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 چکیده

 ها در حوزه رقابتي امروز است. ترين خصوصيات سازمان يكي از بزرگ  ،تغيير 
ها تغيير را در ابعاد مختلفي چون تغيير در تقاضاي و نظر مشتريان،  سازمان

كنند و جهت انطباق با محيط  هاي متغير تجربه مي و محيط فناوريهاي  نوآوري
هاي  ها، ديدگاه متغير و آشفته كسب وكار در تالش براي تغيير اولويت دائماً

 گذشته، دهه چند طي در باشند. بنابراين شان مي هاي سنتي استراتژيك و مدل

گيري  جديدي از پارادايم توليد با نام چابكي سمت نوع نسبتاً سمت به توليد صحنه
تغيير  پاسخ به ، توانايي سازمان براي12عنوان پارادايم قرن ه كرده است. چابكي ب

هايي را كه بر اساس اين تغيير ايجاد مي شود مورد بهره برداري قرار  است تا فرصت
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ها  ك سازي سازماندهد. مطالعات بسياري در ارتباط با اين استراتژي برنده و چاب
انجام شده است . اما نكته مهمي كه چندان ها  ونيز ارزيابي سطح چابكي در سازمان

 يك سازمان، يك سازي قرار نگرفته اين است كه آيا  چابك مورد توجه

 اين جهاني است؟ در اقتصاد عرصه در رقابت و فعاليت ناپذير اجتناب ضرورت

هاي محيطي كارخانه بسپار سازه از گروه  سعي شده است با شناسايي متغيرمقاله،
چابكي و تعيين وزن اهميت هاي  كارخانجات پارت الستيك به عنوان محرک

با به كاربستن اعداد فازي ها  و تركيب آنها  ونرخ عملكرد هر يك از اين محرک
 شاخصي براي ارزيابي سطح چابكي مورد نياز سازمان مورد مطالعه ارائه گردد. 

وزن اهمیت، شاخص  رتبه عملکردي، چابکی، منطق فازي،:  کلیديواژگان 
 چابکی فازي

  مقدمه

توجهي را كه از   هاي اخير، صنايع توليدي تغييرات چشمگير و قابل در دهه 
ها را  اند كه موفقيت و بقا سازمان محيط كسب و كار نشات مي گيرد؛ تجربه كرده

تحوالت و عدم اطمينان در دنياي  كند. شايد بتوان علت اين تغيير و تهديد مي
كسب و كار را قابليت دسترسي فزاينده به فناوري، رقابت شديد بر روي توسعه 

هاي  فناوري، جهاني شدن بازارها و رقابت جهاني، تغيير در ميزان دستمزد و مهارت
جان و همكاران، ]تر از همه افزايش انتظارات مشتريان دانست شغلي و مهم

ي پايدار و نامطمئن  موجب مواجهه با شرايط رقابت فزاينده . [1112،202-261
كسب و كار، چشم انداز استراتژيك و بازبيني  هاي اولويت در اصالحات عمده اي

و  شريفي]ها شده است هاي نسبتا معاصر در سازمان هاي سنتي و حتي مدل مدل
هاي گذشته  حل  توان گفت كه رويكردها و راه عبارتي مي  به .[11-7، 2111ژنگ، 

هاي سازماني و محيط بيروني  ديگر قابليت و توانايي خود را براي مقابله با چالش
هاي جديدي جايگزين  معاصر از دست داده اند، يا بهتر است رويكردها و ديدگاه

واقعيت ما را به سمت مفاهيمي جديد براي . اين [2236جعفر نژاد و شهايي، ] شوند
هاي حاصل از  واكنش موثر و مفيد به تغييرات و كسب مزيت رقابتي از فرصت
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 شود.   ها رهنمون، و از آن با عنوان چابكي ياد مي آن
از چابكي به عنوان توانايي سازمان در احساس و ادراک و پيش بيني تغييرات  

مد به اين تغييرات جهت آو كار و پاسخ مؤثر  [11-7 ،2111 ژنگ، و شريفي]
 ياد مي شودها  و حفظ بقا در برابر تهديدها  از فرصت يابي به مزيت رقابتي  دست

طور  . به[02-22، 2111؛ يوسف و همكاران، 111-132، 1116لين و همكاران، اد]
هاي چابك با پاسخ مناسب و سريع به تغييرات غير قابل  توان گفت سازمان كلي مي

آشنايي با خواسته هاي گوناگون مشتريان در زمينه قيمت، با هدف  بيني بازار پيش
 [212-1111،231بوتاني، ] شوند مي مشخصات، كيفيت،كميت و تحويل شناسايي

بر توانايي سازمان در توليد و تحويل محصول با  كه چابكي مستقيماً جايي ز آنا
هاي توليد، افزايش رضايت مشتري، حذف  بهترين قيمت، كاهش هزينه

 و لين]هايي با ارزش غير افزوده و افزايش و بهبود رقابت تاثير گذار است  فعاليت
هاي رقابت و  عنوان پايه  به [212-1111،231 بوتاني، ،111-132 ،1116 همكاران،

 ،111-132 ،1116 همكاران، و لين] حفظ بقا در بازار متالطم و متغير شناخته شده
و   [002-027، 1117و همكاران،  آگاروال ،؛ 22-02، 2111و همكاران،  يوسف
رسيدن به سطح عملكردي باالتر   يابي به آن بعنوان يك استراتژي برتر در دست

سازمان مركز توجه مديران است. اگر چه مديران و سازمانها با چالش دست يابي به 
چابكي مواجه هستند، اما بايد توجه داشت چابكي و دستيابي به چابكي هدف 

ي در بازار و محيط متالطم ابت جوياي ضروري براي حفظ رق نيست، بلكه وسيله
است كه آيا چابك سازي يك  شود اين الي كه در اين ميان مطرح مياست و سؤ

هاي اقتصادي جهاني است؟  ضرورت اجتناب ناپذير در عرصه رقابت و فعاليت
 ودـخ هاي نيازسازمان مورد چابكي ميزان بايداز براي پاسخ به اين سوال، مديران

 چابك به سازمان نياز سنجش و ارزيابي خود مستلزم هك كنند، كسب آگاهي

. هدف از اين مقاله كمك به [27-26، 2231و موسوي،  خورشيد است شدن
 نتيجه در و شدن، چابك به نياز سنجش و ارزيابي در توليدي هاي سازمان مديران

سازي در  چابك اتخاذ تصميمات سازمان است. سازي چابك اتخاذ تصميمات
بر پايه مدل مفهومي شريفي و ژنگ  و با رويكرد فازي صورت  پذيرفته  اين مقاله،
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در اين [222-263، 1116؛ لين و همكاران، 11-7 ،2111 ژنگ، و شريفي] است
هاي اندازه گيري سطح  هاي سازمان به عنوان شاخص  سنجش و ارزيابي از محك

 مورد نياز براي چابك شدن استفاده شده است.

