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Abstract: 
Agility is perceived as the dominant competitive vehicle for all organizations in an uncertain 

and ever-changing business environment. Due to the existence of different working environments in 

different organizations, their strategic needs differ; therefore, in order to reach the high level of 

agility, they need to alignment their capabilities and Providers of agility with their environmental 

needs. This study is thus set to presents a new approach to agility improvement by making use of 

quality function development technique and implementing two houses of quality. To this end in the 

first phase, the main drivers of the enhancing organizational agility were identified. In the second 

and third phases of the study, the major capabilities and Providers to overcome agility driver were 

distinguished respectively. The present study has been conducted in one of the manufacturing 

departments and the findings suggest that IT and technology management play a more crucial role 

in improving organizational agility than other factors. 
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 بهبود چابکی سازمان  منظوربهه رویکردی یارا

 گسترش کارکرد کیفیت فازی فنکارگیری هبا ب

 (ساز در بخش صنایع هوایی کشورمطالعه موردی یک صنعت قطعه)
 

 

 (91/66/6979، تاریخ پذیرش: 60/86/6979)تاریخ دریافت: 
 

 4، مجید اسماعیلیان9،  رضا انصاری9فرشید قنبرپور،  6بهنام مولوی

 

 چکیده 

ای هسازماناین موضوع، ای مواجه است و های شدید و فزایندهامروزه دنیای کسـب و کار با تیییرات و آشـفتگی
بكی های محیطی، چاغلبه بر این تیییرات و آشــفتگی به منظورهای بســیاری روبرو ســاخته اســت. کنونی را با چالش

یابی به سطح چابكی مطلوب، . برای دستشودمیسازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان ها محسوب 
ها و توانمندسـازهای داخلی خود با نیازها و مطالبات محیط خارج سازمان سـازی توانمندیها نیازمند یكپارچهسـازمان

ــت ــتفاده از  تحقیق. در این اس ــترش کارکرد کیفیت ) فنبا اس ای ( دو مرحلهHOQ( و تدوین خانه کیفیت )QFDگس
های چابكی ترین محرکدر گام اول مهم ،. بدین منظورشده استه یها ارابهبود چابكی سـازمان برایفازی، رویكردی 

ــازمان )نیازمندی ــوم به ترتیب مهمس ــپس در گام دوم و س ــده و س ــایی ش ــناس ها و ترین توانمندیهای محیطی( ش
تخاب های محیطی انگویی به نیازها و غبله بر فشارها و محرکپاسخ منظوربه توانمندسازهای چابكی مورد نیاز سازمان،

بر و نتایج آن است صورت گرفته  1حاضر در یک صنعت قطعه ساز فعال در بخش صنایع هوایی کشور تحقیقشوند. می
 ،نسـبت به سایر عوامل، در بهبود سطح چابكی سازمان آوریفناطالعات و مدیریت  آوریفنبرتری توانمندسـازهای 

 داللت دارد.

  واژگان کلیدی: 

 FQFDهای چابكی، توانمندسازهای چابكی، های چابكی، قابلیتچابكی سازمانی، محرک
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 مقدمه (1

دسترسی  قابلیت یواسطهپایدار و نامطمئنی مواجه هستند که به ،ها با رقابت فزایندهامروزه بسیاری از سازمان
وری، جهانی شدن بازارها و رقابت آوری، رقابت شدید در توسعه فنآوری، سرعت دسترسی به فنآبه فن

تر از همه افزایش انتظارات مشتریان، های شیلی و مهمتجاری، تیییرات در میزان حقوق و دستمزد و مهارت
 صورت منبعی از تالطم و تیییر، فشارهای زیادی را بر محیط تجاری سازمان به. [66] استشدت یافته 

ور به ها را مجببینی، سازمانپیش کند. این تیییرات و فشارهای غیر قابل های سازمان تحمیل میفعالیت
عث حفظ کرده و با که بتواند آنها را به یک موقعیت تثبیت شده هدایت کندهای مناسبی میاستفاده از روش

معرفی شده است، به عنوان راهبردی  6تولیدی جدید که به نام چابكی ابرالگو. شودهای رقابتی آنان مزیت
بر اساس   [.64است ]حفظ مزیت رقابتی خود، در این دوره  منظوربههای تولیدی برای توانمند ساختن بنگاه

ای  هطور کلی در سه بخش محرکدهنده ادبیات چابكی بهمطالعات صورت گرفته در این حوزه، مفاهیم تشكیل 
 . شوندمیبندی ها و توانمندسازهای چابكی دستهچابكی، قابلیت

عنوان نیروهای محرکی عمل که به استتیییرات و فشارهای وارده از محیط کسب و کار  ،9های چابكیمحرک
انند. این نیروها سازمان را وادار به جستجوی رچابكی پیش می راهبردو سازمان را به سمت اتخاذ  کنندمی

های چابكی تیییرات محیطی هستند طور خالصه محرکبه .کنندحفظ مزیت رقابتی خود می منظوربهروشی 
 [. 67کنند ]شان، سطح خاصی از چابكی را در سازمان اجتناب ناپذیر میکه بنا به شدت و ضعف

های چابک برای غلبه های سازمانی هستند که موسسات و سازمانشماری از توانمندی 9های چابكیقابلیت 
در یک  [. 69] هستندبر تیییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش بینی در محیط کاری خود، به آن ها نیازمند 

قابلیت چابكی، در  99، مجموعاً شدی چابكی که توسط یوسف و همكاران معرفی هابندی جامع از قابلیتطبقه
ه شده است. این طبقه بندی به دلیل جامعیت مورد استناد بسیاری از محققان قرار گرفته یزه اصلی، اراحو 68

در طبقه بندی دیگری از قابلیت های چابكی که توسط شریفی و ژانگ صورت پذیرفته است، این  [.69]است 
وند. رعه چابكی به شمار میعنوان مبنای حفظ و توسگیرند، که بهها چهار عنصر اصلی را در بر میقابلیت

 . 7پذیریو انعطاف 1، شایستگی1گویی، پاسخ4سرعت [: 66]ند از اقابلیت های مذکور عبارت
های چابكی در سازمان یابی به قابلیتدست منظوربهدر حكم ابزارهای عملیاتی  ،0توانمندسازهای چابكی

رهایی ها و ابزاها، اقدامات، روشفنای از توانمندسازهای چابكی مجموعه ،. بنا به تعریف ژانگ و شریفیهستند
ها را در چهار حوزه سازمان، توان آنکنند و میهای چابكی عمل مییابی به قابلیتدست با هدفهستند که 

 [.67]  بندی نمودوری و نوآوری دستهآکارکنان، فن

                                                           
1 . Agility 
2 . Agility drivers  
3 . Agility Capabilities 
4. Speed 
5. Responsiveness 
6. Competency 
7. Flexibility 
8. Agility provider 
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ازی سرود، زیرا پیادهشمار میههای سازمان بترین دغدغهمانتخاب صحیح و مناسب توانمندسازها یكی از مه
 ها(  مرتبط با خود در سازمانهای )توانمندیاز قابلیت تعدادیهر توانمندساز در سازمان باعث توسعه و بهبود 

