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تاريخ پذيرش42/3/11 :

چكيده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثير نابسازی زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار در شركت نفت
فالت قاره ايران می باشد .اين پژوهش از نظر هدف ،كاربردی و از نظر روش ،توصيفی -پيمايشی است .برای
انجام اين پژوهش يک نمونهی  202نفره ،متناسب با تعداد مديران و كارشناسان شركت نفت فالت قاره ايران
و با استفاده از جدول مورگان ،به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب شده است .به منظور جمعآوری
دادههای پژوهش از دو پرسشنامهی ناب سازی زنجيره تأمين و عملكرد كسب و كار استفاده شد ،كه طی
بررسی همهی مدل های موجود (به صورت جامع) و با توجه به ماهيت و شرايط خاصِ شركت مورد مطالعه
(به صورت بومی) ساخته شدند .اين دادهها با نرمافزار  SPSSنسخهی  22در دو بخش آمار توصيفی و
استنباطی تحليل شده اند .برای تعيين اعتبار (روايی) پرسشنامه از روايی محتوايی و روايی سازه (تحليل عاملی
اكتشافی) و برای تعيين ميزان قابليت اطمينان (پايايی) پرسشنامه از ضريب آلفای كرونباخ استفاده شده
است ،به اين صورت كه در روايی محتوا از شاخص  CVIو تعداد بيست نفر از متخصصين در حوزهی مديريت
و آشنا به موضوع پژوهش استفاده شد .مقدار ضريب  CVIبرای پرسشنامهی نابسازی  04123و برای
پرسشنامهی عملكرد كسب و كار  04010به دست آمد كه بيانگر روايی مناسب هر دو پرسشنامه است .در
تحليل عاملی (روايی سازه) از روش چرخش واريماكس و تحليل مؤلفه های اصلی استفاده شد .نتايج ،وجود
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استاديار دانشگاه شهيد بهشتی
دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی صنايع مؤسسه آموزش عالی ايوانكی
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پنج مؤلفهی ناب سازی زنجيره تأمين (ساختار سازمانی ،منابع انسانی ،مديريت عمليات ،كاهش زمان ،كاهش
اتالفها) و پنج مؤلفهی عملكرد كسب و كار (كاهش هزينه ،كيفيت ،انعطافپذيری ،رضايت مشتريان،
دستيابی به اهداف و برنامههای شركت) را در پرسشنامه ها تأييد كرد .در نهايت ،ضريب آلفای كرونباخ با
مقادير  04432و  04422به ترتيب برای پرسشنامهی ناب سازی و عملكرد كسب و كار ،پايايی هر دو پرسشنامه
را تأييد كرد .نتايج بررسی دو پرسشنامه نشان داد كه سطح نابسازی زنجيره تأمين در شركت نفت فالت
قاره ايران از مقدار تعيين شده پايينتر و وضعيت همهی مؤلفههای نابسازی كمتر از متوسط و نسبتاً
نا مطلوب است؛ و سطح عملكرد كسب و كار برای دو مؤلفه ی كاهش هزينه و دستيابی به اهداف و برنامههای
شركت در وضعيت كمتر از متوسط و نسبتاً نامطلوب قرار دارد و وضعيت مؤلفههای كيفيت ،انعطافپذيری و
رضايت مشتريان كمی باالتر از متوسط و نسبتاً مناسب می باشد .از آزمون فريدمن برای شناسايی اولويت و
اهميت مؤلفههای نابسازی زنجيره تأمين و مؤلفه های عملكرد كسب و كار در اين شركت استفاده شد.
همچنين ضريب همبستگی پيرسون نشان داد ارتباط معناداری بين نابسازی زنجيره تأمين و عملكرد كسب
و كار وجود دارد و اين رابطه از نوع خطی است .برای ساخت مدل پيشبينی خطی مذكور از رگرسيون
چندگانه استفاده شد .نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه مؤلفهی كاهش اتالفها از نابسازی
زنجيره تأمين بيشترين تأثير را بر بهبود عملكرد كسب و كار دارد.
واژههايكليدي :نابسازی ،عملكرد كسب و كار ،زنجيره تأمين


بيان مسئله

امروزه شناسايی منابع اتالف و جستجو برای يافتن راهحلهايی جهت حذف و اصالح موانع،
مشكالت و محدوديتها و تبديل آنها به موضوعاتی دارای ارزش در جهت بهبود عملكرد كسب و
كار ،در كانون توجه شركتها قرار گرفته است .تكنيکها و ابزارهای مختلفی وجود دارند كه
میتوان با پيادهسازی و نهادينهسازی آنها در شركتها به نتايج مطلوبی دست يافت .در اين ميان
رويكرد تفكر ناب با تمركز بر اصولی بنيادين ،سعی دارد سازمانها را در مسيری به سوی بهپويی و
بهبود پايدار رهنمون ساخته ،ارزشآفرينی را در آنها توسعه بخشد (غضنفری و فتح اله.)1331 ،
با پيادهسازی توليد ناب در سيستم زنجيره تأمين میتوان تأثير چشمگيری بر فرآيندهای تأمين
مواد ،مديريت مواد ،و توزيع مواد گذاشت و باعث افزايش كارايی و بهبود عملكرد سازمان در
فرآيندهای زنجيره تأمين گرديد (شفيعی نيکآبادی و همكاران.)1340 ،
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از طرفی سازمانها تا زمانی كه برای بقاء تالش میكنند و خود را نيازمند حضور در عرصهی
ملی و جهانی میدانند ،بايد اصل بهبود مستمر را سرلوحهی فعاليتهای خود قرار دهند .اين اصل
حاصل نمیشود ،مگر اينكه زمينهی دستيابی به آن با بهبود مديريت عملكرد امكانپذير شود.
اين بهبود را میتوان با گرفتن بازخور الزم از محيط درونی و پيرامونی و تجزيه و تحليل نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهای سازمان ،مسئوليتپذيری و جلب رضايت مشتری با ايجاد و
به كارگيری سيستم ارزيابی عملكرد كسب و كار با الگوی مناسب ،ايجاد كرد .كه اين امر به
انعطافپذيری برنامهها و اهداف و مأموريت سازمانها در محيط پويای امروزی كمک قابلتوجهای
مینمايد.
تأثير توليد ناب بر عملكرد كسب و كار را نمیتوان ناديده گرفت؛ اصول نابسازی ،سازمانها
را قادر میسازد تا بيش از پيش منعطفتر و سودآورتر شوند .برای ناب شدن ،اين اصول بايد تا
فراسوی مرزهای فرآيند توليد و ساخت معمولی در جريان باشند .همين امر باعث میشود كه
سازمانها بسيار تالش كنند تا اصول ناب را در زنجيره تأمين بهكارگيرند و اين مبانی را برای
ساختن زنجيره های قابل انطباق ،منعطف و خالق بپذيرند .سيستم ناب با حذف اتالف و ايجاد
حركت پيوسته در خلق ارزش ،سرعت عمل را افزايش میدهد و با تمركز بر مشتری و ارزشهای
او به جای سازمان ،باعث نزديكی به مشتری و افزايش رضايتمندی او خواهد شد .برای رسيدن به
اين هدف بايد مراحل اجرای ناب و نيازهای آن شناسايی شده و به اجرا در آيد و عملكرد نهايی
سازمان مورد ارزيابی قرار گيرد (كريميان اهوازی.)1341 ،
با چنين تعريف گستردهای ،نابسازی زنجيره تأمين و عملكرد كسب و كار به طور ذاتی با
ديگر مأموريتهای سازمان پيوند میخورند و چه بسا هر نقشی در درون سازمان را تحتِ تأثير
خود قرار میدهند و يا حداقل بر آن تأثير میگذارند و با فرآيندهايی كه كانون توجه بسياری از
سازمانها است كه خود را با آن تطبيق دادهاند ،پيوند تنگاتنگی دارند .شركت نفت فالت قاره
ايران يک مجموعهی بزرگ عملياتی از جملهی اين سازمانها بهشمار میرود كه در زمينهی توليد
نفت و گاز و بهرهبرداری و صيانت از ثروت ملی ايران در منطقهی حساس خليج فارس فعاليت
میكند و به همين جهت اين سازمان در خط مقدم توليد و اقتصاد كشور قرار دارد .اولويت اصلی
كار و برنامهريزی آيندهنگرانه در اين شركت ،موضوع بهبود عملكرد سكوهای بهرهبرداری است .به
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همين دليل بررسی و سنجش ميزان و نوع خدمات و امكانات موردنياز اين كانونهای حياتی و
بهويژه بهبود عملكرد كسب و كار در اين حوزه ازجمله مباحث ضروری در جهت رفع مشكالت و
دستيابی به راهبردهای اساسی اين شركت قلمداد میشود .چرا كه خلق ارزش افزوده در شركت
نفت فالت قاره ايران در اين سكوها انجام میگيرد و در بخشهای مختلف نيز خدمات مختلف و
تصميمگيریهای مختلف برای ارائهی بهتر خدمات به اين سكوها انجام میشود .چگونگی كسب
مطلوبيتِ حداكثری در اين شركت از طريق شناسايی عوامل مؤثر بر نابسازی زنجيره تأمين و
نحوه ی ارتباط و چگونگی تأثير اين عوامل بر عملكرد كسب و كار ،از مواردی است كه در اين
پژوهش به آن پرداخته خواهد شد .به همين منظور سعی شده است مجموعهای از شاخصها كه
توسط محققين ديگر ارائه شدهاند ،جمعآوری شده و مورد تحليل و شناسايی قرار بگيرد .روشن
است كه نابسازی زنجيره تأمين ،تأثير مثبتی بر عملكرد كسب و كار خواهد داشت ،ولی هدف
بررسی چگونگی تأثير عوامل نابسازی زنجيره تأمين بر عوامل عملكرد كسب و كار میباشد .در
اين پژوهشِ پيمايشی ،ابتدا به شناسايی و بررسی وضعيت مؤلفههای نابسازی زنجيره تأمين در
شركت نفت فالت قاره ايران پرداخته میشود .سپس مؤلفههای عملكرد كسب و كار در اين
شركت مورد شناسايی و ارزيابی قرارگرفته و پس از تعيين وضعيت مؤلفههای مختلف در دو
موضوع نابسازی زنجيره تأمين و عملكرد كسب وكار ،به بررسی تأثير مؤلفههای نابسازی بر
عملكرد كسب و كار پرداخته خواهد شد .بر همين اساس ،پژوهش حاضر در پاسخ به اين سؤال كه
چگونه بهكارگيری شيوههای نابسازی زنجيره تأمين ،میتواند منجر به بهبود عملكرد كسب و كار
در اين شركت گردد و كدام يک از مؤلفههای نابسازی بيشترين تأثير را بر بهبود عملكرد كسب و
كار دارند ،سامان يافته است.
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اهداف پژوهش

هدفاصلی
بررسی تأثير نابسازی زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار در شركت نفت فالت قاره ايران
اهداففرعی
بررسی وضعيت مشخصههای الگوی ناب در زنجيره تأمين شركت نفت فالت قاره ايران؛
 بررسی وضعيت عملكرد كسب و كار ِشركت نفت فالت قاره ايران
 بررسی رابطهی بين نابسازی زنجيره تأمين و عملكرد كسب و كار در شركت نفت فالت قاره
ايران.
سؤالهاي پژوهش