 بیات تحقیقمروري بر اد

 [22-02 ،2111 ن،همكارا و يوسف] 12عنوان پارادايم قرن  سازمان چابك به 
طرفداران بسياري پيدا كرد و به عنوان يك استراتژي برنده براي سازمانهايي كه 

 و لين] المللي را دارند، تلقي گرديد قصد تبديل شدن به رهبران ملي و بين
مفهوم چابكي اولين بار به دنبال نشست بسياري از  .[111-132 ،1116 همكاران،

ها در  متخصصان علمي و اجرايي صنعت به منظور يافتن علل درماندگي شركت
هاي  راهبرد بنگاه"در گزارشي با عنوان  ها و تغييرات محيطي مقابله با چالش

توسط "توليدي در قرن بيست و يكم: ديدگاه متخصصان صنعتي
 شهايي، و نژاد جعفر[ منتشرو به همگان معرفي گرديد (Iacocca,1991)موسسه
چون گلدمن، نايجل،  نظران زيادي هم نيز صاحب تا كنون، از آن زمان ]2236

هاي چابكي  لفهؤ. . . به تبيين و تشريح ابعاد و مو پريس، داو، يوسف، گوناسكاران 
ران مد نظ اي كه بيشتر صاحب ها پرداختند. بافت و فضاي عمده در سطح سازمان

معتقد بودند،  اي كه متفقاً گونه همحور توليد و توليد كننده بود ب نظرداشتند،در
هاي  بهترين گزينه براي توليد و عرضه محصوالت متنوع و مطابق با خواسته

با وجود تعاريف زياد از واژه چابكي، . مشتري، بدون شك، توليد چابك است
سرعت و  "ي ، ايدهاين تعاريف عموماًهيچ يك از آنان مخالف و ناقض هم نيستند. 

 .[2236 شهايي، و نژاد جعفر ]دهند را نشان مي "تغيير در محيط كسب و كار

صورت توانايي سازمان جهت بقا و پيشرفت  مفهوم چابكي را به (2112داو ) 
دريك محيط كسب و كارغير قابل پيش بيني و دائما در حال تغيير تعريف مي 

كـارگيري اثربخـش دانـش  كند.به زعم وي چابكي نمايانگرتوانايي مديريت و بــه
كه سازمان توانايي رونق و شكوفايي در مــحيط كــسب و كــار  طوري   است، به

ر و پيش بيــني نشــده را داشته باشد و بيان مي كــند كــــه: چابكي= توانايي متــغي
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چنين مفاهيم چابكي را در  وي هم .[23-22، 2111و، دا]مديريت دانش   پاسخ +
گونه اي كه چابكي  كند به  چهار بعد هزينه، زمان، كيفيت و قلمرو مطرح مي

گنگولي و همكاران، ]سازمان با برقراري تعادل ميان اين چهار بعد حاصل مي شود 
يوسف و همكارانش چابكي را شناسايي است كه اين در حالي  [012-021، 1111

كيفيت(ازطريق يكپارچه  پذيري،نوآوري، انعطاف موفق مباني رقابتي )سرعت،
منظور دستيابي به  در يك محيط غني از دانش بهها  سازي منابع و انجام بهينه فعاليت

بر  دانند و در اين راستا محصول و خدمات برآمده از مشتري در يك بازار متغير مي
 21اي از  شان از ادبيات نظري و نيز تحقيقات ميداني، مجموعه  مبناي مطالعات

هاي كليدي، سازمان مجازي، قابليت تجديد  توانمندساز را در چهار بعد شايستگي
ظر مي رسد اين توانمند سازها در ــن  ساختار وسازمان دانش محور معرفي كردند. به

 و يوسف]د. نلي سازمان را تعيين مي كنواقع، ابعاد چابكي بوده و رفتار ك
 [22-02 ،2111 همكاران،

بكي يك واكنش فراگير و كامل به تغييرات گلدمن بر اين باور است كه چا 
بنياديني است كه در سيستم يا نظام حاكم بر رقابت كسب و كاري در اقتصادهاي 

دهد و در اين راستا چهار بعد غني سازي مشتري، تشريك   طراز اول رخ مي
كارگيري تاثير افراد و  مساعي، سازماندهي براي تغييرات غير قابل پيش بيني و به

-1111،231 بوتاني،]شمارند  ترين ابعاد چابكي بر مي عنوان مهم  ت را بهاطالعا
 با تغييرات سازمان عناصر فعاالنه و سريع انطباق به را چابكيكيد " [212

كند . چنين كسب و كاري بر فرايندها و  مي تعريف نشده بيني پيش و غيرمنتظره
ساختارهايي كه سرعت، انطباق پذيري و قدرت را تسهيل مي كنند سرمايه گذاري 

آورد كه توانايي رسيدن  طوري كه بنگاهي يك پارچه را بوجود مي كرده است، به
قابل پيش بيني و بسيار پويا بـاال ي كسب و كار غير به عملكرد رقابتي را در فضا

 از ".2236 شهايي، و نژاد جعفر]هاي جاري بنگاه است  برد و مناسب فعاليت مي
طرفي  بسياري ازمقاالت موجود در ادبيات تحقيق بر اين باورند كه چابكي بسط 

ثال سوافورد و م  .]21-2233،61نژاد و درويش،  جعفر[ توليد انعطاف پذير است
 ـصورت رابطه شايستگي  چابكي را به ـ ( رابطه انعطاف پذيري1116)همكارانش 
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كه  تمركز بر خارج دارند، در حاليها  اند و معتقدند كه قابليت قابليت در نظر گرفته
شوند.  مي ها در نظر گرفته ها بر درون متمركزند و مقدم بر قابليت شايستگي

و  سوافورد[ شوند مشتق ميها  از شايستگيها  آنان قابليتعبارتي از ديدگاه  به
(، چابكي را قابليتي 1111)كريستوفر و همكارانش  ]271-233، 1116همكاران، 

كنند كه در بر گيرنده كليه ساختارهايي  در كسب و كار معرفي مي
تر از همه نگرش هاست.  اطالعاتي، فرايندهاي لجستيك و مهمهاي  سازماني،سيستم

و  آيد مي حساب هاي كليدي يك سازمان به نعطاف پذيري از ويژگيبه زعم آنان ا
توليد انعطاف هاي  عنوان يك مفهوم كسب و كار به سيستم  قطعا ريشه چابكي به

( 2111)ژنگ به زعم شريفي و   ]27-00 ،1111كريستوفر،[ گردد پذير باز مي
ي به معناي توانايي هر سازمان در احساس، ادراک و پيش بيني تغييرات چابك

موجود در محيط كسب و كار است. چنين سازماني بايد بتواند تغييرات محيطي را 
چنين در جايي  عنوان عوامل رشد و شكوفايي بنگرد. هم هها ب تشخيص داده و به آن

غير منتظره براي مقابله با هاي  ديگر، چابكي را توانايي فائق آمدن بر چالش
عنوان   هسابقه محيط كسب و كار و كسب مزيت از تغييرات، ب تهديدات بي

 .]11-7 ،2111 ژنگ، و شريفي[ كنند هاي رشد و پيشرفت تعريف مي فرصت

توان گفت تحقيقات زيادي در زمينه ارائه تعريفي جامع از چابكي  طور كلي مي  به
ود تفاوت در آنها، تمامي تعاريف متفقاً سازمان انجام شده است، كه علي رغم وج

چابك را سازماني پويا، موقعيت گرا، تغيير پذير و رشد محور معرفي مي كندو 
همگان بر ايده سرعت عمل و نيز شناسايي تغييرات محيط كسب و كار در جهت 

؛ شريفي  27-00 ،1111كريستوفر،]ها ،توافق دارند  نشان دادن پاسخ مناسب به آن
در اين مقاله نيز، [07-61، 1112؛ گياچتي و همكاران، 272-211، 1112و پاوار، 

  را قابليت پاسخ (، آن2111) بر مبناي مفاهيم چابكي از ديدگاه شريفي و ژنگ
منظور كسب مزاياي رقابتي  و كار به گويي مؤثر و بهنگام به تغييرات محيط كسب

 كنيم.  مواجهه با تهديدهاي محيطي تعريف مي و حفظ و بقاي سازمان در
ادبيات تحقيق مقاالت متعددي را مي توان يافت كه يافتن  عالوه، در  به 

مانند  اند.    داده هايي براي ارزيابي چابكي سازمان را محور بحث خود قرار روش
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(، 1111(، گنگولي و همكاران )2112لدمن و همكاران )(،گ2110و1112داو)
ها  بر روي  ( كه بيشتر آن1116(و داتا )1112(، ون هوک )2111گرانسون )

متمركز  (AI)چگونگي افزايش چابكي سازمان و متعاقبا استخراج شاخص چابكي 
 بودند.