ویی به گپاسخ برایهای خاصی و از سویی هر سازمان با توجه به شرایط محیطی خود، نیازمند قابلیت شودمی
سازی و همسو برایای متناسب با شرایط سازمان، . بنابراین وجود رویهاستمطالبات محیط و غلبه بر فشارها 

یابی به ترین عوامل دستها با نیازهای محیطی سازمان یكی از اساسیایجاد پیوند بین توانمندسازها و قابلیت
ت که در عمل این امكان وجود دارد که سازمان رود. بدیهی اسشمار میهسطح مطلوب چابكی در سازمان ب

 های مورد نیاز وها را با قابلیتکه آنسازی انتخاب نماید، بدون اینپیاده برایای از توانمندسازها را مجموعه
خوانی بین توانمندسازها )که های محیطی خود پیوند دهد. در این صورت ریسک ناشی از عدم هممحرک

 حقیقتهای مورد نیاز سازمان را باید پذیرفت. در این ها هستند( و قابلیتیابی به قابلیتتدس راهبردیابزارهای 
انتخاب  منظوربهگیری و منطق فازی، رویكردی منسجم های تصمیمفنشود با استفاده از تالش می

دین در این مقاله بادامه مطالب بیان شده  شوده یتوانمندسازهای مورد نیاز سازمان و بهبود سطح چابكی آن ارا
های مورد استفاده در فنهای مفهومی و توضیح الگو: در بخش دوم به معرفی مفاهیم چابكی، استصورت 
شناسی پژوهش اختصاص یافته است. در بخش چهارم نتایج شود. بخش سوم،  به روشپرداخته می تحقیق

رداخته گیری پبخش پنجم به بحث و نتیجهگیرند و در مورد تجزیه و تحلیل قرار می تحقیقحاصل از انجام 
 شود. می
 تحقیقادبیات  (2
 چابکی سازمانی -2-1

در فرهنگ لیت به معنای حرکت سریع، چاالک، فعال، و توانایی حرکت سریع و آسان  و قادر  ،چابک یواژه
چابكی یک شرکت عبارت  ،6بنابر تعریف پترو هیلو .[7] استبودن به تفكر سریع و با یک روش هوشمندانه 

[. 69]های مستمر و متییر  است از توانایی و قابلیت انجام عملیات سود آور در محیط رقابتی سرشار از فرصت
سازمان چابک یک کسب و کار سازگار "، چنین بیان شده است:  9ترین تعاریف چابكی توسط کایدیكی از جامع

نشده،  بینیاکنش به تحوالت و وقایع غیر منتظره و پیشو آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در و
وند شها و ساختارهایی یافت میهای مشتری را دارد. در چنین کسب و کاری فرایندهای بازار و نیازمندیفرصت

که سرعت، انطباق و استحكام را تسهیل کرده و دارای سازماندهی هماهنگ و منظمی است که توانایی 
. بر [68] "د رقابتی در محیط کسب و کاری کامالً پویا و غیر قابل پیش بینی را دارندیابی به عملكردست

 [.98]، مفهوم چابكی دارای دو بخش اساسی زیر است اساس نظر شریفی و ژانگ

 پاسخ به تیییرات )غیر منتظره یا پیش بینی شده(، به روشی مناسب و در زمان مقتضی. 
 ها.عنوان فرصتجستن از آن ها بهبرداری از تیییرات و سود بهره 

تواند پیروزی و موفقیت در کسب سود، سهم بازار و جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را به همراه چابكی می
 [:64]ند از اداشته باشد. برخی از مزایای پذیرش چابكی عبارت

 های متییر بازارپاسخ سریع و موثر به نیازمندی 

                                                           
1 .Helo 
2 .Kidd 
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  و خدمات شخصی و سفارشیتوانمندی تولید محصوالت 
 جدید با هزینه پایین توانمندی تولید و تحویل محصوالت 
 های تولیدکاهش هزینه 
 و در نتیجه افزایش سهم بازار مندی مشتریافزایش رضایت 
 های فاقد ارزشحذف فعالیت 
 پذیری سازمانافزایش رقابت 
 وری افراد و روحیه باالتر کارکنانافزایش بهره 

 
با هدف ارزیابی و سنجش چابكی سازمان، چارچوبی را برای تجزیه و تحلیل  تحقیقیشریفی و ژانگ، در 

 منظور تحلیل فوریتهای تولیدی مورد استفاده قرار دادند. این محققین بهچابكی طراحی و آن را در سازمان
 را مورد استفاده قرار "محرکشدت تیییر یا فشار عامل "های محیطی چابكی، معیار گویی به محرکپاسخ

ویی گدادند. بر این اساس عواملی که نرخ باالیی از تیییر و یا فشار بر سازمان را داشته باشند، در فوریت پاسخ
 [.69]گیرند قرار می

فازی را مورد  QFDهای تولیدی، روشی مبتنی بر منظور بهبود سطح چابكی در سازمانویندو و چیندا، به
ر بندی توانمندسازهای چابكی داولویت به منظوراند. در این روش از دو خانه کیفیت متوالی داده استفاده قرار

ه مبانی های چابكی براستای بهبود مبانی رقابتی سازمان بهره گرفته شده است. در این روش ابتدا قابلیت
نتایج پژوهش  شوند.ا، مرتبط میهشوند و سپس توانمندسازهای چابكی به قابلیترقابتی سازمان پیوند داده می

 [.61]  ، داللت داردفازی در بهبود سطح چابكی سازمان QFD فنکارگیری هاثربخشی ببر
همراستایی توانمندسازهای چابكی با متییرهای محیطی، رویكردی  منظوربهتی سنگ و همكاران، در پژوهشی 

ای برای برقراری این روش، خانه کیفیت دو مرحله اند. درفازی را مورد استفاده قرار داده QFD فنمبتنی بر 
طوری که ههای چابكی و توانمندسازها مورد استفاده قرار گرفته است بهای محیطی، قابلیتارتباط بین محرک

ای هشوند. این رویكرد در سازمانبندی میهای محیطی اولویتتوانمندسازها بر اساس توانایی مقابله با محرک
ر در کارگیری رویكرد مذکوهن مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن حاکی از اثر بخش بودن بتولیدی تایوا

 [.64]  استانتخاب توانمندسازهای متناسب با شرایط سازمان و بهبود سطح چابكی 
 یابی به چابکی سازمانیهای مفهومی دستالگو -2-2

 شده است. یكی از اولین ارایهسازی و بهبود چابكی سازمان های مفهومی متعددی برای پیادهالگوتا کنون 
که در آن نشان داده  شده است ارایه  ،6یابی به چابكی توسط گوناسكاراندست برایهای یكپارچه چارچوب

