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میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با ارزیابی 
   مراتبی فازي تکنیک تحلیل سلسله
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 اسالمی،تهران،ایران آزاد دانشگاه مدیریت دانشکده علمی هیئت عضو و مدیریت استادیار -1

 ، تهران، ایرانبازاریابی گرایش بازرگانی مدیریت ارشد کارشناس - 2

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه کارآفرینی ارشد کارشناسی دانشجوي - 3

  ایران، تهران، )ع(علی امام دانشگاه علمی هیئت عضو و انگلیسی زبان آموزش ارشد کارشناس - 4

  )25/11/1392: ــ تاریخ پذیرش07/10/1392: تاریخ دریافت(
  چکیده

عنوان پیشگام  اي، سازمان مدیریت صنعتی به اورههاي ارایه دهنده خدمات مش ها و شرکت سازمان در بازار
لذا در این پژوهش . هاي محیطی برخوردار باشد این عرصه، بایستی از چابکی الزم در خصوص پویایی

پرسشنامه  200ن خصوص تعداد در ای .گرفت  گیري قرار رزیابی و اندازهچابکی این سازمان مورد امیزان 
هاي  داده. توزیع گردید) مشتریان و کارشناسان سازمان(گیري تصادفی بین خبرگان روش نمونه  به

است که نتایج حاکی از آن . مراتبی و منطق فازي آنالیز گردیدند آوري شده توسط تحلیل سلسله جمع
 ،)داشتن دیدگاه استراتژیک(بینی تغییرات  هاي احساس، درك و پیش معیار میزان اهمیت زیر

هنگام محصوالت براي سازمان مدیریت صنعتی بسیار پر  و تحویل سریع و بهپذیري سازمان  انعطاف
ط به دو هاي مربو معیار همچنین میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی در تمامی زیر. باشد اهمیت می

پذیري در حد  هاي شایستگی و انعطاف  و در معیار%) 24(معیار قدرت پاسخگویی و سرعت در حد پائین 
هاي چهارگانه، در مجموع میزان  با توجه به وزن و چابکی هر یک از معیار. قرار دارد%) 50(متوسط 

ه چابکی و عدم چابکی معناست ک آن بهاین . ارزیابی گردید% 6/42چابکی کل سازمان مدیریت صنعتی 
توان با اقدامات به موقع و  یعنی می. باشد کل سازمان به هم نزدیک بوده و عدم چابکی قابل اصالح می

  . صحیح سازمان را به سمت چابکی سوق داد
  

  .سازمان مدیریت صنعتی، تحلیل سلسله مراتبی فازي ، مدیریت شایستگی ،چابکی :کلیدي واژگان

                                                   
 Sarmadsaeedi@gmail.com: پست الکترونیک نویسنده پاسخگو* 
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  مقدمه -1
سسات در ها و مؤ زمانهایی است که سا ترین چالش و پویایی محیطی، یکی از بزرگ تغییر، تحول

توان یافت که در یک  امروزه کمتر سازمانی را می. ندهست حوزه رقابتی و در عصر حاضر با آن مواجه
باتوجه به بافتی که . ساله، تغییري را در محیط خود شاهد نباشد دوره سه تا شش ماهه یا حتی یک

ها ناگزیر از انجام تغییراتی در  فرما است، سازمان ها حکم حال حاضر بر دنیاي کسب و کار سازماندر 
 1به زعم یانسیتی). 15 ،1387شهایی،( نگرش، دانش، رویکردها و نتایج مورد انتظار خود هستند

افزایش  تسریع در زمینه فناوري و نوآوري، ؛عوامل محرك تغییر و عدم اطمینان عبارتند از) 1995(
هاي فناوري اطالعات، جهانی شدن،  انتظارات مشتریان، رقابت پذیري فزاینده در محیط، پیشرفت

 ،1386جعفر نژاد و شهایی، (اجتماعیهاي نیروي انسانی ماهر و وفادار، عوامل فرهنگی و  محدودیت
شک در  یبهر سازمانی تغییرات محیطی، در مقابل  بینی و عدم آمادگی در صورت عدم پیش). 22

در بازار رقابتی کنونی، لزوم توسعه و بهبود . سیر قهقرایی منحنی عمر خود قرار خواهد گرفت
هاي  یکی از راه. شود گویی سازمان، بیشتر از گذشته احساس می پذیري و همچنین پاسخ انعطاف

و پارادایم  تفکر استراتژیکتکیه بر هاي محیطی، رهبري و هدایت یک سازمان با  پاسخگویی به پویایی
ي واکنش موثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی دستیابی به  لذا الزمه. چابکی است

تغییر است تا  رویارویی با در واقع چابکی، توانایی سازمان براي). 7،منبع همان(چابکی سازمانی است 
  .رار دهدبرداري ق شود، مورد بهره هایی را که بر اساس این تغییر ایجاد می فرصت

    مبانی نظري رمروري ب -2
ي اقتصادي و سیاسی در سرتاسر  ، در پی تحوالت گسترده1990تا اواسط دهه  1980از اواخر دهه 
هاي جدید کسب و کار جهانی  ها و اقدامات زیادي براي شناخت عوامل موثر بر نظام جهان، تالش

وقتی که رکود چشمگیري را در سهم کسب ي آمریکا براي اولین بار،  ایاالت متحده. است انجام شده
) هاي جدیدي از سوي آسیا و اروپا مواجه شده بود که با رقابت(و کار جهانی خصوصاً در عرصه تولید 