عنوان توانايي سازمان در تسريع  كومار و موت واني مفهوم چابكي را به مثالً 
ها در مسير تلقي مي كنند كه در نتيجه معياري مستقيم براي رقابت پذيري  فعاليت

مبتني بر دوران و عصر سازمان بحساب مي آيد.اين دو، براي تعيين اثر بخشي 
تعريف كردند كه  (AI) سازمان در هنگام رقابت، معياري به نام شاخص چابكي

ارزش تركيبي جايگاه استراتژيك چابكي سازمان را در يك مقياس درصدي نشان 
را  كه سطر هاي آن مي دهد. در اين روش شاخص چابكي به كمك ماتريسي

عوامل چابــكي )مسير جريان اطالعات، فناوري، منابع انساني، كيفيت و انعطاف 
وط به يك مسير بحراني )طراحي محصول، را زمان مرب  پذيري( و ستون هاي آن

 شود گيري مي دهد؛ اندازه مدل اوليه، توليد، ساخت و حمل و نقل( تشكيل مي

  . [26-22، 2112و موتواني،  كومار]
كنند.  بسياري از مقاالت روش هاي شاخص چابكي يك پارچه را پيشنهاد مي 

هاي  ها شاخص چابكي را با تركيب شدت سطوح توانمندي در اين حالت آن
 همكاران، و لين [ مي شود دست مي آورندو بدين به صورت زير محاسبه چابكي به

1116، 263-222[: 
 

                ∑   

 

   

 

 است. iاز سازمان jسطح چابكي توانمندي     كه در آن
هاي ديگري از اندازه گيري بر مبناي مفهوم منطقي فرايند تحليل  عالوه روش به 

طراحي شدند كه با استفاده از اين روش ها، ارزيابي تكنيك  (AHP)سلسله مراتب 
 همكاران، و لين ]رود مقايسه دو جفتي جهت ارزيابي قابليت هاي چابكي بكار مي

1116، 263-222] 
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ترين عامل محرک چابكي  ( با ارائه مدلي، تغيير را مهم1111يانگ و لي) 
معرفي كردند كه عمدتا در نيازهاي مشتري، مالک هاي رقابتي، بازار، فن آوري و 
مؤلفه هاي اجتماعي قابل مشاهده است. بر اساس اين مدل سازمان براي رويارويي 

ت هاي انعطاف پذيري، شايستگي، و مقابله با اين تغييرات، به مجموعه اي از قابلي
هاي سفارش  گويي و سرعت نيازمند است. در اين مطالعه بر اساس ويژگي پاسخ

انبوه از توليد محصول و بر اساس نيازهاي توليد چابك، سيستم ارزيابي چابكي 
ترتيب وزن چابكي و شاخص  به   و   توليد محصول معرفي شد. در اين ارزيابي 

صورت زير تعريف مي  ت چابكي مي باشند. و شاخص چابكي بهابليــچابكي هر ق
                                                                                                                                            :                                                                                                                            [601-600، 1111يانگ و لي، ]شود: 

                ∑  

 

   

    

   ∑  

 

   

   

( بر مبناي روش باال و با استفاده از مفاهيم فازي ، 1116لين و همكارانش) 
چابكي را در يك سازمان توليدي با سفارش انبوه ارزيابي و با استفاده قابليت هاي 

شاخص ها  از تعيين نرخ و وزن هاي كالمي براي هر قابليت، و جمع وزن و نرخ
-263 ،1116 همكاران، و لين] را براي آن سازمان  تعيين كردند (FAI)چابكي

( ، در مقاالت بسياري از منطق فازي در اندازه گيري 1116عالوه بر لين ) .[222
را ذهني و گنگ بودن  ميزان چابكي استفاده شده است. شايد به توان دليل آن

شاخصه هاي چابكي و توانايي منطق فازي به عنوان ابزاري مناسب براي حل مسائل 
 همكاران، و لين ؛111-132 ،1116 همكاران، و لين] گنگ و غير دقيق بيان كرد

1116، 263-222]. 
جا كه در تحقيقات پيشين تمركز بر روي ارزيابي و سنجش سطح چابكي  از آن 

توليد فعلي سازمان بوده است، هيچ كدام سطح نياز به چابك شدن سازمان را مورد 
ها در مواجه با تغييرات و فشارهاي  بررسي قرار نداده اند. در حالي كه سازمان

زيابي سطح جاري چابكي متفاوت، سطح چابكي متفاوتي را نياز دارند، ار
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كند جايگاه خود را در ارتباط با چابكي سازمان  مي ها تنها به آنان كمك سازمان
ها در رسيدن به سطوح باالتر چابكي بدون در نظر  شان بدانند و هدف گذاري آن

گرفتن سطح مورد نياز براي چابك شدن براي آن سازمان انجام پذيرد. كه نتيجه 
اضافي بر سازمان است. در اين تحقيق سعي شده است هاي  هآن، تنها تحميل هزين

و تغييرات محيطي و ها  بر مبناي مدل شريفي و ژنگ به دليل در نظر گرفتن محرک
منظور كمك به مديران جهت درک و  با استفاده از منطق فازي، روشي را به

 .شناخت سطح چابكي مورد نياز سازمان ارائه گردد

 روش تحقیق   

( به محرک هاي چابكي 2( )شكل 2111مفهومي شريفي و ژنگ )در مدل  
 و انجام كسب جديد طرق جوي جست به را شركت يك اشاره شده است  كه

از سازماني ها  سازد. اين محرک مي ملزم خود رقابتي برتري حفظ براي كارخود
 تغييرات كه چنان كنند. هم به سازمان ديگر و از موقعيتي به موقعيت ديگر تغيير مي

 نياز مورد چابكي درجات باشند، مي متفاوت شركت فشارهاي روياروي و

 شركت نياز مورد چابكي سطح عنوان به درجه خواهد بود. ايـن متفاوتها  شركت

 و كسب محيط آشفتگي عوامل متنوعي چون از شود، كه تابع مستقيمي مي تعريف
ارجي نظير هاي خ محيط رقابتي، خصوصيات شركت و محرک شركت، كار

 براي شرايط هرچه واقع در است. انتظارات مشتريان، فناوري و عوامل اجتماعي

 شدن چابك به بيشتري نياز سازمان باشد، تر پيچيده و متغيرتر كار كسب و انجام

 .[11-7 ،2111 ژنگ، و شريفي] دارد
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 (7000مدل مفهومی شریفی و ژنگ) .7شکل 

