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چکيده
در اين مقاله سعي شده است مهم ترين عوامل كليدي براي ايجاد سازمان چابك در صنعت توليدي شركت صنايع مخابرات
صاايران ،به ترتيب اهميت معرفي گردند .در اين راستا ،مؤلفه ها و زيرمؤلفه هاي مؤثر در تشکكيل سکازمان چابکك در ايکن
صنعت شناسايي گرديده و اولويت توجه به هركدام از آن ها با روش  AHPفازي ˚ گروهي مشخص شد .براي شناسکايي
تواناسازهاي چابكي ،از بررسي و مطالعه ادبيات موضوع در اين زمينه استفاده شد .سپس بکه منوکور ايجکاد سکاتتار سلسکله
مراتبي از تكنيك تحليل عاملي استفاده گرديد .بدين منوور نورات  80نفر از متخصصان و صاحبنوران ،توسک ررسشکنامه
اتذ گرديد .روايي محتوايي و صوري اين ررسشنامه ،با استفاده از ادبيات موضوع و نورات چند تن از صاحبنوران تأييد شکد.
براي رايايي اين ررسشنامه نيز ،مقدار آلفاي كرونباخ بدست آمده براي تمامي ابعاد بيشتر از  0/7بوده و دليکل بکر همسکاني
دروني ررسشنامه و سازگاري راسخ هاي افراد با عناصر ررسشنامه تأكيد دارد .رس از انجام تحليل عکاملي اكتشکافي رکانزده
زيرمؤلفه در چهار گروه قرار گرفت و ساتتار سلسله مراتبي تشكيل گرديد .در مرحله بعد ،با استفاده از فرآيند تحليل سلسکله
مراتبي گروهي -فازي و با مشاركت تبرگان صنعت ،وزن هركدام از مؤلفه ها و زيرمؤلفه ها تعيين شد .نرخ ناسازگاري براي
تمامي جداولِ تكميل شده توس تبرگان محاسبه گرديد و كمتر از  0/1بدست آمد .با توجه به يافته هکا ،مؤلفکه فنکاوري در
اولويت اول و زيرمؤلفه هاي سخت افزار و تجهيزات ،نرم افزار و فناوري اطالعات و سازمان مجازي بکه ترتيکب در اولويکت
اول تا سوم قرار گرفتند.
كلمات كليدی :چابكي ،فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي ،تحليل عاملي ،منطق فازي.
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 -1مقدمه
تغيير ،يكي از ويژگيهاي اصلي سازمانها در عصر رقابتي حاضر مي باشد .امروزه ،كمتر سازماني را ميتوان يافت كه در يك دوره
سه تا شش ماهه يا حتي يكساله ،تغييري را در محي تود شاهد نباشد .با توجه به بافتي كه در حال حاضر بر دنياي كسب و كکار
سازمانها حكمفرماست ،سازمانها ناگزير از انجام تغييراتي در نگرش ،دانش ،رويكردها ،رويهها و نتايج مورد انتوار تود هستند.
اين تغييرات محيطي توأم با ساير تحوالت و توسعه روشهاي توليدي رويهم رفته ،شبكهاي از فرصتها و تهديدات رقابتي را بکراي
شركتها به وجود آورده است .تعامل تماميعوامل تغيير ،مجموعه اي رويا ،ريچيده و منعطف به وجود مي آورد كکه مکيتوانکد بکه
عنوان محرک تغيير در روش هاي توليدي قلمداد شوند (  .) Bessant & et al., 1992محکرک هکايي چکون رقابکت ،تقسکيم
بندي بازار انبوه ،رواب مشاركتي در توليد ،شناسايي انتوارات مشتري و نهايتاً افکزايش فشکارهاي اجتمکاعي از جملکه محركهکاي
سيستم هاي توليد در جهت تغيير و دگرگوني هستند(.) Sharifi & Zhang, 1999
بنابراين سازمان ها ناگزير به تجديد نور در سيستم ها و روش هاي توليدي تود هستند .در تحقيقي كکه تحکت نوکارت انجمکن
چابكي در دانشگاه بتلهم انجام شد ،سيستم توليدي در جهت مقابله با تغييرات و استفاده از فرصت هکا در فضکاي جديکد رقکابتي
معرفي شده و اين مفهوم جديد « توليد چابك » نام گذاري شد.
واژه چابكي در فرهنگ لغات ،به معناي حركت سريع ،چاالک ،فعال و توانايي حركت سريع و آسان ،و قادر بودن بکه تفكکر سکريع
هوشمندانه به كار گرفته شده است ( .)Hornby, 2000ريشة واژه چابكي سازماني ،توليد چابك است كه براي واكنش نسبت به
تغييرات محي كسب و كار و بهره برداري از تغييرات (به عنوان فرصتها) معرفي گرديده است .در چنين محيطي ،هر سازمان بايد
توان توليد همزمان محصوالت متفاوت و با طول عمر كوتاه ،طراحي مجدد محصوالت ،تغيير روشهکاي توليکد ،و تکوان واكکنش
كارآمد به تغييرات را داشته باشد .در صورت داشتن چنين توانمنديهايي ،به آن بنگاه توليدي « ،سازمان چابك » اطکال تواهکد
شد (.) Jaffarnejad, 1999
توليد چابك مفهومي است كه طي سالهاي اتير عموميت يافته و توس توليدكنندگاني كه تککود را براي افزايش عملكکرد آمکاده
مي كنند به عنوان استراتژي موفق رذيرفته شده است .سازمانهاي توليديِ چابك محصوالتي با كيفيت باال ،بدون اشكال ،با زمان
انتوار كوتاه ،همراه با نوآوري و قابليت شكل دهي مجدد توليد مي كنند .داو چابكي را توانايي سازمان جهکت بقکا و ريشکرفت در
يك محي كسب و كار غيرقابل ريش بيني و دائماً درحال تغيير تعريف مي كند (.) Dove, 1995
به زعم شريفي و ژانگ ( )1999چابكي به معناي توانايي هر سازمان در احساس ،ادراک و ريش بيني تغييکرات موجکود در محکي
كسب و كار است  .چنين سازماني بايد بتواند تغييرات محيطي را تشخيص داد و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکكوفايي بنگکرد.
آنها در جايي ديگر چابكي را توانايي فائق آمدن بر چالشهاي غيرمنتوره براي مقابله با تهديدات بي سابقه ي محي كسب و كکار
و كسب مزيت و سود از تغييرات ،به عنوان فرصتهاي رشد و ريشرفت تعريف ميكنند.
ماسكل ( ) 2001چابكي را توانايي رونق و شكوفايي در محي داراي تغيير مدوام و غيرقابل ريش بيني تعريف كرده اسکت .از ايکن
جهت ،سازمانها نبايد از تغييرات محي كاري تود هراس داشته و از آنها اجتناب كنند ،بلكه بايد تغييکر را فرصکتي بکراي كسکب
مزيت رقابتي در محي بازار تصور نمايند.
هرمزي ( )2001نيز عقيده دارد سازمانهاي چابك براي واكنش نسبت به شراي متغير بازار انعطاف رذير بوده ،و از سرعت بکااليي
برتودارند.
به زغم براون و بسانت ( )2003چابكي مستلزم واكنش سريع واثربخش به نيازهاي بازار است.
از ديدگاه نيلور و همكاران ( ) 1999چابكي استفاده از دانش بازار و ساتتار مجازي بکراي بهکره بکرداري از فرصکتهاي سکودآور در
محي بازار متغير است.
چابكي از نور فليدنر و وكوركا ( )1997به معناي توانايي بازاريابي موفق محصوالت با كيفيت و كم هزينه و با زمان انتوار انکدک
در مقادير گوناگوني است كه ارزش بيشتري را نصيب مشتري سازد.
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به زعم كيد ( )1994به منوور عملياتي ساتتن رارادايم چابكي ،مي توان آن را تلفيقي از موسسات بيشکمار دانسکت كکه هکر يکك
مهارت يا شايستگي كليدي تاصي را براي فعاليتهاي مشترک دارند ،و ميتوانند سازمان را به كمك يكديگر براي واكنش سريع
به نيازمندي هاي متغير مشتريان ،آماده سازند .كامالً مشهود است كه منوور اصلي كيد در اينجا ،همان سازمان مجازي است .كيد
يكي از جامع ترين تعاريف چابكي سازماني را اين گونه ذكر ميكند :
سازمان چابك يك كسب وكار با سرعت ،سازگار و آگاهانه است كه قابليکت سکازگاري سکريع در واكکنش بکه تحکوالت و وقکايع
غيرمنتوره و ريش بيني نشده ،فرصتهاي بازار و نيازمنديهاي مشتري را دارد .در چنين كسب و كکاري ،فرآينکدها و سکاتتارهايي
يافت ميشوند كه سرعت ،انطبا و استحكام را تسهيل كرده و داراي سازماندهي هماهنگ و منومياست كکه توانکايي نيکل بکه
عملكرد رقابتي در محي كسب و كاري كامالً رويا و غيرقابل ريش بيني را دارند ،و البته اين محي با كاركردهاي كنوني سکازمان
بي تناسب نيست.
با وجود تعاريف زياد از واژه ي چابكي ،هيچ يك از آنها مخالف و ناقض يكديگر نيستند .اين تعاريف عمومکاً ،ايکده ي «سکرعت و
تغيير در محي كسب و كار» را نشان ميدهند.
به طوري كلي مي توان گفت در تمامي تعاريف ارائه شده براي چابكي توجه به موارد زير الزامي است:
 تأكيد بر انطبا رذيري سازماني آگاهي مداوم از فرصت ها و تهديدات محيطي قابليت هاي دروني استفاده از فرصت ها و به حداقل رساندن اثرات منفي تهديدات بالقوه (.) Hamidi & et al, 2009مدل هاي مفهومي چابكي
مدل هاي متعددي براي توسعه ي چابكي در ادبيات ارائه شده كه در ادامه به مهمترين آن ها اشاره مي شود.
شريفي و ژانگ بر مبناي مرور ادبيات ،نورسنجي آزمايشي و چندين مصکاحبه بکا مکديران صکنعتي ،يکك سکاتتار اوليکه و مکدل
مفهومياز چابكي تهيه و تنويم كردند .مدل آن ها مشتمل بر سه قسمت مي باشد
قسمت اول ،محركهاي چابكي كه تغييرات موجود در محي كسب وكار هستند
دومين قسمت قابليتهاي چابكي يعني تواناييهاي اساسي الزم براي واكنش به تغييرات را مي باشد (قابليتهايي چون شايستگي،
انعطاف رذيري ،سرعت و راسخ گويي) و در رايان مدل ،توانمندسازهاي چابكي قرار دارند كکه بکه عنکوان ابزارهکاي دسکتيابي بکه
قابليتهاي چابكي عمل ميكنند.
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شكل شماره ( :)1مدل مفهوميدستيابي به چابكي()Sharifi & Zhange, 2001

