٍػ
َّؽوٌذاًِ" تِ کار رفتِ اعت .چات ی یا عزیغ تَدى عاسهاى تِ هؼٌای حذاکثز اًؼغاف پذیزی اعت ،تِ عَری کِ ًِ تٌْا تِ
تغییزات در هحقَل ،تاسار ًٍیاس هؾتزیاى پاعخ دّذ ،تل ِ فزفت ّایی را فزاّن آٍرد کِ تتَاًذ در هیاى رقثا تِ ػٌَاى عاسهاى
تزتز ؽٌاختِ ؽَد .هٌظَر اس تَلیذ چاتک ،تَاًا ًوَدى عاسهاى در پاعخگَیی تِ تغییزات هذاٍم ٍ غیز قاتل پیؼ تیٌی هحیظ ّای
رقاتتی اعت در حقیقت هٌؾاء چات ی تِ عیغتن ّای تَلیذ هٌؼغف )FMS( 3تاس هی گزدد ( .)Raj et al., 2014چات ی یک
قاتلیت ٍعیغ کغة ٍ کار اعت کِ عاختارّای عاسهاًی ،عیغتن ّای اعالػاتی ،فزایٌذّای حول ٍ ًقل ٍ ّوچٌیي عزس تد ز
افزاد را در تزهیگیزد (.)Razmi & Saifori, 2007
سًدیزُ تأهیي عثش  -سًدیزُ تأهیي عثش ػثارتغت اس هدوَػِ اقذاهات داخلی ٍ خارخی تٌگاُ در عزاعز سًدیزُ تأهیي کِ تِ
تْثَد هحیظ سیغت ٍ خلَگیزی اس ایداد آلَدگی هٌدز هی ؽَد .تِ ػثارت دیگز ،هذیزیت سًدیزُ تأهیي عثش ؽاهل خزیذ عثش،
تَلیذ عثش ،تَسیغ عثش ،تاساریاتی عثش ٍ لدغتیک هؼ َط اعت (.)Govindan et al., 2014
سًدیزُ تأهیي تاب اٍر  -تاب اٍری تَاًایی پاعخگَیی تِ تغییزات در تؼذی ٍرای چات ی اعت .تاب اٍری را قاتلیت عاسهاى در
تغییز عزیغ اس یک ٍظیدِ تِ ٍظیدِ دیگز هی داًٌذ ٍ تٌگاُ تزای ایٌ ِ تاب اٍر تاؽذ تایذ تغییزات پیؾثیٌی ًؾذُ در تاسار تا
تقاضاّای هؾتزیاى را تحت کٌتزل خَد داؽتِ تاؽذ .تاب اٍری تا ّوِ اتؼاد چات ی در ارتثاط هی تاؽذ .تا ایي حال تداٍت کلیذی،
در پاعخگَیی عزیغ تِ تغییزات پیؾثیٌی ًؾذُ تاسار اعت ( .)Huang et al., 2014پاراداین تاب اٍری تِ عَر کلی تا قاتلیت
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تٌگاُ ّا در غلثِ تز تغییزات غیز هٌتظزُ ،تقا در تزاتز تْذیذّای تی عاتقِ اس خاًة هحیظ کغة ٍ کار ٍ کغة ٍ هشیت اس ایي
تغییزات ٍ تثذیل آًْا تِ فزفت ،در ارتثاط اعت (.)Cabral et al., 2012
سًدیزُ تأهیي پایذار  -در عال  2008در تحقیق کارتز ٍ راخزس 4یک چارچَب هدَْهی خاهغ تزای هذیزیت سًدیزُ تأهیي پایذار