را با سطح  توان تفاوت آن با مشخص شدن سطح چابكي مورد نياز سازمان، مي 
روش انجام اين تحقيق مطابق  تصميمات آينده قرار داد.فعلي مبنايي براي 

( شامل 1چارچوب طراحي شده براي اندازه گيري سطح چابكي مورد نياز )شكل 
 و لين [ مراحل زير است. اين چارچوب با الهام گرفتن از روش لين و همكارانش

 و بر اساس شرايط اين تحقيق طراحي گرديده است: ]222-263 ،1116 همكاران،
  شناسايي و طبقه بندي تغييرات و فشارهاي محيطي سازمان )محرک هاي

 چابكي(

 تعيين معيارهاي اندازه گيري و ارزيابي 

 هاي زبان شناختي ارزيابي 

 تخمين واژه هاي كالمي با اعداد فازي 

 ارزيابي رتبه عملكردي و اهميت اوزان براي محرک هاي چابكي 

 دست آوردن شاخص جمع بندي فازي رتبه عملكردي و اهميت اوزان براي به 

  (FAI) فازي چابكي سازمان

 انطباق شاخص چابكي با سطح زباني مناسب 
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 عملكرد ـبا استفاده از شاخص اهميت   انع پيشرفتتحليل و شناخت مو 
(FPII) 

شناسایی و طبقه بندي تغییرات و فشارهاي محیطی سازمان گام اول: 
 هاي چابکی( ) محرك

تواند سازمان را در جهت  دهد ومي تغييراتي كه در محيط كسب و كار رخ مي 
ي ها همان محرکدست آوردن مزيت رقابتي هدايت كند،  موقعيت هاي جديد و به

توان گفت كه تغيير و به طور خاص افزايش سرعت و  چابكي هستند.  در واقع مي
شدت تغيير عامل اصلي حركت در جهت چابـكي مي باشد. تعيين ويژگي و نوع 
تغيير كار دشواريست زيرا سازمانهاي گوناگون با شرايط و مشخصات گوناگون 

گاه ممكن است تغييري كه براي يك  تغييرات متفاوتي را تجربه مي كنند.و حتي
سازمان نامطلوب است براي سازمان ديگر و يا حتي همان سازمان در زمان و مكان 

 [11-7 ،2111 ژنگ، و شريفي] حساب آيده ديگر نامطلوب نباشد و يا فرصت ب
 .داده شده است 1طبقه بندي تغييرات از ديدگاه شريفي و ژنگ در جدول شماره 

 گیري و ارزیابی گام دوم: تعیین معیارهاي اندازه

 اي از عوامل كه به زعم شريفي و ژنگ مجموعهبراساس ادبيات تحقيق،  
( به عنوان شاخص و مبنايي براي ارزيابي آشفتگي محيط و شرايط ويژه 2111)

 گروه ماهيت محيط بازار، 7سازمان بودند، در 
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  گیري سطح چابکی مورد نیاز چارچوب طراحی شده براي اندازه .2شکل 

 سطح و ضريب تغيير درشرايط رقابت، وضعيت در حال تغيير فناوري،  
هاي مشتري، تحوالت فرهنگي و اجتماعي، پيچيدگي در محصوالت و  نيازمندي

 ژنگ، و شريفي[ شوند فرايندها و اهميت ارتباط با تامين كنندگان دسته بندي مي
ژنگ بر اساس پيشنهادي آقايان شريفي و  در اين تحقيق، عوامل ]7-11 ،2111

)كارخانه بسپار  شرايط و مشخصات سازمان مورد مطالعه ما، شركت پارت الستيك
( استخراج 2شاخص )جدول 23سازه( از فعاالن صنعت الستيك در ايران، در قالب 

شده از ادبيات تحقيق، براي درک و ارزيابي واضح تري از آشفتگي محيط و 
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شرايط ويژه سازمان تعيين شدند. و در قالب يك پرسشنامه در اختيار خبرگان 
ترتيب درباره   هر شاخص داراي دو سوال به اين پرسشنامه بازاي مي گيرد. رارــــق

 رتبه عملكردي و اهميت آن شاخص در سازمان است.

 بندي تغییرات بر اساس ماهیت طبقه. 2جدول

 اجزاي تغییر حوزه تغییر

 تغییر در بازار

 هاي مختلف و متنوع مشتریان الف( رشد گروه
 ب( تغییرات سیاسی ملی و بین المللی

 هاي محصول لددر م ج( نرخ فزاینده تغییر
 د( کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت

 هاي رقابتی تغییر در معیار

 الف( بازار به شدت متغییر
 ب( افزایش فشار براي کاهش هزینه ها

 ج( افزایش فشار رقابت بازار جهانی
 د( کاهش زمان ارایه محصوالت جدید به بازار

 ه( پاسخگو بودن رقبا به تغییرات 
 ابتکار و خالقیتو( نرخ فزاینده 

 تغییر در نیازمندیهاي
 مصرف کنندگان

 الف( نیاز به محصوالت و خدمات انفرادي
 نگام بودن نسبت به بازاره ب( زمان تحویل کوتاهتر و به

 ( افزایش انتظارات نسبت به کیفیتج
 د( تغییرات ناگهانی در مقدار و مشخصات سفارشات

 تغییر در تکنولوژي

 تولیدي بسیار کارا, سریع و مقرون به صرفهالف( معرفی تجهیزات 
 هاي جدید نرم ) نرم افزارها و روشها ( ب( معرفی تکنولوژي

 ج( ورود تکنولوژي اطالعات در تکنولوژیهاي جدید

 تغییردر عوامل اجتماعی

 الف( فشارهاي محیط
 ب( فشارهاي قانونی و سیاسی

 ج( مسایل فرهنگی
 هاي کارگري د( انتظارات نیروي کار و سازمان

 ه ( تغییرات تعهدات اجتماعی
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جهت ارزیابی سطح مورد نیاز براي چابک شدن هاي بکار گرفته شده  شاخص. 3جدول
 بر اساس ادبیات تحقیق

 )محرك ها(ها  شاخص بعامن

 D1 بازار در حال تغییر سریع  [5, 2]

 D2 روند تخصصی شدن بازار [91]

 D3 نوسان قیمت در بازار [2]

 D4 افزایش فشار برای کاهش قیمت در بازار  [2]

 D5 های محصول در مدل افزایش ضریب تغییر  [2]

 D6 تغییرات ناگهانی در کمیت و مشخصات سفارش  [2]

 D7 افزایش ضریب نوآوری  [91]

 D8 جهانیافزایش فشار رقابت در بازار   [91, 2]

 D9 افزایش فشار رقابت در بازار داخلی  [91]

 D10 تغییراتگویی رقبا به  پاسخ  [2]

 D11 ها و سلیقه مشتریان افزایش تغییر در نیازمندی  [2]

 D12 افزایش انتظارات کیفی مشتریان  [2]

 D13 موقع محصول هتحویل سریع و ب  [2]

 D14 آوریهای جدید معرفی فن  [22, 2]

 D15 فشارهای زیست محیطی  [2]

 D16 انتظارات نیروی کار و محیط کاری  [2]

 D17 ظهور تحوالت اقتصادی  [2]