بر طبق نور ايشان ميتوان اين توانمندسازها را در چهار عرصه مهم از محي توليدي و تدماتي يعني سازمان ،كاركنان ،فنکاوري
و نوآوري يافت.
طبق نمودار باال از آنجا كه سازمانها با تغييرات و فشارهاي متفاوتي مواجه ميشوند ،سطح چابكي مورد نياز آنها نيز ممكکن اسکت
متفاوت باشد  .سطح چابكي مورد نياز ،تابعي از عوامل متنوعي چون آشفتگي محي بازار ،محي رقکابتي ،تصوصکيات ،شکركت ،و
محركهاي تارجي نوير انتوارات مشتريان ،فناوري و عوامل اجتماعي است .زماني كه سطح چابك مورد نيکاز سکازمان مشکخص
گردد ،ارزيابي و آناليز سطح چابكي فعلي سازمان صورت ميرذيرد .تفاوت ميان سطح فعلي و سطح مورد نياز را مکيتکوان مبنکايي
براي تصميمات آتي تلقي نمود  .در ادامه ،براي بهبود وضعيت چابكي سازمان ،بايکد انکدازه گيکري قابليکتهکاي موجکود و يکافتن
قابليتهاي مفقوده را در دستور كار قرار داد .الزمه ي اين كار شناسايي و طبقه بندي تغييرات و فشارهاي محيطي سازمان ،و نيکز
تجزيه و تحليل اثرات آن تغييرات بر سازمان است  .گام نهايي در اين مدل مفهکومي ،يکافتن عوامکل تسکهيل كننکده ي چکابكي،
اجراي آنها و تعيين سطح چابكي به دست آمده از طريق فرايند ارزيابي عملكرد و انجام اقدامات اصالحي است.
از نور وازكئوز و آولال محي ريچيده و غير قابل ريش بيني با سطح اطمينان كم به عنوان يك محرک عمکل كکرده و سکازمان را
وادار مي كند چابك شود .بدين ترتيب سازمان براي چابك شدن از مؤلفه هاي نيروي انساني ،يكپارچگي زنجيره تأمين ،مهندسي
همزم ان ،فناوري هاي ريشرفته و مديريت دانش بهره مي گيرد .استفاده از اين عناصر به صورت يكپارچه و هماهنگ باعث ايجکاد
توانايي هاي چابكي در سازمان مي شود .توانايي ها چابكي حاصل از به كارگيري مؤثر اين عناصر شکامل هزينکه كمتکر ،كيفيکت
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باالتر ،انعطاف رذيري در توليد ،سرعت تح ويل مي باشد .سرانجام اين توانايي باعث ايجاد عملكرد سازماني باالتر و مزيت رقکابتي
رايدار در محي هاي ريچيده مي شود .اين مدل در شكل  2نشان داده شده است.