ارائِ ؽذکِ ؽاهل اتؼاد اقتقادی ،هحیظ سیغتی ٍ اختواػی اعت( .)Carter & Rogers, 2008اًْا هذیزیت سًدیزُ تأهیي
پایذار را ایي گًَِ تؼزیف کزدُ اًذ ،هذیزیت سًدیزُ تأهیي پایذار ػثارت اس ی پارچگی اعتزاتضیک ٍ ؽداف اّذاف عاسهاًی در حَسُ
ّای اختواػی ،هحیظ سیغتی ٍ اقتقادی ٍ دعتیاتی تِ آًْا در یک ّو اری ٍ ّواٌّگی عیغتواتیک در فزایٌذّای کلیذی تیي
عاسهاًی تِ هٌظَر تْثَد ػول زد تلٌذهذت اقتقادی ؽزکت ٍ سًدیزُ تأهیي آى ،اعت (.)Ching & Moreira, 2012
سًدیزُ تأهیي رقاتتی  -رقاتت پذیزی سًدیزُ تأهیي عی عالّای اخیزّ ،وشهاى تا تَعؼِ هدَْم هذیزیت سًدیزُ تأهیي ،تِعَری
گغتزدُ هَرد تحث قزار گزفتِ اعت .ؽزکتّای درٍى سًدیزُ تأهیي اسعزیق تَعؼِ رٍاتظ ًشدیکتز تا ؽزکتّای ػضَ سًدیزُ
تأهیي ،هیتَاًٌذ تِ هشیت رقاتتی پایذار دعتیاتٌذ ٍ سهاى ٍ ّشیٌِ را درحالیکِ ّوشهاى تِ ًیاسّای هؾتزیاى ًیش پاعخ هیدٌّذ،
تا تَخِ تِ هذیزیت فحیح سًدیزُ تأهیي تِعَری هؼٌیدار کاّؼ دٌّذ .در هحیظ رقاتتی ،هذیزیت سًدیزُ تأهیي هَفق ،تزای
تقَیت رقاتت پذیزی ؽزکت عَدهٌذ اعت (.)Cabral et al., 2011
عزاحی هذیزیت سًدیزُ تاهیي الرخظ  -اسٍیذٍ ٍ ّو اراى ) 2011( 5هذل هذیزیت سًدیزُ تأهیي الرج (ًاب ،چاتک ،تاب اٍری ٍ
عثش تَدى) را تز اعاط عیغتن اًذاسُ گیزی ػول زد تْثَد دادُ اًذ .آًْا در ایي هغالؼِ عِ ػاهل هْن ػول زدی ؽاهل ػول زد
ػولیاتی ،ػول زد اقتقادی ٍ ػول زد هحیغی را هَرد تزرعی قزار دادُ اًذ .تِ ًحَی کِ ػول زد ػولیاتی ؽاهل کیدیت،
رضایتوٌذی هؾتزی ،تحَیل تِ هَقغ کاال یا خذهات ،سهاى اًدام کار ٍ عغح هَخَدی؛ ػول زد اقتقادی ؽاهل ّشیٌِ ،اثزتخؾی
درآهذّا ٍ ّشیٌِ ّای هحیغی؛ ٍ ػول زد هحیغی ؽاهل تقَر عثش ،ضایؼات کغة ٍ کار ٍ آالیٌذُ ّا هَرد تَخِ قزار گزفتِ اًذ.
در ایي هغالؼِ ػَاهل چْارگاًِ هذل الرج ،تز اعاط عیغتن اًذاسُ گیزی ػول زد هَرد پضٍّؼ قزار گزفتِ اًذ .سیز هؼیارّای
هزتَط تِ ػَاهل یا ػٌافز الرج تذیي فَرت تؼزیف ؽذُ اًذً :اب ؽاهل تَلیذ تِ هَقغ ،رٍاتظ تأهیي کٌٌذگاى ،کاّؼ سهاى