 [.7] توسط توانمندسازهای مناسب، یكپارچه و پشتیبانی شوند بایدهای اصلی چابكی شده که چگونه قابلیت
ازی این سپیاده منظوربهتولید، چارچوبی مفهومی را  راهبردژانگ و شریفی، با تعریف چابكی به عنوان یک 

. قسمت اول این چارچوب در برگیرنده تیییرات و استاند که شامل سه قسمت اصلی ، پیشنهاد کردهراهبرد
رده و سازمان را به سمت عنوان نیروهای محرک عمل ککه به استاز محیط کسب و کار  حاصلفشارهای 

ای دهبندی شهای اولویتای متشكل از قابلیترانند. قسمت دوم شامل مجموعهچابكی پیش می راهبرداتخاذ 
                                                           
1 .Gunasekaran 
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دارد.  اصل،حهای گیری از فرصتگویی به تیییرات و بهرهپاسخرا با هدف هااست که  شرکت قصد تمرکز بر آن
یره سازی و غهای یكپارچه، روشآوریفنخصوص تسهیالت، قسمت سوم در برگیرنده تصمیمات سازمان در 

ها به تها و قابلیها به قابلیتمذکور محرک الگوشوند. در عنوان توانمندسازهای چابكی شناخته میبوده و به
  [.67] پیوند داده شده اند ،توانمندسازها

ی مفهومی را برای سازمان الگوو مطالعات قبلی خود،  موضوعادبیات  بر اساس مرورتی سنگ و همكاران، 
شریفی و  الگویوسف و همكاران و  الگو، 6از تلفیق نظرات گلدمن و همكاران ،الگوکردند. این  ارایهچابک 

شده هدف یک سازمان چابک عبارت است از غنی سازی و تامین  ارایه الگودست آمده است. بر اساس ژانگ به
نیاز  و این تیییر را عمدتاً دراست ترین عامل محرک چابكی کارکنان. همچنین تیییر مهم نیازهای مشتریان و

توان مشاهده کرد. از طرفی سازمان های اجتماعی میهای رقابت، فناوری و مولفههای مشتری، بازار، مالک
گویی پاسخ پذیری، شایستگی،ها نیاز دارد که انعطافای از قابلیتچابک برای مقابله با این تیییرات، به مجموعه

نش واک و بازبینی و اصالح راهبردها ،یابی به چابكی سازمانیاند. همچنین الزمه دستو سرعت از آن جمله
ها و امكانات کاری است و در این راستا به توانمندسازهای متنوعی نیاز است تا به کمک وریآنسبت به فن

ت عبارت است از حساسی الگونش نشان داده شود. قسمت پایانی این ها، به محیط و الزامات متییر آن واکآن
 [.64] یندها و روابط همیارانه و مشارکتی آسازی فرسازی اطالعات، یكپارچهنسبت به بازار و مشتری، یكپارچه

 .، نشان داده شده است6در شكل  الگواین 
  

 
 (2111مفهومی سازمان چابک )تی سنگ و همکاران،  یالگو:  1شکل 

                                                           
1.Goldman et al.  



 

 2932 زمستان، 22سال هفتم، شماره  11

 )QFD)  1گسترش کارکردهای کیفیت فن -2-3

QFD، در ژاپن معرفی شد. از  9یک رویكرد در طراحی است که توسط آکائوQFD عنوان ماشین توان بهمی
  عبارتی مبدل تقاضاهای مشتریان به های مشتریان به مشخصات فنی و مهندسی یا بهمترجم نیازمندی

های کیفیت و آماده ساختن یک طرح کیفیت برای محصول نهایی از طریق گسترش سیستماتیک روابط ویژگی
 9ت. اولین ماتریس این روش را خانه کیفیهای کیفیت محصول، تعریف نمودبین تقاضاهای مشتری و ویژگی

(HOQ)، های مهندسی مشخصه -9نیازهای مشتریان  -6ند از: اارتگویند که دارای هفت بخش بوده و عب
های مهندسی روابط بین نیازهای مشتری و مشخصه -1ریزی ماتریس طرح -4اهمیت نیازهای مشتری   -9
 [.9]های مهندسیها و اهداف هریک از مشخصهاولویت -7های مهندسی ماتریس همبستگی بین مشخصه -1

ا هاما با اندکی تیییر، سازمان ؛محور معرفی شده استمحصوالت مشتری منظور توسعهبه QFD فناگرچه 
متعددی از این رویكرد استفاده کنند. در این پژوهش از دو  راهبردییابی به اهداف منظور دستتوانند بهمی

ویی همس منظوربهاند، ریزی حذف شدهآن سقف خانه کیفیت و ماتریس طرح خانه کیفیت ساده شده که در
ا مورد هگویی موثر به محرکپاسخ منظوربهها و توانمندسازهای چابكی، با نیازهای محیطی سازمان، ابلیتق

قابل  ،9صورت شكل ههای آن بگیرد. خانه کیفیت دو مرحله مورد استفاده در پژوهش و مولفهاستفاده قرار می
 .استنمایش 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 بندی توانمندسازهاای جهت اولویتمرحله: خانه کیفیت دو  2شکل 

 
 منطق فازی -2-4

اطمینان  عدمرا برای برخورد با  1های فازیمجموعه ی، نظریه4پروفسور لطفی زاده 6711، اولین بار در سال
طمینان ا نبودسازی الگو برایهای فازی، یک ابزار کامل از نادقیقی و ابهام معرفی کرد. نظریه مجموعه ناشی

یات در ادامه برخی از مفاهیم و عمل و نادقیقی پدیدار شده از ذهن انسان است که نه تصادفی است و نه احتمالی.

                                                           
1 .Quality Function Deployment   
2  .Akao 
3  .House of Quality 
4 .Zadeh 
5 .Fuzzy sets 
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 ضریب اهمیت توانمندسازها

 توانمندسازهای چابكی

 

ماتریس ارتباطات بین محرک 
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 قابلیت های چابكی

 ضریب اهمیت قابلیت ها
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وسیله یک سه به  ̃ 𝐴یک عدد فازی مثلثی[. 9]توضیح داده خواهند شد  تحقیقکار گرفته شده در این فازی به
𝐴وجهی  = (𝑎𝐿, 𝑎𝑀, 𝑎𝑈) است( قابل تعریف 6) صورت رابطهنمایش داده شده و تابع عضویت آن به : 

 
 

(6) �̃�(𝑥) =

{
 
 

 
 
(𝑥 − 𝑎𝐿)

(𝑎𝑀 − 𝑎𝐿)
  𝑎𝐿 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎𝑀  

(𝑎𝑈 − 𝑥)

(𝑎𝑈 − 𝑎𝑀)
   𝑎𝑀 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎𝑈

8                  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

 

 

