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چکیده

بسیاری از شرکتها به منظور کاهش هزینهها ،بهبود خدمات مشتری و دستیابی به مزیت رقابتی در حال
پیگیری تولید چابک هستند .در واقع چابکی به عنوان پارادایم جدیدی برای مهندسی سازمانها و بنگاه-
های رقابتی مطرح است .در این پژوهش بعد از مطالعه مبانی نظری و پیشینه مبحث چابکی ،ویژگیها،
معیارها و توانمندسازهای آن شناسایی شدهاند و چارچوبی برای اولویتبندی و تحلیل این شاخصها با
توجه به مزایای رقابتی عمده موجود در ادبیات پژوهش ،تدوین شده است .برای اولویتبندی شاخصها
از ترکیب تکنیک توسعه عملکرد کیفیت فازی( )FQFDبا تحلیل شکاف ()Gap Analysis
استفاده شده است .یافتههای پژوهش در سازمان مورد مطالعه بیانگر این است که توانمندساز «چابکی
مدیریت تولید» دارای کمترین میزان بلوغ در میان توانمندسازهای چابکی است که همین امر منجر به این
شده تا این توانمندساز از بیشترین ارجحیت برخوردار باشد .از طرف دیگر مشاهده میشود که
توانمندساز چابکی مدیریت تولید با استفاده از تکنیک  FQFDبیشترین وزن را کسب کرده و این به
معنی است که این توانمندساز از باالترین اولویت و اهمیت برای سازمان برخوردار است .همچنین معیار
مدیریت دانش با داشتن بیشترین شکاف ،رتبه نخست را میان تمامی معیارها بهدست آورد.
کلمات کلیدی :چابکی ،زنجیره تأمین ،تحلیل شکاف ،توسعه عملکرد کیفیت فازی.

* استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر ( نویسنده مسئول)
** کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیالن
*** استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه گیالن
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مقدمه
محیط کسب و کار امروز با سطح باالیی از بیثباتی و عدم اطمیناان شاناخته مایشاود .در ایان
بازار متالطم ،سازمانها با تغییرات فناوری ،چرخهی عمر کوتاه محصوالت ،مشتریان آگاه و با
نیازهای منحصر به فرد و در حال تغییر روبرو هستند .برای پاسخگویی به چالشها و تقاضااهای
محیط کسب و کار امروز ،سازمانها دستخوش انقالبی برای بهکارگیری عملیاات راهباردی و
فناوریهای جدید شدهاند .لذا بسیاری از خبرگان چنین ادعا میکنند که موفا تارین ساازمان-
های آینده آنهایی هساتند کاهچاباکترناد .در واقاع چاابکی باه عناوان پاارادایم جدیادی بارای
مهندسی سازمانها و بنگاههای رقابتی است .همچنین همراه باا پیشارفت ساریع علام و فنااوری و
افاازایش اسااتانداردهای عمااومی زناادگی مااردم ،دامنااه تقاضااای مشااتری باارای محصااوالت و
خدمات ،وسیع و وسیعتر و سطح درخواست آنها بیشتر و بیشاتر شاده اسات(لی و همکااران،
 .)8 ،8112از طرف دیگر ،جهانی شدن امکان پراکندگی جغرافیایی وسیع اجازای ساایتهاای
تولیدی و مونتاژ نهایی را فراهم کرده اسات(هوان

و لای .)51 ،8101 ،پا

ویژگای کلیادی

کسب و کارهای امروزی ،به جای رقابات میاان ساازمانهاا ،رقابات میاان زنجیارههاای تاأمین
است(تیزرو . )92 ،0923 ،به عبارت دیگر ،تحویل محصول مناسب در زمان مناساب هماراه باا
هزینه موجه برای مشتریان ،فقط یک موفقیت رقابتی نیسات بلکاه کلیادی بارای بقاا محساو
میشود(رزمی و همکاران .)099 ،8100 ،در این شرایطِ تغییر بازار جهانی ،یکی از بحاثهاای
بسیار مورد توجه در سالهای اخیر ایجاد سازمان چابک باه عناوان کلیاد بقاا بارای شارکتهاا
است(ماسون جونز و همکااران .)19 ،8111 ،چناان چاه مشااهده مایشاود کاه بنیااد مادیریت
کیفیت اروپاا نیاز در آخارین ویارایش مادل تعاالی ساازمانی در ساال  ،8109مفهاومی باه ناام
مدیریت چابک را نیز به مفاهیم بنیادین این مدل افزوده است و بر این باور است کاه ساازمان-
های متعالی در عصر حاضر در پاسخگویی مؤثر و کارآمد به فرصاتهاا و تهدیادها ،قابلیات-
هایشان را به صورت گستردهای شناسایی و تشاخیص مایدهناد (پاور آقاا و ابراهیمای،0938 ،
.)99
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در حقیقت منشأ چابکی به سیستمهای تولید منعطا ) (FMSبااز مایگاردد .در ابتادا تصاور
میشد که مسیر انعطافپذیری در ساخت و تولید ،جهت پاسخگویی بهتر به تغییرات حجام یاا
نوع محصول ،تنها از اتوماسیون میگذرد؛ اما بعدها ایان ایاده باه مفهاوم وسایعتاری گساترش
یافت و مفهوم چابکی به عنوان یک جهتنما و الگوی سازمانی ایجاد شد .چابکی یک قابلیت
وسیع کسب و کار است که ساختارهای سازمانی ،سیستمهاای اطالعااتی ،فراینادهای حمال و
نقل و همچنین طرز تفکر افراد را در بر میگیرد (کریساتوفر و توویال .)815 ،8111 ،باه زعام
شریفی و ژان

 ،چابکی به معنای توانایی هر سازمان در احساس ،ادراک و پیشبینای تغییارات

موجود در محیط کسب و کار است .چنین سازمانی باید بتواناد تغییارات محیطای را تشاخیص
داده و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد (شریفی و ژان