گروهی از متخصصان  1991در سال . به چشم دید، سکان رهبري این نهضت را در دست گرفت
هاي تولیدي  و کار، از توانایی سازمانصنعتی مشاهده کردند که نرخ افزایش تغییرات در محیط کسب 

هایی که  ها در استفاده از فرصت اناین سازم. تر است سنتی در جهت تطبیق و سازگاري با آن، سریع
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شد ناتوان بودند و این ناتوانی در تطبیق با شرایط تغییر، ممکن بود در بلند مدت  میایجاد ها  براي آن
از  بنابراین براي اولین بار، در پی نشست بسیاري). 1994، 2داو(باعث ورشکستگی و ناکامی شود 

هاي  راهبرد بنگاه« متخصصان علمی و اجرایی صنعت، پارادایمی جدید در گزارشی تحت عنوان
منتشر و به  3کوکاسسه یاوسیله مؤ به» دیدگاه متخصصان صنعتی تولیدي در قرن بیست و یکم؛

طور مشترك با انتشار این گزارش  به 4تولید چابکبالفاصله پس از آن، عبارت . همگان معرفی شد
واژه چابکی در فرهنگ لغات، به معناي حرکت سریع، ). 37،منبع همان(عموم قرار گرفت  مورد استفاده

انه چاالك، فعال و توانایی حرکت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر سریع و با یک روش هوشمند
بکی براي واکنش نسبت به تغییرات محیط کسب و کار و واژه چا). 1385،49جعفر نژاد،(باشد می

باتوجه به جدید بودن بحث . کار گرفته شده است به) ها عنوان فرصت به(برداري از آن تغییرات  بهره
به بعد، محققان  1991از سال . جامعی که مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد  چابکی، تعریف

در ). 53 ،منبع همان( اند تعاریف متعددي را ارایه دادههر کدام  بسیاري در این زمینه فعالیت کرده و
اي  ست از مجموعها چابکی عبارت. گردد ادامه تعدادي از تعاریف موجود در خصوص چابکی ارایه می

خوش (شود  که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار می 6ها و شایستگی 5ها از توانمندي
گري،  چابکی به معناي توانایی هر سازمانی براي حس) 1999( 7ریفی و ژانگبه زعم ش). 1381سیما،

چنین سازمانی باید بتواند تغییرات . باشد بینی تغییرات موجود در محیط کاري می ادراك و پیش
ها در جایی دیگر  آن. عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد ها به محیطی را تشخیص داده و به آن

سابقه محیط کاري  هاي غیر منتظره براي مقابله با تهدیدات بی فائق آمدن بر چالشچابکی را توانایی 
 8برایان ماسکل. کنند هاي رشد و پیشرفت تعریف می عنوان فرصت و کسب منفعت از تغییرات به

بینی  ته و غیر قابل پیشچابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط داراي تغییرات پیوس) 2001(
صورت همسویی نزدیک سازمان با  توان به معتقد است چابکی را می) 1999( 9ورنادات. ندک تعریف می

نیز معتقد است ) 2001( 10هرمزي. نیازهاي متغیر کاري، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد
پذیر بوده و از سرعت باالیی  هاي چابک براي واکنش نسبت به شرایط متغیر بازار انعطاف سازمان

چابکی به معناي از استفاده از دانش ) 1999(و همکارانش  11همچنین از دیدگاه نیلور. ندبرخوردار
یکی از . باشد هاي سودآور در محیط پویا می برداري از فرصت بازاریابی و سازمان مجازي براي بهره

ب سازمان چابک یک کس ؛کند گونه ذکر می این) 2000(12ترین تعاریف چابکی سازمانی را کاید جامع
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و کار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاري سریع در واکنش به تحوالت و وقایع 
جعفر نژاد و شهایی، ( هاي مشتري را دارد هاي بازار و نیازمندي نشده، فرصت بینی غیرمنتظره و پیش

1386،39 .(  
هاي برجسته سازمان چابک را فرهنگ یاددهنده، سرعت نوآوري،  شاخص) 1998( 13هاردر کافمن و 

). 40،منبع نهما( دانند میپذیر و مشارکت کارکنان  هاي انطباق ارتباطات در زمان واقعی، سیستم
بینی در محیط کسب و کار  هاي چابک، نگران تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش سسات و سازمانؤم

بینی در محیط  تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیشمواجهه با سسات براي ؤاین م. خود هستند
ها،  این قابلیت). 1384شهایی و رجب زاده، (هاي متمایز نیازمندند  کاري خود، به شماري از قابلیت
روند  شمار می ي چابکی به ان مبناي حفظ و توسعهعنو ، که بهگیرند چهار عنصر اصلی را در بر می

اند، به  ارائه شده) 2001(ها که توسط شریفی و ژانگ این معیار ).1386،45ژاد و شهایی، جعفر ن(
  : اند و عبارتند از عنوان مدل اصلی این پژوهش مدنظر قرار گرفته

  ها اشاره دارد؛ جویی از آن به توانایی تشخیص تغییرات، واکنش سریع و بهره: 14گویی پاسخ)1
  داف و مقاصد سازمان داللت دارد؛ بر توانایی کسب اه: شایستگی) 2
هاي  عبارت است از توانایی براي جریان دادن به فرایند: و قابلیت سازگاري 15پذیري انعطاف) 3