𝐴برای دو عدد فازی مثلثی مثبت  -6 = (𝑎𝐿 , 𝑎𝑀 , 𝑎𝑈)  و𝐵 = (𝑏𝐿, 𝑏𝑀, 𝑏𝑈) داریم: 

 

(9) 𝐴. 𝐵 = (𝑎𝐿𝑏𝐿, 𝑎𝑀𝑏𝑀 , 𝑎𝑈𝑏𝑈)  

(9) 𝐴 + 𝐵 = (𝑎𝐿+𝑏𝐿, 𝑎𝑀+𝑏𝑀, 𝑎𝑈+𝑏𝑈)  

(4) 𝐾.𝐴 = (𝐾𝑎𝐿, 𝐾𝑎𝑀, 𝐾𝑎𝑈)  

(1) (6− 𝐴) = (6− 𝑎𝑈, 6− 𝑎𝑀 , 6 − 𝑎𝐿)  

 .است A( معكوس عدد فازی A-6(،  )1یک اسكالر و در رابطه ) K(، 4که در رابطه )
 

 فازیروش رتبه بندی اعداد 

های مختلفی همچون روش مرکز ثقل، یک مقدار قطعی و غیر فازی روش تبدیل یک عدد فازی به منظوربه 
 حقیقتدهی به چپ و راست عدد فازی و .. معرفی شده است. در این روش بیشترین تابع عضویت، روش امتیاز

اب دهی به چپ و راست عدد فازی انتخسته برای اعداد فازی، روش امتیازبه دلیل استفاده از توابع عضویت پیو
از مقدار  Aشود. در این روش امتیاز یک عدد فازی مانند شده است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می

ی که این امتیازات چپ و راست نیز از دو مجموعه ویژهطوریهآید بدست میبه Aامتیازات چپ و راست 
که با فرض این Maxو  Minاین دو مجموعه  [.1]آیددست میهی بحداقل و حداکثر و درجه عضویت عدد فاز

 شوند:( تعریف می7و  1باشند، طبق رابطه ) [8،6]عدد فازی در فاصله 
(1) 

 
𝜇𝑚𝑖𝑛(𝑥) = {

  
6− 𝑥 ∶    8 ≤ 𝑥 ≤ 6

8                  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

 

 
(7) 

𝜇𝑚𝑎𝑥(𝑥) = {

  
𝑥 ∶    8 ≤ 𝑥 ≤ 6

8                  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

 ( حاصل شود.0تواند با استفاده از رابطه )می Aکه امتیاز سمت چپ 
 
(0) 

𝜇𝐿(𝑥) = 𝑆𝑈𝑃[𝜇𝑚𝑖𝑛(𝑥) ∧ 𝜇(𝑥)] 

 ( حاصل گردد.7می تواند با استفاده از رابطه ) Aو امتیاز سمت راست 
 
(7) 

𝜇𝑅(𝑥) = 𝑆𝑈𝑃[𝜇𝑚𝑎𝑥(𝑥) ∧ 𝜇(𝑥)] 
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عنوان یک مقدار دقیق ( محاسبه کرد که به68توان امتیاز کل را از رابطه )آوردن این امتیازات میدست هبا ب
 شود.و معین در محاسبات بعدی از آن استفاده می

 

(68) 
𝜇𝑇(𝑥) =

𝜇𝑅(𝑥) + 6− 𝜇𝐿(𝑥)

9
 

 

 تحقیقشناسی روش (3

که در آن از مطالعات دلیل آنکاربردی بوده و بهـ  ایاز نظر هدف توسعه تحقیقدر این  رفتهکار هروش ب
  .حساب آوردبه ،پیمایشی –را  توصیفی تحقیقتوان این شود میای و میدانی استفاده میکتابخانه

نمایش داده شده  ،9صورت شماتیک در شكل هکه ب است، شامل چندین مرحله متوالی طور کلی، این تحقیقبه
 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 پژوهش شناسیروش: 3شکل 

 

 
 

 هاروش و ابزار گردآوری داده -3-1

رگان خب ی. مجموعهاستای، میدانی و پیمایشی های کتابخانهشامل روش تحقیقها در این روش گردآوری داده
سال سابقه کار در صنعت  61ای شامل شش نفر از مدیران و سرپرستان دارای حداقل ، مجموعهتحقیقدر این 

 . استمورد مطالعه 

ها،قابلیتها و مطالعه ادبیات پژوهش و اتنخاب محرک 

 توانمندسازهای چابكی

تعیین شدت تیییر و فشار تیییرات و محرک های 

و  شناسایی عوامل کلیدی محرک چابكی  محیطی

 سازمان

تشكیل خانه کیفیت بین محرک های کلیدی و قابلیت های 

تعیین ضریب اهمیت قابلیت ها برای سازمانجهت چابكی   

قابلیت ها در سازمان با استفاده تعیین سطح )میزان حاکمیت( 

 از عبارات کالمی

در شناسایی قابلیت های چابكی نیازمند بهبود 

(چابكی سازمان )عوامل بحرانی شكستسازمان   

تشكیل خانه کیفیت بین قابلیت های نیازمند بهبود و توانمندسازهای 
تعیین ضریب اهمیت توانمندسازها برای سازمان جهتچابكی   

بندی آنهاو اولویت   
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 که بر اساس مصاحبه با خبرگان استبسته  یهسه دسته پرسشنامه محقق ساخت، شامل هاابزار گردآوری داده
های یشدت تیییرات و آشفتگ تعیین برایاند. پرسشنامه اول گیری از ادبیات موجود تهیه شدهصنعت و بهره

ی چابكی در هامنظور تعیین سطح و میزان حاکمیت قابلیت. پرسشنامه دوم بهشده استکار گرفته محیطی به
کار گرفته ههای کلیدی شناسایی شده از مرحله اول بها بر محرکصنعت و همچنین ارزیابی میزان تاثیر قابلیت

ای هتعیین توانمندسازهای چابكی مورد نیاز صنعت برای بهبود قابلیت منظورنیز به. پرسشنامه سوم شده است
معیارهای  منظور کمی کردن. بهگرفته استاند( مورد استفاده قرار کلیدی صنعت )که در مرحله دوم شناسایی شده

م سوال، پرسشنامه دو 41. پرسشنامه اول شامل شده استها از طیف پنج سطحی لیكرت استفاده پرسشنامه
های کالمی، منظور غلبه بر ابهام موجود در قضاوت. بههستندسوال  11سوال و پرسشنامه سوم  10شامل 

ماتریس ارتباطات در خانه کیفیت، به صورت فازی تعریف  یاعداد و همچنین عناصر تشكیل دهنده یهمه
ها، نامهبرای بررسی پایایی پرسشو است ها از روایی محتوا استفاده شده برای تعیین روایی پرسشنامه .اندشده
-و روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل، پایایی پرسشنامه SPSSافزار نرم

های مورد استفاده از پایایی بوده و بیانگر این است که پرسشنامه 7/8های مورد استفاده باالتر از حداقل مقدار 
 .باالیی برخوردار هستند