 .)01 ،0333 ،جاونز و

همکاران ،چابکی را به معنی بهکارگیری دانش بازار و سازمان مجاازی بارای بهاره بارداری از
فرصت های سودآور در یک بازار پر نوسان میدانند(ماساون جاونز و همکااران.)19 ،8111 ،
کریستوفر ،از چابکی با عنوان توانایی سازمان برای پاسخگویی سریع به تقاضا در هر دو حالت
حجم و تنوع یاد میکند(کریساتوفر .)93 ،8111 ،برایاان ماساکل ،چاابکی را تواناایی رونا و
شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیر قابل پیشبینی تعری

کرده است .لاذا ساازمانهاا

نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته و از آنهاا اجتناا کنناد ،بلکاه بایاد تغییار را
فرصتی برای کسب مزیات رقاابتی در محایط باازار تصاور نمایند(ماساکل .)5 ،8110 ،البتاه از
چابکی تعاری
که سارکی

مختلفی ارائه شده است اما یکی از تعاری

قابل توجه چابکی ،تعریفای اسات

در سال  8110بیان کرده که مطاب رابطه زیر است( :سارکی )23 ،8110،

تولید چابک = سیستم تولیدی انعطافپذیر  +تولید نا
با وجود تعاری
این تعاری

زیاد از واژه چابکی ،هیچ یک از آنها مخال

و نااق

یکادیگر نیساتند.

عموماً ،ایدهی "سرعت و تغییر در محیط کسب و کار" را نشاان مایدهناد .اماا باا

توجه به جدید بودن بحث چابکی ،تعری

جامعی که مورد تأییاد همگاان باشاد وجاود نادارد
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(رامش و دوادسان.)029 ،8117 ،
تحقیقات بسیاری پیرامون چاابکی صاورت گرفتاه از جملاه ،زناد حساامی و همکااران ،در
مقالهای با عنوان «بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر زنجیاره تاأمین چاباک) (PSCMو طراحای
مدل مفهومی مدیریت زنجیره تاأمین چاباک» مادلی را کاه در آن توساعه محصاول جدید(باه
عنوان یک مؤلفه اصلی) مد نظر قرار گرفته بود ماورد آزماایش صانعت قارار دادناد .در مادل
نهایی با توجه به خروجیهای تحلیل عاملی ،عوامل جدیدی در خصوص طبقاهبنادی فراینادها
ایجاد شد و براساس طبقهبندی جدید مدل مورد آزمون قرار گرفت و طراحی شد(زندحساامی
و همکاران .)0922 ،تیزرو ،در رسااله خاود باا عناوان «طراحای مادل زنجیاره تاأمین چاباک–
رویکرد مدلسازی تفسیری ساختاری» با هدف تدوین مدل چاابکی زنجیاره تاأمین 00 ،عامال
اصلی موفقیت زنجیره تأمین را شناسایی کرده که با تحلیل عاملی تأیید شدند .ساس

بار مبناای

این عوامل و با استفاده از تکنیاک  ISMمادل زنجیاره تاأمین چاباک طراحای گشات(تیزرو،
 .)0923خسروانیان ،نیز در پایان نامه خود با عنوان «طراحی مدل زنجیره تأمین و توزیع چاباک
در صنعت پخش با رویکرد شبکهای» عوامل چابکی را در قالب مادل کالسایک چاابکی و در
چهار سطح اهداف ،ابعاد ،توانمندیها و توانمندسازها به عنوان مدل مفهومی پاژوهش در نظار
گرفته است سس

با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی توانمندسازهای چاابکی اولویاتبنادی

شدند(خسروانیان .)،0930 ،آگروال و همکاران ،در مقالهای باا عناوان «مادلساازی معیارهاای
زنجیره تأمین نا  ،چابک و نا -چابک :رویکردی مبتنی بر  »ANPباا توجاه باه سانجههاای
عملکرد زنجیره تأمین(هزینه ،کیفیت ،زمان تحویل و سطح سروی ) و ویژگایهاای چاابکی،
مدلی را برای تعیین تأثیر نسابی توانمندساازهای مختلا

هار یاک از ایان ویژگایهاا ،بار ساه

پارادایم زنجیاره تأمین(ناا  ،چاباک ،ناا -چاباک) طراحای کردناد (آگاروال و همکااران،
 .)8115بوستلو و همکاران ،در مقالهای با عنوان «محارکهاا ،توانمندساازها و نتاایا چاابکی-
آزمودن تجربی یک مدل یکسارچه تولید چابک» برای تعیین اینکه آیا چاابکی ،عااملی حیااتی
برای موفقیت صنایع مختل

در اسسانیا است یا خیر ،مادلی را کاه ناابر بار چهاار بخاش کلای
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«محیط متالطم ،تولید چابک ،توانمندیهاای تولیاد و خروجی(رقاباتپاذیر باودن و عملکارد
کسب و کار) » بود ،طراحی کرده و نتیجه گرفتند که در محیط متالطم ،بهکارگیری یکسارچاه
چابکی ،قدرت رقابتی تولید را افزایش داده و منجر باه عملکارد بهتار ماالی ،عملیااتی و باازار،
میشود(بوستلو و همکاران .)8117 ،بتانی ،در مقالهای باا عناوان «رویکارد  QFDفاازی بارای
دستیابی به چابکی» با شناسایی  5زمینه رقابتی 98 ،ویژگی و  7توانمندساز چاابکی در قالاب دو
خانه کیفیت متوالی ،به اولویتبندی توانمندسازهای چابکی پرداخته است(بتانی.)8101 ،
از این رو ،این پژوهش در پی آن است که با شناسایی مزایای رقابتی ،ویژگیهاا ،معیارهاا و
توانمندسازهای چابکی و با بهکارگیری روش  FQFDدر ترکیب با تحلیال شاکاف اقادام باه
اولویتبندی و تحلیل این شاخصها و ارائهی یک چاارچو بارای چاابکی در یاک ساازمان
ایرانی نماید.