سازمان چابک

محیط پیچیده و
متالطم

توانایی های چابکی
نیروی انسانی
فناوری های
پیشرفته
عملکرد سازمانی و
مزیت رقابتی

یکپارچگی
زنجیره تأمین

مدیریت دانش

مهندسی
همزمان

شكل شماره ( :)2مدل چابكي ا نور وازكئوز و آولال ()2006

يوسف و همكاران در يك مدل اجرايي ،روش دستيابي به چابكي سازماني را مانند نمودار  2ذكر ميكنند .برطبق ايکن مکدل ،هکر
سازماني براي دستيابي به چابكي نيازمند شناسايي و ررورش شايستگيهاي محکوري تکود اسکت .ايکن شايسکتگيهکا مشکخص
ميكنند كه سازمان از چه تواناييهايي در كالبد تود بهره ميبرد .سپس گلوگاهها و موانع موجود بر سر راه راسخگويي به تغييرات
و به عبارتي آن عواملي كه سازمان را از رسيدن به عملكرد دلخواه باز مکيدارد ،شناسکايي و برمبنکاي ويژگيهکاي چکابكي ،سکازو
كارهايي براي مقابله با آنها طراحي ميشود  .اين سازو كارها بايد در عين برطرف كردن موانع و گلوگاههاي سازمان ،عملكکرد آن
را بهبود بخشيده و جايگاه رقابتي سازمان را ارتقاء دهند.

چابکی

مبانی رقابتی

گلوگاه ها و موانع

ویژگی های چابکی

شایستگی ها
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شكل شماره ( :)3روش نيل به چابكي سازماني ( )Yusuf & et al, 1999

همچنين يوسف و همكاران ( )1999بر مبناي مطالعات تود از ادبيات نوري و نيکز تحقيقکات ميکداني ،رويهکم  32توانمندسکاز را
معرفي كرده و آنها را در چهارچوب محور شايستگي هاي كليدي ،سازمان مجازي ،قابليت تجديد ساتتار ،و سازمان دانکش محکور
قرار ميدهند .فرض بر اين است كه اين توانمندسازها ابعاد مهمياز چابكي بوده و رفتار كلي يك سازمان را نشان ميدهند.
البته ،محتمل است كه هيچ مجموعه ي مجزايي از توانمندسازها وجود ندارند كه تماميابعاد چابكي را منعكس نمايند .با اين حال،
مهم ترين نكته ،شناتت رواب ميان توانمندسازها براي بستري سازي و ادغام و نهايتاً تبديل آنها به قابليتهاي رقابتي راهبکردي
است.
 -2مواد و روشها
در اين تحقيق رس از بررسي مدل ها و مطالعات موجود ،رانزده تواناسازها چابكي اسکتخراج گرديکد كکه در جکدول  1آورده شکده
است.
جدول شماره ( :)1تواناسازهاي چابكي سازماني در صنعت مورد مطالعه
مؤلفه ها
سخت افزار -ابزارها و تجهيزات
نرم افزار ˚ فناوري اطالعات
دانش و توانمندي
فرهنگ
رهبري

سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد
سيستم اطالعاتي مديريت
سيستم ارتباط با مشتري
ساتتار
آموزش