سؤالهاياصلی:

 .1وضعيت مؤلفههای ناب سازی زنجيره تأمينِ شركت نفت فالت قاره ايران ،در شرايط موجود
چگونه است؟
 .2وضعيت مؤلفه های عملكرد كسب و كارِ شركت نفت فالت قاره ايران ،در شرايط موجود
چگونه است؟
 .3آيا بين مؤلفههای نابسازی زنجيره تأمين و مؤلفههای عملكرد كسب و كار در شركت نفت
فالت قاره ايران ،رابطهی معناداری وجود دارد؟
سؤالهايفرعی:

 .1-3آيا بين مؤلفهی ساختار سازمانی و عملكرد كسب و كار رابطهی معناداری وجود دارد؟
 .2-3آيا بين مؤلفهی منابع انسانی و عملكرد كسب و كار رابطهی معناداری وجود دارد؟
 .3-3آيا بين مؤلفهی مديريت عمليات و عملكرد كسب و كار رابطهی معناداری وجود دارد؟
 .2-3آيا بين مؤلفهی كاهش زمان و عملكرد كسب و كار رابطهی معناداری وجود دارد؟
 .2-3آيا بين مؤلفهی كاهش اتالفها و عملكرد كسب و كار رابطهی معناداری وجود دارد؟
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اهميت و ضرورت انجام پژوهش

بهبود مستمر عملكرد شركتها ،نيروهای عظيم همافزايی ايجاد میكند كه اين نيروها
میتوانند پشتيبان برنامهی رشد و توسعه و ايجاد فرصتهای تعالی سازمانی شوند .بدون بررسی و
كسب آگاهی از ميزان پيشرفت و دستيابی به اهداف و بدون شناسايی چالشهای پيش روی
شركت و كسب بازخور و اطالع از ميزان اجرای سياستهای تدوينشده و شناسايی مواردی كه به
بهبود جدی نياز دارند ،بهبود مستمر عملكرد كسب و كار ميسر نخواهد شد .موضوع اصلی در
تمام تجزيه و تحليل های سازمانی ،عملكرد است و بهبود آن مستلزم سنجش و ارزيابی است و از
اين رو سازمانی بدون سيستم ارزيابی عملكرد قابلتصور نمیباشد.
شواهد ارائهشده در مقالهی نلی ،)1444( 1هفت دليل اصلی ضرورت سنجش عملكرد را نشان
میدهند كه عبارتاند از:
 تغيير طبيعت كار
 افزايش رقابت
 فعاليتهای نوآورانه بهمنظور بهبود
 جوايز ملی و بينالمللی كيفيت
 تغيير نقشهای سازمانی
 تغيير تقاضاهای خارجی
 تأثير فناوری اطالعات (تيموری و علیاكبری.)1333 ،
از چالشهای مهم در تجارت جهانی میتوان از كاهش زمان انتظار ،كاهش هزينههای
عمليات ،كاهش زمان رسيدن محصول جديد و متنوع به بازار ،تأمين انتظارات مشتريان و
دست رسی به سيستم اطالعات اثر بخش نام برد كه همه و همه از طريق سيستم توليد ناب به
دست میآيد.

. Neely
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با پذيرفته شدن ايران در سازمان تجارت جهانی ،البته به عنوان عضو ناظر ،پذيرش چنين
سيستم توليدی غير قابل اجتناب است .زيرا مقررات سازمان تجارت جهانی هم در محيط بيرون
بنگاه ،بازار و رقبا ،واحدهای پسين و پيشين در چرخۀ عرضۀ كاال ،و هم در عرصۀ داخلی
بنگاههای اقتصادی اثراتی غير قابل انكار میگذارد (جهانی.)1341 ،
به دليل نياز به رقابت مؤثر در اقتصاد جهانی ،فشار از طرف مشتريان برای كاهش قيمتها،
افزايش دائمی انتظارات آنها و نيز نياز به استانداردسازی فرآيندها برای دستيابی به نتايج مورد
انتظار ،ضروری است كه بر توليد ناب به عنوان يک راهبرد موفقيت تأكيد گردد.
از مزايای عمدهی توليد ناب كه در خيل عظيم ادبيات موضوعی اشاره شده و به اثبات
رسيدهاند ،میتوان به اين موارد اشاره كرد:
كاهش زمان انتظار ( 20تا  40درصد)
استفادهی بهينه از جا و مكان
بهبود كيفيت محصول
تحويل به موقع محصول
پايبندی اخالقی كاركنان
سودآوری كل
رضايت مشتری
بهبود زمان دستيافت
كاهش  30درصدی هزينههای عملياتی سربار
دو برابر شدن ميزان فروش
و ( ...جعفر نژاد و شهائی.)1331 ،
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با كاهش موجودیها و حمل و نقلها در سيستم زنجيره تأمين از طريق بهكارگيری توليد
ناب ،كاهش چشمگيری در قيمت تمامشده روی خواهد داد و در نتيجه ،توان رقابتی سازمان باال
خواهد رفت و فرآيندهای كسب و كار بهبود خواهند يافت (گلدزبی و مارتيچنكو .)2002 ،
نابسازی زنجيره تأمين و بررسی تأثير آن بر عملكرد كسب و كار سازمانی در شركت نفت
فالت قاره ايران جهت دستيابی به چشماندازها و سياستهای اين شركت و حركت در مسير
راهبردهايی نظير كاهش هزينههای غيرضروری و نهادينهسازی يک نظام جامع و پويای ارزيابی
عملكرد سازمانی ،امری مسلم خواهد بود .زيرا شناسايی منابع اتالف و جستجو برای يافتن
راهحلهايی جهت حذف و اصالح موانع ،مشكالت و محدوديتها و تبديل آنها به موضوعاتی
دارای ارزش در اين شركت بسيار مفيد ،الزم و ضروری است.
مقاالت و نوشتههای بیشماری دربارهی ابعاد و مفاهيم نابسازی زنجيره تأمين و همچنين
عملكرد كسب و كار وجود دارد ،اما هيچ يک از آنها به نقش مهم و ارزندهی نابسازی در جهت
بهبود عملكرد كسب و كار اشارهی كاملی نداشتهاند .از سوی ديگر ،با توجه به مزايای فراوان
پذيرش و بهكارگيری نابسازی برای سازمانها ،توجه به اين نكته برای تصميمگيرندگان سازمانی
اهميت دارد كه ديدگاه مديران و كاركنان خود را نسبت به پذيرش و بهكارگيری نابسازی بدانند
تا بتوانند در جهت بهبود عملكردِ كسب و كار خود بهتر تصميمگيری نمايند .به عبارت دقيقتر،
آنها میخواهند بدانند استفاده از نابسازی زنجيره تأمين و سرمايهگذاری در اين زمينه ،چقدر بر
تحقق اهداف سازمانهايشان مؤثر بوده و به اثربخشی و كارآمدی و بهبود عملكرد كسب وكارشان
انجاميده است؟
با توجه به اينكه تاكنون پژوهش خاصی در اين خصوص انجام نشده است بنابراين مسئلهی
اصلی و جنبهی نوآورانهی پژوهش را میتوان شناسايی نوع رابطه و تأثير مؤلفههای نابسازی
زنجيره تأمين بر كارايی عملكرد كسب و كار دانست .عدم وجود پژوهش پيرامون بررسی نقش و
تأثير مؤلفههای نابسازی زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار از جمله داليل و الزامات بررسی
اين پژوهش به شمار می رود.
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ادبيات پژوهش

نابسازيزنجيرهتأمين

زنجيره تأمين ناب از ديدگاه نيلور ،عبارت است از توسعهی يک جريان ارزشی برای حذف
كليهی ضايعات از جمله زمان و همچنين تضمين يک برنامهريزی يكنواخت يا يكسان (جعفرنژاد و
شهائی .)1331 ،اين استراتژی میتواند شامل كاهش موجودیها ،كاهش حجم توليد ،كاهش
حجم پايهی تحويلی عرضهكننده ،و ارزيابی عرضهكنندگان بر اساس كيفيت و عملكرد
تحويلدهی ،ايجاد ارتباطات بلندمدت با عرضهكنندگان ،و حذف كاغذبازی باشد (ديترويل و
همكاران  .)2002 ،اصول ناب در بازارهايی قابل استفاده میباشد كه تقاضا به نسبت ثابت بوده و
به طبع قابل پيشبينی است و تنوع نيز پايين میباشد (كريستوفر .)2000 ،
مشخصات سازمان ناب و زنجيره تأمين ناب توسط ووماك و جونز توضيح داده شده است كه
تصوری از يک دنيا كه از توليد انبوه به سيستم ناب رسيده است ،ايجاد می كند .نويسندگان روی
حجم باالی اتالفی كه در اكثر سازمانها رخ می دهد ،تأكيد می كنند و نشان می دهند كه يک
حملهی سيستماتيک به اتالف می تواند نتايج فوق العادهای هم در داخل شركتها و هم در
چشمانداز بلند مدت سازمانها به همراه داشته باشد .برای ارضای مشتری الزم است كه يک
سازمان در جريان ارزش خود فعاليتهای با اتالف زياد را حذف كند و يا حداقل كاهش دهد .ناب
بودن دربارهی انجام كار بيشتر با منابع كمتر است .اين اصطالح معموالً در توليد ناب استفاده
میشود كه به سيستم بدون انبار و توليد بهنگام اشاره دارد .ريشههای توليد ناب را می توان در
سيستم توليد تويوتا جستجو كرد كه تأكيد آن روی حذف و كاهش اتالفها است (ووماك و جونز
.)1441 ،
زنجيره تأمين ناب بر استفاده از فعاليتهای بهبود مستمر كه بر حذف تمام فعاليتهای بدون
ارزش افزوده در طول زنجيره تأمين تمركز دارند ،تأكيد دارد .همچنين كاهش زمان راهاندازی
ماشينآالت و افزايش كارايی سيستم توليد نيز در اين الگو از اهميت بااليی برخوردار هستند .زيرا
سبب توليد اقتصادی در دستههای كوچک ،كاهش قيمت ،افزايش سودآوری و انعطافپذيری
توليد میشود .اگرچه با كاهش زمان راهاندازی در زنجيره تأمينهای ناب ،انعطافپذيری داخلی
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زنجيره باال میرود اما انعطافپذيری و پاسخگويی به تقاضای مشتری در طراحی ،زمانبندی و
توزيع محصول نيز از اهميت بااليی برخوردار است كه در توليد ناب چندان مورد توجه نيست
(واندِرِمبز و همكاران  .)2001 ،در جدول (يک) تعدادی از معيارهای سنجش نابی گردآوری و
طبقه بندی شدهاند.
جدول(یک):تعداديازمعيارهايسنجشنابیدرسالهاياخير

نامپژوهشگران

عنوانپژوهش

مؤلفههايسنجشنابی


مدبرعزيزی
()1342

بررسی ميزان تأثير توليد ناب و توليد
چابک بر بهرهوری عملياتی بنگاه و
تعيين بهترين پارامترهای هريک