چارچوب پژوهش
شاااخصهااای بااهکااار رفتااه در ایاان پااژوهش از سااه سااطح تشااکیل شااده اساات .سااطح اول،
توانمندسازها ،سطح دوم معیارها و سطح سوم ویژگیهای چابکی هستند که هدف نهاایی ایان
پژوهش تحلیل وضعیت توانمندسازهای چابکی در سازمان منتخب است .توانمندساازهای ایان
پژوهش عبارتند از «چابکی پاسخگویی مدیریت» (وینود و دوادسان8100 ،؛ شریفی و ژانا

،

0333؛ سارکی  8110 ،و وینود و ویمال« ،)8108 ،چابکی مدیریت تولید»( وینود و دوادسان،
8100؛ وینااود و ویمااال 8108 ،و شااریفی و ژان ا

« ،)0333 ،چااابکی نی اروی کااار» (وینااود و

دوادسان8100 ،؛ وینود و ویمال8108 ،؛ شریفی و ژان
فناوری»(وینود و دوادسان8100 ،؛ شریفی و ژان

 0333 ،و سارکی « ،)8110 ،چابکی

0333 ،؛ سارکی  8110 ،و وینود و ویمال،

 )8108و «چابکی استراتژی تولید» (وینود و دوادسان8100 ،؛ شریفی و ژان

0333 ،و وینود و

ویمال .)8108 ،در روش  FQFDاز طریا میازان اهمیات هار یاک از مزایاای رقاابتی عماده
موجود در ادبیات پژوهش شامل هزیناه ،کیفیات ،زماان تحویال ،ناوآوری ،انعطاافپاذیری و
ارتباط آنها با توانمندسازهای چابکی ،به اولویت هر یک از این توانمندسازها میتاوان رساید.
در روش تحلیل شکاف ،از طری تعیین شکاف در سطوح سوم به میزان شکاف در سطح ساوم
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و سطح دوم که همان معیارهای چابکی هستند میتوان رسید و در ساطح اول از طریا مقایساه
تطبیقی بین وضع موجود سازمان در توانمندسازها از روش تحلیل شکاف و میزان اهمیت آنها
از طری تکنیک  FQFDوضعیت توانمندسازهای چابکی برای سازمان بررسی میشود.
با توجه به مطالعات کتابخانهای شااخصهاای مختلا

باه شارح جاداول ( )0تاا ( )3اسات.

شاکله اصلی این شاخصها از پژوهش وینود و دوادسان( ،)8100وینود و ویمال( )8108و راج
و همکاران( )8109است.
جدول( :)1شاخصهای مربوط به توانمندساز «چابکی پاسخگویی مدیریت»
معیار

منبع
(شاااار و همکااااران،)0333،

ساختار

(ویناااود و دوادساااان،)8100 ،

سازمانی

(وینود و ویمال )8108 ،و (راج
و همکاران)8109 ،

تفوی
اختیار

ماهیت
مدیریت

(ویناااود و دوادساااان،)8100 ،
(وینود و ویمال )8108 ،و (راج
و همکاران)8109 ،

(ویناااود و دوادساااان،)8100 ،
(وینود و ویمال )8108 ،و (راج
و همکاران)8109 ،

ویژگی
ساختار سازمانی مسطح
جریان روان و هموار اطالعات در سازمان
تصمیمگیری به صورت تیمی و گروهی
قابلیت جابجایی کارکنان بین واحدهای
سازمان
تعری شفاف مسئولیتها و اختیارات
کارکنان
آموزش به افراد برای ایجاد تیمهای
خودگردان
سبک مدیریتی مشارکتی
وضوح و شفافیت اهداف مدیریت
تعهااد و درگیاار بااودن ماادیریت در امااور
سازمان
ایجاد انگیزه برای کسب سود بیشتر به همراه
رویکردهای انساندوستانه
شفافیت در به اشتراک گذاشتن اطالعات
برگزاری منظم جلسات مدیریت و کارکنان
ارزیاااابی و بکاااارگیری ساااریع پیشااانهادات
کارکنان

منبع
(ویناااااود و دوادساااااان،
( ،)8100وینااود و ویمااال،
)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،
(ویناااااود و دوادساااااان،
( ،)8100وینااود و ویمااال،
)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،
(گوناساااااکاران،)0333 ،
(گوناساکاران و سوسا ،
)8118
(ویناااااود و دوادساااااان،
( ،)8100وینااود و ویمااال،
)8108

و

(راج

همکاران)8109 ،

و
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جدول( :)2شاخصهای مربوط به توانمندساز «چابکی مدیریت تولید»
معیار

منبع

ویژگی

(لاااااین و همکااااااران،

ترویا فرهن

( ،)8115ماسااااااااکل،

بکاااارگیری رساااانههااااای ارتبااااطی باااارای

منبع

بهبود مستمر در سازمان
(لین و همکااران،)8115 ،

گردآوردی نظرات مشتریان

(تیسن

پاسخگویی

لین( ،)8100 ،ویناود و

بکارگیری بازخوردهای گرفته شده از مشاتری

(ویناااااود و دوادساااااان،

به مشتری

دوادساااااااان،)8100 ،

در تولید محصوالت

( ،)8100وینااود و ویمااال،

(ویناااااود و ویماااااال،

توانمندسازی کارکنان بارای حال مشاکالت و

)8108

 )8108و (راج و

مسایل مشتریان

همکاران)8109 ،

همکاران)8109 ،

بکارگیری سیستمهای اطالعاتی کارا و مؤثر

( ،)8110تاایساان

و

و لاین،)8100 ،

و

(راج

و

بکارگیری مهندسی مجدد فرایندهای کساب و
تغییر در
فرایندهای فنی
کسب کار

(ویناااود و دوادساااان،
( ،)8100وینااااااااود و
ویمااال )8108 ،و (راج
و همکاران)8109 ،

کار( )BPRبرای بازساازی و مهندسای مجادد
سازمان

وینود و دوادسان،)8100 ،

ایجاااد نگاارش مکباات کارکنااان باارای پااذیرش

(وینود و ویمال )8108 ،و

تغییرات

(راج و همکاران)8109 ،

انجام مطالعهی پایلوت برای فراینادهای جدیاد
کسب و کار و تولید
بکااااارگیری مفاااااهیم ماااادیریت زنجیااااره