 جامعه آماری و نمونه آماری -3-2

سال سابقه کار در  68مدیران ارشد، میانی و سرپرستان دارای حداقل  یهمهجامعه آماری این پژوهش شامل 
 ،تحقیقدلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه آماری به اند.بودهنفر  48که مجموعاً  هستندصنعت مورد مطالعه 

. دلیل محدود کردن جامعه آماری ه استگیری از سرشماری استفاده شدنمونه برای گردآوری اطالعات به جای
به افراد دارای سابقه کار، آشنایی کامل پاسخ دهندگان به محیط درونی و بیرونی صنعت و تیییرات محیطی 

 .استآن در سالیان اخیر 
 هاتجزیه و تحلیل داده (4

 شرح داده شده است: تحقیق،های در ادامه نتایج حاصل از پیاده سازی گام
 تحقیقگام اول: انتخاب متغیرهای 

ها و یتها، قابلگیری از ادبیات موجود در حوزه چابكی، چک لیستی متشكل از محرکدر این گام ابتدا با بهره
ای هو در اختیار کارشناسان و خبرگان صنعت قرار گرفت و در قالب مصاحبه شدهای چابكی تهیه توانمندسازی

های مختص محیط کاری صنعت که مورد تائید اکثر و مولفه های غیر مرتبط حذفمولفه یافتهارنیمه ساخت
 .هستندقابل نمایش  ،6صورت جدول ههای نهایی انتخاب شده ب. مولفهشدها اضافه کارشناسان بود، به آن
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 تحقیقها و توانمندسازهای مورد بررسی در : محرک ها، قابلیت 1جدول 

 محرک ها قابلیت ها توانمندسازها

 (S6)آوریفنمدیریت 
 (S9)اطالعات آوریفن

 (S9)مدیریت دانش
 (S4)مدیریت منابع انسانی

 (S1)مهندسی همزمان
 (S1)مدیریت زنجیره تامین 

 (S7)مدیریت تیییر 

 (C6)وجود کارکنانی با مهارت های گوناگون شیلی 

 (C9)وجود تیم های کاری چند وظیفه ای

 (C9)دسترسی آسان کارکنان به اطالعات

گیری برخورداری کارکنان از استقالل در  تصمیم
(C4) 

 (C1)طراحی درست محصوالت در بار اول

 (C1)فعالیت افراد توانمند در قالب تیم های کاری 
 (C7)کیفیت باالی محصوالت و خدمات 

طراحی و تولید محصول در کوتاهترین زمان ممكن 
(C0) 

 (C7)محصوالت دارای ارزش افزوده قابل توجه 

 سخت افزاری و نرم افزاری باال  آورانهفنتوان 

(C68) 

 (C66) بودن( کارایی و اثربخشی عملیات )ناب

 (C69)هااجرای همزمان فعالیت

محصوالت  پذیری صنعت در نوع و حجم انعطاف
 (C69)تولیدی

 (C64)بهبود مستمر و فرهنگ تیییر

 (C61)زدیک با تامین کنندگانداشتن رابطه ن
 (C61)داشتن رابطه بلند مدت با مشتریان

 (D6)کاهش دوره عمر محصوالت تولیدی 
 (D9)افزایش رقابت جهت کسب سهم بازار 

 (D9)تیییرات سریع در نوع و حجم سفارشات 

 (D4)افزایش فشارهای هزینه ای 
 (D1)افزایش نرخ نوآوری در محصوالت 

 (D1)افزایش انتظارات کیفی مشتریان 
 (D7)کاهش زمان تحویل سفارشات 

گرایش مشتریان به دریافت محصوالت شخصی 
 (D0)و سفارشی 

معرفی تجهیزات سخت افزاری جدید و کاراتر 
(D7) 

معرفی نرم افزارها و روش های تولید جدید 
(D68) 

 (D66)معرفی مواد و ترکیبات مصرفی جدید 
 (D69)زیست محیطیافزایش فشارهای 

 
 گام دوم: شناسایی عوامل کلیدی محرک چابکی صنعت با استفاده از عبارات کالمی

ترین گام در حرکت به سوی بهبود سطح چابكی سازمان، بررسی بر اساس ادبیات چابكی، اولین و اساسی
در این مرحله با استفاده از پرسشنامه  [.64و69] است محیط و شناسایی عوامل تحریک کننده چابكی سازمان 

و نظرسنجی از خبرگان صنعت، شدت تیییر و فشار محرک های محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. 
 .، هستند 9صورت جدول همتییرهای کالمی و اعداد فازی مورد استفاده در این بخش ب

 
 [64]هاارزیابی شدت تغییر محرک برایهای کالمی : واژه 2جدول 

 واژه های کالمی جهت ارزیابی وضعیت محرک ها

 اعداد فازی مثلثی واژه های کالمی

 (8,8,8.9) بسیار کم 

 (8.6,8.9,8.1) کم 

 (8.9,8.1,8.7) متوسط

 (8.1,8.0,6) زیاد

 (8.0,6,6) بسیار زیاد
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دست هب 9صورت جدول ه، شدت تیییر عوامل محرک ب66پس از تجمیع نظر خبرگان با استفاده از رابطه 
 اند. آمده

(66) �̃�𝑖𝑗 = (𝑥
𝐿
𝑖𝑗 , 𝑥

𝑀
𝑖𝑗 , 𝑥

𝑈
𝑖𝑗)  =

6
𝑘
(∑ 𝑥𝐿𝑖𝑗𝑘

𝐾
𝑘=6  , ∑  𝑥𝑀𝑖𝑗𝑘 

𝐾
𝑘=6 , ∑  𝑥𝑈𝑖𝑗𝑘

𝐾
𝑘=6 )   

 
 

 ها )بر اساس شدتبندی محرکاولویت برایبرای غیر فازی کردن نتایج حاصل و تعیین شاخصی قطعی 
ردد. شاخص گکه در بخش قبلی توضیح داده شد، استفاده میبندی اعداد فازی تیییرات و فشارها(، از روش رتبه

 دست آمده در ستون آخر جدول نمایش داده شده است. هغیر فازی ب
 

 : شدت تغییر/فشار عوامل محرک چابکی3جدول 
 شاخص غیر فازی شدت تیییر / فشار )فازی( محرک ها ردیف