ساختار ،منابع انسانی ،نگهداری و كنترل،
مديريت عمليات ،فرآيندها ،زمان

شفيعی نيک آبادی
و همكاران
()1340

تأثير يكپارچگی فرآيندهای سازمانی و
نابسازی لجستيک بر عملكرد كسب و
كار

كاهش اتالفها ،تأمين كنندگان ،سيستم
اطالعاتی ،يكپارچگی زنجيره تأمين

دی تريوايل و
آنتوناكيس
()2001

آيا طراحی شغلی توليد ناب میتواند
ذاتاً موجب ايجاد انگيزه شود؟

كيفيت ساخت ،قابليت اطمينان در تحويل،
زمان پردازش

شاه و وارد
()2003

توليد ناب :زمينه ،دستههای نابی (2
دسته TPM، JIT،TQM :و  HRMو
عملكرد)

كارايی از لحاظ هزينه ،كيفيتِ ساخت،
قابليت اطمينان در تحويل ،انعطافپذيری
در آميختهی محصول

مک الچلين
()1440

اجرا و پيادهسازی توليد ناب

كارايی در هزينه ،كيفيتِ ساخت ،قابليت
اطمينان در تحويل ،سرعتِ تحويل ،انعطاف
درآميختهی محصول
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عملكرد کسب و کار

ميزان اثربخشی و كارايی فعاليتهای يک كسب و كار تعيينكنندهی سرجمع عملكرد كسب و
كار است( .كاپالن و نورتون)1442 ،1
كسب و كار عبارت است از :هر فرآيندی كه در يک شركت يا بنگاه اقتصادی به واسطهی
ايجاد كاال يا خدمت ،ارزشافزوده ای ايجاد نمايد كه نزد مشتريان خارج شركت دارای مطلوبيت
بوده و آن را معادل ارزش پولی مشخصی خريداری و مصرف نمايند.
كسب و كار را میتوان نوعی معماری برای محصول ،خدمت و جريان اطالعات دانست كه در
برگيرندهی توصيفی از عامالن مختلف كسب و كار ،نقش آنها ،مزايای بالقوهی هريک از اين
عاملين و منابع درآمدی آنها میباشد (راولی .)2002 ،2مدل كسب و كار ،يک رويكردی سازمانی
برای درآمدزايی با ميزان هزينهی معقول و خلق يا كسب ارزش است( .گمباردِال و مگاهان)2004 ،3
با توجه به اهميت نقش اجتماعی و اقتصادیای كه كسب وكارهای جديد در محيطهای
رقابتی جهان امروز ايفا میكنند ،سنجش دقيق عملكرد (مُرفی و همكاران )1441 ،2و بررسی
عوامل مؤثر بر آنها (كريسمن و همكاران ،) 1443،2از اهميت قابل مالحظهای برخوردار است.
برخی از پژوهشگران ،عملكرد را تحت عنوان توانايی شركت برای خلق فعاليتها و نتايج قابل
قبول توصيف كردهاند (هابر و رايكل .)2002 ،1هالت و همكاران )2002( 0عملكرد كسب وكارها را
به عنوان معياری برای دستيابی به اهداف سازمانی اعم از سودآوری ،رشد فروش و سهم بازار ،و
همچنين برآورده ساختن اهداف و استراتژیهای كلی كسب وكارها تعريف میكنند (هالت و
همكاران .)2002 ،برای ايجاد سيستمهايی با عملكرد مطلوب و نيز بهبود عملكرد كسب و كارهای
موجود ،نياز به سنجش عملكرد و تعيين عوامل مؤثر بر آن میباشد .عملكرد كسب و كار يک
پديده ی چند وجهی است و بسياری از پژوهشگران ،ابعاد مختلفی از آن را مانند رضايت مشتری،

Ka p la n & N o r to n
R o w e le y
G a mb a rd e lla & M c G a ha n
M u r p h y e t. a l
C hr is ma n e t. a l
Ha b e r & R e ic he l
H u lt e t. a l
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رضايت كاركنان ،نوآوری و بهرهوری بررسی كردهاند (نيلی .)1444 ،1شاخصهای ديگری مانند
رشد فروش ،رشد اشتغال ،رشد سهم بازار ،بازگشت از فروش ،سطح نقدينگی و بقا نيز در متون
مختلف برای سنجش عملكرد به كار رفته است (مُرفی و همكاران .)1441 ،عملكرد كسب و كار
اشاره به نتايج يک كسب و كار بر اساس ابعاد مالی و غير مالی عملكرد دارد (آلساوالكا.)2011 ،2
ونكاتارامن )1443(3در مشخص ساختن محدودهی عملكرد كسب و كار ،مدلی ارائه داد كه در آن
عملكرد كسب و كار ،زير مجموعهای از مفهوم وسيعتر اثربخشی سازمانی قرار میگيرد( .شكل
يک)
محدودهيعملکردمالی


1

محدودهيعملکردمالی+عملياتی(عملکردكسبو

1

كار)
محدودهياثربخشی

سازمانی

1

):محدودههايعملکردكسبوكارمنبع(:ونکاتارامن)1998،

شکل(1

در جدول (دو) تعدادی از معيارهای سنجش عملكرد كسب و كار گردآوری و طبقه بندی
شدهاند.

1 . N e e ly
2 . A l Sa w a lq a
3 . V e nk a ta ra ma n
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سالهاياخير
جدول(دو):تعداديازمعيارهايسنجشعملکردكسبوكاردر 
نامپژوهشگران

عنوانپژوهش

مؤلفههايسنجشعملکردكسبوكار


مدبرعزيزی
()1342

بررسی ميزان تأثير توليد ناب و
توليد چابک بر بهرهوری عملياتی
بنگاه و تعيين بهترين پارامترهای
هريک

تحويل ،هزينه ،كيفيت ،انعطافپذيری

شفيعی نيک
آبادی و همكاران
()1340

تأثير يكپارچگی فرآيندهای سازمانی
و نابسازی لجستيک بر عملكرد
كسب و كار

تيموری و علی
اكبری ()1333

اندازهگيری عملكرد كسب و كار

كيفيت ،زمان ،انعطافپذيری ،هزينه

والكر ()2001

اندازهگيری جهت گيری بازار و تاثير
آن بر عملكرد كسب و كار

كارايی مالی ،ميزان پاسخگويی به مشتريان ،تنوع
و انعطافپذيری ،سهم بازار و كيفيت محصوالت

مُرفی و همكاران
()1441

عملكرد اندازهگيری در پژوهش
كارآفرينی

كارايی ،رشد ،سود ،ميزان نقدينگی،
موفقيت/شكست ،سهم بازار ،نسبت بدهی

گاروين ()1443

ساخت برنامهريزی استراتژيک

كيفيت ،هزينه ،تحويل بهموقع ،خدمات و
انعطافپذيری

كاپالن و نورتون
()1442

اقدامات كارت امتيازی متوازن برای
عملكرد

عملكرد مالی ،عملكرد رقابتی ،عملكرد درونی،
عملكرد يادگيری و رشد

كيفيت محصول داخلی ،هزينهی توليد ،تحويل
به موقع ،انعطافپذيری در حجم توليد ،و
انعطافپذيری در تنوع توليد،سهم بازار ،كيفيت
محصوالت ،موقعيت رقابتی ،سطح خدمتدهی به
مشتريان ،و بازگشت سرمايه

نقش نابسازي در عملكرد کسب و کار

عصری كه اكنون در آن به سر میبريم ،عصر مشتری مداری و مخاطب محوری است .بدين
معنی كه ميزان موفقيت هر سازمان با ميزان توجه آن به مشتری و خواستههای او رابطهی
مستقيم دارد .برای برطرف ساختن نيازهای مشتری (مخاطب) ،ضروری است كه نسبت به اصالح
و بهبودی فراگير در سطح سازمان اقدام گردد .لذا شناسايی منابع اتالف و جستجو برای يافتن
راهحلهايی جهت حذف و اصالح موانع ،مشكالت و محدوديتها و تبديل آنها به موضوعاتی
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دارای ارزش در جهت بهبود عملكرد كسب و كار ،در كانون توجه قرار گرفته است .تكنيکها و
ابزارهای مختلفی وجود دارند كه میتوان با پيادهسازی و نهادينهسازی آنها در سازمانها به نتايج
مطلوبی دست يافت .در اين ميان رويكرد تفكر ناب با تمركز بر اصولی بنيادين ،سعی دارد
سازمانها را در مسيری به سوی بهپويی و بهبود پايدار رهنمون ساخته ،ارزشآفرينی را در آنها
توسعه بخشد (غضنفری و فتحاله .)1331 ،با پيادهسازی توليد ناب در سيستم زنجيره تأمين
میتوان تأثير چشمگيری بر فرآيندهای تأمين مواد ،مديريت مواد ،و توزيع مواد گذاشت و باعث
افزايش كارايی و بهبود عملكرد سازمان در فرآيندهای زنجيره تأمين گرديد( .شفيعی نيکآبادی و
همكاران)1340 ،
از طرفی سازمانها تا زمانی كه برای بقاء تالش میكنند و خود را نيازمند حضور در عرصهی
ملی و جهانی میدانند ،بايد اصل بهبود مستمر را سرلوحهی فعاليتهای خود قرار دهند .اين اصل
حاصل نمیشود ،مگر اينكه زمينهی دستيابی به آن با بهبود مديريت عملكرد امكانپذير شود.
اين بهبود را میتوان با گرفتن بازخور الزم از محيط درونی و پيرامونی و تجزيه و تحليل نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهای سازمان ،مسئوليتپذيری و جلب رضايت مشتری با ايجاد و
بهكارگيری سيستم ارزيابی عملكرد كسب و كار با الگوی مناسب ،ايجاد كرد .كه اين امر به
انعطافپذيری برنامهها و اهداف و مأموريت سازمانها در محيط پويای امروزی كمک قابلتوجهای
مینمايد.
امروزه تأثير توليد ناب بر عملكرد كسب و كار را نمیتوان ناديده گرفت؛ اصول نابسازی،
سازمانها را قادر میسازد تا بيش از پيش منعطفتر و سودآورتر شوند .برای ناب شدن ،اين اصول
بايد تا فراسوی مرزهای فرآيند توليد و ساخت معمولی در جريان باشند .همين امر باعث میشود
كه سازمانها بسيار تالش كنند تا اصول ناب را در زنجيره تأمين بهكارگيرند و اين مبانی را برای
ساختن زنجيرههای قابل انطباق ،منعطف و خالق بپذيرند .ادغام ناب و مديريت زنجيره تأمين،
شگفتانگيز نيست .كارشناسان و متخصصان زنجيره تأمين ،كاهش اتالفها ،افزايش سودآوری و
ايجاد انعطافهای بيشتر در زنجيره تأمين را ذكر كردهاند كه برخی از اين حوزههای ذكرشده با
مبانی ناب مشترك میباشند .سيستم ناب با حذف اتالف و ايجاد حركت پيوسته در خلق ارزش،
سرعت عمل را افزايش میدهد و با تمركز بر مشتری و ارزشهای او به جای سازمان ،باعث
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نزديكی به مشتری و افزايش رضايتمندی او خواهد شد .برای رسيدن به اين هدف بايد مراحل
اجرای ناب و نيازهای آن شناسايی شده و به اجرا در آيد و عملكرد نهايی سازمان مورد ارزيابی
قرار گيرد (كريميان اهوازی .)1341 ،با چنين تعريف گستردهای ،نابسازی زنجيره تأمين و
عملكرد كسب و كار به طور ذاتی با ديگر مأموريتهای سازمان پيوند میخورند و چه بسا هر
نقشی در درون سازمان را تحتِ تأثير خود قرار میدهند و يا حداقل بر آن تأثير میگذارند و با
فرآيندهايی كه كانون توجه بسياری از سازمانها است كه خود را با آن تطبيق دادهاند ،پيوند
تنگاتنگی دارند .در جدول (سه) مختصری از مطالعات تجربی خارجی و داخلی انجام گرفته در
زمينۀ نابسازی زنجيره تأمين و عملكرد كسب و كار ارائه شده است.