برونسساری

(شار و همکاران،

تااأمین) (SCMباارای افاازایش کااارایی باارون-

( ،)0333گوناسکاران و

وینااااود و دوادسااااان،

سساری

یوس ( ،)8118 ،جین

( ،)8100وینااااااااود و

بهرهمندی از ابزارهای  ITدر مدیریت زنجیاره

های و همکاران،)8119 ،

ویمااال )8108 ،و (راج

تأمین

وینود و دوادسان،)8100 ،
(وینود و ویمال )8108 ،و

و همکاران)8109 ،
مشارکت تأمینکنندگان در توسعه محصول
بهینهسازی

(وینود و ویمال،

منابع

)8108

سفارشی-

(وینود و ویمال،

سازی چابک

)8108

داشتن استراتژی برای بهینهسازی منابع
استفاده از تکنیکهای پیشرفته بهینهسازی

(راج و همکاران)8109 ،

(وینود و ویمال)8108 ،

توسعه سیستمهای سفارشیسازی شده
یکسااارچگی و ادغااام سفارشاایسااازی انبااوه بااا
تولید چابک
ایجاد فضایی برای پاسخگو بودن تمامی افراد
تنوع در محصوالت شرکت

(وینود و ویمال)8108 ،
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معیار

منبع

کسب و کار

(وینود و ویمال،

منعط

مدیریت
دانش

سیستمهای
پشتیبانی

ویژگی

)8108

یکسارچگی گسترده در سازمان

(جااین هااای و همکاااران،

بااه اشااتراکگذاشااتن دانااش در سااازمان بااه

( ،)8119وینااود و ویمااال،

صورت الکترونیکی و مجازی

)8108

بکاااااارگیری سیساااااتمهاااااای مااااادیریت

(جین های و همکاران،

دانااش( )KMSباارای در دسااترس قاارار دادن

( ،)8119وینود و

دانش در سطح سازمان

ویمال)8108 ،

منبع

انجام امور و تصمیمگیری مبتنی بر دانش

(گوناسااکاران و یوساا ،
،)8118
(وینود و ویمال)8108 ،

بکارگیری سیستمهای پشتیبانی در سازمان
اثربخشی سیستمهای پشتیبانی در سازمان

(وینود و ویمال،
)8108

کسب و کار

تصاامیمگیااری مبتناای باار سیسااتمهااای پشااتیبان

(وینود و ویمال)8108 ،

تصمیمگیری
جدول( :)3شاخصهای مربوط به توانمندساز «چابکی نیروی کار»
منبع

معیار

ویژگی

(شااااار و همکاااااران،
وضعیت
کارکنان

 ،)0333وینود و دوادساان،
( ،)8100وینااود و ویمااال،
)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

نیروی کار منعط

به منظور پذیرش

تکنولوژیهای جدید
کارکنان چند مهارته

(شار

و همکاران،)0333 ،

پیادهسازی سیستم گردش شغلی

وینااود و دوادسااان،)8100 ،

آموزش تئوری و عملی تمامی کارکنان

(ویناااود و ویماااال )8108 ،و

فعلی و جدید

(راج و همکاران)8109 ،

درگیر

وینااااااود و دوادسااااااان،

نمودن و

( ،)8100وینااود و ویمااال،

همکاری و مشارکت

مشارکت

)8108

و

کارکنان

همکاران)8109 ،

برنامه نظام پیشنهادات کارکنان

(شااااار و همکاااااران،

تصمیمگیری تیمی در سازمان

( ،)0333وینااود و ویمااال،

تشکیل جلسات مشترک با کارکنان

)8108

مشارکت تمامی کارکنان در سازمان

کار تیمی

خالقیت

و

(وینود و ویمال)8108 ،

(ت ایساان

و ل این،)8100 ،

(گوناسااااااااکاران،)0333 ،

برخااورداری کارکنااان از روحیااه قااوی

(راج

منبع

توانمندسازی کارکنان

ترویا تفکر خالق
فرهن

کار ترویا کننده نوآوری

وینااود و دوادسااان،)8100 ،
(ویناااود و ویماااال )8108 ،و
(راج و همکاران)8109 ،

(وینود و ویمال)8108 ،

(وینود و ویمال)8108 ،
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جدول( :)4شاخصهای مربوط به توانمندساز «چابکی فناوری»
منبع

معیار

منبع

ویژگی
انعطاف در راهاندازی تولید
کمترین زمان مورد نیاز بارای تعاوی

ماشاین-

آالت تولیدی
راهاندازی
تولید

ویناااااود و دوادساااااان،

به روز کردن ماشین آالت و تجهیزات

( ،)8100ویناود و ویماال،

بکااارگیری تنظیمااات پاایشساااخته ،وسااایل و

)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

ویناااااود و دوادساااااان،
( ،)8100وینااود و ویمااال،
و

(راج

لوازم جانبی در تولید

)8108

بکارگیری ابزارهاا و تجهیازات خودکاار بارای

همکاران)8109 ،

و

بهبود تولید
برنامههای فعال برای کمک به تمیازی ،مرتاب-
سازی و منظم بودن محیط کار
ارائه مشخصات مربوط به عمار محصاول بارای
ویناااااود و دوادساااااان،
چرخه عمر
محصول

( ،)8100ویناود و ویماال،
)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

مشتری
تشوی مشتریان به تعوی

محصاول قادیمی باا

محصول جدید
عملکرد عالی محصوالت در یک مادت زماان
مشاااخص و تعهاااد شاااده باااا کمتااارین هزیناااه

ویناااااود و دوادساااااان،
( ،)8100وینااود و ویمااال،
)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

نگهداری
سهولت تعمیرپذیری محصوالت
ویناااااود و دوادساااااان،

تجهیز مناسب مراکز خدمات پ

خدمات

( ،)8100ویناود و ویماال،

قطعات یدکی

محصول

و

)8108

و

(راج

همکاران)8109 ،

از فاروش باه

ویناااااود و دوادساااااان،
( ،)8100وینااود و ویمااال،
و

(راج

کمترین زماان ماورد نیااز بارای بازگردانادن و

)8108

تبدیل محصاوالت معیاو باه حالات عملکارد

همکاران)8109 ،

و

اصلی خود

ویناااااود و دوادساااااان،
بهبود
طراحی

( ،)8100ویناود و ویماال،
)8108

و

(راج

همکاران)8109 ،

و

عالقه مادیریت باه توساعه و تکامال مادلهاای

ویناااااود و دوادساااااان،

جدید

( ،)8100وینااود و ویمااال،

آموزش مهندسان طاراح ،در تماامی جنباههاای

( ،)8108گوناسااااکاران و

طراحی

یوسااااااااااااا ،)8118 ،

تیمهاای چنادکارکرده(از بخاشهاای مختلا

(گوناساااااکاران،)0332 ،
و شاریفی)8111 ،

سازمان) برای توسعهی طراحی

(ژان

ساارمایهگااذاری ماادیریت باار روی آخااارین

و (لاااااین و همکااااااران،

654

مطالعات مدیریت صنعتی ،سال سیزدهم ،شماره  ،93زمستان 39

منبع

معیار

ویژگی
تکنیکهای طراحی مانند CAD/CAM

منبع
)8115

اساتفاده از مفااهیم ،اصاول و خطاوط راهنمااای
طراحی برای تولید و مونتاژ()DFMA
استفاده از سیستمهای بازرسی کامالً خودکار
عالقااه ماادیریت بااه ساارمایهگااذاری باار روی
مفاهیم سیستمهای تولید منعط ()FMS
متدولوژی
تولید