 86114 (8699 8641 8616) کاهش دوره عمر محصوالت تولیدی 6

 86170 (8690 8619 8610) کسب سهم بازار  برایافزایش شدت رقابت  9

 86797 (8617 8671 8601) تیییرات سریع در نوع و حجم سفارشات 9

 86471 (8699 8690 8619) افزایش فشارهای هزینه ای 4

 86181 (8691 8697 8611) افزایش نرخ نوآوری در محصوالت 1

 86799 (8617 8671 8607) افزایش انتظارات کیفی مشتریان  1

 86790 (861 8671 8607) کاهش زمان تحویل سفارشات 7

 86198 (8649 8610 8679) گرایش مشتریان به دریافت محصوالت شخصی و سفارشی 0

 86167 (8691 8646 8611) افزایش نرخ معرفی تجهیزات سخت افزاری جدید و کاراتر 7

 86149 (869 8644 8617) افزایش نرخ معرفی نرم افزارها و روش های تولید جدید 68

 86118 (869 8641 861) افزایش نرخ معرفی مواد و ترکیبات مصرفی جدید 66

 86467 (8660 8697 8641) افزایش فشارهای زیست محیطی 69

 
االتر هایی که دارای، شدت تیییر بمحرکدر این بخش با توجه به ادبیات موضوع و نیز توافق خبرگان صنعت، 

 ند از: اعنوان عوامل اصلی محرک چابكی صنعت در نظر گرفته که عبارتبوده را به 1/8 از 
 (D7)کاهش زمان تحویل سفارشات  .6
 (D9)تیییرات سریع در نوع و حجم سفارشات  .9
 (D1)افزایش انتظارات کیفی مشتریان  .9
 (D0)گرایش مشتریان به دریافت محصوالت شخصی و سفارشی  .4

 
 های چابکی سازمان با استفاده از خانه کیفیت اولگام سوم: تعیین ضریب اهمیت قابلیت

ی برای های چابكگیری از یک خانه کیفیت، به تعیین ضریب اهمیت هر یک از قابلیتدر گام سوم با بهره
 شودمییل ها تشكهای کلیدی و قابلیتیک خانه کیفیت بین محرک ،منظور. بدین شده استسازمان پرداخته 

ا ههای مشتری، شدت تیییر این محرکهای کلیدی چابكی به عنوان نیازمندیکه در این خانه کیفیت، محرک
ی های فنی و مهندسعنوان مشخصههای چابكی، بههای مشتری و قابلیتبه عنوان ضریب اهمیت نیازمندی
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. ماتریس ارتباطات در این خانه کیفیت، استهای چابكی هدف نهایی، تعیین ضریب اهمیت قابلیت بوده و
امین محرک محیطی  jمقابله با  برایامین قابلیت چابكی را  i( میزان تاثیر ijهای آن )ماتریسی است که درایه

ای همقابله با مجموعه محرک برایهر چه قابلیتی توان و اثربخشی بیشتری  ،دهد. بدین ترتیبنشان می
محیطی داشته باشد )با در نظر گرفتن شدت تیییر یا فشار عوامل محرک(، از ضریب اهمیت باالتری برای 

 ،4دول صورت جهای چابكی بهها و محرکسازمان برخوردار خواهد بود. خانه کیفیت تشكیل شده بین قابلیت
از نمادهای مربوطه استفاده شده  ،جای نام عواملول بهسهولت در نمایش جد منظوربه. استقابل نمایش 

دست هماتریس ارتباطات این خانه با استفاده از پرسشنامه و تجمیع نظر خبرگان ب یاست. عناصر تشكیل دهنده
ات کالمی . عبارهستندهای محیطی غلبه بر محرک منظوربههای چابكی اند و بیانگر میزان تاثیر قابلیتآمده

خانه کیفیت  ی. برای سهولت نمایش اجزاهستند ،9صورت عبارات بیان شده در جدول هر فازی مرتبط، بو مقادی
های فنی و مهندسی با یكدیگر عوض شده های مشتری و مشخصهمحل قرارگرفتن نیازمندی قسمت، در این

 از نمادهای مرتبط استفاده شده است. ،جای نام عواملو به
 

 های چابکیشده بین محرک ها و قابلیتتشکیل: خانه کیفیت 4جدول 
 محرک های چابكی )نیازمندی های مشتری( 

  D0 D1 D9 D7 ضریب اهمیت قابلیت ها

(8671 68604 68611) (8679 68600 68610) (8671 6860 68619) (8671 68604 68611) (8670 68601 68611) C6 

ی(
دس

هن
و م

ی 
 فن

ی
ها

ه 
ص

شخ
 )م

ی
بك

چا
ی 

ها
ت  

بلی
 قا

(8609 68617 68619) (8646 68699 68680) (6 68676 68674) (8671 68604 68611) (8601 68610 68640) C9 

(8600 68677 68619) (8679 68679 68619) (6 68600 68670) (8616 68611 68647) (6 68607 68676) C9 

(8600 68679 68614) (8609 68610 68647) (8677 68601 68617) (8676 68670 68617) (8606 68616 6864) C4 

(8676 68677 68617) (8671 68611 68691) (8677 68676 68674) (8671 6860 68616) (8676 68677 68610) C1 

(8609 68676 68617) (8619 68610 68647) (8677 68601 68617) (8679 68670 68617) (867 68616 6864) C1 

(8677 68617 68647) (8679 68611 6861) (8671 68601 68619) (8671 68619 68649) (8679 68611 68699) C7 

(8671 68607 68676) (8600 68679 68614) (6 68676 68671) (8670 68679 68670) (8670 6867 68674) C0 

(8609 68614 68644) (8676 68616 68696) (8607 68679 68619) (8604 68611 68641) (8606 68619 68649) C7 

(8617 6861 6869) (8674 68614 68694) (8611 68641 68697) (8611 68641 68691) (8674 68611 68691) C68 

(8671 68604 68617) (6 68671 68606) (8674 68609 68619) (8600 68674 68611) (8670 68607 68679) C66 

(8677 68607 6867) (8600 68679 68614) (6 68679 68671) (8677 68679 68671) (6 6867 68679) C69 

(860 68619 68649) (8674 68611 68691) (8670 68610 68697) (8671 68609 68614) (8679 68619 68699) C69 

(8600 68677 68610) (8604 68679 68619) (8600 68671 68617) (8604 68679 68611) (8677 68601 68611) C64 

(8601 68676 68616) (8607 68674 68614) (8609 68611 68641) (8607 68607 68610) (8677 68617 68690) C61 

(8604 68671 68616) (8676 68619 68640) (8607 68679 68614) (6 68674 68677) (8671 68617 68647) C61 

 (76 6 .17 6 .49) . (01 6 .71 6 .17). (01 6 .716 . 17). (07 6 .71 6 .17). 