چزخِ ٍ راُ اًذاسی؛ چات ی ؽاهل عزػت در پاعخ گَیی ،تَلیذ در هقیاط ّای تشرگ ٍ کَچک ،تَاًایی تغییز در سهاى تحَیل
کاال ٍ داؽتي تقَیز رٍؽٌی اس هَخَدی تاالدعتی ٍ پاییي دعتی؛ عثش تَدى ؽاهل کاّؼ اثزات سیغت هحیغی ٍ کاّؼ هَاد
ت ار رفتِ ؽذُّ .وچٌیي عیغتن اًذاسُ گیزی ػول زد ّن ؽاهل ؽاخـ ّای ػولیاتی (ؽاهل عغح هَخَدی ،کیدیت،
رضایتوٌذی ٍ سهاى اًدام کار)؛ ػول زدّای اقتقادی (ؽاهل ّشیٌِ ٍ سهاى عی ل گزدػ پَل)؛ ٍ ػول زدّای هحیغی (ؽاهل
ضایؼات هزتَط تِ کغة ٍ کار).)Azevedo et al., 2011( .
کاتزال ٍ ّو اراى ( )2012در یک هغالؼِ تحقیقاتی هذل سًدیزُ تأهیي الرج را تَعؼِ دادُ اًذ(.)Cabral et al., 2012در ایي
تحقیق ،تا تزرعی ػَاهل سًدیزُ تأهیي الرج تقَرت هٌدک ،هذل هزتَعِ را تز اعاط یک عزی ؽاخـ ّای ػول زدی ّواًٌذ
ّشیٌِ ،سهاى اًتظار ٍ عغح خذهات ؽ ل دادُ اًذ .آًْا در ایي هغالؼِ ضوي تائیذ ٍ ت ارگیزی ػَاهل سًدیزُ تأهیي الرج
( ، )Azevedo et al., 2011ػَاهل هشیت رقاتتی را ّن ؽٌاعایی ٍ هَرد تزرعی قزار دادُ اًذ .در ایي هغالؼِ چْار هؼیار
اعاعی ؽاهل ّشیٌِ ،کیدیت ،سهاى ٍ عغح خذهات تِ ػٌَاى ػَاهل ایداد کٌٌذُ هشیت رقاتتی تؼییي ؽذُ اًذ.
اس عزفی تَیَکَصاى ٍ تزکَل )2011( 6تا ادغام ت ٌیک ّای  ٍ ANPتزًاهِ ریشی آرهاًی در یک هذل  ،QFDسًدیزُ تأهیي
پایذار را عزاحی کزدًذ .در ایي هذل ػَاهلی هاًٌذ :ػَاهل اقتقادی ،هحیغی ٍ اختواػی هَرد تزرعی قزار گزفتِ اًذ تغَری ِ
ػَاهل اقتقادی ؽاهلّ :شیٌِ ،عَدآٍری ٍ هذیزیت هَخَدی؛ ػَاهل هحیغی ؽاهل :تَلیذ گاسّای گلخاًِ ای ٍ ضایؼات ایداد
ؽذُ؛ ٍ ػَاهل اختواػی ؽاهل :تْذاؽت ،اهٌیت ،قَاًیي ٍ آئیي ًاهِ ّا هی تاؽذ(.)Büyüközkan & Berko, 2011
تٌاتزایي در ایي پضٍّؼ تا تزرعی هغالؼات گذؽتِ چْار ػاهل افلی هذل الرج ّوزاُ تا سیز هؼیارّای آى کِ تَعظ
( )Azevedo et al., 2011عزاحی ٍ تَعظ ( )Carvalho & Azevedo, 2014( ٍ )Cabral et al., 2012هَرد تائیذ ٍ
4