(گوناسااکاران و یوس ا ،

ویناااااود و دوادساااااان،

اسااتفاده از اصااول تولیااد نااا باارای حااذف

( ،)8118تیسن

( ،)8100ویناود و ویماال،

اتالفها

 ،)8100وینود و دوادسان،

توسااعه محصااوالتی کااه اجاازای آن از طریاا

( ،)8100وینااود و ویمااال،

)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

برونساساری تاأمین شاده و در داخال کارخاناه
مونتاژ میشوند.

)8108

و

و لاین،

(راج

و

همکاران)8109 ،

بکاااارگیری ابااازار  ITبااارای مااادیریت بهتااار
فروشندگان و تأمینکنندگان
ویناااااود و دوادساااااان،
برنامهریزی
تولید

( ،)8100ویناود و ویماال،
)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

نوع
اتوماسیون

طراحی
پردازش

بندی
یک سیستم موجاودی کاه یخیاره احتیااطی در

( ،)8100وینااود و ویمااال،
)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

ویناااااود و دوادساااااان،

بکارگیری سیستمهای خودکار

ویناااااود و دوادساااااان،

( ،)8100ویناود و ویماال،

خودکارسازی منعط

( ،)8100وینااود و ویمااال،

)8108

و

(راج

و

عالقه مدیریت به خودکارسازی کامل

)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

ادغام ابزار  ITبا الگوهای بازمهندسی شده کار

(گوناسااکاران و یوس ا ،

(ساااوافورد و همکااااران،

ابزار  ITبرای حذف فعالیتهایی کاه در آن از

( ،)8118تیسن

و لاین،

( ،)8112وینااااااااااااود و

کاغذ استفاده میشود.

 ،)8100وینود و دوادسان،

دوادسان( ،)8100 ،ویناود
و ویماااال )8108 ،و (راج
و همکاران)8109 ،

پیشرفت در

سیاستهای تأمین مبتنی بار برناماههاای زماان-

آن حداقل باشد

همکاران)8109 ،

یکسارچگی
IT

استفاده از برنامهریزی کوتاهمدت تولید

ویناااااود و دوادساااااان،

(وینود و ویمال)8108 ،
(وینود و ویمال)8108 ،

( ،)8100وینااود و ویمااال،
استفاده از فناوریهای چندرسانهای

توانمندی در طراحی
طراحی مدوالر
توسعه همزمان محصوالت

)8108

و

(راج

و

همکاران)8109 ،

(وینود و ویمال)8108 ،
(وینود و ویمال)8108 ،
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معیار

ویژگی

منبع

همزمان

روابط

منبع

توسعه همزمان فرایندها
اسااتفاده از شاابکه باارای ارتباااط بااا شاارکا و

همکارانه

755

(لین و همکاران،)8115 ،

همکاران

(وینود و ویمال )8108 ،و

مدیریت روابط با مشتری

(تیسن

و لین)8100 ،

مدیریت روابط با فروشندگان
مدیریت روابط با رقبا

(لین و همکاران،)8115 ،
(وینود و ویمال )8108 ،و
(جااین هااای و همکاااران،
)8119

جدول( :)5شاخصهای مربوط به توانمندساز «چابکی استراتژی تولید»
معیار

ویژگی

منبع

منبع

برآوردن انتظار مشتریان بیشاتر از آن چیازی کاه
(وینااود و دوادسااان،
وضعیت
کیفیت

( ،)8100ویناااااااود و
ویماااااااال )8108 ،و
(راج و همکاااااااران،
)8109

وضعیت
بهرهوری

مورد انتظار آنان بوده است.
تبدیل ایدههای جدید به محصول
انجام مطالعات میدانی برای اطمیناان از وضاعیت
کیفیت محصول
اسااتفاده از ابزارهااای ماادیریت کیفیاات جااامع
)(TQM
نوآوری در طراحی محصول

(وینااود و دوادسااان،)8100 ،
(ویناااود و ویماااال )8108 ،و
(راج و همکاران)8109 ،

(وینااود و دوادسااان،

بهبود بهرهوری در تمامی حوزههای سازمان

( ،)8100ویناااااااود و

مرتبط کردن بهرهوری با رفاه کارکنان

(وینااود و دوادسااان،)8100 ،

ویماااااااال )8108 ،و

کاهش فعالیتهای بدون ارزش افزوده

(ویناااود و ویماااال )8108 ،و

(راج و همکاااااااران،

مجزا کردن کیفیت از هزینههای بهرهوری

(راج و همکاران)8109 ،

)8109

استفاده از دیدگاه کلنگر برای نیل به بهرهوری
استفاده از روشهای مبتنی بر فعالیات در قیمات-

(وینااود و دوادسااان،
مدیریت
هزینه

( ،)8100ویناااااااود و
ویماااااااال )8108 ،و
(راج و همکاااااااران،
)8109

گذاری محصوالت
استفاده از سیستم هزینهیابیای که فعالیتهای باا
ارزش افاازوده را از فعالیااتهااای باادون ارزش
افزوده تشخیص میدهد.
سیستم هزینهیاابیای کاه تواناایی ارزیاابی مناابع
مورد نیاز آینده را دارد.
تعیین هزیناه محصاول بار اسااس قیماتگاذاری