 شدت تیییر / فشار محرک های چابكی 

 
ب شود. بر این اساس ضریها، از روش میانگین موزون فازی استفاده میبرای تعیین ضریب اهمیت قابلیت

 .شودمیمحاسبه  69ام با استفاده از رابطه  iاهمیت قابلیت 
 
(69) 

𝑊𝑖 =
∑ 𝑟𝑖𝑗 .  𝑑𝑗
𝑛
𝑗=6

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=6

   𝑖 = 6, … ,𝑚 
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ام بوده و با استفاده از  jغلبه بر محرک  برای ،ام iنمایش دهنده میزان تاثیر قابلیت  rijکه در این رابطه 
که از مرحله قبل استخراج  استام  jبیانگر شدت تیییر یا فشار عامل محرک   djدست آمده و هپرسشنامه ب

 و همگی از نوع اعداد فازی هستند. شده
 های چابکی در صنعت با استفاده از عبارات کالمیگیری سطح )میزان حاکمیت( قابلیتچهارم: اندازهمرحله 

در این مرحله سطح فعلی هر قابلیت در صنعت با استفاده از نظر سنجی از خبرگان و متییرهای کالمی تعریف 
 اند.شده ، ارایه 1گیرد. نتایج حاصل از تجمیع نظر خبرگان در جدول مورد سنجش قرار می 1شده در جدول 

 
 هاارزیابی وضعیت قابلیت برای: عبارات کالمی و اعداد فازی مربوطه  5جدول

 اعداد فازی مثلثی واژه های کالمی

 (8,8,8.9) بسیار پایین
 (8.6,8.9,8.1) پایین

 (8.9,8.1,8.7) متوسط
 (8.1,8.0,8.6) باال

 (8.0,8.6,8.6) بسیار باال

 
 

 سازی چابکی در صنعتگام پنجم: شناسایی موانع کلیدی پیاده

، ولی سطح یا میزان هستندهای چابكی که از اهمیت باالیی برای صنعت برخوردار در این مرحله قابلیت
ا موانع یهای چابكی نیازمند بهبود و عنوان قابلیتو به اند، شناسایی شدهاستها در صنعت، پایین حاکمیت آن

 یابی به شاخصی برای محاسبه میزاندست منظوربهشوند. سازی چابكی در صنعت، در نظر گرفته میپیاده
بر این  ،سویی وجود داشته باشد، همهاضریب اهمیت و سطح قابلیت بین است تا بحرانی بودن عوامل، نیاز 

6) شوندمیها معكوس ابتدا ضریب اهمیت قابلیت اساس، −𝑊𝑖) صورت حاصل هبندی بو سپس شاخص رتبه
ودی صورت صعهکه این شاخص ب شودضرب سطح قابلیت در معكوس ضریب اهمیت قابلیت، محاسبه می

  شود.( محاسبه می69) یاستفاده از رابطه و با استها نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت قابلیت
 

(69)  𝐶𝐹𝐹𝑆𝑖 = 𝑅𝑖  . (6 −𝑊𝑖)  𝑖 = 6, … ,𝑚  

 
دست آمده هشود. نتایج بها، از شاخص رتبه بندی غیر فازی استفاده میبندی قابلیتمنظور اولویتنهایت بهدر 

 اند.نمایش داده شده 1صورت جدول هب
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 های چابکی: شاخص بحرانی بودن قابلیت 6جدول 

 شاخص قطعی
 شاخص فازی بحرانی بودن

(CFFSi) 
 قابلیت ها (Riفعلی قابلیت ها )سطح  (Wiضریب اهمیت قابلیت ها )

86064 (8691 8668 8689) (8671 8604 8611) (8676 8618 8647) 
های وجود کارکنانی با مهارت

 گوناگون شیلی

86170 (8691 8696 8687) (8609 8617 8619) (8671 8611 8614) 
طراحی درست محصوالت در بار 

 اول

86791 (8696 8667 8687) (8600 8677 8619) (8601 8674 8616) 
طراحی و تولید محصول در 

 ترین زمان ممكنکوتاه

86119 (8649 8699 8687) (8600 8679 8614) (8671 8601 8679) 
محصوالت دارای ارزش افزوده 

 قابل توجه

86771 (8697 8669 8684) (8676 8677 8617) (867 8617 8646) 
سخت افزاری و  آورانهفنتوان 

 افزاری باالنرم

86101 (8690 8699 8669) (8609 8676 8617) (8600 8671 8617) 
کارایی و اثربخشی عملیات )ناب 

 بودن(

 هااجرای همزمان فعالیت (8611 8677 8604) (8647 8617 8677) (8664 8691 8641) 86147

86089 (8691 8666 8689) (8671 8607 8676) (8676 8609 8676) 
قالب  فعالیت افراد توانمند در

 های کاریتیم

86148 (8641 8691 8666) (8609 8614 8644) (8606 8678 8610) 
برخورداری کارکنان از استقالل 

 و اختیار

86179 (8619 8699 8667) (8617 8618 8698) (8671 8611 8614) 
های کاری چند وظیفه وجود تیم

 ای

86081 (8697 8666 8689) (8671 8604 8617) (8609 8676 8619) 
انعطاف پذیری صنعت در نوع و 

 حجم محصوالت

86098 (8691 8687 8689) (8677 8607 8678) (8609 8679 8610) 
دسترسی آسان کارکنان به 

 اطالعات

 بهبود مستمر و فرهنگ تیییر (8610 8678 8606) (8649 8619 860) (8669 8691 8641) 86191

86179 (864 8698 8687) (8600 8677 8610) (8671 8607 8671) 
داشتن رابطه نزدیک با تامین 

 کنندگان

86147 (8641 8691 8666) (8601 8676 8616) (8679 8604 8679) 
داشتن رابطه بلند مدت با 

 مشتریان

86798 (8699 8667 8666) (8604 8671 8616) (8604 8671 8611) 
کیفیت باالی محصوالت و 

 خدمات

 

برای شاخص بحرانی بودن عوامل،  0/8 قانون پارتو و توافق خبرگان، سطح برشدر این بخش با استفاده از 
عنوان ، بهتاس هایی که شاخص بحرانی بودن آنها باالتر از سطح مذکور بودهو قابلیتاست در نظر گرفته شده 

های ابلیتقشوند. بنابراین سازی کامل چابكی در صنعت و یا عوامل بحرانی شكست، انتخاب میموانع پیاده
 ند از:انیازمند بهبود و توسعه در صنعت عبارت

 (C6) های گوناگون شیلیوجود کارکنانی با مهارت .6
 (C9)دسترسی آسان کارکنان به اطالعات مورد نیاز  .9
 (C69) انعطاف پذیری صنعت در نوع و حجم محصوالت تولیدی .9
 (C1) های کاریفعالیت افراد توانمند در قالب تیم .4
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 اولویت بندی توانمندسازهای چابکی صنعت با استفاده از خانه کیفیت دومگام ششم: 

چابكی  هایبهبود قابلیت برایدر این مرحله به ارزیابی و انتخاب توانمندسازهای چابكی مورد نیاز صنعت، 
ای نامهبا استفاده از پرسش ،شود. بدین منظوراند پرداخته مینیازمند توسعه، که در مرحله قبل شناسایی شده

ای نیازمند هکارگیری هر یک از توانمندسازها در صنعت، بر بهبود سطح قابلیتهسازی و بمیزان تاثیر پیاده
تباطات این ماتریس ار یکه نتایج تجمیع نظرات خبرگان، تشكیل دهنده است توسعه، مورد بررسی قرار گرفته

نمایش داده شده است. عناصر  ،7صورت جدول ه. خانه کیفیت تشكیل شده در این مرحله باستخانه کیفیت 
امین توانمندساز چابكی  i( نمایش دهنده میزان تاثیر ijتشكیل دهنده ماتریس ارتباطات در این خانه کیفیت )

از نمادهای مرتبط  ،جای نام عوامل. برای سهولت در نمایش جدول، بهاستامین قابلیت چابكی  jبر بهبود 
 استفاده شده است.