جدول(سه):خالصهمطالعاتتجربیخارجیوداخلیانجامگرفته
نام
پژوهشگران

سال

عنوانیاهدفاصلی
پژوهش

نتایجویافتهها


فولرتن و
همكاران

2013

شيوههای نظارتی و
حسابداری مديريت در
محيطِ توليد ناب

رابطهی مستقيم و مثبتی بين ميزان پيادهسازی
توليد ناب و سيستم گزارشدهی راهبردی
ساده ،هزينهيابیِ جريان اعتبار ،اطالعات
اندازهگيریِ عملكرد بصری و توانمندسازی
كاركنان و همچنين رابطهی منفی و مستقيمی
در رابطه با پيگيری موجودی وجود دارد.

اينگ وو و النگ
لو

2012

رابطهی بين مديريت روابط
با مشتری ،بازاريابیِ رابطهای
و عملكرد كسب و كار
(مطالعه موردی :صنعت
هتلداری در تايوان)

پيادهسازی مديريت روابط با مشتری تأثير
مثبت و معناداری بر اثر بازاريابی رابطهای و
تأثيری مثبت بر عملكرد كسب و كارِ هتلها و
مهمانسراها دارد.

احمد و
همكاران

2012

ارتباط مديريت كيفيت جامع
و عملكرد كسب و كار با
واسطههای كنترل آماری
فرآيند ،توليد ناب و نگهداری
و تعميرات بهرهور فراگير

رابطهی معناداری بين شيوههای مديريت
كيفيت جامع و عملكرد كسب و كار با واسطه
های كنترل آماری فرآيند ،توليد ناب و
نگهداری و تعميرات بهرهور فراگير وجود دارد.
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يانگ و همكاران

2011

شفيعی نيک
آبادی و
همكاران

1340

تأثير توليد ناب و مديريت
زيستمحيطی بر عملكرد
كسب و كار

اصول مديريت زيستمحيطی به تنهايی با
عملكرد بازار و عملكرد مالی رابطهی عكس
دارد .با اين حال ،بهبود عملكرد زيستمحيطی
به طور قابل مالحظهای تأثير منفی اصول
مديريت زيستمحيطی بر عملكرد بازار و
عملكرد مالی را كاهش میدهد.

تأثير يكپارچگی فرآيندهای
سازمانی و نابسازی
لجستيک بر عملكرد كسب و
كار (مطالعه موردی :صنعت
خودرو)

نابسازی لجستيک موجب افزايش يكپارچگی
فرآيندهای سازمانی و همچنين هر دو موضوع
يكپارچگی فرآيندهای سازمانی و نابسازی
لجستيک موجب افزايش عملكرد كسب و كار
سازمانی میگردند.

روششناسي پژوهش

پژوهش حاضر از نقطه نظر هدف و ماهيت ،جزء پژوهشهای كاربردی میباشد ،زيرا نتايج آن
فقط به جامعهی مورد مطالعه قابل تعميم است و از روش ميدانی ،برای جمعآوری دادهها و تحليل
آنها استفاده شده است .وقتی پژوهشی به قصدِ كاربردِ نتايجِ يافتههايش برای حل مسئلهی خاصِ
متداولِ درونِ سازمان ،انجام میشود ،چنين پژوهشی ،پژوهش كاربردی ناميده میشود .همچنين
پژوهش حاضر از حيث نحوهی گردآوری دادهها ،پژوهشی تحليلی -توصيفی ،از نوع پيمايشی
است ،زيرا پژوهشگر در اندازهگيری متغيرها دخل و تصرفی نداشته و صرفاً اندازههای آنها را
مشاهده و توصيف كرده است (حافظ نيا .)1330 ،بنابراين پژوهش توصيفی ،به توصيف موضوع
موردنظر يا وجود رابطهی بين متغيرها میپردازد .در روش پيمايشی كه نوعی پژوهش توصيفی
میباشد ،دادهها از ميان افرادی كه احتمال میرود دارای اطالعات موردنظر باشند ،به وسيلهی
ابزارهای گوناگونی از قبيل پرسشنامه ،مصاحبه و ديگر ابزارهای گردآوریِ داده ،جمعآوری
میشوند .به عبارت ديگر در اين نوع پژوهش نمونهای از جامعهی مورد مطالعه ،انتخاب میشود و
نياز به مطالعهی نمونه به اين دليل است كه مطالعهی كل جامعه دشوار است و نمونه میتواند
تصوير دقيقی از جامعهی آماری مورد مطالعه به دست دهد كه از مهمترين مزايای آن قابليتِ
تعميم نتايج است (كرلينجر(1332 ،
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اين پژوهش از نظر ارتباط بين متغيرها از نوع پژوهشهای همبستگی (تحليل رگرسيون
چندگانه) است ،چون میخواهد روابط بين متغيرهای وابسته و مستقل را بررسی نمايد.
پژوهشهای همبستگی شامل كليهی پژوهشهايی است كه در آنها سعی میشود رابطهی بين
متغيرهای مختلف با استفاده از ضريب همبستگی ،كشف يا تعيين شده و بر اساس هدف پژوهش
تحليل گردد .هدف پژوهش همبستگی ،عبارت است از درك الگوهای پيچيدهی رفتاری از طريق
مطالعهی همبستگی بين الگوها و متغيرهايی كه فرض میشود بين آنها رابطه وجود دارد (دالور،
 .)1332همچنين اين پژوهش از نظر نحوهی اطالعات از نوع تک مقطعی است كه در فاصلهی
زمانی يک ساله  1343به انجام میرسد.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري

با توجه به حجم جامعه و پراكندگی آنها ،جامعهی آماری پژوهش حاضر ،كليهی مديران و
كارشناسان شركت نفت فالت قاره ايران واقع در ستاد مركزی تهران ،در سال  1343میباشد كه
شامل  220نفر است .در پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و جامعهی آماری مورد مطالعه
از روش نمونهگيری تصادفی ساده و برای مشخص شدن تعداد نمونه از جدول مورگان استفاده
شده است .تعداد نمونه ،بر اساس افراد در دسترس جامعه ،مطابق جدول نمونهگيری مورگان 202
نفر تعيين شد (آذر و مؤمنی(1304 ،
روش و ابزار جمعآوري دادهها

با توجه به اينكه پژوهش حاضر ،يک پژوهش ميدانی و كاربردی است و به منظور دستيابی به
هدف نهايی پژوهش ،در اين پژوهش از دو شيوه به شرح ذيل جهت جمع آوری دادهها استفاده
گرديده است:
الف)روشكتابخانهاي(بررسیاسنادومدارک(
برای جمعآوری دادهها همانند بسياری از پژوهشها منابع مربوط به ادبيات موضوع مورد
بررسی قرار گرفته و با استفاده از منابع موجود در كتابخانهها و استفاده از مقاالت و پاياننامههای
داخلی و خارجی موجود ،و فيش برداری از اسناد و مدارك مرتبط ،اطالعات كتابخانهای
جمعآوری شده و جهت تدوين مبانی نظری ،ادبيات موضوع و پيشينهی پژوهش مورد استفاده
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قرار گرفته است (خاكی .)1332 ،همچنين جهت غنی سازی ادبيات پژوهش و افزايش اعتبار آن
از مجالت و سايتهای اينترنتی و منابع معتبر داخلی و خارجی بهره گرفته شده است .عالوه بر
تدوين مبانی نظری از اين دادهها برای پيدا كردن معيارها و شاخصهای الزم جهت سنجش
موضوع مورد پژوهش نيز ،استفاده شده است .
ب)روشميدانی
يكی از روشهای متداول در گردآوری دادههای ميدانی روش پرسشنامهای است كه
امرگردآوری اطالعات را در سطح وسيع ،امكانپذير میسازد (حافظ نيا .)1330 ،با استفاده از اين
روش به جمعآوری نظرات نمونهی آماری (دادهها و اطالعات) جهت تجزيه و تحليل ،در قالب
پرسشنامهای محقق ساخته ،پرداخته میشود .برای تدوين پاسخها از طيف پنج گزينهای ليكرت
استفاده شده است كه يكی از رايج ترين مقياس های اندازهگيری بهشمار میرود .شكل كلی و
امتيازبندی اين طيف برای سؤالها ،به صورت زير است .به حداكثر موافقت ،امتياز  2و حداقل
موافقت ،امتياز  1تعلق میگيرد (خاكی)1332 ،
جدول(چهار):طيفليکرت
شکلكلی