 D18 سیاسی -فشارهای حقوقی   [2]
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هاي زبان شناختی و تخمین واژه هاي کالمی با اعداد  ارزیابی گام سوم:
 فازي

سطح مورد نياز به چابك شدن در سازمان مورد نظر بر مبناي روش ارزيابي  
 و لين ] .( صورت پذيرفت1116ارزيابي چابكي ارائه شده توسط لين و همكارانش)

ها از  براي ارزيابي رتبه عملكرد و اهميت شاخص [222-263 ،1116 همكاران،
اصطالحات زبان شناختي استفاده گرديد. در اين مقاله از اعداد فازي مثلثي براي 

هاي زبانشناختي استفاده گرديد. به منظور فازي كردن و رتبه دهي  نشان دادن ارزش
اهميت اوزان شاخص ها، با توجه به مطالعات يانگ و به وضعيت رتبه عملكرد و 

دهد، از  را مد نظر قرار ميها  اي كه انسان تفاوت ( و در نظرگرفتن نحوه1111لي)
 0طيف فازي هفت تايي براي توابع متناظر با متغير هاي كالمي مطابق جدول 

 [601-600، 1111و لي،  يانگ ،222-263 ،1116 همكاران، و لين ]استفاده شد

 هاي کالمی توابع متناظر با متغیر. 4جدول 

 

 

 رتبه عملکرد وزن اهمیت

 عدد فازي متغییر کالمی عدد فازي متغییر کالمی

 (VL)خیلی کم  

 (L)کم  
 (FL)متوسط کم  

 (M) متوسط
 متوسط زیاد

(FH) 
 (H) زیاد

خیلی   
 (VH)زیاد

(0,0. 05,0. 15) 
(0. 1,0. 2,0. 3) 

(0. 2,0. 35,0. 5) 
(0. 3,0. 5,0. 7) 

(0. 5,0. 65,0. 8) 
(0. 7,0. 8,0. 9) 
(0. 85,0. 95,1) 

 (Q)بدون تغییر ساکن و  
پایدار و با حداقل   

 (C)تغییرات
 (P) تغییرات ضعیف 
 (F)تغییرات متوسط  

 (G) تغییرات باال
 (VG)تغییرات بسیار باال  

کامال متغیر وغیر قابل پیش   
 (M)بینی

(0,0. 05,0. 15) 
(0. 1,0. 2,0. 3) 

(0. 2,0. 35,0. 5) 
(0. 3,0. 5,0. 7) 

(0. 5,0. 65,0. 8) 
(0. 7,0. 8,0. 9) 
(0. 85,0. 95,1) 
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هاي  گام چهارم: ارزیابی رتبه عملکردي و اهمیت اوزان براي محرك
 چابکی

پس از تعيين متغيرهاي كالمي براي ارزيابي رتبه عملكرد و وزن اهميت  
استراتژي ها، مشخصات، تغييرات و ها  محرک هاي چابكي، بر مبناي سياست

محيطي و اطالعات رقابتي سازمان و نيز دانش و تجربه كارشناسان،از واژگان 
ها استفاده  عملكرد هر يك از محرک   طور مستقيم براي تعيين درجه كالمي به

ها را بر  عالوه كارشناسان وزن اهميت مرتبط با هر يك از محرکه شود. ب مي
و در  كنند. تراتژي و تمايالت رقابتي آن سازمان مشخص ميو اسها  مبناي سياست

استفاده  (Et : t= 1,2,..,5) نهايت از عملگر ميانگين براي تجميع نظر كارشناسان
شود. نتايج تجميع شده كارشناسان درباره رتبه عملكردي و اهميت اوزان در  مي

 .نشان داده شده است 2جدول 

عملکردي و اهمیت اوزان براي گام پنجم: جمع بندي فازي رتبه 
 (FAI) دست آوردن شاخص چابکی سازمان به

دست آوردن شاخص چابكي فازي بايد اطالعات مربوط به رتبه  براي به 
گذار بر چابكي را تركيب كرد . براي  عملكرد و وزن اهميت تمامي عوامل تاثير

اط با اعداد فازي دست آمده در ارتب ميانگين ارزيابي فازي اطالعات به  اين منظور
و اعداد فازي نسبت داده                   هاي زباني نسبت داده شده به رتبه

فاكتور  nهر يك از                    شده به وزن اهميت زباني
ارزيابي               )  كار شناس  mكه توسط                )

 شود: زير محاسبه مي صورت شده اند، به
 

   (        )                                             

 (1) 

   (        )                                          

  (2) 
  



 
 

 

 محرک ها (Rj)  نرخ عملکرد (Wj) درجه اهمیت

AVE(R) E2 E3 E4 E5 E1 AVE(W) E2 E3 E4 E5 E1  

(0. 36,0. 53,0. 70) FH M M FH FL (0. 2,0. 35,0. 5) C F P C F D1 

(0. 42,0. 56,0. 70) FH FH FH L FH (0. 36,0. 53,0. 7) F G F P G D2 

(0. 12,0. 20,0. 31) VL L VL VL FH (0. 44,0. 56,0. 66) C F M C M D3 

(0. 69,0. 80,0. 90) FH H H VH H (0. 57,0. 71,0. 84) G G G G M D4 

(0. 36,0. 47,0. 59) FL H H FL VL (0. 2,0. 32,0. 45) C G F C Q D5 

(0. 50,0. 65,0. 80) M H FH M H (0. 34,0. 47,0. 6) P G C P VG D6 

(0. 70,0. 80,0. 90) H H H H H (0. 66,0. 77,0. 88) VG VG G VG VG D7 

(0. 30,0. 44,0. 59) M M FL H VL (0. 26,0. 38,0. 51) VG P C F Q D8 

(0. 08,0. 17,0. 29) VL M L VL VL (0. 060,0. 14,0. 25) Q P C Q Q D9 

(0. 48,0. 59,0. 70) H FL L FL H (0. 24,0. 41,0. 58) P F P P F D10 

(0. 40,0. 56,0. 72) FH M FH FH FL (0. 4,0. 56,0. 72) G F G G P D11 

(0. 66,0. 77,0. 88) H FH H H H (0. 530,0. 68,0. 82) F G VG F M D12 

(0. 36,0. 53,0. 70) M FH FH M FL (0. 4,0. 56,0. 72) F G VG F P D13 

(0. 49,0. 65,0. 80) FL FH FH FL H (0. 42,0. 56,0. 7) P F VG P VG D14 

(0. 44,0. 59,0. 74) M H H M L (0. 28,0. 44,0. 6) F G P F C D15 

(0. 50,0. 65,0. 80) FL H M FH FH (0. 28,0. 44,0. 6) P P P F G D16 

(0. 57,0. 71,0. 84) FH FH FH FH VH (0. 65,0. 77,0. 88) G VG VG G M D17 

(0. 54,0. 68,0. 82) FH FH FH FH H (0. 54,0. 68,0. 82) G VG G G VG D18 

 . عملکرد کارخانه در شاخص ها و درجه اهمیت آنها به صورت متغیرهای زبانی5جدول 
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به ترتيب نشان دهنده ميانگين رتبه فازي و ميانگين     و    كه  ر صورتيد 
توسط كميته ارزيابان باشند، شاخص كل   jوزن فازي نسبت داده شده به عامل 

 :[21]شود بصورت زير تعريف مي
    ∑   

         ∑   
 
   ⁄                                                     () 

 