Carter & Rogers
Azevedo et al
6
Büyüközkan and Berkol
5
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تاکیذ قزار گزفتِ ،تؼٌَاى پایِ ایي تحقیق در ًظز گزفتِ ؽذُ اعتّ .وچٌیي تا اعتدادُ اس هذل تحقیقی ( & Büyüközkan

 ، )Berko, 2011تحت ػٌَاى سًدیزُ تأهیي پایذار ،ػَاهل سًدیزُ تأهیي پایذار تؼییي گزدیذُ اعت .اس عزفی ًیش خْت تحقق
هشیت رقاتتی ،هذل ( ،)Cabral et al., 2012ت ار گزفتِ ؽذُ اعت .در ًتیدِ در ایي هغالؼِ ػَاهل سًدیزُ تأهیي الرج
( )Azevedo et al., 2011؛ ( )Cabral et al., 2011تا ػَاهل سًدیزُ تأهیي پایذار ( Büyüközkan & Berko,
 ،)2011خْت ایداد هشیت رقاتتی ( )Cabral et al., 2012تزکیة ؽذُ اعت .تٌاتزایي در ایي هغالؼِ ّذف ایي اعت کِ هذل
پیؾٌْادی تا تزکیثی اس ایي ػَاهل ٍ پاراهتزّای هذکَر در هدوَػِ ؽزکت العتیک عاسی دًا ؽیزاس عٌدیذُ ؽَد .العتیک
عاسی تِ ػٌَاى فٌؼتی هْن کِ عْن قاتل تَخْی اس تَلیذ کؾَر را تِ خَد اختقاؿ دادُ اعت ،در کلیِ ی تخؼ ّای چزخِ
ی حیات خَد اس تْزُ تزداری اس هٌاتغ عثیؼی ،عاخت ،تَلیذ ،هقزف ٍ پظ اس هقزف در تؼاهل هغتقین ٍ غیزهغتقین تا هحیظ
پیزاهَى خَد (تأهیي کٌٌذُ ّا ،هقزف کٌٌذُ ّا ،ػَاهل اختواػی ،سیغت هحیغی ٍ  ) ...قزار دارد .تِ ایي تزتیة ؽٌاعایی ٍ
اخزای پاراداین ّای پٌدگاًِ (ًاب ،چاتک ،تاب اٍر  ،عثش ٍ پایذار)در هذیزیت سًدیزُ تاهیي رقاتتی ( & Büyüközkan
 )Azevedo et al., 2011( ، )Berko, 2011در ؽزکت العتیک عاسی هی تَاًذ تز کٌتزل ٍ کاّؼ پیاهذّای هٌدی تَعؼِ
ی فٌؼتی هؤثز تاؽذ.
تا تَخِ تِ تزرعی عَاتق تحقیقات پیؾیي تا هَضَع سًدیزُ ی تأهیي هؾخـ گزدیذ در ایي خقَؿ کارّای تحقیقاتی
هٌد ی (سًدیزُ تأهیي -سًدیزُ تأهیي ًاب -سًدیزُ تأهیي چاتک -سًدیزُ تأهیي عثش -سًدیزُ تأهیي پایذار ٍ اخیزا سًدیزُ تأهیي
الرج) اًدام ؽذُ اعت .تٌاتزایي تِ ًظز هی رعذ پزداختي تِ ایي هَضَع (تزکیثی اس ّوِ هَارد فَق) خشء ضزٍریات فؼالیت ّای
تحقیقاتی فٌؼتی داًؾگاّی ٍ درتزگیزًذُ ی ًَآٍری تاؽذّ .ذف افلی ایي تحقیق ػثارت اعت اس :ارائِ یک هذل تزکیثی
پاراداین ّای پٌدگاًِ (ًاب ،چاتک ،تاب اٍر ،عثش ٍ پایذار) در هذیزیت سًدیزُ تاهیي رقاتتی در ؽزکت العتیک عاسی ؽیزاس.
 -2مواد و روشها
پضٍّؼ حاضز تز اعاط اّذاف تحقیق اس ًَع تَفیدی -هیذاًی اعت ٍ اس ًظز ًَع تحقیق ،هغالؼِ هَردی ٍ اس ًظز ّذف،
کارتزدی خَاّذ تَد .هذل هدَْهی تحقیق حاضز ،حافل هغالؼِ هثاًی ًظزی تحقیق ٍ ؽٌاعایی هذل ّای هَخَد در سهیٌِ
سًدیزُ تأهیي الرج ٍ پایذار اعت کِ پظ اس آى اتؼاد ٍ ؽاخـ ّای دٍ هذل ،اعتخزاج ٍ عپظ تا تزرعیً ،قذ ٍ افالح ؽاخـ
ّای هَخَد ً ،ات کلیذی هَرد تَخِ هحقق قزارگزفت ،عپظ ؽاخـ ّای هذل اًتخاب ؽذًذ .اتؼاد ٍ ؽاخـ ّای اًتخاب
ؽذُ تِ ٍعیلِ خثزگاى هَرد تزرعی قزار گزفتٌذ ٍ اتؼاد ٍ ؽاخـ ّای تا اّویت اس دیذ خثزگاى تِ ػٌَاى اتؼاد ٍ ؽاخـ ّای
هذل اًتخاب ؽذًذ .تزاعاط اتؼاد سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار ٍ ًقؼ آى تز هَفقیت ػول زد ٍ دعتیاتی تِ هشیت پایذار رقاتتی
هذل هدَْهی تحقیق ارائِ ٍ الگَی سًدیزُ تأهیي الرخظ عزاحی گزدیذ (ؽ ل .)1
در ایي پضٍّؼ ػالٍُ تز خوغ آٍری اعالػات اس هٌاتغ کتاتخاًِ ای ٍتحلیل آى ،اس رٍػ حذاقل هدذٍرات خشئی ( )PLSتزای
عٌدؼ تاثیز ٍ تاثزات هتغیزّا ٍ عزاحی هذل الرخظ اعتدادُ ؽذُ اعت .عپظ اس ت ٌیک  VIKORتزای اٍلَیتتٌذی ت ٌیک
ّا (ًاب ،چاتک ،تاب اٍر ،عثش ٍ پایذار) اعتدادُ ؽذُ اعت.
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چات ی