خيلیكم

كم

متوسط

زیاد

خيلیزیاد

امتيازبندي


1

2

3

4

5

در اين پژوهش با توجه به مزايا و ويژگیهای پرسشنامه از قبيل مقرون به صرفه بودن ،سهولت و
دقت در اجرا ،داشتن فرصت كافی برای تكميل نمودن آنها ،ارائهی سؤالهای يكسان برای كليهی افراد
و همچنين سهولت و دقت در استخراج و تجزيه و تحليل نتايج ،از اين ابزار به منظور جمعآوری
دادهها استفاده شده است .پرسشنامههای مورد استفاده در اين پژوهش دو پرسشنامهی مجزا میباشند
كه پرسشنامهی اول برای بررسی وضعيت نابسازی زنجيره تأمين و پرسشنامهی دوم جهت بررسی
وضعيت عملكرد كسب و كار شركت نفت فالت قاره ايران (ستاد مركزی) ،تنظيم شدهاند.
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بررسیروایی(اعتبار)ابزارپرسشنامه
الف) روايی محتوايی
اعتبار محتوای يک آزمون معموالً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين
میشود .از اين رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد .در سال  1402مدلی برای تعيين
روايی محتوايی توسط الوشی ( )1402ابداع شد به اين ترتيب كه پرسشنامه در اختيار گروهی از
متخصصين به موضوع (روايیسنج) قرار میگيرد و امكان قضاوت دقيق اعضا بر اساس ضرورت
اجزای ابزار (پرسشنامه) فراهم میآيد و از آنها خواسته میشود كه نظر خود را درباره هر آيتم در
مقياس قضاوتی كه تعيين شده است لحاظ نمايند .پاسخ اعضا به شرح زير كدگذاری میشود:
 ضروری
 مفيد اما غيرضروری
 غيرضروری (الوشی.)1402 ،
در اين مطالعه از مدل الوشی الگو برداری شد .از آنجا كه ممكن بود برداشتهای مختلفی از
مقياس قضاوتی صورت گيرد (با در نظر گيری نظرات هنرسون و همكاران ( ،))1430بنابراين
تصميم بر آن شد كه مالك قضاوت در اين پرسشنامه به صورت «خيلی كم»« ،كم»« ،متوسط»،
«زياد» و «خيلی زياد» مقياسبندی شود .به نظر میرسد اين مقياس مطابق با نظرات ليدی و
اومرود ( )2001به دليل برخورداری از طيف وسيعتر پاسخها و لحاظ كردن عبارت «متوسط»
روند پاسخ گويی را تسهيل نمايد (ليدی و اومرود .)2001 ،از آنجا كه در اين مطالعه در راستای
كسب نتايج بهتر ،از يک مقياس  2تايی ليكرت به جای مقياس  3تايی الوشی استفاده شد الزم
بود جهت مطابقت تفسير نتايج ،معيارهای رتبهای اسمی به معيارهای رتبهای عددی الوشی
تبديل شوند .برای اين منظور تبديلهای زير انجام گرفت:
 )1زياد و خيلی زياد (معادل ضروری بودن سؤال در نظر گرفته شد) با عدد  2جايگزين شد.
 )2متوسط (معادل الزم بودن ولی عدم ضرورت سؤال در نظر گرفته شد) با عدد  1جايگزين شد.
 )3كم و خيلی كم (معادل غير ضروری بودن سؤال در نظر گرفته شد) با عدد  0جايگزين شد.
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روش پيشنهادی حداقل تعداد اعضا را  2نفر اعالم میكند اما برای باال بردن قابليت اطمينان
تصميم بر آن شد كه تا حد امكان از اعضای بيشتری در اين مطالعه استفاده شود .اين تصميم،
ضمن غلبه بر محدوديتهای آتی نظير عدم برگشت پرسشنامه ،باعث افزايش قابليت اطمينان
نتايج میشود .بر اين اساس تعداد  20نفر از اساتيد و خبرگان با موضوع پژوهش ،شناسايی و
پرسشنامه بين آنها توزيع شد .تعداد اعضای اين گروه پنج برابر حداقل تعداد پيشنهادی است
(الوشی )1402 ،تا با سطح اطمينان بيشتری به توافق آرای مورد نياز و به ضريب اعتبار بيشتر از
 041دست يابيم .اين مقداری است كه توسط چادويک و همكاران ( )1432به عنوان حداقل
ضريب اعتبار تجزيه و تحليل روايی پذيرفته شده است( .چادويک و همكاران)1432 ،
آرای اعضای گروه روايیسنج كه به گزينه ضروری ،تعلق گرفته از طريق نسبت روايی
محتوايی كه از اين پس به اختصار CVR ،نشان داده میشود ،كمی سازی میگردد (الوشی،
 .)1402فرمول زير برای اين منظور بكار میرود:
معادله (: )1

تعدادی از اعضای گروه است كه آن سؤال را «ضروری» تشخيص دادهاند.
تعداد كل اعضای گروه.
 CVRتبديل يافتهی نظر مستقيم اعضای گروه است كه عبارت «ضروری» را انتخاب كردهاند.
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مقاديری كه به  CVRاختصاص میيابد عبارتست از:
 هنگامی كه كمتر از نيمی از افراد گزينهی «ضروری» را انتخاب میكنند CVR ،منفی میشود.

 هنگامی كه نيمی از افراد گزينهی «ضروری» و نيمی ديگر گزينههای ديگر را
انتخاب كنند CVR ،صفر میشود.
 هنگامی كه همهی افراد گزينهی «ضروری» را انتخاب میكنند CVR ،برابر 1
میشود (الوشی.)1402 ،
در جدول (پنج) تفسير مقدار CVRمورد پذيرش متناظر با افراد تشكيل دهندهی گروه آمده
است .به اين ترتيب بسته به تعداد نفراتی كه در مرحلهی روايی سنجی شركت میكنند ،يک
 CVRخاص وجود دارد و هرچقدر تعداد اعضای گروه بيشتر باشد  CVRمورد پذيرش ،مقدار
كمتری خواهد شد (الوشی.)1402 ،
جدول(پنج):حداقلمقدارCVRبرايتعداداعضايگروهمنبع( :الوشی)1402 ،
تعداداعضايگروه

حداقلمقدارتشخيصضرورت)(CVRقابلقبول

2

0444

10

0412

12

0424

20

0422

22

0430

30

0433

32

0431

20

0424
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بر طبق پيشنهاد الوشی ( ،)1402به منظور محاسبهی مقدار ميانگين قضاوت تعلق گرفته به
هر سؤال ،تبديلهای زير در پرسشنامهی روايی سنجی انجام میشود:
ضروری بودن شاخص (زياد و خيلی زياد) ،با عدد  2جايگزين میشود.

الزم بودن ولی عدم ضرورت شاخص (متوسط) ،با عدد  1جايگزين میشود غير ضروری بودن
شاخص (كم و خيلی كم) ،با مقدار  0جايگزين میشود (الوشی.)1402 ،


هايپرسشنامهنابسازيمنبع:


،ميانگينونتایجپذیرشیاردسؤال
جدول(شش):مقادیرCVR
دادههايپژوهش

مؤلفههاي


منابعانسانی

ساختارسازمانی

نابسازي


ميانگين
شاخصهايسنجش


CVR

عددي
قضاوتها


پذیرش
یارد

اجرای مدلهای سازمانی ناب (مانند كاهش دادن سطوح
و گسترش محدودهی كنترل در ساختار سازمان)

042

140

پذيرش

تفويض اختيار به كاركنان

042

1402

پذيرش

توسعهی ارتباطات افقی ،عمودی ،مورب و ماتريسی در
شركت در جهت ايجاد هماهنگی و تسريع در انجام امور و
ارتقاء سطح روابط افراد

043

144

پذيرش

بهرهگير ی از ساختار سازمانی منعطف برای مقابله با
تغييرات محيطی

040

1432

پذيرش

استقرار سيستم ارزيابی و پرداخت مبتنی بر عملكرد

043

1432

پذيرش

ترويج فرهنگ مشاركتی و كار تيمی

040

143

پذيرش

توسعه و گردش شغلی كاركنان

042

140

پذيرش

استانداردسازی وظايف و تعيين ترتيبِ انجام امور توسط
هر فرد

040

1432

پذيرش

استقرار نظام شايستهساالری

044

144

پذيرش
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بهرهگيری از سيستمهای اطالعاتی مناسب در كل شركت
(استفاده از سيستمهای بازخورد يا عكسالعمل سريع)

044

1442

پذيرش

استفاده از الگوی مهندسی ارزش

043

144

پذيرش

نظارت (بازديد و مراقبت پيشگيرانه) به جای كنترل
(اصالحِ فرآيندهای اجرايی و عملياتی) ،در جهت
روانسازی عمليات

044

1442

پذيرش

كوتاه نمودن فرآيند توليد محصول و ارائهی خدمات

041

1402

پذيرش

خريد به موقع مواد و قطعات از عرضهكنندگان

042

1412

پذيرش

تحويل به موقع محصوالت و فرآوردهها به مشتريان

043

144

پذيرش

كاهش زمان آمادهسازی و راهاندازی ماشينآالت در
فرآيند توليد و حمل و نقل

041

143

پذيرش

افزايش سرعت مواد در سيستم زنجيره تأمين

042

140

پذيرش

كاهش زمانِ انتظارِ كاركنان برای شروع گامهای بعدی

042

141

پذيرش

كاهش خطاها و ضايعات در فرآيند توليد و حمل و نقل

043

1432

پذيرش

كاهش جابجايی و حمل و نقل غيرضروری (ناشی از
استقرار نامناسب)

041

1402

پذيرش

كاهش موجودیِ مازادِ انبار در جريان توليد و محصول
نهايی

042

140

پذيرش

كاهش بازرسیها

042

1422

رد

كاهش عمليات فاقد ارزشافزوده و جلوگيری از
دوبارهكاری

043

1412

پذيرش

استفاده از تعميرات و نگهداری پيشگيرانه در ماشينآالت
سيستم زنجيره تأمين

041

143

پذيرش
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ردسؤالهايپرسشنامهعملکردكسبو

جدول(هفت):مقادیر،CVRميانگينونتایجپذیرشیا
كار(منبع :دادههای پژوهش)
مؤلفههاي

عملکرد

ميانگينعددي

پذیرش

قضاوتها


یارد

كاهش هزينهها از طريق خريد كاالها ،تجهيزات و قطعات
استانداردِ موردنياز با اولويت به تأمين آنها از طريق ساخت
داخل

042

1402

پذيرش

ميزان نگهداری و كنترل تجهيزات و اموال در جهت به حداقل
رساندن هزينههای اضافی و غيرضروری

043

144

پذيرش

به حداقل رساندن هزينههای باالی ناشی از تأخير در پروژهها با
تأمين اقالم و خدمات موردنياز در موعد مقرر

040

1432

پذيرش

توليد محصوالتِ باكيفيت ،در جهت رفع نيازهای مشتری

043

144

پذيرش

توجه به عالئق و نيازهای مشتريان در طراحی و توليد
محصوالت

043

144

پذيرش

توليد محصوالتِ با قابليت اطمينان باال

043

144

پذيرش

پيشگيری و تعميرات در جهت بهبودِ كيفيت

044

1442

پذيرش

شاخصهايسنجش


CVR

رضایتمشتریان

انعطافپذیري


كيفيت

كاهشهزینه

كسبوكار

توانايیِ تغيير سريعِ حجم توليد (مقدار) ،جهت تطبيق با
تغييرات بازار و شرايط كشور (مانند بحران سرما ،تأمين سوخت
نيروگاهها و )...

040

143

پذيرش

به كار بردن سياستها و استراتژیهای انعطافپذير ،پويا و
قابلتغيير در مواجهه با شرايط مختلف

044

1442

پذيرش

توانايی تغيير سريع در آميختهی محصول (تركيب توليد)

040

1432

پذيرش

درصد رضايت مشتريان از كيفيت محصوالت (نسبت به
سالهای گذشته)

043

144

پذيرش

درصد رضايت مشتريان از تحويل به موقع محصوالت (نسبت
به سالهای گذشته)

040

1432

پذيرش

ايجاد ارزش بيشتر برای مشتريان (نسبت به سالهای گذشته)

043

144

پذيرش
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دستيابیبهاهدافوبرنامههاي


حفظ مشتريان و افزايش وفاداری آنها

شركت

040

1432

پذيرش

جذب مشتريان جديد

042

1402

پذيرش

توانايیِ شركت در ايجاد تصوير مطلوب در ذهن مشتريان

042

140

پذيرش

افزايش ارتباط تجاری مشتريان با شركت (نسبت به سالهای
گذشته)