سازمان مجازي
رشتيباني مديريت ارشد
سيستم هاي طراحي
زنجيره تأمين
همكاري و مشاركت

سپس به منوور انجام تحليل عاملي و دسته بندي اين رانزده تواناساز ،ررسشنامه اوليه تهيه و براي  80نفر از صاحبنوران (افکراد
داراي مدرک كارشناسي ارشد به باال در رشته هاي مهندسي صنايع و مديريت صنعتي) ارسال شد .به منوور راسخ گويي از طيکف
ليكرت  5تايي از بسيار كم تا بسيار زياد در نور گرفته شد كه با توجه به آن راسخ دهندگان تأثير هر يك از تواناسازها را در ايجاد
سازمان چابك تعيين نمايند.
با استفاده از نرم افزار  SPSSمقدار آلفاي كرونباخ محاسبه گرديده كه در در تمکامي حکاالت بيشکتر از  0/7بکود و ررسشکنامه از
رايايي مطلوبي برتوردار شد.
1
فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفترين فنون تصميم گيري چند معياره است كه اولين بار توس توماس ال .سکاعتي در
دهه  1970ابداع گرديد .به طور تالصه رويه ي  AHPشامل مراحل زير است.
• تعريف مسئله ،اهداف و ريامدها
• تعيين عناصر تصميم (معيارها ،زير معيارها و گزينه ها) و تبديل آن ها به يك ساتتار سلسله مراتبي
• انجام دادن مقايسه ي زوجي توس تصميم گيرندگان بين عناصر تصميم
• تخمين زدن وزن هاي نسبي عناصر تصميم با استفاده از ماتريس مقايسات زوجي
• تعيين معيارهاي سازگاري جهت اطمينان از قضاوت هاي تصميم گيرندگان
• تعيين وزن نهايي گزينه ها ( . )Asyan, 2009
علي رغم مزايايي كه براي فرآيند تحليل سلسله مراتبي بيان مي شود ،اين روش به دليل عدم توانايي در توجه به عدم قطعيکت و
مبهم بودن اطالعات حاصل از برتي تصميمگيرندگان نقد شده است ( .)Deng, 1999بکدين منوکور بکراي اسکتفاده از نوکرات
Thomas L. Saaty

1
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مبهم و احتمالي تصکميم گيرنکدگان ،اسکتفاده از فرآينکد تحليکل سلسکله مراتبکي بکه همکراه منطکق فکازي توصکيه شکده اسکت
(. ) Shishebori & Hejazi, 2010
در نوريه فازي براي بيان وضعيت رديده ها و نورات از اعداد فازي استفاده مي شود .اعداد فازي مجموعه هاي فازي هستند كکه
وقتي نمايش ضمني عدم قطعيت ،همراه داده هاي عددي مورد نياز باشد ،از آنها استفاده مي گکردد .اعکداد مثلثکي و ذوزنقکهاي از
جمله اعداد فازي ميباشند كه در مدل هاي مختلف تصميمگيري كاربردهاي زيادي دارند.
در اين تحقيق اعداد فازي مثلثي ،بر اساس جدول  2مورد استفاده گرفت.
جدول شماره ( :)2تبديل متغيرهاي زباني به اعداد فازي مثلثي
عدد فازي مثلثي
(1و1و)1
1
(3/2و1و) /2
(2و3/2و)1
(5/2و2و)3/2
(3و5/2و)2
(7/2و3و)5/2

ترجيحات
اهميت يكسان
اهميت تقريباً يكسان
كمي مهم تر
مهم تر
بسيار مهم تر
كامالً مهم

روش به كار گرفته شده براي انجام محاسبات فازي نيز روش چانگ مي باشد .در اين روش براي هر يك از سطرهاي ماتريس
مقايسات زوجي ،ارزش  Skكه تود يك عدد فازي مثلثي است ،به صورت زير محاسبه مي گردد:
�−

𝑛

𝑛

𝑚

] 𝑗𝑖𝑀 ∑ ∑[ × 𝑗𝑘𝑀 ∑ = 𝑘𝑆
�=𝑗

�=𝑗 �=𝑖

كه در آن  kبيانگر شماره سطر و  iو  jبه ترتيب نشان دهنده گزينه ها و شاتص ها مي باشند.
در اين روش رس از محاسبه  Skها بايد ،درجه بزرگي آنها را نسبت به هم بدست آورد .به طور كلي اگر  S1و  S2دو عدد فازي
مثلثي باشند ،درجه بزرگي S1بر  S2به صورت زير تعريف مي شود:

� = )�𝑠 ≥�𝑠(𝑉

اگر�𝑚 ≥�𝑚

𝐿𝑢 −

� �
= )�𝑠 ≥�𝑠(𝑉
) 𝑚(𝑢 −𝐿 )+(𝑚 −

در غير اين صورت

�

�

�

�

ميزان بزرگي يك عدد فازي مثلثي از  kعدد فازي مثلثي ديگر نيز از رابطه زير بدست مي آيد:

}) 𝑘𝑠 ≥�𝑠(𝑉 𝑉(𝑠�≥ 𝑠�, … , 𝑠𝑘 ) = min{ 𝑉(𝑠�≥ 𝑠�), … ,
همچنين براي محاسبه وزن شاتص ها در ماتريس مقايسات زوجي ،به صورت زير عمل مي كنيم:

𝑖 ≠ 𝑘 𝑤 ′ (𝑥𝑖 ) = 𝑚𝑖𝑛{𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘 )}𝑘 = �,�, … , 𝑛 ,

بنابراين بردار وزن شاتص ها به صورت زير تواهد شد:

𝑡

]) 𝑛𝑥( 𝑤 ′ = [𝑤 ′ (𝑥�), 𝑤 ′ (𝑥�), … , 𝑤 ′

كه همان بردار ضرايب غير بهنجار فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي است .سپس بر اساس رابطه زير ،مقدار اوزان بهنجکار شکده
شاتص ها بدست مي آيد (.) Azar & Faraji, 2002