ًاب تَدى

Agile

Leanness

تاب اٍری

الرجس
LARGS

عثش تَدى
Green

Resilience

پایذاری
Sustainable

تْثَد ػول زد سًدیزُ تأهیي رقاتتی
ؽ ل ؽوارُ( :)1هذل هدَْهی تحقیق

 -3نتایج و بحث
در ایي هغالؼِ تاثیز پٌح هتغیز ًاب تَدى ،چات ی ،تاب اٍری ،عثش تَدى ٍ پایذاری در سًدیزُ تاهیي تز هتغیز هَفقیت ػول زد در
دٍ هزحلِ (تاییذ هذل اس عزیق هؼادالت عاختاری ٍ تاکیذ هذل اس عزیق ت ٌیک ٍی َر) ٍ هَرد تزرعی قزار گزفت .تِ ػثارت دیگز
تا اعتدادُ اس ت ٌیک حذاقل هزتؼات خشئی اثز ّزیک اس ایي هتغیزّای هزتَط تِ ایي عاسُّا تِ فَرت تد یک ؽذُ تا در ًظز
گیزی اثزات ّوشهاى هتغیزّا تزرعی ؽذُ اعت .هذل عاختاری خزٍخی ًزم افشار  Smart PLSدر ؽ ل  ٍ 3آهارُ  tتزای
عٌدؼ هؼٌاداری رٍاتظ ًیش در ؽ ل  ،4آهذُ اعت.

ؽ ل ؽوارُ ( :)3ت ٌیک حذاقل هزتؼات خشئی هذل تد یک ؽذُ
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ؽ ل ؽوارُ ( :)4آهارُ  t-valueهذل تد یک ؽذُ

در ًْایت در ایي قغوت تا اعتدادُ اس ت ٌیک حذاقل هزتؼات خشئی اثز کلی ت ٌیکّای هختلف هَرد تزرعی ،تز ػول زد در قالة
یک هذل کلی تزرعی ؽذُ اعت .هذل عاختاری ًْائی تحقیق در ؽ ل  ٍ ،5آهارُ  tتزای عٌدؼ هؼٌاداری رٍاتظ ًیش در ؽ ل
ً 6وایؼ دادُ ؽذُ اعت.

ؽ ل ؽوارُ ( :)5ت ٌیک حذاقل هزتؼات خشئی هذل کلی پضٍّؼ

ؽ ل ؽوارُ ( :)6آهارُ  t-valueهذل کلی پضٍّؼ

 قذرت راتغِ (تار ػاهلی اعتاًذارد) هیاى ت ٌیکّای سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تا ػول زد  0/715تذعت آهذُ اعت کِ
ّوثغتگی تاالئی را ًؾاى هیدّذ .هقذار آهارُ ً tیش  ٍ 16/440تشرگتز اس  1/96هحاعثِ گزدیذُ اعت .تٌاتزایي تزاعاط
ًتایح هذل کلی هیتَاى ًتیدِ گزفت ت ٌیکّای سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تز هَفقیت ػول زد ًقؼ تؼییي کٌٌذُ
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دارًذٍ .خَد ایي ارتثاط ٍ تاثیز گذاری تا ًظزات ٍ ًتایح کار (Azevedo et ( ٍ )Büyüközkan & Berko, 2011