(وینااود و دوادسااان،)8100 ،
(ویناااود و ویماااال )8108 ،و
(راج و همکاران)8109 ،
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منبع

معیار

منبع

ویژگی
مشتری

مدیریت
زمان

(وینااود و دوادسااان،

مشخص بودن زمانبندی تمامی فعالیتها

(وینااود و دوادسااان،)8100 ،

( ،)8100ویناااااااود و

بکارگیری سیستمهای ارتباطی مبتنی بر IT

(وینااااود و ویمااااال،)8108 ،

ویماااااااال )8108 ،و

برنامههای آموزشی برای مدیریت زمان

(راج و همکاااااران )8109 ،و

(راج و همکاااااااران،

بکارگیری تکنولوژیهای کاهش و فشردهسازی

(گوناسااااکاران و یوساااا ،

)8109

زمان

)8118

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کااربردی و از نظار روش اجارا جاز تحقیقاات
توصیفی است .در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای اساتفاده شاد .بارای
گردآوری نظرات خبرگان روش پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.
در این پژوهش از دو پرسشنامه مجزا منطب با تکنیکهاای  FQFDو تحلیال شاکاف اساتفاده
شد .پرسشنامه مرباوط باه تکنیاک  FQFDبرگرفتاه از منطا خاناه کیفیات ( 0)HOQاسات و
پرسشنامههای بهکار رفته در روش تحلیل شکاف ،از دو قسمت وضع موجود و وضاع مطلاو
تشکیل شده که در آن از طی
شده است این طی
گرفته شد .سس

لیکرت  3گزینهای برای گاردآوری نظارات خبرگاان اساتفاده

برای تعیین میزان شکاف تمامی ویژگیهای چابکی در سطح سوم باهکاار
با توجه به خروجیهای این مرحله از تحلیل شاکاف ،میازان شاکاف معیارهاا

نیز بهدست آمد .سس

وضع موجود سازمان در توانمندسازها با میزان اهمیت هر یاک از آنهاا

مقایسه شد .این پرسشنامهها میان خبرگان سازمان توزیع شد و پ

از گاردآوری آنهاا داده و

اطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

1 - House of Quality
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روش  FQFDبرای اولویتبندی توانمندسازهای چابکی
 QFDابزاری برای ترجمه ندای مشتری و خواستههای کیفی او به الزامات کمی میباشد که باه
نحو بسیار چشمگیری قابلیت لحاظ نمودن آنها را در محصول ،از طرف سازمان بااال مایبارد.
توانایی انعطافپذیری  QFDباعث شده است تا برناماهریازان و طراحاان از ایان ابازار در غیار
منظور اصلی (یعنی توسعه محصول جدیاد) اساتفاده کنناد(موران و کاوک .)03-80 ،0332 ،
 QFDدر گذشته در سایر زمینههای کاربردی نیز ،سابقه داشته است .در همین راستا میتوان باه
برخی از این زمینهها مانند :مهندسی(کارتری  ،)0339 ،مادیریت کیفیات و بهارهوری(آلای و
همکاران ،)0331 ،طراحی فرایند(بلهه و کوسیاک ،)0335 ،تصمیمگیری (فیلیس

و همکاران،

 ،)0339مدیریت زنجیره تأمین چابک(بتانی ،)8101 ،تولید نا (وینود و کوماار چینتاا)8100 ،
اشاره کرد.

مراحل روش  FQFDبرای اولویتبندی توانمندسازهای چابکی
در ابتدا خانه کیفیت  HOQبین مزایای رقابتی و توانمندسازهای چابکی برقرار میشود .هادف
از برقراری این ارتباط و توسعه  HOQبین مزایای رقابتی و توانمندساازهای چاابکی ،اولویات-
بندی توانمندسازهای چابکی میباشد .مزایای رقابتی در واقع هماان "چاه"هاا0و توانمندساازها
نیز بیانگر همان "چگونه"ها8در ماتری

 HOQمیباشند.

اعداد فازی مکلکی به منظور غلبه بر ابهام ترجیحات کالمی در نشان دادن اهمیت نسابی ،رواباط
و همبستگیها 9بهکار رفته است(بتانی.)929 ،8113 ،
ماتری

ارتباطات 9خانه کیفیت) ،Rij (i=1,…,n; j=1,…,mماتریسی است که درایههاای

آن )(i,jها ،نشان میدهند که jاماین توانمندسااز در مقابال iاماین مزیات رقاابتی چگوناه عمال

1 - WHATs
2 - HOWs
3 - Correlations
)4 - Relationship matrix (Rij
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خواهد کرد؛ به عبارتی دیگر میزان تأثیر jامین توانمندسااز چاابکی را بار iاماین مزیات رقاابتی
نشان میدهد .سطح ارتباط و اعداد فازی متنابر در جدول ( )5نمایش داده شده است.

جدول( :)6سطح ارتباط و اعداد فازی متناظر به کار رفته در ماتریس روابط

سطح ارتباط

عدد فازی

قوی)(S

( 0و  0و )1.7

متوسط)(M

(1.7و  1.1و )1.9

ضعی )(W

( 1.9و  1و )1

بعااد از تعیااین روابااط بااین مزایااای رقااابتی و توانمندسااازها ،اهمیاات نساابی  RIjباارای jامااین
توانمندساز با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
()1

در ادامه ،ماتری

همبستگی(سق

∑

خانه کیفیت) کاه بیاانگار ساطح همبساتگی میاان jاماین و

ˊjامین )ˊ (j,jˊ=1,…,m,j≠jتوانمندساز است برقرار مایگاردد کاه باا ˊ Tjjنشاان داده
میشود .سطح همبستگی و اعداد فازی متنابر در جدول( )7نمایش داده شده است.
جدول( :)7درجه اهمیت و اعداد فازی متناظر به کار رفته در ماتریس همبستگی

درجه همبستگی

عدد فازی

مکبت قوی)(SP

( 1.7و  1.3و )1.9

مکبت)(P

( 1.3و  1.9و )1

منفی)(N

( 1و  -1.9و )-1.3

منفی قوی)(SN

( -1.9و  -1.3و )-1.7

وزن(امتیاز) فازی نهایی jامین توانمندساز با توجه به فرماول زیار قابال محاسابه اسات( :بتاانی،
)921 ،8113
()2

∑
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در انتهااا نیااز باارای ب اهدساات آوردن مقاادار قطعاای اعااداد فااازی مکلکاای و رتبااهبناادی نهااایی
توانمندسازهای چابکی ،امتیازات به دست آمده با استفاده از رابطه زیر دیفازی میشود.
()3

شکل( :)1خانه کیفیت

خانه کیفیت به کار رفته برای اولویتبندی توانمندسازهای چابکی مطاب شکل( )0باه نماایش
درآمده است.