 و براي كارخانه بسپارسازه عبارتست از:
FAI = (0. 4238, 0. 5546, 0. 6865) 

كه عدد بدست آمده، يك عدد فازي مثلثي است براي درک  جائي از آن  
 كنيم. شدن آنرا با واژگان كالمي منطبق ميواضح تر از سطح مورد نياز به چابك 

 گام ششم: انطباق شاخص چابکی با سطح زبانی مناسب

در اين مرحله، براي شناسايي سطح چابكي مورد نياز سازمان، شاخص چابكي  
دست آمده را با سطوح زباني كه تابع عضويت مشابه با آن و يا نزديك به  فازي به

 دهيم. آن دارند، تطبيق مي
هاي زيادي براي تطبيق تابع عضويت با واژگان كالمي پيشنهاد شده است.  روش 

( تقريب 1( فاصله اقليدسي )2از: )  اند  سه روش شناخته شده در اين رابطه عبارت
. در اين تحقيق از روش اقليدسي بعلت شباهت [12]( تجزيه تكه اي2متوالي و )

 زياد آن به روش درک انسان در درک نزديكي استفاده مي شود. 
 ( مجموعه واژگان كالمي براي سطوح چابكي را2231صفائي و عجمي) 

كنند كه در اين تحقيق مورد  سطح معرفي مي 1همراه توابع فازي متناظرشان در  به
گيرد. اين سطوح كه در اين تحقيق به عنوان سطح مورد نياز  استفاده قرار مي

 =} كامال چابك(XL)عبارتند از: سطوح چابكي اند چابكي سازمان معرفي شده
(DA)بشدت چابك ، (EA)خيلي چابك ، خيلي (VA)يلي چابك، خ (HA)، 

غير  ،(LA) كم چابك ، خيلي(SA) ، كم چابكFA) ، نسبتا چابك(A) چابك
{. توابع عضويت مرتبط با هر يك ازنه سطح مذكور در جدول  (S) چابك
نشان داده شده است. سپس با استفاده از روش فاصله اقليدسي، فاصله  6شماره

موعه سطوح چابكي تا هر يك از اعضا مج FAIاز شاخص چابكي  Dاقليدسي 
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 [23, 0]شود مطابق فرمول زير محاسبه مي

(4)           {∑                 
     }

 
 ⁄                      

          

{          }  كه در آن   براي ساده سازي         

 . [0]گيريم در نظر مي {                          }  

 واژگان کالمی و توابع متناظر آنها براي سطوح مورد نیاز براي چابک شدن .6جدول

 اعداد فازي مثلثی هاي زبانی مقیاس 

S (2 .1,0 .0,0) غیر چابك 

LA 
SA 

 (3 .2,0 .1,0 .0) خیلی کم چابك

 (4 .3,0 .2,0 .0) کم چابك

FA (5 .4,0 .3,0 .0) نسبتا چابك 

A (6 .5,0 .4,0 .0) چابك 

HA (7 .6,0 .5,0 .0) خیلی چابك 

VA (8 .7,0 .6,0 .0) خیلی خیلی چابك 

EA 
DA 

 بشدت چابك

 کامال چابك

(0. 7,0. 8,0. 9) 

(0. 8,0. 9,1) 

 

فواصل  MATLABو با استفاده از نرم افزار  0در فرمول  FAIبا جايگذاري  
 نشان داده شده اند. 2و نمودار شكل  7محاسبه و در جدول اقليدسي 
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 فاصله اقلیدسی سطح مورد نیاز چابکی از اعضا مجموعه سطوح چابکی. 1جدول 

فاصله اقلیدسی از مجموعه 
 (XLاعضا سطوح چابکی )

فاصله اقلیدسی از مجموعه 
 (XLسطوح چابکی )اعضا 

فاصله اقلیدسی از مجموعه 
 (XLاعضا سطوح چابکی )

0. 2551 D(FAI,VA) 0. 4267 D(FAI,EA) 0. 8556 D(FAI,DA) 

0. 2721 D(FAI,FA) 0. 1050 D(FAI,A) 0. 0897 D(FAI,HA) 

0. 7893 D(FAI,NA) 0. 6164 D(FAI,LA) 0. 8151 D(FAI,SA) 

 

 
 زبانیتابع عضویت متغیرهاي . 3شکل

بيانگر انطباق و يا نزديكي شاخص فازي  Dكمترين فاصله كه  جايي از آن 
از  دست آمده با سطح چابكي كارخانه بسپار سازه دارد بر اساس دادهاي برآمده به

شود كمترين فاصله مربوط به سطح خيلي  مشاهده مي 2شكل و نمودار 7جدول
كه كارخانه مورد مطالعه بر  است. اين بدان معناست 11317( با فاصله HAچابك )

هاي محيط كسب و كار نيازمند سطح خيلي چابك  اساس تغييرات و آشفتگي
  .است

 گام هفتم: تجزیه و تحلیل

عملكرد  ـ كند كه شاخص اهميت اشاره مي (1116لين و همكارانش) 
يك شاخص تركيبي از وزن اهميت و رتبه عملكرد هر عامل  است كه  FPIIفازي

درجه  كاهش يابد، FPIIنشانگر اثرات وارد بر سطح چابكي است. هر قدر 
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اثربخشي شاخص در ارتقاي چابكي سازمان كاهش مي يابد. به اين ترتيب لين و 
نع كنند از رتبه اين شاخص براي شناسايي موا پيشنهاد مي (1116همكارانش)

 .[21]دهند ارائه مي FPII استفاده گردد و فرمول زير را براي محاسبه
(2)              

  
(6)     

               
 

باعث كاهش اثر بخشي شاخص در ارتقاي چابكي  FPIIجا كه كاهش  از آن 
گذار  عنوان شاخصي جهت تعيين عوامل محيطي تاثير شود، در اين مقاله از آن به مي

كنيم. براي اين منظور پس از محاسبه  بر سطح چابكي موجود سازمان استفاده مي
FPII ها را به اعداد قطعي تبديل و سپس رتبه بندي را انجام مي دهيم. ،آن 

ركز ثقل، مينيمم ميانگين، هاي زيادي از جمله روش م براي فازي زدايي روش 
بندي  حداكثر، امتياز قطعي پيشنهاد شده است. در اين مقاله از روش رتبهـ  حداقل

( استفاده شده است. در اين روش امتياز 2111چپ چن و هوانگ )ـ  فازي راست
آيد و اين  دست مي كل يك عدد فازي از مقدار امتيازات چپ و راست آن به

( و max( و حداكثر)minدو مجموعه ويژه حداقل )امتيازات چپ و راست از 
با فرض   maxو  minاين دو مجموعه   آيد. مي دست درجه عضويت عدد فازي به

 .[11]شود  مي تعريف 3و 7صورت رابطه  باشد به [0,1]اينكه دامنه اعداد فازي 

µ
   

    {
                
                   

                                                 () 

µ
   

    {
          
            

                                                () 

 شود: كه امتياز سمت چپ و راست از رابطه زير محاسبه مي
µ

 
            µ

   
    µ

 
                                                () 

µ
 
            µ

   
    µ

 
                                              () 

 كنيم: دست آوردن اين امتيازات ، امتياز كل را از رابطه زير محاسبه مي با به

µ
 
    

 µ 
      µ 

    

 
                                                             () 

 اند. نمايش داده شده 3نتايج حاصل در جدول 
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در هر شاخص به معناي اين  FPIIطور كه توضيح داده شد ، باالتر بودن  همان 
ترين تاثير را در سطح چابكي موجود دارد. در محاسبات  است كه آن شاخص بيش

بيشترين  D3ها، مشاهده شد كه شاخص  عمل آمده و پس از رتبه بندي شاخص به
رتبه را داراست و اين به آن معنا است كه در شركت پارت الستيك و در كارخانه 

ت در بازار عاملي بسيار مهم در چابكي آن سازمان است. بسپار سازه نوسانات قيم
 زمان تحويل محصول، هم چنين تغييرات در عواملي مانند انتظار مشتريان در مورد

نيازمندي و سليقه مشتريان و نيز تغيير در روند تخصصي شدن بازار از عوامل تاثير 
املي چون گذار بر سطح چابكي موجود آن شركت است. از طرفي تغيير در عو

رقباي مستقيم در بازار جهاني كمترين تاثير را در تعيين سطح چابكي موجود 
 سازمان دارد.