 )al., 2011هغاتقت دارد.
 قذرت راتغِ (تارػاهلی اعتاًذارد) هیاى ت ٌیکّای سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تا کغة هشیت رقاتتی  0/243تذعت
آهذُ اعت کِ ّوثغتگی هتَعغی را ًؾاى هیدّذ .هقذار آهارُ ً tیش  ٍ 2/232تشرگتز اس  1/96هحاعثِ گزدیذُ اعت.
تٌاتزایي تزاعاط ًتایح هذل کلی هیتَاى ًتیدِ گزفت ت ٌیک ّای سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تز کغة هشیت رقاتتی
ًقؼ دارًذٍ .خَد ایي ارتثاط ٍ تاثیز گذاری تا ًظزات ٍ ًتایح کار (Cabral ( ٍ )Büyüközkan & Berko, 2011
.)et al., 2012هغاتقت دارد.
 قذرت راتغِ (تارػاهلی اعتاًذارد) هیاى اتؼاد ػول زد تا کغة هشیت رقاتتی  0/976تذعت آهذُ اعت کِ ّوثغتگی
تاالیی را ًؾاى هیدّذ .هقذار آهارُ ً tیش  ٍ 13/063تشرگتز اس  1/96هحاعثِ گزدیذُ اعت .تٌاتزایي تزاعاط ًتایح هذل
کلی هیتَاى ًتیدِ گزفت اتؼاد ػول زد تز کغة هشیت رقاتتی ًقؼ تؼییي کٌٌذُ دارًذ.
رتثِتٌذی ػَاهل  5گاًِ الرخظ تا ت ٌیک  :VIKORدر ایي گام تزهثٌای ٍسى ؽاخـّای ؽٌاعائی ؽذُ ،تِ اٍلَیتتٌذی
ت ٌیکّای هَخَد تا اعتدادُ اس ت ٌیک ٍی َر پزداختِ ؽذُ اعت .رتثِ تٌذی ػَاهل  5گاًِ الرخظ تز اعاط ؽاخـ ّای
ػول زدی (خذٍل  ٍ )1تز اعاط ؽاخـ ّای هشیت رقاتتی (خذٍل ً )2ؾاى دادُ ؽذُ اعت.
خذٍل ؽوارُ( :)1رتثِ تٌذی ػَاهل  5گاًِ الرخظ تز اعاط ؽاخـ ّای ػول زدی
R
S
ػَهل  5گاًِ الرخظ
رتثِ
هقذار
هقذار رتثِ
5 0/202
4 0/509
ًاب تَدى در سًدیزُ تاهیي
3 0/135
2 0/335
چاتک تَدى در سًدیزُ تاهیي
1 0/108
1 0/285
تاب اٍری در سًدیزُ تاهیي
4 0/171
5 0/533
عثش تَدى (رػایت هَارد سیغت هحیغی) در سًدیزُ تاهیي
2 0/110
3 0/460
پایذاری در سًدیزُ تاهیي تَسیغ

Q
هقذار
./953
./253
0/000
0/834
0/366

رتثِ
5
2
1
4
3

تٌاتزایي تزاعاط هحاعثات ٍی َر ،تاب اٍری ٍ چاتک تَدى در سًدیزُ تاهیي ؽزکت العتیک عاسی تِ تزتیة در ردُ اٍل ٍ دٍم
قزار دارًذ.
خذٍل ؽوارُ ( :)2رتثِ تٌذی ػَاهل  5گاًِ الرخظ تز اعاط ؽاخـ ّای هشیت رقاتتی
Q
R
S
ػَهل  5گاًِ الرخظ
هقذار
رتثِ
هقذار رتثِ هقذار
0/850
5
0/0380
4 0/042
ًاب تَدى در سًدیزُ تاهیي
0/544
3
0/021
3 0/041
چاتک تَدى در سًدیزُ تاهیي
0/000
1
0/008
2 0/015
تاب اٍری در سًدیزُ تاهیي
0/762
4
0/024
5 0/054
عثش تَدى (رػایت هَارد سیغت هحیغی)
0/039
2
0/012
1 0/012
پایذاری