042

1402

پذيرش

اجرای برنامههای شركت در زمينهی كميت (مقدار توليد) و
كيفيت توليد

040

1432

پذيرش

اجرای استراتژیهای مدون

041

143

پذيرش

تأمين ديدگاهها و نظرات مديران شركت در تدوين برنامهها

041

143

پذيرش

تدوين و ابالغ رسمی و كنترل و نظارت بر تحقق برنامهها

044

1442

پذيرش

تلفيق برنامههای توليدی و عملياتی شركت

044

1442

پذيرش

بروز رسانی برنامهی چشمانداز و برنامههای توسعه

040

1432

پذيرش

معيارهای زير در پذيرش يا رد سؤالهای پرسشنامهها به كار رفته است:
 )1پذيرش بی قيد و شرط سؤال در صورتی كه مقدار  CVRآن مساوی يا بيشتر از 0422
باشد .اين عدد با توجه به تعداد اعضای  20نفره گروه روايیسنج و از جدول (پنج) بدست آمده
است (الوشی.)1402 ،
 )2پذيرش سؤال در صورتی كه مقدار CVRآن بين صفر و  0422و ميانگين عددی قضاوتها
مساوی يا بيش از  142شود .اين مقدار  CVRنشان میدهد كه بيشتر از نيمی از افراد اعضای
گروه گزينه «خيلی زياد» يا «زياد» (آيتم ضروری در مقياس الوشی) را انتخاب كردهاند .مقدار
ميانگين مساوی و بيش از  142نشاندهندهی آن است كه ميانگين قضاوتها به گزينههای «خيلی
زياد» و «زياد» نزديکتر است .از طرفی مقدار ميانگين مساوی و بيشتر از  142نشان میدهد كه
بيش از  0402ميانگين قضاوتها  2است (ضروری) كه بيشتر از حداقل مقدار  0410تعيين شده
برای قابليت روايی است (چادويک و همكاران.)1432 ،
 )3رد سؤال در صورتی كه مقدار  CVRآن كمتر از صفر و ميانگين عددی قضاوتها كمتر از
 142شود CVR .كمتر از صفر بدان معناست كه كمتر از نيمی افراد گزينه «خيلی زياد» يا «زياد»
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(مقياس ضروری در مقياس الوشی) را انتخاب كردهاند و ميانگين عددی قضاوتها به گزينه
«نظری ندارم» (مقياس غير ضروری الوشی) نزديکتر است (الوشی.)1402 ،
شاخص روايی محتوايی كه از اين پس با اختصار  CVIنشان داده میشود ،ميانگين مقادير
 CVRآيتمهای باقیمانده در مدل ،آزمون يا ابزار روا شده میباشد CVI .نشاندهندهی جامعيت
قضاوتهای مربوط به روايی مدل ،آزمون يا ابزار نهايی است .هرچقدر روايی محتوايی نهايی باالتر
باشد ،مقدار  CVIبه سمت  0444ميل میكند .برعكس اين قضيه نيز صادق است (قانعی.)1342 ،

معادله (: )2

در مطالعهی اخير ،پس از روايی سنجی دو پرسشنامهی نابسازی و عملكرد كسب و كار ،تنها
 1سؤال از پرسشنامهی نابسازی حذف شد .مقدار شاخص روايی محتوايی با استفاده از معادلهی
( )2-3به صورت زير بدست آمد:

ضريب روايی هر دو پرسشنامه باالتر از  041به دست آمد كه نشاندهندهی روايی هر دو
پرسشنامه است (چادويک و همكاران.)1432 ،
ب) روايی سازه

(تحليل عاملی(

در اين پژوهش به منظور بررسی صحت و كيفيت سؤالهای پرسشنامهها ،از تحليل عاملی
اكتشافی استفاده شده است.
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پيش از اجرای مراحل تحليل عاملی ،برای اينكه معلوم شود حجم نمونهی انتخاب شده
متناسبِ روش تحليل عاملی میباشد و آيا میتوان دادههای موجود را برای تحليل مورد استفاده
قرارداد ،از آزمون  KMOو بارتلتاستفاده شده است .در جداول (هشت) و (نه) نتايج آزمون
بارتلت و كفايت نمونهگيری به ترتيب برای دو پرسشنامهی نابسازی و عملكرد كسب و كار ،ارائه
شده است.
دادههايپژوهش
نابسازي-منبع :
جدول(هشت):آزمونبارتلتوكفایتنمونهبرداري -
آمارهها


نتایج

كفايت نمونه برداری به روش KMO

04421

آزمون بارتلت

كای دو

22224420

درجه آزادی

223

سطح
معناداری

04000




دادههايپژوهش
جدول(نه):آزمونبارتلتوكفایتنمونهبرداري-عملکردكسبوكار-منبع :
آمارهها


نتایج

كفايت نمونه برداری به روش KMO

04423

آزمون بارتلت

كای دو

21324004

درجه آزادی

223

سطح
معناداری

04000

با توجه به اينكه شاخص كفايت نمونهگيری ( )KMOبرای هر دو پرسشنامه نزديک به يک به
دست آمد در نتيجه حجم نمونهی موردنظر برای تحليل عوامل مناسب است .همچنين معنادار
بودن آزمون بارتلت در سطح آلفای  0401نشان میدهد كه ماتريس همبستگی دادهها برای
تحليل عاملی حاوی اطالعات معناداری است.
جداول (ده) و (يازده) مقدار واريانس كلی كه توسط هر يک از عوامل (برابر با تعداد كل
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گويههای آزمون) برآورد میشود را نشان میدهند .اين جداول دارای سه ستون اصلی میباشند.
 ستون اول ارزشهای ويژهی اوليه و همچنين درصد واريانسی را كه توسط هر عامل
تبيين میشود و درصد تراكمی واريانس را نشان میدهد.
 ستون دوم شامل ضرايب عاملهای چرخش داده نشده است .به منظور اينكه
مشخص شود كدام عاملها بايد در تحليل باقی بمانند ،عواملی كه در ستون اول
(ارزشهای ويژهی اوليه) مقدار ويژهی آنها كمتر از يک هستند در ستون دوم
حذف شدند و فقط عواملی باقی ماندند كه ارزش ويژهی آنها باالتر از يک بود .با
توجه به آنچه در ستون دوم آمده است ،مقدار ويژهی  2عامل از يک باالتر است.
مقداری از واريانس كه توسط اين پنج عامل برآورد میشود برای دو پرسشنامهی
نابسازی و عملكرد كسب و كار به ترتيب برابر با  114333و  114223درصد از
واريانس كل است.
 ستون سوم جداول نشاندهندهی ضرايب عوامل پس از چرخش است .در راه حل
چرخش داده شده نسبتی از واريانس كه توسط هر كدام از عاملها توجيه میشود،
تقريباً مشابه يک است .اين خصوصيت چرخش واريانس است كه واريانس را ميان
عاملها يكنواخت توزيع میكند.


دادههايپژوهش
نابسازي-منبع :
جدول(ده):واریانسكلتبيينشدهتوسطعوامل -

مجموع ضرايب اصلی چرخش داده
شده

مجموع ضرايب اصلی چرخش داده
نشده

درصد
تجمعی

واريانس

كل

درصد
تجمعی

124332

124332

34211

214024

214024

244222

124023

34331

204202

14122

224232

124430

24432

224333

24130

14301

224023

124143

24302

204224

24321

04444

114333

14122

14231

114333

24122

مجموع ضرايب كل عوامل
سوال

واريانس

كل

درصد
تجمعی

44221

214024

214024

14211

204022

14122

224333

24130

14310

204244

24321

14140

0422.

114333

24122
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دادههايپژوهش
جدول(یازده):واریانسكلتبيينشدهتوسطعوامل-عملکردكسبوكار-منبع :
مجموع ضرايب اصلی چرخش
داده شده

مجموع ضرايب اصلی چرخش
داده نشده

مجموع ضرايب كل عوامل
سؤال

درصد
تجمعی

واريانس

كل

درصد
تجمعی

واريانس

كل

درصد
تجمعی

واريانس

كل

144222

144222

24202

224234

224234

104102

224234

224234

104102

1

314311

104222

24000

224414

34131

14440

224414

34131

14440

2

224222

124123

341012

234113

24143

14304

234113

24143

14304

3

124233

44432

24240

124123

24010

04422

124123

24010

14113

2

114223

34012

04311

114223

34122

0332

114223

34122

14002

2

سپس به منظور بررسی اين موضوع كه آيا پنج عاملی كه توسط تحليل عاملی مشخص
گشتهاند با پنج عامل مقياس نابسازی و عملكرد كسب و كار يكی هستند يا خير ،از نتايج حاصل
از ماتريس چرخش يافتهی عوامل به وسيله چرخش واريماكس استفاده شده است .به منظور
سادهسازی تفسير ،بار هر آيتم بر هر عامل اصلی ،بارهای باالتر از  042چشمگير تلقی شدند .در
نهايت تحليل عاملی با روش مؤلفههای اصلی و چرخش واريماكس ،منجر به استخراج پنج عامل
نابسازی و پنج عامل عملكرد كسب و كار با مقدار ويژه باالی يک گرديد.
بررسي پايايي (قابليت اطمينان) ابزار پرسشنامه

به منظور بررسی پايايی پرسشنامه ،ابتدا تعداد  30پرسشنامه به عنوان پيشآزمون ،توسط
نمونهی مورد نظر تكميل گرديد و از ضريب آلفایكرونباخ برای تحليل سؤالهای آن استفاده شد
و پس از بررسی ضرايب و حذف سؤالهايی كه ضريب آلفای آنها كمتر از  040بود (پيش آزمون
آلفای كرونباخ) ،ضريب آلفا برای پرسشنامهی نهايی محاسبه و مجدداً پس از بررسی ضرايب آلفا و
حذف سؤالها با ضريب پايايی نامطلوب (پسآزمون آلفایكرونباخ) ،نتايج حاصل مطابق جداول
(دوازده) و (سيزده) به ترتيب برای دو پرسشنامهی نابسازی و عملكرد كسب و كار استخراج شد:
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دادههايپژوهش
نابسازي-منبع :
يكرونباخ -
:نتایجنهایی(پسآزمون)آلفا 

جدول(دوازده)

آلفايكرونباخ


تعداد

ردیف

معيار

1

ساختار سازمانی

2

2

منابع انسانی

2

04031

3

مديريت عمليات

3

04143

2

كاهش زمان

1

04010

2

كاهش اتالفها

2

04020

سؤال

هرمعيار
04032

كلپرسشنامه

04432




دادههايپژوهش
يكرونباخ-عملکردكسبوكار-منبع :
:نتایجنهایی(پسآزمون)آلفا 

جدول(سيزده)

آلفايكرونباخ


تعداد

ردیف

معيار

1

كاهش هزينه

3

2

كيفيت

2

04031

3

انعطافپذيری

3

04003

2

رضايت مشتريان

0

04300

2

دستيابی به اهداف و
برنامههای شركت

1

04334

سؤال

هرمعيار
04032

 088

كلپرسشنامه

04422

بررسی تأثير نابسازی زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار(مطالعه موردی :شركت نفت فالت قاره ايران)

مقدار اين آزمون برای هر دو پرسشنامهی نابسازی و عملكرد كسب و كار باالتر از  040است
كه نشانگر پايايی باالی پرسشنامه و دقت زياد در تهيه و حتی ترتيب سؤالهای پرسشنامه
میباشد كه اين امر خود باعث اطمينان بيشتر به نتايج پژوهش میگردد.
روشهاي تجزيه و تحليل آماري

پس از جمعآوری دادهها ،كدگذاری و ورود به سيستم ،اطالعات با استفاده از نرمافزار
نسخهی  ،22در دو سطح آمار توصيفی و آمار استنباطی مورد تحليل قرار گرفت .در سطح توصيفی،
مشخصات افراد نمونه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه برای اين منظور از مشخصههای آماری نظير
فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار برای تحليل دادهها استفاده شد .در سطح استنباطی به منظور
بررسی وضعيت متغيرهای پژوهش و تحليل استنباطی سؤالهای اول و دوم پژوهش از آزمون ) Tتک
نمونهای) استفاده شد و با استفاده از آزمون فريدمن مؤلفههای متغيرهای مستقل و وابسته اولويتبندی
شدند .به منظور بررسی رابطهی بين متغيرهای پژوهش و تحليل استنباطی سؤال سوم و سؤالهای
فرعی از ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد .همچنين برای بررسی ميزان تأثير متغيرها بر هم و
پيشبينی متغير عملكرد كسب و كار ،آزمون رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت .
SPSS