 
 : خانه کیفیت تشکیل شده بین قابلیت ها و توانمندسازهای چابکی7 جدول

 قابلیت های چابکی )نیازمندی های مشتری( 
 

ضریب اهمیت 

 توانمندسازها
C6 C13 C3 C1 

(86781 8671 86144) (8609 8611 8649) (8677 8609 8616) (8679 8670 8610) (8600 8679 8614) S6 

ی 
بک

چا
ی 

ها
از 

س
ند

نم
وا

ت
ی(

س
ند

مه
و 

ی 
فن

ی 
ها

ه 
ص

خ
ش

)م
 

(86779 86040 86117) (6688 8601 8617) (8670 8601 8610) (6688 8679 8677) (8676 8674 8614) S9 

(86010 86784 86189) (8607 8610 8647) (8607 8617 8647) (8678 8677 8616) (8609 8611 8641) S9 

(86179 86409 8697) (8617 8641 8694) (8611 8644 8699) (8611 8644 8699) (8608 8617 8697) S4 

(86044 86119 86410) (8610 8640 8691) (6688 8608 8610) (8676 8619 8699) (8670 8604 8611) S1 

(86001 86799 86191) (8604 8619 8646) (8674 8670 8610) (8671 8610 8697) (6688 8678 8679) S1 

(867 86479 86907) (8601 8610 8647) (8676 8617 8647) (8617 8690 8667) (8641 8694 8687) S7 

 
(8676 8677 8617) (8671 8604 8617) (8677 8607 8678) (8671 8604 8611) 

 ضریب اهمیت قابلیت های چابکی

 
 

بندی هرتب در این بخش نیز برای تعیین ضریب اهمیت توانمندسازها از روش میانگین موزون فازی و برای
 . ، هستند0صورت جدول شود که نتایج نهایی بهتوانمندسازها، از شاخص غیر فازی شده استفاده می
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 هاچابکی و رتبه آن: ضریب اهمیت توانمندسازهای 8جدول 

 توانمندسازهای چابكی ضریب اهمیت غیر فازی رتبه

 آوریفنمدیریت  86177 9

 وری اطالعاتآفن 86761 6

 مدیریت دانش 86181 4

 مدیریت منابع انسانی 86194 9

 مهندسی همزمان 86170 1

 مدیریت زنجیره تامین  86167 7

 مدیریت تیییر  86149 1

 
ترین توانمندساز چابكی صنعت شناخته شده است و عنوان مهموری اطالعات بهآفن ،حاصلبر اساس نتایج 

، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش و مهندسی همزمان، مدیریت زنجیره تامین آوریفنپس از آن مدیریت 
بودن  ر کم اهمیتذکر است که نتایج حاصل بیانگ ههای بعدی قرار دارند. الزم بو مدیریت تیییر در اولویت

، یستننقش برخی از عوامل همچون مدیریت زنجیره تامین و یا مدیریت تیییر، در بهبود چابكی سازمان ها 
بلكه بر اساس شرایط خاص حاکم بر صنعت مورد مطالعه و مقتضیات زمانی، تمرکز بر توانمندسازهای دیگر، 

 همراه خواهد داشت.ه نتایج بهتری را برای صنعت ب
 گیرینتیجهبحث و  (5

ی اابتدا با استفاده از ادبیات موجود در حوزه چابكی و نظر سنجی از خبرگان صنعت، مجموعه تحقیق،در این 
بررسی انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و  برایها و توانمندسازهای چابكی ها، قابلیتاز محرک

ای هبررسی و سنجش قرار گرفته شد و محرک عبارات کالمی، شدت تیییر عوامل محرک چابكی صنعت مورد
تخراج های کلیدی اسهای چابكی بر اساس توان مقابله با محرک. در گام بعدی قابلیتشدندکلیدی انتخاب 

شده و با استفاده از خانه کیفیت، مورد ارزیابی قرار گرفتند و ضریب اهمیت هر قابلیت برای صنعت مشخص 
ری شد و گیجی و عبارات کالمی، سطح هر قابلیت چابكی در صنعت، اندازه. سپس با استفاده از نظر سنشد

اسایی های چابكی نیازمند بهبود در صنعت شنها، قابلیتها و سطح آنسپس با استفاده از ضریب اهمیت قابلیت
ساس اسازی موفق چابكی در نظر گرفته شدند. در گام آخر توانمندسازهای چابكی بر و به عنوان موانع پیاده

صنعت  ها برایهای نیازمند توسعه و بهبود، ارزیابی و ضریب اهمیت هر یک از آنعملكردشان در بهبود قابلیت
ها و توانمندسازهای ، ضریب اهمیت قابلیتتحقیق. در روش مورد استفاده در این شدمورد مطالعه مشخص 

وضوع که این م شدهای سازمان تعیین ها با نیازچابكی بر اساس تاثیرشان بر عوامل محیطی و همسویی آن
ندی برتبه تحقیق،مراه دارد. در این ه ناشی از نظر سنجی را به هایسوگیرینتایجی دور از اشتباهات و یا 

های با ضریب اهمیت باال و میزان ها بر اساس وضعیت بحرانی بودن آنها صورت پذیرفت )قابلیتقابلیت
ست  عوامل بحرانی شك سازی چابكی یا اصطالحآًنع کلیدی پیادهحاکمیت پایین( که موجب شناسایی موا

و همچنین انتخاب توانمندسازها بر اساس تاثیرشان بر بهبود این عوامل صورت گرفت که در پژوهش  شودمی
وان به تمی ،آینده هایتحقیقبه عنوان پیشنهادی برای  های پیشین به این دو موضوع پرداخته نشده بود.

ابستگی در نظر گرفتن و منظوربه ،از خانه کیفیت سه بعدی و نیز استفاده از سقف خانه کیفیتگیری بهره
اخته به آن پرد تحقیقها و توانمندسازها و دخالت دادن آن در محاسبات اشاره نمود که در این متقابل قابلیت
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مان مورد ساز راهبردیی های ریزدر برنامه شكل،تواند به بهترین می تحقیقنتایج حاصل از این  نشده است.
دلیل متفاوت بودن محیط کاری سازمان ها، نتایج حاصل از استفاده قرار گیرند. الزم به ذکر است که به

ه دهد که متناسب با شرایط سازمان یهای مختلف ممكن است نتایج متفاوتی ارادر سازمان الگوسازی پیاده
 .است
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