  مختلف و کسب اهداف مختلف، با استفاده از امکانات و تسهیالت یکسان؛
ر سازمانی به دنبال اگ. در کمترین زمان ممکن ها فعالیتعبارت است از توانایی انجام :  16سرعت) 4 

هاي  توان مالك هر چند که، می. ها را مد نظر داشته باشد ها و قابلیت چابکی است، باید این توانایی
 ،منبع همان(هاي چابکی دانست دیگري مانند کار تیمی، مشارکت، کیفیت و هزینه را نیز جزء قابلیت

شرح  زیرمعیارهاي مربوطه، بهسازي شد و  معیارهاي فوق توسط خبرگان سازمان بومی). 46-47
  .استخراج گردید 1جدول شماره 
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  معیارها و زیر معیارهاي چابکی -1جدول شماره 
  زیر معیارها  معیارها

  گویی قدرت پاسخ
ایجاد، ) 3واکنش سریع و فوري به تغییرات؛ ) 2بینی تغییرات؛  احساس، درك و پیش) 1

  اصالح و بهبود تغییرات

  شایستگی

کیفیت  )3افزاري؛  افزاري و نرم هاي مناسب سخت تکنولوژي )2دیدگاه استراتژیک؛  داشتن )1
قابلیت  )7مدیریت تغییر؛  )6باالبودن تعداد خدمات جدید؛  )5اثربخشی هزینه؛ )4محصول؛

هماهنگی داخلی و )9اثربخشی و کارایی عملیات؛ )8دانش و شایستگی افراد؛ 
  سازي یکپارچه)10خارجی؛

  پذیري انعطاف
پذیري در تنوع خدمات؛  انعطاف)2؛ )حجم سفارشات(پذیري در اندازه ارایه خدمات  انعطاف)1
  پذیري افراد انعطاف)4پذیري سازمان؛  انعطاف)3

  سرعت
سرعت در )3هنگام محصوالت؛  تحویل سریع و به)2سرعت عرضه محصوالت جدید به بازار؛ )1

  زمان عملیات 
  

در حال حاضر هیچ . روشی، باید از معنا و مفهوم بنیادي آن آگاهی حاصل کردقبل از اجراي هر 
نظران چابکی  صاحب. گیري آن وجود ندارد ي اندازه توافقی درباره معناي واقعی چابکی و نحوه

و  22لین ، تورنگ21، گوناسکاران20، سرحدي19، شریفی و ژانگ، یوسف18، داو، پریس17گلدمنهمچون 
در ادامه به بررسی ابعاد و . اند ها و ابعاد مختلف و متفاوتی را براي چابکی بیان کرده سایرین مؤلفه

اند، پرداخته  پردازان مختلف ارایه شده هاي ایجاد و حفظ چابکی سازمانی که توسط نظریه لفهمؤ
  .شود می
 1995که در سال ) NGM( هدف از پروژه نسل آینده تولید: NGM 23دیدگاه و چارچوب پروژه  -1

هاي تولیدي ایاالت متحده به منظور واکنش سریع  آغاز به کار کرد، تهیه دستورالعملی براي شرکت
 ).139 ،منبع همان. (پذیري جهانی بود به تغییرات فناوري و افزایش رقابت

مبانی چابکی در مدل گلدمن و همکارانش : و پریس 24اصول چابکی از دیدگاه گلدمن، نایجل -2
 نفعان، بها آمادگی براي تغییر و تحول در سازمان، انتقال ارزش به مشتریان و ذي: د ازعبارتن) 1995(
 .هاي مجازي دهی شراکت هاي بشري، ایجاد و شکل دادن به دانش و مهارت 
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سنج خودرو  مدل ریک داو در مدلش که به شکل سرعت): 1999(سنجش چابکی از نظر ریک داو -3
 . داند را، مدیریت دانش و مهارت در تغییر میلفه اصلی چابکی ؤباشد، دو م می

چابکی را ) 1999(شریفی و ژانگ : مدل مفهومی جهت استقرار چابکی از نظر شریفی و ژانگ -4
ي محیط کاري و کسب  سابقه هاي غیر منتظره براي مقابله با تهدیدات بی توانایی فائق آمدن بر چالش

 . کنند عریف میها ت مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصت

) 2004(کریستوفرآمبروس و دیان موریال :  26 و موریال 25آمبروسطراحی سازمان چابک از نظر  -5
کننده خدمات،  هاي تولید کننده، شرکت توزیع هاي متعدد در میان شرکت پس از انجام موردکاوي

هاي طراز اول در معرفی فناوري جدید و غیره، اصول کلی طراحی  هاي خدمات مالی، شرکت شرکت
راهبرد منبع یابی، مدیریت منابع، ایجاد و  تدوین: دانند سازمان چابک را مشتمل بر این موارد می

تقویت شایستگی، پرورش و شناسیایی رهبران، فرایند محوري، برپایی ساختار مبتنی بر سیستم 
 .ي آمادگی براي تغییر اطالعاتی و انسجام و نظم در زمینه

امل چابکی را در ارزشیابی چابکی یک موسسه، الئو هفت ع: 27 ارزیابی چابکی از نظر الئو و زئین - 6
پویا، کار تیمی و مشارکت، سازماندهی براي  سازي مشتریان، پاسخگویی، ساختار غنی: به کار گرفت