تجزيه و تحليل سؤالهاي پژوهش

نتايج تحليل استنباطی سؤال اول
نابسازي زنجيره تأمين شركت نفت فالت قاره ایران ،در شرایط
مؤلفههاي  

وضعيت 
موجودچگونهاست؟
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دادههايپژوهش
عواملنابسازي-منبع :

جدول(چهارده):نتایجبررسیميانگينمتغيرهابرايآزمونمطلوبيت

آماره t

انحراف
معيار

sig

ميانگي
ن

حد
باال

حد
پايين

نتيجه
آزمون

وضعيت
متغير

ساختار سازمانی

- 24311

04132

04000

2400

-0412

-0432

پذيرش
H0

نسبتاً
نامطلوب

منابع انسانی

-24113

04023

04000

2401

-0414

-0434

پذيرش
H0

نسبت ًا
نامطلوب

مديريت عمليات

-34032

04001

04000

2431

-0404

-0423

پذيرش
H0

نسبت ًا
نامطلوب

كاهش زمان

-24322

04100

04021

2440

-0401

-0413

پذيرش
H0

نسبتاً
نامطلوب

كاهش اتالفها

-24404

04122

04000

2403

-0413

-0431

پذيرش
H0

نسبتاً
نامطلوب

متغير مربوطه

نابسازی

با تعيين مقدار مورد انتظار  3به عنوان مالك قضاوت دربارهی وضعيت معيارهای شركت
(نقطه برش) در آزمون  Tو با بررسی نظرات پاسخدهندگان به پرسشنامهی نابسازی زنجيره
تأمين ،از آنجا كه ميزان ميانگين همهی مؤلفهها كمتر از حد متوسطِ  3میباشد بهطوری كه
آمارهی  tمنفی شده است ،میتوان نتيجه گرفت كه وضعيت همهی مؤلفههای نابسازی كمتر از
متوسط و نسبتاً نامطلوب است اما چون مقدار سطح معناداری مشاهده شده برای تمامی
مؤلفههای نابسازی كمتر از مقدار خطای  0402است ،تفاوت بين ميانگين محاسبه شده و
ميانگين مورد انتظار معنیدار میباشد.
مؤلفهی ساختار سازمانی با ميانگين  2400در وضعيت نسبتاً نامطلوب ،مؤلفهی منابع انسانی با
ميانگين  2401در وضعيت نسبتاً نامطلوب ،مؤلفهی مديريت عمليات با ميانگين  2431در وضعيت
نسبتاً نامطلوب ،مؤلفهی كاهش زمان با ميانگين  2440در وضعيت نسبتاً نامطلوب و مؤلفهی
كاهش اتالفها با ميانگين  2403در وضعيت نسبتاً نامطلوب قرار دارند .به طور كلی میتوان گفت
نابسازی زنجيره تأمين در اين شركت در سطح پايينتر از مقدار مورد انتظار میباشد.
 087

بررسی تأثير نابسازی زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار(مطالعه موردی :شركت نفت فالت قاره ايران)


دادههايپژوهش
ينابسازيزنجيرهتأمين-منبع :

مؤلفهها

تبندي
جدول(پانزده):اولوی 
رتبه

ضريب

مؤلفهها

1

3434

كاهش زمان

2

3411

مديريت عمليات

3

2441

ساختار سازمانی

2

2401

منابع انسانی

2

2403

كاهش اتالفها

طبق نتايج بهدست آمده از آزمون رتبهبندی فريدمن برای مؤلفهها و شاخصهای نابسازی
زنجيره تأمين ،مؤلفهی «كاهش زمان» در بين ساير مؤلفهها داری رتبهی اولِ اهميت میباشد.
همچنين شاخص «تحويل به موقع محصوالت و فرآوردهها به مشتريان» از مؤلفهی كاهش زمان
مهمترين شاخص نابسازی زنجيره تأمين در شركت نفت فالت قاره ايران به شمار میرود.
نتایجتحليلاستنباطیسؤالدوم
وضعيت مؤلفههای عملكرد كسب و كارِ شركت نفت فالت قاره ايران ،در شرايط موجود چگونه است؟
دادههايپژوهش)
جدول(شانزده):نتایجبررسیميانگينمتغيرهابرايآزمونمطلوبيتعواملعملکردكسبوكار(منبع :
آماره t

انحرا
ف
معيار

Sig

ميانگين

حد
باال

حد
پايين

نتيجه
آزمون

وضعيت
متغير

كاهش هزينه

-14102

0401
3

04000

2410

-0422

-0423

پذيرش
H0

نسبتاً
نامطلوب

كيفيت

-24324

0400
3

04000

3421

0431

0412

ردH0

نسبتاً
مطلوب

انعطافپذيری

04021

0432
0

04422

3400

0412

-0411

ردH0

نسبتاً
مطلوب

متغير مربوطه

عملكرد كسب و كار
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رضايت مشتريان

24020

0410
2

04023

3410

0414

0400

ردH0

نسبتاً
مطلوب

دستيابی به اهداف
و برنامههای
شركت

-04213

0112

04043

2444

0403

-0410

پذيرش
H0

نسبت ًا
نامطلوب

با تعيين مقدار مورد انتظار  3به عنوان مالك قضاوت دربارهی وضعيت معيارهای شركت (نقطه
برش) در آزمون  Tو با بررسی نظرات پاسخدهندگان به پرسشنامهی عملكرد كسب و كار ،از آنجا كه
ميزان ميانگين مؤلفههای كاهش هزينه و دستيابی به اهداف و برنامههای شركت كمتر از حد
متوسطِ  3میباشد بهطوری كه آمارهی  tمنفی شده است ،میتوان نتيجه گرفت كه وضعيت اين دو
مؤلفه از عملكرد كسب و كار كمتر از متوسط و نسبتاً نامطلوب است .وضعيت ساير مؤلفهها كمی
باالتر از متوسط و نسبتاً مناسب است .چون مقدار سطح معناداری مشاهده شده برای مؤلفههای
كاهش هزينه ،كيفيت و رضايت مشتريان كمتر از مقدار خطای  0402است ،در مورد اين مؤلفهها
میتوان گفت كه تفاوت بين ميانگين محاسبه شده و ميانگين مورد انتظار معنیدار میباشد.
مؤلفهی كاهش هزينه با ميانگين  2410در وضعيت نسبتاً نامطلوب ،مؤلفهی كيفيت با ميانگين
 3421در وضعيت نسبتاً مطلوب ،مؤلفهی انعطافپذيری با ميانگين  3400در وضعيت نسبتاً
مطلوب ،مؤلفهی رضايت مشتريان با ميانگين  3410در وضعيت نسبتاً مطلوب و مؤلفهی دستيابی
به اهداف و برنامههای شركت با ميانگين  2444در وضعيت نسبتاً نامطلوب قرار دارند.
دادههايپژوهش
مؤلفههايعملکردكسبوكار-منبع :

تبندي
جدول(هفده):اولوی 
رتبه

ضريب

مؤلفهها

1

3412

كيفيت

2

3423

رضايت مشتريان

3

3402

انعطافپذيری

2

2443

دستيابی به اهداف و برنامههای شركت

2

2400

كاهش هزينه
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طبق نتايج بهدست آمده از آزمون رتبهبندی فريدمن برای مؤلفهها و شاخصهای عملكرد
كسب و كار ،مؤلفهی «كيفيت» در بين ساير مؤلفهها داری رتبهی اولِ اهميت میباشد .همچنين
شاخص «توليد محصوالتِ با كيفيت ،در جهت رفع نيازهای مشتری» از مؤلفهی كيفيت مهمترين
شاخص عملكرد كسب و كار در شركت نفت فالت قاره ايران به شمار میرود.
نتایجتحليلاستنباطیسؤالسوم
دادههايپژوهش
جدول(هجده):ضریبهمبستگیبينمتغيرها-منبع :
پيرسون

متغير مستقل

متغير وابسته

فراوانی

نابسازی زنجيره تأمين

عملكرد كسب و كار

202

0011

ساختار سازمانی

عملكرد كسب و كار

202

04111

04000

منابع انسانی

عملكرد كسب و كار

202

04120

04000

مديريت عمليات

عملكرد كسب و كار

202

04210

04000

كاهش زمان

عملكرد كسب و كار

202

04143

04000

كاهش اتالفها

عملكرد كسب و كار

202

04022

04000

ضريب همبستگی

سطح معناداری
04000

با توجه به نتايج جدول (هجده) بين مؤلفههای نابسازی زنجيره تأمين و عملكرد كسب و كار
رابطهی معناداری وجود دارد و با توجه به معنادار بودن آزمون همبستگی پيرسون ،وجود رابطهی
خطی بين اين دو متغير مشخص میگردد؛ لذا به يافتن مدل خطی برازشِ بين آنها پرداخته
میشود.
دادههايپژوهش
جدول(نوزده):ضرایببرآوردشدهيمدل-منبع :
Sig.

T

ضريب استاندارد
Beta

ضريب غير استاندارد
B
Std. Error

مدل

04000

14023

0

04132

04314

مقدار ثابت

04221

04300

04014

04001

04011

ساختار سازمانی

0402

14402

0122

04010

04123

منابع انسانی
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0312

04233

04010

04010

04012

مديريت عمليات

04013

24211

04201

04032

04200

كاهش زمان

04000

24202

04230

04002

04212

كاهش اتالفها

جدول (نوزده) شامل ضرايب رگرسيون و مقدار ثابت است .اين آزمون برای متغيرهای كاهش
اتالفها ،كاهش زمان و منابع انسانی در سطح خطای  0402معنادار است ،كه نشاندهندهی قابل
قبول بودن ضرايب اين متغيرها در رابطهی رگرسيون میباشد .در مورد دو متغير ساختار سازمانی
و مديريت عمليات با توجه به مقدار سطح معناداری بزرگ تر از مقدار خطای  0402میتوان
اينگونه نتيجه گرفت كه ضرايب اين دو متغير در برازش مدل رگرسيون قابل قبول نمیباشند ،به
عبارت ديگر اين دو متغير مستقل نمیتوانند متغير وابستهی عملكرد كسب و كار را پيشبينی
كنند ،به همين دليل از معادلهی رگرسيون حذف شده و ناديده گرفته میشوند .بنابراين معادلهی
رگرسيون برازش شدهی نهايی با استفاده از ستون ضرايب استاندارد نشده ،به صورت زير میباشد
(بايزيدی و همكاران:)1341 ،

 =X1كاهش اتالفها
 =Yعملكرد كسب و كار
 =X2كاهش زمان
 =X3منابع انسانی

Y=0.819+ (0.412) X1+ (0.207) X2+ (0.128) X3

نابسازيزنجيرهتأمينوعملکردكسبوكار
مؤلفههاي 

سؤال اصلیسوم:آیابين
رابطهيمعناداريوجوددارد؟

درشركتنفتفالتقارهایران،
نتيجهی آزمون همبستگی نشان میدهد كه رابطهی معناداری ميان نابسازی زنجيره تأمين
و عملكرد كسب و كار با مقدار ضريبِ همبستگی  04011وجود دارد ،كه با توجه به ضريب 04031
(ضريب تأثير نابسازی زنجيره تأمين) در معادلهی رگرسيون ،میتوان گفت با ارتقاء يک واحد از
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متغير مستقل (نابسازی زنجيره تأمين) متغير وابسته (عملكرد كسب و كار) به ميزان ضريب ياد
شده ارتقاء خواهد يافت ،در نتيجه ارتباط مثبت دارند.
رابطهي