𝑤𝑖′
= 𝑖𝑤
∑ 𝑤𝑖′
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 -3نتایج و بحث
براي تشكيل ساتتار سلسله مراتبي روش تحليل عاملي با استفاده از نرم افزار  SPSS17در دو مرحله استفاده گرديد .كکه نتکايج
آن در جداول زير آورده شده است .ابتدا شاتص  KMOو سطح معنيداري بارتلت براي سطح يك (زيرمؤلفه ها) محاسبه گرديد
كه در جدول  3آورده شده است.
جدول شماره ( :)3شاتص  KMOو سطح معني داري بارتلت زيرمؤلفه ها
0/684
0/000

مقدار شاتص KMO2
مقدار آزمون كرويت بارتلت

همان طور كه از جدول باال مشخص است مقدار  KMOبيشتر از  0/5مي باشد و نشان دهنده ي اين اسکت كکه داده هکا بکراي
تحليل عاملي متوس مي باشد .همچنين براي اينكه يك مدل عاملي ،مفيد و داراي معنا باشد الزم است متغيرها همبسته باشند.
آزمون بارتلت اين فرضيه را كه ماتريس همبستگي مشاهده شده متعلق به جامعه اي با متغيرهاي داراي همبستگي مناسب اسکت
را مي آزمايد.
طبق جدول  3مقدار سطح معني داري براي آزمون بارتلت برابر با  0/000و از  0/05كمتر است .بنکابراين بکا اطمينکان  95درصکد
صحت مدل رذيرفته مي شود.
جدول  4نشان دهنده ي درصد تبيين عوامل تشكيل دهنده ي چابكي در سطح زيرمؤلفه ها مي باشد.
جدول شماره ( :)4واريانس كل تبيين شده زيرمؤلفه ها
واريانس تبيين شده
مقدار واريانس
درصد واريانس
درصد تجمعي
6/251
41/675
41/675
4/196
27/976
69/651
1/843
12/286
81/936
1/750
11/670
93/606
0/294
1/962
0/205
1/370
0/134
0/894
0/098
0/653
0/085
0/564
0/047
0/313
0/043
0/258
0/025
0/164
0/014
0/096
0/009
0/063
0/005
0/030

عوامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

همانطور كه مشاهده مي شود چهار عامل ،حدود  93درصد واريانس را تشكيل مي دهند.
نمودار سنگريزه مؤيد اين است كه چهار عاملي اصلي در سازمان هاي چابك سهم به سزايي دارند .يعني سؤاالت در چهار عامکل
يا مؤلفه ي اصلي قرار مي گيرند .اين چهار مؤلفه عبارتند از فناوري ،كاركنان ،سازمان و سيسکتم هکا و اسکتراتژي كکه بيشکترين
درصد واريانس را به تود اتتصاص مي دهند .همان طور كه در نمودار  1نشان داده شده است از عامل چهارم بکه بعکد نمکودار از
عدد يك كمتر مي گردد و بيانگر اين است كه ابعاد ستخراج شده از چهار عامل بيشتر نيست.
Kaiser-Meyer-Olkin

2
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شكل شماره ( :)1نمودار سنگريزه زيرمؤلفه ها

رس از جمع آوري ررسشنامه ها و انجام روش تحليل عاملي اكتشافي ،رانزده مؤلفه در چهار گروه قرار گرفتند كه اين چهار گروه
فناوري ،كاركنان ،سازمان و سيستم ها و استراتژي نام گذاري شدند.
جدول شماره ( :)5ماتريس چرتش يافته زير مؤلفه ها
مؤلفه ها
فناوری

استراتژی

زیر مؤلفه ها
كاركنان

سازمان
0/821
0/803
0/796
0/745
0/731

0/820
0/786
0/754
0/749
0/731
0/937
0/895
0/878
0/872
0/863

سيستم طراحي
سيستم توليد و عمليات
سيستم اطالعاتي
سيستم ارتباط با مشتري
ساتتار
دانش و توانمندي
فرهنگ
رهبري
آموزش
رشتيباني مديريت ارشد
سازمان مجازي
زنجيره تأمين
همكاري
سخت افزار
نرم افزار

در اين روش ،اگر هر زير مؤلفه در مؤلفه هاي مشخص شده امتياز بيشتر از  0/5به دست آورد در زيکر مجموعکه آن مؤلفکه قکرار
تواهد گرفت.
طبق جدول  ، 5زير مؤلفه هاي سيستم طراحي،كنترل توليد ،سيستم اطالعاتي يكپارچه ،سيستم ارتباط با مشتري و ساتتار در
ستون مؤلفه سازمان قرار گرفته اند .همچنين ،دانش و توانمندي ،فرهنگ  ،رهبري  ،آموزش و رشتيباني مديريت در ستون مؤلفه
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كاركنان قرار دارند و سازمان مجازي ،زنجيره تأمين و همكاري در ستون مؤلفه استراتژي قرار گرفته است .در نهايت ،سخت افزار
و نرم افزار نيز در ستون مؤلفه فناوري قرار گرفته است.
رس از حاصل شدن نمرات عاملي چهار عامل شناتته شده در مرحله اول ،تحليل عاملي در سطح دو انجام شد.
جداول مربوط به سطح دو در ادامه آورده شده است.
جدول شماره ( :)6شاتص  KMOو سطح معني داري بارتلت مؤلفه ها
مقدار شاتص KMO
مقدار آزمون كرويت بارتلت

0/591
0/000

شكل شماره ( :)2نمودار سنگريزه زيرمؤلفه ها
جدول شماره ( :)7واريانس كل تبيين شده زيرمؤلفه ها
واريانس تبيين شده
مقدار واريانس
درصد واريانس
درصد تجمعي
2/884
72/090
72/090
0/673
16/824
0/237
5/935
0/206
5/152

عوامل
1
2
3
4

جدول شماره ( :)8ماتريس چرتش يافته مؤلفه ها
مؤلفه ها
چابكي
0/811
0/798
0/763
0/657

فناوري
كاركنان
سازمان و سيستم ها
استراتژي
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جدول  8نشان دهنده ي درصد تبيين عوامل تشكيل دهنده ي چابكي مي باشد.
با توجه به مطالب بيان شده و نتايج حاصل از تحليل عاملي ساتتار سلسله مراتبي به صورت شكل  4آورده شده است.