مک (ایجاد مزیت رقابتی، اهرم سازي رابطه و تاثیر افراد و اطالعات و محتواي اطالعاتی محصول 
ار عاملی را با توجه به بر اساس عوامل باال، چارچوبی چه) 2004(زئین و دیگران ). 2003، 28 کارتی

سازي مشتریان،  ها، متشکل از غنی مدل گلدمن و همکاران در مورد ارزیابی چابکی سازمان
 .گویی ارائه نمودند راستایی افراد و اطالعات و پاسخ سازماندهی براي ایجاد مزیت رقابتی، هم

ترین  مهم) 2005(کاراندر مدل تورنگ لین و هم: چابکی سازمانی از نظر تورنگ لین و همکاران -7
هاي  هاي مشتري، مالك توان این تغییر را عمدتاً در نیاز عامل محرك چابکی، تغییر است و می

از طرفی، سازمان چابک براي مقابله و . هاي اجتماعی مشاهده کرد رقابتی، بازار، فناوري و مولفه
پذیري، شایستگی،  که انعطافها نیاز دارد  اي از قابلیت رویارویی با این تغییرات، به مجموعه

 . اند پاسخگویی و سرعت از آن جمله

شش دسته از ) 2005(هیلگرزبرگ و همکارانش: و همکاران 29 ارزیابی چابکی از نظر هیلگرزبرگ -8
ها را که در زمینه ارزیابی و بهبود سطح چابکی بایستی لحاظ گردند را مشخص نمودند، که  محرك

ي کسب و کار، محیط رقابتی، نیازهاي مشتري، فناوري،  و حقوقی، شبکه عوامل اجتماعی: عبارتند از
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که شرکت در رفع میزان چابکی مورد نیاز خود براي واکنش به  هنگامی. اخلیهاي عملکرد د محرك
 .آیند هاي چابکی به منصه ظهور در می تغییرات، با مشکل روبرو است، شکاف

کنند که چابکی به توانایی  ادعا می) 1995(کومار و موتوانی: موتوانیارزیابی چابکی از نظر کومار و  -9
ها بر اساس مسیر بحرانی اشاره داشته و در نتیجه یک شاخص مستقیم  سازمان براي تسریع فعالیت

 .شود پذیري مبتنی بر زمان براي شرکت محسوب می از رقابت

بر مبناي ) 2003(سون و جوهانسونجک: 30تجزیه و تحلیل چابکی از نظر جکسون و جوهانسون -10
ار دسته ههاي چابکی را می توان به چ کنند که قابلیت ادبیات نظري مفهوم چابکی، پیشنهاد می

قابلیت تغییرات محصول، قابلیت شایستگی تغییر در عملیات داخلی، قابلیت تشریک : تقسیم کرد
 .قیتمساعی درونی و بیرونی، قابلیت مربوط به کارکنان، دانش و خال

گانه چابکی، رامش  هاي بیست بر مبناي مالك: در مورد تولید چابک 31دیدگاه رامش و دیودسون -11
پذیر و  به این نتیجه رسیدند که تولید چابک تابعی از سیستم تولید انعطاف) 2007(و دیودسون 

 . سیستم تولید ناب است

در ابتکاري جالب، ) 2007(همکارانش شریهاي و: و همکاران 32چابکی نیروي کار از نظر شریهاي -12
ها معتقدند با استفاده از دو مشخصه سرعت و  آن. هاي چابکی در نیروي کار پرداختند لفهؤبه م

ها، همکاري از  هاي چابکی نیروي کار عبارتند از هوشمندي، شایستگی پذیري، عمده قابلیت انعطاف
 .هاي اطالعاتی روي اعتماد متقابل، فرهنگ و سیستم

براي چابکی ) 1999(یوسف و همکاران : هاي چابکی از نظر یوسف، سرحدي و گوناسکاران لفهمؤ -13
به عبارتی اگر سازمانی در صدد توجه به چابکی در . اند کردهدر سازمان، چهار مفهوم کلی تعریف 

هاي کلیدي،  مدیریت شایستگی: سازمان است، باید چهار مضمون کلیدي آن مدیریت را که شامل
محوري است را مدنظر قرار دهد و هر کاري که در  زماندهی مجازي، قابلیت تجدید ساختار و دانشسا

این مضامین در درون تمامی تعاریف چابکی به . دهد، بر پایه این مضامین باشد سازمان انجام می
 ).49 ،1386جعفر نژاد و شهایی، (شود  وضوح مشاهده می
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براي چابکی پرداخت و در این زمینه اذعان  34بررسی الگو برداريدر پژوهشی، به ) 2001( 33سرکیس
هاي جدید بهبود سازمانی هستند که در صنعت و  دارد که چابکی و تولید چابک از فلسفه می

  .گیرد ها مورد مطالعه قرار می دانشگاه
د مدلی را براي بهبو) 1990( 38بر اساس مدل فردوس و دي میر )1998( 37وکورکا و فلیندنر

ها  آنان به شرکت. باشد ارایه نمودند معروف می» اي شکل تل ماسه«هاي چابکی که به مدل  قابلیت
فرایند . کنند اي باز بعد چابکی حساب ویژه ايکنند که در آینده براي رقابت و پایداري، بر پیشنهاد می

پذیري،  طاف، انع39هاي چابکی به ترتیب شامل بهبود کیفیت، قابلیت اطمینان بهبود قابلیت
  .می باشد 40گویی و کارایی در هزینه پاسخ