مؤلفهي ساختار سازمانی و عملکرد كسب و كار 

سؤال فرعی -الف:آیا بين 
معناداريوجوددارد؟
نتيجهی آزمون همبستگی نشان میدهد كه رابطهی معناداری ميان مؤلفهی ساختار سازمانی
و عملكرد كسب و كار با مقدار ضريبِ همبستگی  04111وجود دارد .اما در برازش مدل رگرسيون
نتايج آزمون Tبرای آزمودن ضرايب رگرسيون نشان میدهد كه مقدار سطح معناداری مربوط به
اين مؤلفه ،بزرگ تر از مقدار خطای موردنظر است (بايزيدی و همكاران .)1341 ،بنابراين ،اين
آزمون برای مؤلفهی ساختار سازمانی معنادار نيست ،به عبارت ديگر ضريب تأثير اين متغير
( )04011در برازش مدل رگرسيون قابل قبول نمیباشد و اين متغير مستقل نمیتواند متغير
وابستهی عملكرد كسب و كار را به خوبی پيشبينی كند ،به همين دليل از معادلهی رگرسيون
حذف شده و ناديده گرفته میشود.
رابطهي

مؤلفهي منابع انسانی و عملکرد كسب و كار 

سؤال فرعی -ب :آیا بين 
معناداريوجوددارد؟
نتيجهی آزمون همبستگی نشان میدهد كه رابطهی معناداری ميان مؤلفهی منابع انسانی و
عملكرد كسب و كار با مقدار ضريبِ همبستگی  04120وجود دارد ،كه با توجه به ضريب 04123
(ضريب تأثير منابع انسانی) در معادلهی رگرسيون ،میتوان گفت با ارتقاء يک واحد از متغير
مستقل (منابع انسانی) متغير وابسته (عملكرد كسب و كار) به ميزان ضريب ياد شده ارتقاء خواهد
يافت ،در نتيجه ارتباط مثبت دارند.
رابطهي

مؤلفهي مدیریت عمليات و عملکرد كسب و كار 

سؤال فرعی -ج :آیا بين 
معناداريوجوددارد؟
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نتيجهی آزمون همبستگی نشان میدهد كه رابطهی معناداری ميان مؤلفهی مديريت عمليات
و عملكرد كسب و كار با مقدار ضريبِ همبستگی  04210وجود دارد .اما در برازش مدل رگرسيون
نتايج آزمون Tبرای آزمودن ضرايب رگرسيون نشان میدهد كه مقدار سطح معناداری مربوط به
اين مؤلفه ،بزرگ تر از مقدار خطای موردنظر است (بايزيدی و همكاران .)1341 ،بنابراين ،اين
آزمون برای مؤلفهی مديريت عمليات معنادار نيست ،به عبارت ديگر ضريب تأثير اين متغير
( )04012در برازش مدل رگرسيون قابل قبول نمیباشد و اين متغير مستقل نمیتواند متغير
وابستهی عملكرد كسب و كار را به خوبی پيشبينی كند ،به همين دليل از معادلهی رگرسيون
حذف شده و ناديده گرفته میشود.
رابطهي

مؤلفهي كاهش زمان و عملکرد كسب و كار 

سؤال فرعی -د :آیا بين 
معناداريوجوددارد؟
نتيجهی آزمون همبستگی نشان میدهد كه رابطهی معناداری ميان مؤلفهی كاهش زمان و
عملكرد كسب و كار با مقدار ضريبِ همبستگی  04143وجود دارد ،كه با توجه به ضريب 04200
(ضريب تأثير كاهش زمان) در معادلهی رگرسيون ،میتوان گفت با ارتقاء يک واحد از متغير
مستقل (كاهش زمان) متغير وابسته (عملكرد كسب و كار) به ميزان ضريب ياد شده ارتقاء خواهد
يافت ،در نتيجه ارتباط مثبت دارند.
رابطهي

اتالفها و عملکرد كسب و كار 

مؤلفهي كاهش 

سؤال فرعی -ه :آیا بين 
معناداريوجوددارد؟
نتيجهی آزمون همبستگی نشان میدهد كه رابطهی معناداری ميان مؤلفهی كاهش اتالفها و
عملكرد كسب و كار با مقدار ضريبِ همبستگی  04022وجود دارد ،كه با توجه به ضريب 04212
(ضريب تأثيركاهش اتالفها) در معادلهی رگرسيون ،میتوان گفت با ارتقاء يک واحد از متغير
مستقل (كاهش اتالفها) متغير وابسته (عملكرد كسب و كار) به ميزان ضريب ياد شده ارتقاء
خواهد يافت ،در نتيجه ارتباط مثبت دارند.
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جمع بندي و نتيجهگيري

تحليل نتايج حاصل از بررسی رابطهی خطی بين دو متغير نابسازی زنجيره تأمين و عملكرد
كسب و كار ،نشان داد كه بين اين دو متغير رابطهی معناداری وجود دارد و با توجه به ضريب
همبستگی باال اين رابطه قابل توجه است .همچنين نتايج حاصل از تحليل مدل رگرسيون نشان
داد كه مؤلفهی كاهش اتالفها از نابسازی زنجيره تأمين بيشترين تأثير را بر بهبود عملكرد
كسب و كار خواهد داشت .پس با توجه به يافتههای پژوهش میتوان دريافت كه يكی از شروط
ارتقای عملكرد كسب و كار شركت ،افزايش ابعاد نابسازی زنجيره تأمين است و از بين اين ابعاد،
كاهش اتالفها دارای بيشترين اهميت ،و ساختار سازمانی و مديريت عمليات دارای كمترين
اهميت میباشند .برای بررسی صحت نتايج اين پژوهش به بررسی پژوهشهای داخلی و خارجی
پرداخته شد كه در اين بين برخی پژوهشگران به تأثير نابسازی زنجيره تأمين بر بهبود عملكرد
كسب و كار اشاره نمودهاند .در ادامه به تشريح مهمترين نتايج اين پژوهشها پرداخته شده است.
 طبق نتايج بهدست آمده از پژوهش حاضر ،كاهش اتالفها از نابسازی زنجيره
تأمين بيشترين تأثير را بر بهبود و كارايی عملكرد كسب و كار خواهد داشت .در
پژوهش شفيعی نيک آبادی و همكاران ( )1340نيز كاهش اتالفها بر هر دو بعد
خرد و كالن كسب و كار تأثير دارد .محققين ديگری نيز از قبيل آپيا ( ،)1444دنس
و همكاران ( ،)2000و كنان و چون ( )2002در پژوهشهای خود به تأثير مثبت
كاهش ضايعات بر افزايش كيفيت محصول و افزايش پاسخگويی به مشتريان و در
نتيجه ،افزايش كارايی كسب و كار اشاره كردهاند .با توجه به اين كه در اين پژوهش
كاهش خطا و ضايعات يكی از شاخصهای برجستهی كاهش اتالفها بهشمار
میرود ،میتوان پژوهشهای ذكر شده را تصديقی بر يافتههای پژوهش حاضر
دانست.
 طبق نتايج بهدست آمده در پژوهش حاضر ،كاهش زمان تأثير قابل توجهی بر بهبود
عملكرد كسب و كار خواهد داشت .در پژوهش مدبر عزيزی ( ،)1342كاهش زمان
كه از مهمترين اصول نابی میباشد بر توليد به موقع قطعات و همچنين كاهش
زمان راهاندازی تأكيد دارد و اجرای اين اصل باعث كاهش هزينههای انبارداری
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میشود .از طرفی با كاهش زمان راهاندازی ،زمان توليد كمتر شده و هزينهها كاهش
میيابند ،و چون توليد بر مبنای سفارش است ،به نوعی بر اصل تحويل به مشتری از
بهرهوری عمليات نيز تأثيرگذار است.
 طبق نتايج به دست آمده در اين پژوهش منابع انسانی نيز بر بهبود عملكرد كسب و
كار مؤثر خواهد بود .در پژوهش مدبر عزيزی ( )1342اجرای اصل منابع انسانی به
عنوان يكی از مؤلفههای توليد ناب نقش قابل توجهی بر افزايش مهارتهای گروهی،
افزايش فرهنگ مشاركتی ،استانداردسازی وظايف و طراحی چيدمان شركت بر
اساس وظايف دارد كه اجرای اين امور باعث میشود هر فرد برای فرار از تنبيه و
تالش برای دريافت تشويق تالش كند و به اين ترتيب شاهد افزايش كيفيت كارهای
افراد و به تبع آن افزايش كيفيت محصوالت و در نتيجه بهبود عملكرد كسب و كار
خواهيم بود .كه همهی اين ها را میتوان تصديقی بر نتايج پژوهش حاضر دانست.
پيشنهادها

با توجه به تحليلهای صورت گرفته ،به دليل آنكه شاخصهای زير از مهمترين مؤلفههای
تأثيرگذار بر بهبود عملكرد كسب و كار اين شركت میباشند كه در شرايط فعلی ضعيف ترين
وضعيت را نسبت به ساير شاخصها دارا هستند ،پيگيری در جهت بهبود وضعيت اين شاخصها از
جمله پيشنهادهای اجرايی پژوهش حاضر است:
 كاهش اتالفها از طريق كاهش عمليات فاقد ارزش افزوده و جلوگيری از دوباره كاری؛
 صرفه جويی و كاهش زمان ،از طريق تحويل به موقع محصوالت و فرآوردهها به مشتريان؛

 بهبود وضعيت منابع انسانی شركت از طريق استقرار نظام شايسته ساالری (نظامی
كه در آن مزايا و موقعيتهای شغلی تنها بر اساس شايستگی و نه بر مبنای
جنسيت ،طبقه اجتماعی ،قوميت يا ثروت به افراد تفويض میشود).
عالوه بر موارد مذكور مهمترين پيشنهادهای اجرايی منتج از اين پژوهش عبارتند از:
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 استقرار مدل برازش شده در شركت نفت فالت قاره ايران و ساير شركتهای مرتبط
با حمايت و مساعدت مديريت عالی و مسئولين مربوطه؛
 آموزش افراد و فرهنگسازی اهميت مديريت زنجيره تأمين در شركت نفت فالت
قاره ايران و نابسازی آن؛
 برطرف كردن نقاط ضعف موجود در حوزهی نابسازی زنجيره تأمين در شركت
نفت فالت قاره ايران و تقويت نقاط قوت زنجيره طی يک برنامهی زمانبندی
مشخص؛
 تعيين مسئوليت هريک از سازمانها و افراد درگير در زنجيره تأمين كاال و خدمات
در شركت نفت فالت قاره ايران در ارتباط با نابسازی؛
 طراحی نظام تشويق و تنبيه مناسب برای زمينهسازی استقرار مدل نابسازی
زنجيره تأمين در شركت نفت فالت قاره ايران.
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