سخت افزار
فناوری

نرم افزار
دانش و توانمندی
فرهنگ
کارکنان

رهبری
آموزش
پشتیبانی مدیریت

چابکی

سیستم طراحی
کنترل تولید
سازمان

سیستم اطالعاتی
یکپارچه
ارتباط با مشتری
ساختار
سازمان مجازی

استراتژی

زنجیره تأمین
همکاری

شكل شماره ( :)4ساتتار سلسله مراتبي از مؤلفه ها و زير مؤلفه ها

براي بدست آوردن اهميت و يا به عبارت ديگر وزن هركدام از مؤلفه ها و زيرمؤلفه ها ،از فرآيند تحليل سلسله مراتبکي گروهکي-
فازي استفاده شد .بدين منوور ،جداول مقايسات زوجي مؤلفه ها و زيرمؤلفه ها بر اساس مدل سلسله مراتبکي بکه دسکت آمکده از
تجزيه و تحليل عاملي طراحي گرديد و در قالب ررسشنامه شماره دو ،به هجده نفر از تبرگان صنعت يا همان تيم تصميم ،تحويل
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داده شد .سپس براي اجراي گروهي  AHPفازي از ميانگين هندسي نورات افراد استفاده شد .ميکانگين هندسکي اعکداد فکازي و
جداول نهايي وزن عناصر ،كه حاصل از نورات اين صاحب نوران مي باشد ،در ادامه آمده است.
در جدول  9ميانگين هندسي نورات تبرگان در مقايسات زوجي مؤلفه ها ،به صورت فازي آمده است .همان گونه كه بيکان شکد،
اين اعداد حاصل ميانگين هندسي نورات تيم تصميم هجده نفره مي باشند .اين تيم تصميم نورات تود را راجع بکه هکر مقايسکه
زوجي ،در طيف شش تائي از اهميت يكسان تا كامالً مهم بيان نموده اند.
فناوري

جدول شماره ( :)9ماتريس فازي-گروهي مقايسات زوجي مؤلفه ها
سازمان و سيستم ها
كاركنان

استراتژي

فناوري

(1و1و)1

( 0/908و 1/327و )1/828

( 0/880و1/247و )1/622

(  0/803و  1/122و )1/496

كاركنان

(  0/547و 0/754و )1/101

(1و1و)1

( 0/828و 1/153و )1/500

( 0/828و  1/102و )1/411

سازمان و
سيستم ها
استراتژي

( 0/616و  0/802و ) 1/136

(  0/667و  0/867و )1/208

(1و1و)1

(  0/722و  1/058و )1/456

(  0/669و  0/891و )1/246

( 1/208و  0/907و )0/709

( 1/385و 0/954و )0/687

(1و1و)1

با توجه به اينكه از اعداد فازي مثلثي استفاده شده است ،هركدام از اعداد طيف شش تايي از اهميت يكسان تا كامالً مهم بيکانگر
سه عدد مي باشند كه اين اعداد با توجه به جدول  2استخراج مي شوند.
در جدول 10ميانگين هندسي -فازي نورات در زيرمؤلفه هاي كاركنان آمده است.
جدول شماره ( :)10ماتريس فازي-گروهي مقايسات زوجي زيرمؤلفه هاي كاركنان
آموزش
رهبري
فرهنگ
كاركنان دانشي و توانمند

رشتيباني مديريت ارشد

كاركنان دانشي و
توانمند

(1و1و)1

( 1/477و 1/938و )2/383

( 1/522و 2/067و )2/643

( 0/659و 0/926و )1/288

( 0/583و 0/766و )1/041

فرهنگ

( 0/420و 0/516و )0/677

(1و1و)1

( 0/860و 1/203و )1/289

( 0/469و 0/613و )0/849

( 0/352و 0/440و )0/569

رهبري

(0/378و 0/484و ) 0/657

( 0/776و  0/978و )1/163

(1و1و)1

( 0/416و 0/551و )0/747

( 0/416و 0/531و )0/731

آموزش

( 0/814و 1/080و )1/517

( 1/178و 1/632و )2/132

( 1/338و 1/813و )2/405

(1و1و)1

( 0/718و 0/941و )1/414

رشتيباني مديريت
ارشد

( 0/961و 1/305و )1/714

( 1/758و 2/275و )2/844

( 1/368و 1/883و )2/401

( 0/707و 1/063و )1/392

(1و1و)1

در جدول  11ميانگين هندسي نورات تبرگان در مقايسات زوجي زيرمؤلفه هاي سازمان و سيستمها ،به صورت فازي آمده است.
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جدول شماره ( :)11ماتريس فازي-گروهي مقايسات زوجي زيرمؤلفه هاي سازمان و سيستم ها
سيستم طراحي