مدلی را براي چابکی سازمان ارایه نمودند که شالوده آن مبتنی بر ) 2003( 41کروسیتو و یوسف
کنندگان، مشتریان و  رهبري، فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش، اعضاي سازمان، عرضه: عواملی چون

  .تکنولوژي اطالعات بود
چابکی سازمانی، : ها را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دادند چابکی سازمان) 1999( 42هانگ و نوف

  .تجاري و نیز چابکی عملیاتی، لجستیکی
گویی  چابکی را به عنوان تمرکز مفاهیم مدیریت بر پاسخ) 2001( 43هوك، هریسون و کریستوفر ون 

  .دارند به بازارهاي پویا و تقاضاي مشتریان بیان می

  ژوهشپ روش -3
بتوانیم قصد ما از انجام این پژوهش تشخیص موفقیت سازمان از نظر چابکی در وضع فعلی است تا 

چه اقداماتی را چابکی جهت بهبود در که  راه چابکی قرار داریم و این متوجه شویم در کجاي نقشه
گیري میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی جهت مقابله  پژوهش اندازه هدف نظري. باید انجام دهیم

تعیین وضعیت سازمان مدیریت ) الف ؛عبارتند از ف کاربردياهدباشد و ا هاي محیطی می با چالش
  .ارائه راهکارهایی جهت بهبود چابکی سازمان مدیریت صنعتی)ب؛  صنعتی از نقطه نظر چابکی

که، میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی جهت مقابله  ست از اینا اصلی تحقیق حاضر، عبارتال ؤس
  هاي محیطی در چه سطحی قرار دارد؟ با چالش
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این تحقیق از نوع،  .باشد اصلی پژوهش حاضر ابعاد چابکی سازمان مدیریت صنعتی می متغیر
) ازمانمشتریان و کارشناسان س(در این پژوهش مبناي تحقیق، نظر خبرگان . کاربردي می باشد

منظور از خبرگان افرادي هستند که سازمان مدیریت صنعتی را از نظر معیارها و . باشد می
  باشد؛ هاي زیر می لذا روش تحقیق، مشتمل بر گام. شناسند خوبی می زیرمعیارهاي چابکی به

در این مرحله معیارها و  ؛تعیین معیارها و زیرمعیارهاي چابکی با استفاده از پرسشنامه)1
صورت پیشنهاد در قالب  معیارهاي چابکی توسط محققین از منابع علمی استخراج گردیده و بهزیر

ها، نظرات آنان اعمال و در  آوري پرسشنامه بعد از جمع. نامه در اختیار خبرگان قرار داده شد پرسش
  زیرمعیار حاصل شد که مبناي پژوهش محققین قرار گرفت؛  20نهایت چهار معیار اصلی و 

در این مرحله، طبق نظر خبرگان : کیل جداول مقایسات زوجی معیارهاي اصلی و زیرمعیارهاتش)2
ها،  صورت کیفی تهیه گردید و سپس داده جداول مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارهاي چابکی به

  توسط پژوهشگران، به فازي تبدیل شدند؛
ن مرحله ضرایب اهمیت معیارها و در ای: دست آوردن ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها به)3

منظور از ضریب اهمیت، درجه اهمیت هر . دست آمد شده به زیرمعیارها با استفاده از متدولوژي بیان
دست آوردن این ضرایب اهمیت،  براي به .دیگر است کدام از معیارها و زیرمعیارها در مقایسه با یک

شده، تهیه گردید که در آن با  کال، طبق متدولوژي بیاننویسی پاس افزاري با استفاده از زبان برنامه نرم
  دادن ماتریس مقایسات زوجی فازي معیارها و زیرمعیارها، نتایج الزمه اخذ گردید؛

دست آوردن میزان چابکی و عدم چابکی معیارها و زیرمعیارها و نیز محاسبه میزان چابکی و  به)4
افزار مذکور میزان چابکی و عدم آن براي  استفاده از نرمدر این مرحله با ؛ عدم چابکی در کل سازمان

 .معیارها و زیرمعیارها و همچنین میزان چابکی کل سازمان محاسبه گردید

تعداد حجم نمونه با . باشد می) مشتریان و کارشناسان سازمان(جامعه آماري نیز مشتمل بر خبرگان 
تمامی اعضاي پرسشنامه بین  تعداد،لذا به همین . بدست آمد 200استفاده از فرمول کوکران، برابر 

پرسشنامه جهت  192به صورت تصادفی توزیع گردید، که در نهایت تعداد جامعه آماري موصوف 
گیري در این پژوهش، روش  روش نمونه ضمناً .گرفت  قرار تجزیه و تحلیل در اختیار پژوهشگران

  . تصادفی بودگیري  نمونه
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پس از انجام . باشد ی و ابزار گردآوري اطالعات، مصاحبه و پرسشنامه مینوع تحقیق از نوع میدان
آوري  هاي الزم، پرسشنامه مناسب تدوین گردیده و اطالعات کافی براي تجزیه و تحلیل جمع بررسی

؛ اي مطالعات کتابخانه)1 :ابزار مورد استفاده در انجام این پژوهش به شرح زیر می باشدلذا . گردد می
هاي تکمیلی با  انجام مصاحبه)3خبرگان سازمان مدیریت صنعتی؛  توزیع پرسشنامه بینتهیه و )2