فرایند تحلیل شکاف
شرکتها با ترسیم نقشه چابکی سازمانی خود میتوانند تحلیل شکاف کنند .شکاف بین آنچاه
شرکت باید برای رقابتی شدن انجام دهد و آنچه را که واقعاً انجاام مایدهاد بیاانگار شاکاف
استراتژیک در مبحث چابکی است .استراتژی نشان میدهد چگونه شرکت «توانایی موجود» و
«بایدهای» رقابتی خود را بارای توساعه و حمایات از موقعیات مناساب راهباردی خاود متاوازن
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می کند .با فرض وجود شکاف بین آنچه شارکت بایاد باه منظاور رقابات انجاام دهاد و آنچاه
شرکت میتواند انجام دهد ،ممکن است بین آنچه شرکت باید به منظور اجرای استراتژی خود
بداند و آنچه میداند شکافی وجود داشته باشد.

یافتههای پژوهش
خروجیهای تکنیک FQFD
هدف از بهکارگیری روش  FQFDوزندهی و اولویتبندی توانمندسازهای چابکی در سطح
اول مدل چابکی است .جدول( )2و شکل( )8نتایا حاصل از ارزیابی چابکی ساازمان را باا در
نظر گرفتن پنا مزیت رقابتی هزینه ،کیفیت ،زمان تحویل ،انعطافپذیری و نوآوری با اساتفاده
از تکنیک  FQFDنشان میدهد .از طری مقدار  ،Crisp Valueاولویتهای چاابکی ساازمان
تعیین میگردد .توانمندسازی که بیشترین مقدار  Crisp Valueرا داشته باشد اولویات بااالتری
را برای سازمان خواهد داشت.
جدول( :)8مقدار وزن فازی و دیفازی و اولویت هر توانمندساز از روش FQFD

توانمندسازهای

Rij

Scorej

( 9.5588و  8.9508و

( 01.3258و  3.8317و

)0.1337

)0.0970

چابکی مدیریت

( 9.3088و  8.2190و

( 01.3121و  3.5523و

تولید

)0.8201

)0.9902

چابکی نیروی

( 9.2205و  8.7353و

( 3.3507و  3.0393و

کار

)0.8301

)0.8308

استراتژی تولید

( 9.3338و  8.2922و

( 3.0739و  9.2875و

)0.8222

)0.9032

( 9.0997و  9.1518و

( 3.5572و  3.1890و

)0.9199

)0.8321

چابکی
چابکی
پاسخگویی
مدیریت

چابکی فناوری

Crisp
Value
3.3727

رتبه

8

3.3039

0

3.9017

9

3.1975

3

3.8393

9
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شکل( :)8مقادیر وزن نهایی توانمندسازها در روش FQFD

خروجیهای تحلیل شکاف
جدول( )3و شکل( )9مربوط نتایا حاصل در بعد توانمندساز چابکی مدیریت تولید اسات کاه
به عنوان نمونهای از کل معیارها در اینجا آورده شده است .همچنین این جدول و نمودار نشاان
دهنده وضعیت سازمان مورد مطالعه در هر یک از معیارها در روش تحلیل شکاف است.

جدول( :)3نتایا حاصل در بعد چابکی مدیریت تولید
معیارهای ارزیابی

وضع موجود

پاسخگویی به مشتری

8.79

9.13

تغییر در فرایندهای فنی کسب و کار

0.33

9.09

برونسساری

8.09

9.31

بهینهسازی منابع

0.73

9.09

سفارشیسازی چابک

8.99

9.50

8

9.17

مدیریت دانش

0.73

9.80

سیستمهای پشتیبانی کسب و کار

8.01

9

میانگین

8.08

9.18

کسب و کار منعط

وضع مطلو
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شکل( :)3نتایج حاصل در بعد چابکی مدیریت تولید

در سطح نخست چارچو  ،به کمک پرسشنامههای وضع موجود(توانمندسازها) شرایط فعلی
سازمان مورد بررسی قرار گرفت ،امتیازی که هر یک از معیارهای ارزیابی کسب کرده ،نشاان
دهنده سطح بلوغ ساازمان در آن معیاار اسات(جدول  .)01چناان چاه ساازمان در توانمندسااز
مشخصی بلوغ کمتری داشته باشد ،آن توانمندساز برای دستیابی به چابکی در اولویت بااالتری
قرار دارد.
جدول( :)11اولویت هر توانمندساز از روش تحلیل شکاف
توانمندساز

تحلیل شکاف (وضع موجود)

اولویت

چابکی پاسخگویی مدیریت

8.87

9

چابکی مدیریت تولید

8.08

0

چابکی نیروی کار

8.05

8

چابکی فناوری

8.58

3

استراتژی تولید

8.95

9
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تحلیل اولویتهای چابکی سازمان
تحلیل توانمندسازهای چابکی به منظور تدوین استراتژی چابکی و طراحی پروژههای بهبود باه
دو طری مطاب با مدل عملیاتی ارائه شده در شکل( )9تعیین شادند .ایان دو روش عبارتناد از:
تحلیل شکاف و تکنیک  .FQFDپ

از تعیاین اولویات چاابکی ساازمان و وضاعیت توانمندساازها

توسط روشهای یکر شده ،نتایا این دو روش مورد بررسی تطبیقی قرار میگیرد.
شکل( :)1مدل عملیاتی تحلیل توانمندسازها
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بررسی تطبیقی وضعیت توانمندسازها
جدول ( )00اولویت توانمندسازهای چابکی را با توجه به دو روش یکر شده نشان میدهد.
جدول( :)11اولویت توانمندسازها

توانمندساز

روش تحلیل شکاف
(وضع موجود)