سيستم برنامه ريزي و
كنترل توليد

سيستم مديريت و يكپارچه
سازي داده

سيستم ارتباط با مشتري

ساتتار

سيستم طراحي

(1و1و)1

( 1/090و 1/488و )2/011

( 0/788و 1/244و )1/715

( 0/574و 0/786و )1/122

( 0/680و 0/063و )1/607

سيستم برنامه
ريزي و كنترل
توليد

( 0/497و 0/672و )0/917

(1و1و)1

( 0/939و 1/304و )1/784

( 0/710و 1/063و )1/551

( 0/825و 1/201و )1/669

سيستم مديريت و
يكپارچه سازي
داده
سيستم ارتباط با
مشتري

( 0/583و 0/817و )1/268

( 0/560و 0/767و )1/065

(1و1و)1

( 0/679و 0/908و )1/299

( 0/685و 0/978و )1/546

( 0/891و 1/272و )1/741

( 0/645و 0/941و )1/409

( 0/770و 1/101و )1/473

(1و1و)1

( 0/938و 1/343و )1/785

( 0/622و 0/941و )1/471

( 0/599و 0/833و )1/212

( 0/647و 1/023و )1/460

( 0/560و 0/744و )1/066

(1و1و)1

ساتتار

در جدول  12ميانگين هندسي نورات تبرگان در مقايسات زوجي زيرمؤلفه هاي فناوري ،به صورت فازي آمده است.
جدول شماره ( :)12ماتريس فازي-گروهي مقايسات زوجي زيرمؤلفه هاي فناوري
نرم افزار
سخت افزار

سخت افزار

(1و1و)1

( 0/891و 1/156و )1/436

نرم افزار

( 0/696و 0/865و )1/122

(1و1و)1

در جدول  13ميانگين هندسي نورات تبرگان در مقايسات زوجي زيرمؤلفه هاي استراتژي ،به صورت فازي آمده است.
جدول شماره ( :)13ماتريس فازي-گروهي مقايسات زوجي زيرمؤلفه هاي استراتژي
سازمان مجازي

زنجيره تأمين

مشاركت و همكاري

سازمان مجازي

(1و1و)1

( 0/824و 1/156و )1/630

( 0/987و 1/436و )1/881

زنجيره تأمين

( 0/613و 0/865و )1/213

(1و1و)1

( 0/898و 1/258و )1/768

مشاركت و همكاري

( 0/532و 0/696و )1/013

( 0/566و 0/795و )1/114

(1و1و)1

نهايتاً رس از انجام محاسبات فازي جداول زير به عنوان رتبه بندي مؤلفه ها و زيرمؤلفه ها استخراج گرديد.
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جدول شماره ( :)14اولويت نهايي مؤلفه ها
مؤلفه ها
فناوري
كاركنان
سازمان و سيستم ها
استراتژي