استفاده از آزمون محتوایی و اعتبار پرسشنامه با روش ضمناً روایی پرسشنامه موصوف، از . خبرگان
 بزرگتر است پس پرسشنامه 7/0از آنجا که این مقدار از . گردیدتأیید  792/0با ضریب آلفاي کرونباخ 

  .باشد از پایایی باالیی برخوردار می
و تحلیل  44فازي دست آمده از طریق پرسشنامه و نظرات خبرگان، با استفاده از منطق هاطالعات ب

  .تجزیه و تحلیل گردید 45 سلسله مراتبی

  ها یافته -4
  چابکی اصلی معیارهاي اهمیت ضرایب -1-4

اصلی چابکی، معیار شایستگی بیشترین ضریب با توجه به نتایج بدست آمده در مورد معیارهاي 
تواند به دلیل، داشتن تاریخچه و برند  که علت باالبودن این معیار می%) 47(اهمیت را دارا بوده 

هاي مهم در گذشته، استفاده از ابزارهاي  نظر، اجراي پروژه نام و صاحب معتبر، داشتن افراد صاحب
صورت اجمالی در بین کارکنان  تفکر و دیدگاه استراتژیک بهافزاري مناسب، داشتن  افزاري و سخت نرم

  . سازمان، وجود تفکر پژوهشی در بین کارکنان سازمان باشد
از نظر اهمیت در بین معیارهاي چابکی بوده و علت آن %) 26(پذیري داراي رتبه دوم  معیار انعطاف

تجزیه عوامل محیطی توسط  تواند به دلیل، استفاده از اطالعات تولیدشده در محیط، قدرت می
افزاري، داشتن منابع اطالعاتی مانند  افزاري و سخت کارکنان سازمان، توزیع مناسب ابزارهاي نرم

هاي بعدي ضریب اهمیت  رتبه. سازمانی باشد هاي موجود، ارتباطات مناسب برون کتابخانه و گزارش
باشد که  می% 10گویی با  و قدرت پاسخ% 17معیارهاي چابکی سازمان به ترتیب مربوط به سرعت با 

  .دهنده ضعف سازمان در مواجه با تغییرات محیطی است به نوعی نشان
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  ضرایب اهمیت زیرمعیارها -2-4
گویی، زیرمعیار احساس،  از بین زیرمعیارهاي قدرت پاسخ: گویی زیرمعیارهاي قدرت پاسخ - الف

رتبه، زیرمعیار واکنش سریع و فوري به تغییرات با  داراي باالترین% 56بینی تغییرات با  درك و پیش
کمترین رتبه را دارا % 15بعدي و در نهایت زیرمعیار ایجاد، اصالح و بهبود تغییرات با   رتبه% 29
  . باشد می
در معیار شایستگی باالترین ضریب اهمیت متعلق به زیرمعیار : زیرمعیارهاي شایستگی - ب

هاي مناسب  بوده و رتبه بعدي از آن زیرمعیار تکنولوژي% 21داشتن دیدگاه استراتژیک با 
، هماهنگی داخلی و %14قابلیت دانش و شایستگی افراد با . باشد می% 16افزاري با  افزاري و نرم سخت

هاي بعدي مربوط به  رتبه. اند هاي سوم و چهارم را به خود اختصاص داده رتبه% 12خارجی 
و کیفیت % 7مدیریت تغییر با  و% 8، اثربخشی و کارایی عملیات با %9سازي با  زیرمعیارهاي یکپارچه

مشترکاً رتبه % 4در نهایت اثربخشی هزینه و باالبودن تعداد خدمات جدید با . باشد می% 5محصول با 
  . آخر را احراز نمودند

که  اند بندي شده این زیرمعیارها بدین ترتیب اولویت: پذیري  هاي زیرمعیارهاي انعطاف - ج
رتبه دوم و % 28پذیري افراد با  باالترین اهمیت، انعطاف% 47پذیر بودن سازمان با  انعطاف
پذیري در نوع خدمات به ترتیب با  و انعطاف) حجم سفارشات(پذیري در اندازه ارائه خدمات  انعطاف

 . اند هاي سوم و چهارم را به خود اختصاص داده درصد، رتبه 10و  15

درخصوص معیار سرعت، ضریب اهمیت زیرمعیار تحویل سریع و به : رعتزیرمعیارهاي س -د
دوم و در نهایت سرعت % 24باالترین و زیرمعیار سرعت در زمان عملیات با % 60هنگام محصوالت با 

  .اند ترین رتبه را احراز نموده پایین% 16عرضه محصوالت جدید به بازار با 

  اصلی معیارهاي چابکی میزان -3-4
هاي  بوده و رتبه %5/53به نتایج بدست آمده باالترین میزان چابکی به معیار شایستگی با  با توجه

درصد  6/23گویی با  و قدرت پاسخ% 24، سرعت با %5/42پذیري با  ترتیب متعلق به انعطاف بعدي به
دهد که سازمان در زمینه  میزان چابکی بدست آمده در خصوص این معیارها، نشان می .باشد می
گویی و سرعت بسیار ضعیف عمل نموده و از دید این دو معیار، سازمان قدرت واکنش  رت پاسخقد
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اما در خصوص دو معیار . باشد صحیح و سریع به تغییرات محیطی را دارا نبوده و یا بسیار اندك می
تبدیل  تواند به نقاط قوت پذیري، سازمان تقریباً نزدیک به متوسط بوده و این می شایستگی و انعطاف