تکنیک FQFD

چابکی پاسخگویی مدیریت

9

8

چابکی مدیریت تولید

0

0

چابکی نیروی کار

8

9

چابکی فناوری

1

9

استراتژی تولید

9

1

مطاب جدول ( )00توانمندساز چابکی مدیریت تولید دارای کمترین میازان بلاوغ در میاان
توانمندسازهای چابکی است که همین امر منجار باه ایان شاده تاا ایان توانمندسااز از بیشاترین
ارجحیت برخوردار باشد .از طرف دیگر مشاهده مایشاود کاه توانمندسااز مادیریت تولیاد باا
اسااتفاده از تکنیااک  FQFDبیشااترین وزن را کسااب کاارده و ایاان بااه معناای اساات کااه ایاان
توانمندساز از باالترین اولویت و اهمیت برای سازمان برخوردار اسات .اکناون اگار باا نگااهی
تطبیقی به این توانمندساز نگریسته شود ،این موضوع قابل رصد است کاه توانمندساازی کاه از
بیشترین درجه اهمیت برای سازمان برخوردار است دارای کمترین میازان بلاوغ اسات و وضاع
موجود سازمان در این توانمندساز کمترین امتیااز را داراسات .پا

قطعااً توانمندسااز چاابکی

مدیریت تولید باید در اقدام عملی ،از باالترین اولویت برای سازمان برخوردار باشد.
در مورد توانمندسازهای چابکی پاسخگویی مدیریت و چابکی نیروی کاار مشااهده مایشاود
که این دو توانمندساز به ترتیب از مرتبه دوم و ساوم اهمیات بارای ساازمان برخوردارناد و در
طرف دیگر از لحاظ میزان بلوغ و وضع فعلی سازمان این توانمندسازها به ترتیب در رتبه ساوم
و دوم قرار دارند بدین معنی که چابکی پاسخگویی مدیریت نسبت به چابکی نیاروی کاار هام
از اهمیت بیشتر و هم از میزان بلوغ بیشتری برخوردار است .توانمندسازهای چاابکی فنااوری و
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استراتژی تولید نیز از لحاظ میزان اهمیت به ترتیب در اولویتهای چهارم و پنجم قرار گرفته و
از لحاظ میزان بلوغ و امتیاز کسب شده در وضع فعلی سازمان به ترتیب در رتبه پنجم و چهارم
جای دارند و این نیز بدین مفهوم است که توانمندسااز چاابکی فنااوری نسابت باه توانمندسااز
استراتژی تولید هم از میزان اهمیت باالتر و هم از بلوغ بیشتری برخوردار اسات .ساازمان مای-
تواند با توجه به اولویتهای توانمندسازهای چابکی پاسخگویی مدیریت و چابکی نیروی کاار
این دو توانمندساز را به طور موازی در دستور کار خود بکار گیرد و در مورد توانمندساازهای
چابکی فناوری و استراتژی تولید نیز به همین صورت عمل کند.

نتیجهگیری و جمعبندی
در این پژوهش در سطوح سوم و دوم چارچو شاخصها از روش تحلیل شکاف و در ساطح
نخست از وضع موجود سازمان در توانمندسازها از روش تحلیل شاکاف اساتفاده شاد و میازان
اهمیت توانمندسازها از روش  FQFDبدست آماد .ایان روش امکاان ارزیاابی تاأثیر مساتقیم
توانمندسازهای چابکی بر مزایای رقابتی را فاراهم آورد .ساس

طای مقایساهای تطبیقای نتاایا

حاصل از دو روش بررسی شد.
یافتههای پژوهش در زمینه توانمندسازهای چاابکی حااکی از آن اسات کاه خبرگاان ساازمان
اهمیت به مراتب بیشتری را برای چابکی مدیریت تولید نسبت به سایر توانمندساازها قائلناد .باه
طوری که این توانمندساز کمترین میزان بلوغ را نیز دارا بود و ایان امار نیاز تأکیادی اسات بار
ارجحیت این توانمندساز .بدین معنی که هام نتاایا حاصال از تحلیال شاکاف(کمترین میازان
بلوغ) و هم نتایا حاصال از تکنیاک ( FQFDبیشاترین وزن و میازان اهمیات) بار ارجحیات
توانمندساز چابکی مدیریت تولید تأکید میکنند و نکته قابل توجه در اولویت اول قرار گرفتن
معیار مدیریت دانش نه تنها در بین معیارهای توانمندساز چابکی مدیریت تولیاد بلکاه در میاان
تمامی  91معیار موجود نیز این معیار در اولویت اول جای گرفته است .دانش مورد اساتفاده در
سازمان مورد مطالعه از لحاظ استراتژیک از اهمیت باالیی برخوردار است و همچناین باه دلیال
شرایط خاص کشور و وجود تحریمهاا از لحااظ دسترسای باه داناش ساازمانهاای خاارجی و
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وجود بروکراسیهای بیمورد از لحاظ دسترسی به دانش سازمانهاای داخال کشاور ،باه طاور
کلی کسب دانش از سایر سازمانها تقریباً غیر ممکن است و در صورت امکان نیز هزیناههاای
باالیی چه از نظر زمانی و چه ریالی در پی خواهد داشت.
همچنین در نتایا مشاهده میشود که چابکی فناوری و استراتژی تولید در پایینترین اولویات-
ها قرار گرفته است؛ این امر شاید به این دلیل است که این توانمندسازها ضمن این که اهمیات
کمتری را نسبت به سایر توانمندسازها دارا بودناد از میازان بلاوغ مطلاو و امتیااز مناسابی در
وضع موجود برخوردار میباشند و خبرگان سازمان از بابت آن دغدغهای احساس نمیکردناد.
در پژوهشهای آتی میتوان از شاخصهای تولید و زنجیره تأمین نا نیز در قالاب چاارچو
این پژوهش استفاده کرده و به ارزیابی میزان نا بودن سازمان پرداخت .همچنین مایتاوان از
شاخصهای نابی در ترکیب با شاخصهای چابکی استفاده کارد یاا باا شناساایی شااخصهاای
نا -چابکی و با در نظر گرفتن مفهوم تأخیراندازی و نقطه انفصاال باه ارزیاابی ناا -چاابکی
سازمان و زنجیره تأمین پرداخت.
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