وزن
0/326
0/247
0/222
0/204

اولويت
1
2
3
4

جدول شماره ( :)15اولويت نهايي زيرمؤلفه ها
وزن

اولويت

زيرمؤلفه ها
سخت افزار -ابزارها و تجهيزات

0/169

1

نرم افزار و فناوري اطالعات

0/156

2

سازمان مجازي

0/083

3

رشتيباني مديريت ارشد

0/081

4

دانش و توانمندي

0/071

5

زنجيره تأمين

0/071

6

آموزش

0/069

7

همكاري و مشاركت

0/050

8

سيستم ارتباط با مشتري

0/048

9

سيستم طراحي

0/048

10

سيستم برنامه ريزي و كنترل توليد

0/044

11

ساتتار

0/039

12

سيستم اطالعاتي يكپارچه

0/039

13

فرهنگ

0/014

14

رهبري

0/012

15

در جداول باال ،وزن تعيين شده ي مؤلفه ها و اولويت توجه به زيرمؤلفه ها در مقايسه با يكديگر آمده است .با توجه به جداول باال
مي توان نتيجه گرفت كه مؤلفه ي فناوري در صنعت مورد مطالعه داراي باالترين اولويت است .و در بين زير مؤلفکه هکا ،سکخت
افزار و نرم افزار از ساير زير مؤلفه ها رتبه ي باالتري از نور اهميت دارند.
در اين تحقيق يك مدل سلسله مراتبي از تواناسازهاي چابكي ارائه گرديد .سپس با انجام فراينکد تحليکل سلسکله مراتبکي فکازي
اولويت مؤلفه ها و زيرمؤلفه ها به دست آمد .نتايج نشان داد كه مؤلفه فناوري در اولويت اول توجه قرار دارد و در بين زيکر مؤلفکه
ها سخت افزارها و ماشين آالت اولويت اول را به تود اتتصاص داد.
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از لحاظ اولويت فناوري نتايج اين تحقيق منطبق با تحقيق شريفي و ژانگ ( )1999مي باشد كه به نقش استفاده از فناوري هکاي
ريشرفته در صن عت قطعه سازي اشاره دارد .شريفي و ژانگ در شركت هاي مختلف شامل مؤسساتي كه قطعات توليکد مکي كننکد
تحقيقي به منوور شناسايي اولويت عوامل چابكي انجام داند و به اين نتيجه رسيد كه مؤلفکه هکاي فنکاوري و نيکروي انسکاني در
اولويت هاي اول و دوم قرار دارند و نيز سازمان هاي كمي از مؤلفه هاي سازمان مجازي ،اينترنت و بهبکود مسکتمر بکراي راسکخ
سريع به تغييرات استفاده كرده بودند.
از نور در اولويت قرار گرفتن سخت افزارها و ماشين آالت ،اين تحقيق منطبق با تحقيق وازكئوز و اولال ( )2006مي باشد .ايشان
نيز در تحقيق تود به اين نتيجه رسيدند كه مه متکرين سکخت افزارهکاي مکورد نيکاز بکراي توليکد چابکك ماشکين هکاي كنتکرل
عددي( ، )NCسيستم حمل و نقل تودكار ( )AGVمي باشد.
شايد بتوان علت در اولويت قرار گرفتن مؤلفه ي فناوري را در ماهيت صنعت قطعه سازي دانست .اين صنعت اكثرا نيازمند كار بر
روي قطعات فلزي و انجام عمليات مختلف ررداتت مانند برشكاري ،جوشكاري و  ...مي باشد كه اين فرايندها توس ماشين آالت
مكانيزه ،ماشين هاي كنترل عددي( )NCو روبات ها به صورت دقيق تر ،با كيفيت باالتر و در زمان كمتر قابل اجرا مي باشد.
عالوه بر اين ،همان طور كه مشخص است نرم افزارها و فناوري اطالعات با امتياز ( )0.156در اولويت دوم قکرار گرفتکه اسکت و
اين به دليل وابستگي سخت افزارها به نرم افزارها و نقش نرم افزارها در راه اندازي ماشين آالت و سخت افزارها مي باشد.
مؤلفه ي سازمان مجازي در تحقيق گانسكاران ( )1999در اولويت اول قرار گرفته است اما در اين تحقيق در رتبکه ي سکوم قکرار
دارد و علت را مي توان در عدم وجود زير ساتت هاي فناوري اطالعات الزم ،از جمله سرعت باالي كانال هکاي ارتبکاطي ماننکد
اينترنت بين مؤسساتي كه از نور جغرافيايي رراكنده اند و نيز عدم وجود قوانين حمايتي الزم در ايران دانست كه باعث ايجاد عدم
اعتماد متقابل بين شركت ها و ترس از دست دادن مزيت رقابتي در جهت تشكيل سازمان مجازي شده است .اين عوامکل باعکث
شده است كه ميل و رغبت سازمان ها به تشكيل سازمان مجازي براي تحقق توليد چابك كاهش يابد.
 -4منابع
1. Asiyan, S., Hemmati, M.; SamandiZadeh, K,. 2009. Evaluation of strategic plans in manufacturing
companies using fuzzy AHP. Journal of Industrial Management, Islamic Azad University of
Sanandaj, IV: 20-1
2. Azar, A., and Faraji, H., (2002). Fuzzy Management Science, Tehran, Community, First Edition
3. Azar, A., Tizroo, A.; Muqbil BaArz., Anvari Rostami, A. (2010). Designing supply chain agility,
Interpretative modeling approach ˚ structure. Journal of Research in Management, 14 (4): 24-1.
4. Bessant, J., Levy, P., Ley, C., Smith, S. & Tranfield, D. (1992). Organization design for factory
2000",International Journal of Human Factors in Manufacturing, 2 (2):95-125.
5. Brown,S. & Bessant,J.,(2003), "The manufacturing strategy capabilities links in mass
customization and agile manufacturing-an exploratory study". International Journal of Operations
and Production Management, 23 (7): 707˚ 730.
6. Deng, H., (1999), "Multi criteria analysis with fuzzy pair wise comparison", International Journal
of Approximate Reasoning, 21: 215˚ 231.
7. Dove, R.,(1999), " Knowledge management, response ability, and the agile enterprise", Journal of
Knowledge Management, 3 (1): 18˚ 35.
"8. Fliedner,G. &Vokurka,R.J. (1997). Agility: competitive weapon of the1990s and beyond
Production and Inventory Management Journal, 38 (3):19-24.
9. Hamidi, N., Hassan-Pour, A.; Kiai, M., Mousavi, Seyyed Hamid., 2009. The role of human
resource management on organizational agility. Journal of Industrial Management, Faculty of
Humanities, Islamic Azad University of Sanandaj, Year IV, (8):127-112.
10. Hormozi, A.M.,(2001). "Agile manufacturing:the next logical step", Benchmarking: An
International Journal, 8 (2):132-143.

1393  راييز/ 29  شماره/ مجله مديريت صنعتي دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج ˚ سال نهم

54

11. Hornby, A.S. (2000). "Oxford advanced learner�
s dictionary of current English", sixth edition,
oxford university press,
12. Jafar-Nejad, A. (1999). Agile manufacturing system, a framework enabling. Second National
Conference on Industrial Engineering, University of Yazd
13. Kidd, P.T. (1994). "Agile Manufacturing, Forging New Frontiers", Addison-Wesley, Longman
Publishing, London
14. Maskell, B.,(2001). The age of agile manufacturing", Supply Chain Management : An
International Journal, 6 (1): 5 ˚ 11
15. Naylor, J.B., Naim, M.M. & Berry, D.(1999). "Legality :integrating the lean and agile
manufacturing paradigms in the total supply chain", International Journal of Production
Economics, 62 (2):107˚ 118.
16. Sharifi, H. & Zhang, Z., (1999). "A methodology for achieving agility in manufacturing
organizations: An introduction", International Journal of Production Economics, 62(2):7-22.
17. Sharifi, H. & Zhang, Z., (2001). "Agile manufacturing in practice Application of a methodology",
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No. 5, pp. 772-794.
18. Shishe boory, David and Hejazi, R., 2010. Applying fuzzy hierarchy process techniques with the
aim of selecting the most effective way to improve productivity. Journal of Industrial Engineering
Department of Tehran University, 43 (1): 66-59.
19. Va´zquez-Bustelo, D., Avella L. & Ferna´ndez, E.. (2006). "Agile manufacturing: Industrial case
studies in Spain",Journal of Technovation, 26 (2): 1147˚ 1161.
20. Yusuf, Y.Y., Sarhad, M. & Gunasekaran, A. (1999). "Agile manufacturing: The drivers, concepts
and attributes", International Journal of Production Economics,62 (2):33-43.