  .گردد

  زیرمعیارها چابکی میزان -4-4
گویی، کلیه زیرمعیارها، عدم چابکی را  ازنظر قدرت پاسخ: گویی زیرمعیارهاي قدرت پاسخ - الف

باالترین میزان چابکی را % 25در این ارتباط زیرمعیار ایجاد، اصالح و بهبود تغییرات با . دهد نشان می
و واکنش سریع % 24بینی تغییرات با  داشته و بعد از آن به ترتیب زیرمعیارهاي احساس درك و پیش

توان چنین تفسیر نمود که کارکنان سازمان  در اینجا می. قرار دارند% 22با و فوري به تغییرات 
از . باشند صرفنظر از رده و جایگاه، متوجه تغییرات بوده و تا حدودي آمادگی براي تغییرات را دارا می

طرف دیگر لَختی و کندي سازمان در ارائه واکنش مناسب به تغییرات محیطی از درصدهاي بدست 
  . باشد ود میآمده مشه

افزاري و  هاي مناسب سخت در این معیارها، زیرمعیارهاي تکنولوژي: زیرمعیارهاي شایستگی - ب
باالترین میزان چابکی را به خود % 76هاي افراد با  افزاري، همچنین قابلیت دانش و شایستگی نرم

چابکی % 68عملیات با  بعد از آنها داشتن دیدگاه استراتژیک و اثربخشی و کارایی. اند اختصاص داده
در بقیه موارد میزان عدم چابکی بیشتر بوده که . اند به صورت مشترك رتبه بعدي را احتراز نموده

  . نماید وجود مشکالت را در سازمان تایید می
پذیري در اندازه ارائه  در زمینه این معیار، زیرمعیارهاي انعطاف: پذیري زیرمعیارهاي انعطاف - ج

بوده و در خصوص زیرمعیارهاي % 67پذیري افراد سازمان داراي چابکی به میزان  خدمات و انعطاف
از این  .باشد چابکی می% 24پذیري سازمان مشترکاً داراي  پذیري در تنوع خدمات و انعطاف انعطاف

با تغییرات وجود  هگرفت که در سازمان پتانسیل نسبتاً کافی براي مواجه توان نتیجه درصدها می
باشد، اما  ارائه خدمات و دامنه آن داراي انعطاف میهم  و پذیري بوده داراي انعطاف افراد همداشته و 

توان نتیجه گرفت که سازمان  پذیري در تنوع خدمات می پذیري سازمان و انعطاف در خصوص انعطاف
  . باشد گویی به تغییرات محیط می در مجموع داراي تنبلی، رخوت و عدم آمادگی در پاسخ
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در مورد آخرین معیار، یعنی سرعت، سازمان کامالً دچار عدم چابکی : یرمعیارهاي سرعتز -د
عدم سرعت کافی در . باشند می% 76است و هر سه زیرمعیار سرعت داراي عدم چابکی به میزان 

گویی به تغییرات محیطی حاکی از آن است که سازمان نیاز به مهندسی مجدد در فرایند،  پاسخ
همچنین نیاز به تغییر . هاي اطالعاتی و ارتباطی و مابقی عناصر و عوامل موثر را دارد ساختار، سیستم

هاي جدید و نیز افراد مطلع  هاي مشتري و استفاده از علوم و دانش نگرش در مواجه با بازار، خواسته
  .گردد هاي ذکرشده شدیداً احساس می در زمینه

  گیري بحث و نتیجه -5
خالصه گردیده که ضرایب اهمیت، میزان  2دست آمده از پژوهش در جدول شماره  هکلیه نتایج ب

با توجه به جدول زیر، نتایج حاکی از آن . دهد چابکی و عدم چابکی معیارها و زیرمعیارها را نشان می
داشتن دیدگاه  -بینی تغییرات  هاي احساس، درك و پیش  زیر معیار) وزن(است که میزان اهمیت 

تحویل سریع و به هنگام محصوالت براي  سازمان مدیریت  -انعطاف پذیري سازمان  - استراتژیک
همچنین میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی در تمامی . باشد صنعتی بسیار پر اهمیت می

و در %) 24در حدود (هاي مربوط به دو معیار قدرت پاسخگویی و سرعت در حد پائین  زیرمعیار
با توجه به وزن و  .قرار دارد%)50در حدود (پذیري در حد متوسط  انعطاف هاي شایستگی و  معیار

% 6/42هاي چهارگانه، در مجموع میزان چابکی کل سازمان مدیریت صنعتی  چابکی هر یک از معیار
هم نزدیک بوده و عدم  چابکی و عدم چابکی کل سازمان به این بدان معناست که. ارزیابی گردید

توان با اقدامات به موقع و صحیح سازمان را به سمت چابکی  یعنی می. باشد چابکی قابل اصالح می
  .سوق داد

، جکسون و )2001(هاي سرکیس  طور کلی نتایج  حاصله از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش به
و ) 1999(، هانگ و نوف )2003(، کروسیتو و یوسف )1998( ، وکورکا و فلیندنر)2003(جوهانسون 

  .خوانی دارد هم) 2001(و کریستوفر  هوك، هریسون ون
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 میزان وزن اهمیت، چابکی و عدم چابکی معیارها و زیرمعیارها - 2جدول 

  چابکی عدم  چابکی  وزن  زیرمعیارها  چابکی عدم  چابکی  وزن  معیارها

قدرت 
  پاسخگویی

10  6/23  4/76  

بینی  احساس، درك و پیش 
  تغییرات

56  24  76  

  78  22  29  تغییراتواکنش سریع و فوري به 
  75  25  15  ایجاد، اصالح و بهبود تغییرات