رتثِ
5
3
1
4
2

تٌاتزایي تزاعاط هحاعثات ٍی َر ،تاب اٍری ٍ پایذاری در سًدیزُ تاهیي ؽزکت العتیک عاسی تِ تزتیة در ردُ اٍل ٍ دٍم قزار
دارًذ (خذٍل .)2
ًتایح هذل کلی حاکی اس ایي اعت کِ اتؼاد ػول زد تز کغة هشیت رقاتتی ًقؼ تؼییي کٌٌذُ دارًذ .تزاعاط هحاعثات ٍی َر ،در
رتثِتٌذی ت ٌیکّای سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تزاعاط ؽاخـّای ػول زدی :تاب اٍری ٍ چات ی در سًدیزُ تاهیي
العتیک عاسی در ردُ اٍل ٍ دٍم قزار دارًذ .تٌاتزایي ت ٌیک تاب اٍری در سًدیزُ تاهیي العتیک عاسی تِ ػٌَاى گشیٌِ تزتز
اًتخاب هیؽَد .تزاعاط هحاعثات ٍی َر ،در رتثِتٌذی ت ٌیکّای سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تزاعاط ؽاخـّای هشیت
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 تِ عَر.رقاتتی پاراداین ّای تاب اٍری ٍ پایذاری در سًدیزُ تاهیي العتیک عاسی ّزدٍ تِ ػٌَاى گشیٌِ تزتز اًتخاب هیؽًَذ
:خالفِ هی تَاى گدت
Cabral et ( ) ؛Azevedo et al., 2011(  چْار ػاهل افلی هذل الرج ّوزاُ تا سیز هؼیارّای آى تا ًظزات ٍ ًتایح
.) هغاتقت داردCarvalho & Azevedo, 2014( ٍ )al., 2012
Berko, Büyüközkan &( ٍ )Carter & Rogers, 2008(  ػَاهل افلی سًدیزُ تأهیي پایذار تا ًظزات ٍ ًتایح
.) هغاتقت دارد2011
Büyüközkan & Berko, (  تاثیز گذاری سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تز هَفقیت ػول زد تا ًظزات ٍ ًتایح کار
.) هغاتقت داردAzevedo et al., 2011( ٍ )2011
Büyüközkan & Berko, (  تاثیز گذاری سًدیزُ تاهیي الرج ٍ پایذار تز کغة هشیت رقاتتی تا ًظزات ٍ ًتایح کار
.) هغاتقت داردCabral et al., 2012( ٍ )2011
 تاثیز گذاری اتؼاد ػول زد تزکغة هشیت رقاتتی تزای اٍیي تار در ایي تحقیق عٌدیذُ ؽذ کِ تا تارػاهلی
 تٌاتزایي هیتَاى ًتیدِ گزفت اتؼاد ػول زد تز کغة هشیت رقاتتی. ّوثغتگی تاالیی را ًؾاى هیدّذ0/976اعتاًذارد
.ًقؼ تؼییي کٌٌذُ دارًذ
ٍ  پایذاری، تاب اٍری، چاتک تَدى،کالم اخز ایٌ ِ یافتِّای حافل اس رٍی زد حذاقل هدذٍرات خشئی ًؾاى دادُ اعت ًاب تَدى
عثش تَدى در سًدیزُ تاهیي در هَفقیت ػول زد ًقؼ تغشایی دارًذ تِ ًحَی کِ تاب اٍری ٍ چات ی در سًدیزُ تاهیي العتیک
ُ ًتایح هذل کلی حاکی اس ایي اعت کِ اتؼاد ػول زد تز کغة هشیت رقاتتی ًقؼ تؼییي کٌٌذ.عاسی در ردُ اٍل ٍ دٍم قزار دارًذ
 تٌْا در سهیٌِ چاتکتَدى ٍ پایذاری رتثِ اّویت. حاکی اس اًغثاق ایي دٍ ت ٌیک دارد،PLS  ًتایح ت ٌیک ٍی َر ٍ ت ٌیک.دارًذ
 تِ ًحَی تَعظ ت ٌیک،PLS  لذا تؼییي درخِ اّویت ٍ رتثِ تٌذی ػَاهل الرخظ اس عزیق ت ٌیک،اختالف اًذکی دارد
 ػاهل پایذاری رتثِ دٍم را در ایداد هشیت رقاتتی کغةVIKOR  حوایت هی ؽَد ٍ ّوچٌیي تز اعاط ت ٌیکVIKOR
. ایي ًتایح حاکی اس آى اعت کِ ادػای تَعؼِ هذل الرج تِ الرخظ اس اػتثار تاالیی تزخَردار اعت.کزدُ اعت
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