 گیري بحث و نتیجه

تغييرات در محيط بازار و تغيير در  علت ابداعات فناوري، افزايش رقابت به 
در محيط كسب و كار امروزي شده    ها هاي مشتريان جزو الينفك سازمان خواسته

بيني در محيط، توانايي سازمان را  عالوه تغييرات غيرمطمئن و غيرقابل پيش است. به
يابي و بهبود مزيت رقابتي  براي وفق پيدا كردن با تغييرات غيرمنتظره جهت دست

هاي  بحراني كرده است.اين موقعيت بحراني سازمان را مجبور به بازبيني در اولويت
ر به بازبيني مدل هاي موجود در آن هاي استراتژيك و نيز وادا ديدگاه تجاري،

  مستمر، تغييرات بر مؤثر طور به بايد ها شركت مي كند. در اين شرايط شركت
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 مورد ارزیابیهاي  . رتبه بندي شاخص8جدول

 رتبه Wj Rj FPII-(1,1,1) شاخص

D1 0.64 0.47 0.30 2.00 3.50 5.00 1.2800 1.6450 1.5000 0.9897 

D2 0.58 0.44 0.30 3.60 5.30 7.00 2.0880 2.3320 2.1000 1.0924 

D3 0.88 0.80 0.69 4.40 5.60 6.60 3.8720 4.4800 4.5540 1.2731 

D4 0.31 0.20 0.10 5.70 7.10 8.40 1.7670 1.4200 0.8400 0.8707 

D5 0.64 0.53 0.41 2.00 3.20 4.50 1.2800 1.6960 1.8450 0.9942 

D6 0.50 0.35 0.20 3.40 4.70 6.00 1.7000 1.6450 1.2000 0.9512 

D7 0.30 0.20 0.10 6.60 7.70 8.80 1.9800 1.5400 0.8800 0.9020 

D8 0.70 0.56 0.41 2.60 3.80 5.10 1.8200 2.1280 2.0910 1.0598 

D9 0.92 0.83 0.71 0.60 1.40 2.50 0.5520 1.1620 1.7750 0.9035 

D10 0.52 0.41 0.30 2.40 4.10 5.80 1.2480 1.6810 1.7400 0.9982 

D11 0.60 0.44 0.28 4.00 5.60 7.20 2.4000 2.4640 2.0160 1.1051 

D12 0.34 0.23 0.12 5.30 6.80 8.20 1.8020 1.5640 0.9840 0.9212 

D13 0.64 0.47 0.30 4.00 5.60 7.20 2.5600 2.6320 2.1600 1.1279 

D14 0.51 0.35 0.20 4.20 5.60 7.00 2.1420 1.9600 1.4000 1.0119 

D15 0.56 0.41 0.26 2.80 4.40 6.00 1.5680 1.8040 1.5600 1.0083 

D16 0.50 0.35 0.20 2.80 4.40 6.00 1.4000 1.5400 1.2000 0.9436 

D17 0.43 0.29 0.16 6.50 7.70 8.80 2.7950 2.2330 1.4080 1.0502 

D18 0.46 0.32 0.18 5.40 6.80 8.20 2.4840 2.1760 1.4760 1.0498 

 

 شدن، ونيز برخواسته هاي مشتريان در ارتباط با رقابتي غيرمنتظره براي و پيوسته 

 و سريع آيند. بنابراين توانايي واكنش فائق باهزينه اندک باالي محصوالت كيفيت
 مشخصه قطعي يك مشتري، نيازهاي تأمين و زمان( بر مبتني )رقابت اثربخش

است كه از آن با نام  شده توليدي ي  ها شركت از بسياري براي جويي  رقابت
 سطح از توليدي هاي سازمان مديران كنند. بنابراين الزم است كه چابكي ياد مي

 ناپذير اجتناب ضرورت عنوان يك  به مورد نياز سازمان شان و فعلي چابكي

براي  .رقابتي،آگاه باشند جهاني اقتصاد عرصه در و رقابتي امروز دنياي در فعاليت
شركت با ابزارهاي دقيق و قابل  نياز مورد و چابكي فعلي سطح ارزيابي اين آگاهي
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 به نياز سطح ارزيابي و سنجش براي مدلي مقاله، اين است. در اندازه گيري الزم

و بر  AIتوليدي براساس محاسبه شاخص چابكي كل  هاي  شدن سازمان چابك
 است. شده طراحي مبناي قوانين فازي

گيري ميزان چابكي مورد نياز در سازمان هاي  اندازهدر اين تحقيق با هدف  
 و شريفي]توليدي، و بر پايه مدل مفهومي شريفي و ژنگ و مطابق تحقيقات قبلي

ابتدا متغيرهاي محيط كسب وكار سازمان مورد مطالعه به  [11-7 ،2111 ژنگ،
( تعيين 2111هاي چابكي آن سازمان كه بزعم شريفي و ژنگ) عنوان محرک

، [11-7 ،2111 ژنگ، و شريفي]كننده سطح چابكي مورد نياز سازمان هستند
مديران صورت واژگان كالمي بودند، به  شناسايي و در قالب پرسش نامه كه به

مياني و ارشد سازمان داده شد. سپس با استفاده از روش پيشنهادي لين و 
(داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه، ، ابتدا با توابع 1116همكارانش)

مثلثي متناظرشان مشخص و پس از تجميع نظر كارشناسان شاخص چابكي كل 
اني متناظر با استفاده از (با سطح زب FAIتعيين گرديد. پس از محاسبه اين شاخص)

دست  روش فاصله اقليدسي تطبيق داده شد و سطح چابكي مورد نياز سازمان به
دست آمده براي كارخانه بسپارسازه از گروه  آمد . شاخص فازي چابكي به

بوده كه  FAI= (0. 4238, 0.5546,0.6865)كارخانجات پارت الستيك برابر
ترين فاصله  كم بوده كه1,1317برابر  "خيلي چابك"فاصله اش با سطح چابكي 

شود كه كارخانه مذكور با توجه به تغييرات و  محاسبه شده است. نتيجه گرفته مي
خيلي "ها در سازمان نياز به سطح  هاي محيط كسب و كار و اهميت آن آشفتگي

باشد و  مي دارد. اين سطح ششمين سطح از سطوح نه گانه تعريف شده "چابك
ط به دستيابي به آن، منوط به ارزيابي سطح و جايگاه فعلي كارخانه مربوهاي  هزينه