  5/46  5/53  47  شایستگی

  32  68  21  داشتن دیدگاه استراتژیک
  24  76  16  هاي مناسب تکنولوژي

  75  25  5  کیفیت محصول
  67  33  4  اثربخشی هزینه

  72  28  4  باال بودن تعداد خدمات جدید
  76  24  7  مدیریت تغییر

  24  76  14  قابلیت دانش و شایستگی افراد
  32  68  8  اثربخشی و کارایی عملیات
  72  28  12  هماهنگی داخلی و خارجی

  75  25  9  یکپارچه سازي

انعطاف 
  پذیري

26  49/42  51/57  

انعطاف پذیري در اندازه ارائه 
  خدمات

15  67  33  

  76  24  10  انعطاف پذیري در تنوع خدمات
  76  24  47  انعطاف پذیري سازمان
  33  67  28  انعطاف پذیري افراد

  76  24  17  سرعت

سرعت عرضه محصوالت جدید به 
  بازار

16  24  76  

  76  24  60  تحویل سریع و به هنگام محصوالت
  76  24  24  سرعت در زمان عملیات

  
  



  
  مراتبی فازي میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی با تکنیک تحلیل سلسله رزیابیا 
  

    /99 

  هاپیشنهاد -6
بینی  هاي احساس، درك و پیش  با توجه به اینکه، نتایج حاکی از آن است که میزان اهمیت زیر معیار

تحویل سریع و به هنگام محصوالت  - پذیري سازمان  انعطاف –داشتن دیدگاه استراتژیک  -تغییرات 
هاي فوق  ارشود که بر زیر معی براي  سازمان مدیریت صنعتی بسیار پر اهمیت است، لذا پیشنهاد می

هاي  از آنجایی که میزان چابکی سازمان مدیریت صنعتی در تمامی زیرمعیار. تاکید بیشتري گردد
پذیري  هاي شایستگی و انعطاف  مربوط به دو معیار قدرت پاسخگویی و سرعت در حد پائین و در معیار

پاسخگویی و سرعت  در حد متوسط قرار داشت، لذا بدیهی است که تمرکز بر ارتقا  معیارهاي قدرت
  .پذیري مورد توجه قرار گیرد هاي شایستگی و انعطاف  بایستی بیشتر از معیار

: گردد با توجه به نتایج بدست آمده، جهت بهبود میزان چابکی سازمان، پیشنهادات زیر ارائه می
تژیک و کردن تفکر استرا نهادینه) 3تشکیل اتاق فکر؛ ) 2ریزي استراتژیک؛ تشکیل کمیته برنامه)1

اندازي  ایجاد واحد تعالی سازمانی، راه) 5ایجاد واحد تحقیقات در سازمان؛) 4تفکر بازاریابی در سازمان؛
استفاده از افراد نخبه و مستعد بیرون از سازمان و درگیرکردن آنها ) 6پروژه تعالی و ارزیابی مرتب آن؛

) 8کردن بدنه سازمان؛  اي کوچکایجاد هسته مرکزي از افراد شایسته در راست) 7 ها؛ در پروژه
درگیرکردن کلیه کارکنان شایسته سازمان در امر آموزش و بکارگیري کلیه ) 9ها؛  سپاري پروژه برون

اخذ ) 11ي در سازمان؛ ایجاد کمیته راهبر) 10کارکنان آموزش در امر مشاوره و تحقیق؛ 
  .المللی در آموزش، مشاوره و تحقیق معتبر بینهاي  نامه گواهی

  ها نوشت پی - 7
1-Iansiti 
2-Dove   
3-Iacocca Institute    
4-Agile  Manufacturing 
5-Capabilities 
6-Competency 
7-Sharifi & Zhang 
8-Maskell  
9-Vernadat 
10-Amir Hormozi 
11-Naylor 
12-Kidd 
13-Coffman   & Harder 
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14-Responsiveness 
15-Flexibility 
16-Speed or Quickness 
17-Goldman 
18-Preiss 
19-Youssef 
20-Sarhadi 
21-Gunasekaran 
22-Torng Lin 
23-Next Generation Manufacturing 
24-Nagel 
25-Ambrose 
26-Morella 
27-Low   & Zain 
28-McCarthy 
29-Hillegersberg 
30-Jackson & Johansson 
31-Ramesh & Devadasan  
32-Sherehiy 
33-Sarkis 
34-Benchmarking 
35-Jackson & Johansson 
36-Co-operation 
37-Vokurka & Fliedner 
38-Ferdows & De Meyer 
39-Dependability 
40-Cost Efficiency 
41-Crocitto & Youssef 
42-Huang & Nof 
43-Van Hoek & Harrison & Christopher  
44-Fuzzy Logic 
45-Analytic Hierarchy Process (AHP) 

  منابع -8

اي بر چابکی سازمانی و تولید چابک، تهران، موسسه  ، مقدمه)1386(، احمد و شهایی، بهنام  جعفرنژاد]1[
 .کتاب مهربان نشر

 .دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانانتشارات ، مدیریت تولید و عملیات نوین، تهران، )1385(، احمد  جعفرنژاد]2[

هاي تولیدي در صنعت  گیري چابکی سازمان ارایه مدلی براي اندازه ،)1381(خوش سیما، غالمرضا ]3[
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