از نظر چابكي و آناليز و تحليل گپ موجود بين سطح مورد نياز براي چابك شدن 
نبال عوامل و تغييراتي بوديم  د و سطح جاري چابكي است. در بخش بعدي مقاله به

ند. براي اين منظور ترين تاثير را در تعيين سطح چابكي سازمان دار كه بيش
بيشتر  FPIIتعريف شد كه در آن هر چه  FPIIعملكرد فازي ـ شاخص اهميت

درجه اثربخشي شاخص درافزايش سطح چابكي مورد نياز سازمان بيشتر  باشد،
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حداكثر فازي زدايي و سپس -است. براي تعيين رتبه بندي،اعداد به روش حداقل
بيشترين عدد  "نوسان قيمت در بازار"شوند. اين شاخص براي عامل  رتبه بندي مي

را داراست كه بيانگر اين امر است كه اين  1/27با رتبه  (3.87,4.48,4.55) فازي
عامل به عنوان يك تغيير محيطي بيشترين اثر را در سطح چابكي موجود دارد. در 

كه عواملي مانند حضور رقباي خارجي كمترين اثر را در تعيين سطح مورد  حالي
راني عبارتي بواسطه مسائلي مانند تحريم هاي اقتصادي و .. مديران نگ نياز دارند. به

كمتري نسبت به حضور رقباي خارجي داشته و در نتيجه،اين عامل بسيار مهم در 
تعيين سطح مورد نياز براي چابك شدن سازمان مذكور بسيار كمرنگ شده است و 

عبارتي در  آيد، به حساب مي اين امر يكي از مشكالت در روند انجام تحقيق به
شد در يك محيط رقابتي است اما در كه يكي از عمده ابعاد چابكي توانايي ر حالي

هاي بين المللي تعريف كمرنگي  خصوص در عرصه اين سازمان بحث رقابت به
براي مديران دارد.هرچند اين امر به معناي زير سوال بردن پياده سازي چابكي در 
اين سازمان نيست زيرا عوامل و تغييرات غيرمنتظره محيطي تنها محدود به رقبا 

زمان چابك در برابر مشتريان و عرضه كنندگان و غيره نيازمند به نبوده و يك سا
گويي  و ساير عوامل محيطي و بالتبع پاسخها  احساس و ادراک در تغيير خواسته

گردد سازمان مذكور با ارزيابي سطح  مي باشد. لذا پيشنهاد مي سريع و موثر به آن
هاي  فتن اولويتموجود چابكي خود و آناليز شكاف چابكي و با در نظر گر

گويي  چنين ايجاد سيستم پاسخ محيطي كه در بخش دوم كار تعيين گرديد و هم
 موثر به مشتريان، به سطح مورد نياز براي چابك شدن خود دست يابد.

  



 09، تابستان 66مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره   801

 

  منابع

1. C. H. St. John, A. R. Cannon, and R. W. Pouder, "Change drivers in the 

new millennium: implications for manufacturing strategy research," 

Journal of Operations Management, vol. 19, pp. 143-160, 2001. 
2. H. Sharifi and Z. Zhang, "A methodology for achieving agility in 

manufacturing organisations: An introduction," International Journal of 

Production Economics, vol. 62, pp. 7-22, 1999. 

 .9331 "چابكی سازمانی و تولید چابك,"ب. شهایی,  وا. جعفرنژاد  .3
4. C.-T. Lin, H. Chiu, and P.-Y. Chu, "Agility index in the supply chain," 

International Journal of Production Economics, vol. 100, pp. 285-299, 

2006. 
5. Y. Y. Yusuf, M. Sarhadi, and A. Gunasekaran, "Agile manufacturing:: 

The drivers, concepts and attributes," International Journal of 

Production Economics, vol. 62, pp. 33-43, 1999. 
6. E. Bottani, "A fuzzy QFD approach to achieve agility," International 

Journal of Production Economics, vol. 119, pp. 380-391, 2009. 
7. P. M. Swafford, S. Ghosh, and N. Murthy, "The antecedents of supply 

chain agility of a firm: Scale development and model testing," Journal 

of Operations Management, vol. 24, pp. 170-188, 2006. 
8. A. Agarwal, R. Shankar, and M. K. Tiwari, "Modeling agility of supply 

chain," Industrial Marketing Management, vol. 36, pp. 443-457, 2007. 

های تصمیم گیری چند شاخصه و مدل  از تكنیك " ،س. ح. م. موسوی وص. خورشید  .1

 " ،اده رویكرد فازیسنجش و تحلیل نیاز سازمان های تولیدی به چابك شدن با استف

                                                                                                                      51،9331-33صفحات  ،2شماره   ،یصنعت یریتمد

10. C.-T. Lin, H. Chiu, and Y.-H. Tseng, "Agility evaluation using fuzzy 

logic," International Journal of Production Economics, vol. 101, pp. 

353-368, 2006. 
11. R. Dove, "Knowledge management, response ability, and the agile 

enterprise," Journal of Knowledge Management, vol. 3, pp. 18-35, 

1999. 
12. A. Ganguly, R. Nilchiani, and J. V. Farr, "Evaluating agility in 

corporate enterprises," International Journal of Production 

Economics ,vol. 118, pp. 410-423, 2009. 

 "،ینتأم ی یرهدر زنج یو سنجش چابك یابیارز" یش،م. درو ،ا. جعفرنژاد .93

  9333، 12-31صفحات  ،2شماره ،ییاجرا یریتمد ی پژوهشنامه



  801ارزیابی فازی سطح نیاز به چابک شدن در...   

 

14. M. Christopher, "The Agile Supply Chain: Competing in Volatile 

Markets," Industrial Marketing Management, vol. 29, pp. 37-44, 

2000. 
15. S. Sharifi and K. S. Pawar, "Product Development Strategies for 

Agility," in Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive 

Strategy, ed Oxford: Elsevier Science Ltd, 2001, pp. 175-192. 
16. R. E. Giachetti, L. D. Martinez, O. A. Sáenz, and C.-S. Chen, 

"Analysis of the structural measures of flexibility and agility using a 

measurement theoretical framework," International Journal of 

Production Economics, vol. 86, pp. 47-62, 2003. 
17. A. Kumar and J. Motwani, “A methodology for assessing time-based 

competitive advantage of manufacturing firms," International Journal 

of Operations & Production Management, vol. 15, pp. 36-53, 1995. 
18. S. L. Yang and T. F. Li, "Agility evaluation of mass customization 

product manufacturing," Journal of Materials Processing Technology, 

vol. 129, pp. 640-644, 2002. 
19. E. Bottani, "Profile and enablers of agile companies: An empirical 

investigation," International Journal of Production Economics, vol. 

125, pp. 251-261, 2010. 
20. S. L. Goldman, R. N. Nagel, and K. Preiss. Agile competitors and 

virtual organizations: Strategies for enriching the customer 
21. F. Eshragh and E. H. Mamdani, "A general approach to linguistic 

approximation," International Journal of Man-Machine Studies, vol. 

11, pp. 501-519, 1979. 
22. S. J. Chen and C. L. Hwang, Fuzzy Multiple Attribute Decision 

Making : Methods and Applications. berlin: springer, 1992. 
 

  


	Page Sefid.pdf
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	عنوان
	صفحه
	1
	23
	55











