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چکیده
چابکی یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمان ها و صنایعی است که در قرن
حاضر فعالیت می کنند؛ سازمان هایی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت اند
و دارای کارکردهای اجتماعی هستند که در صورت عدم پاسخ گویی سریع به آنها ،بی شک
از دایرۀ فعالیت و بقا باز خواهند ماند .از این رو ،این تحقیق به بررسی شاخص های کلیدی
مؤثر بر چابک سازی سازمان ها با تأکید بر توسعه کارکرد اجتماعی صنعت بهداشتی و
سلولزی پرداخته و چهارچوبی نظری و مفهومی را برای سازمان ها؛ بویژه صنعت بهداشتی و
سلولزی ارائه می نماید .این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد
و بر آن است تا با بررسی مباحث نظری مربوط به بیست سال گذشته در حوزۀ چابک سازی،
شاخص های کلیدی و اثربخش چابکی کارکنان برای توسعه کارکرد اجتماعی در صنعت
بهداشتی و سلولزی ایران را با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی کند و با استفاده از
تکنیک دیمتل فازی ،الگویی سیستماتیک را برای مدل سازی و تأثیرگذاری شاخص ها ارائه
نماید .نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که شاخص های کلیدی مؤثر بر چابک سازی
کارکنان با تأکید بر توسعه کارکرد اجتماعی صنعت سلولزی ایران عیارتند از :تطابق با تغییر،
انعطاف پذیری ،سرعت تحویل و انجام مأموریت ،بکارگیری فناوری مناسب ،روزآمدی
مهارت ،توانمندی و چند مهارتی و پاسخ گویی سریع .از میان آنها تطابق با تغییر مؤثرترین
عامل و سرعت تحویل و انجام مأموریت تأثیر پذیرترین عامل هستند.
واژه های کلیدی :چابک سازی کارکنان ،رفاه و کارکرد اجتماعی ،صنعت بهداشتی و
سلولزی ایران
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مقدمه
از اواخر دهه  1980تا اواسط دهه  1990در پی تحوالت گسترده اقتصادی و
سیاسی در سراسر جهان ،تالش و اقدامات زیادی برای شناخت ریشه و عوامل مؤثر بر
نظام های جدید کسب و کار جهانی انجام شده است .ایاالت متحده آمریکا برای اولین
بار وقتی با رکود چشمگیر در سهم کسب و کار جهانی رو به رو شد ،گروهی از
متخصصان صنعتی مشاهده کردند که نرخ افزایش تغییرات در محیط کسب و کار ،از
توانایی سازمان های تولیدی سنتی در جهت تطبیق و سازگاری با آن ،سریع تر است .این
سازمان ها در استفاده از مزایای فرصت هایی که ایجاد می شد ناتوان بودند و این ناتوانی
در تطبیق با شرایط تغییر ممکن بود در بلند مدت باعث ورشکستگی و ناکامی آنها گردد.
از این رو ،دولت آمریکا تشخیص داد مشکلی در بخش تولید وجود دارد؛ به مؤسسات
دولتی و خصوصی مانند گروه مشاوران بوستون ،1گروه مشاورین ایالت متحده و کمیته
بهره وری صنعتی در مؤسسه فناوری ماساچوست دستور داد تا روی نقاط قوت و ضعف
تولید ایاالت متحده مطالعه کنند .هر یک از این سازمان ها پیشنهاد کردند که ایاالت
متحده اگر بخواهد در سطح رقابت جهانی بماند ،نیازمند به رویکرد متفاوتی است .بدین
ترتیب ،حرکت به سمت تولید چابک و دست یابی به چابکی در دستور کار سازمان های
تولیدی ایاالت متحده و بعد ها کشورهای اروپایی قرار گرفت.
واژه چابک در فرهنگ لغات به معنای«حرکت سریع ،چاالک ،فعال»« ،توانایی
حرکت به صورت سریع و آسان» و قادر بودن به تفکر به صورت سریع به روشی
هوشمندانه» به کار گرفته شده است .چابک بودن الگوی جدیدی است که سازمان ها را
قادر می سازد در مقابل تغییرات پیش بینی نشده عکس العمل مناسب نشان دهند؛ به
عبارت دیگر ،چابکی توانایی پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده است .چابکی به عنوان
یک الزام محوری ،توانایی رو به رو شدن با تغییر و تحول است(بازیار .)1384،50،از
طرف دیگر ،چابکی کارکنان را معموال به عنوان راهبردی که در محیط هایی با ویژگی
عدم اطمینان و به سرعت در حال تغییر همراه است ،توصیف می کنند .چابکی را باید از
مفهوم مختصر انعطاف پذیری که مربوط به مسائل عملیاتی روزانه است ،متمایز کرد .در
1-Boston
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واقع ،چابکی کارکنان ،توانایی کارکنان برای پاسخ گویی استراتژیک به عدم قطعیت است
(ویک1979،1؛ پرهارد و هامل1990،2؛کید1994،3؛ گانسکاران1999 ،4؛ یوسف و دیگران،
1999؛ برو و دیگران.)2002 ، 5
صنعت بهداشتی و سلولزی ایران به عنوان مرجع اصلی تأمین محصوالت بهداشت
عمومی و فردی ،وظیفه بسیار سنگینی را بر عهده دارد تا به نیازهای واحدهای مختلف
بهداشتی جامعه برای ایجاد رویکر کیفیت مداری و یا ارائه خدمات منطبق با نیازهای
جامعه و یا آنچه از آن تعبیر به کارکرد اجتماعی صنعت و ایجاد رفاه اجتماعی پاسخ
بدهد .از طرف دیگر ،به دلیل ماهیت فعالیت این سازمان و محیط پویای فعالیت این
صنعت که به سبب رفتار انسانی همواره با عدم اطمینان همراه است؛ توانایی کارکنان
نسبت به دریافت سریع نیازمندی ها و تغییرات در نیازهای جامعه و پاسخ گویی سریع
برای افزایش قابلیت انعطاف پذیری سازمانی نقش بسیار عمده ای را در افزایش رضایت
مشتریان سازمان که جامعه هستند و یا به عبارت دیگر ،توسعه کارکرد اجتماعی صنعت و
ایجاد رفاه عمومی ،ایفا می کند .از این رو می توان گفت ،یکی از ضرورت های صنعت
بهداشتی و سلولزی ایران ایجاد سازمانی چابک به همراه کارکنانی چابک برای پرورش
نیروی متخصص توأم با ویژگی چابکی است که در محیط فعالیت این صنعت به همراه
مخاطرات گسترده و یا به عبارت دیگر ،عدم اطمینان باال ،بتواند به سرعت به نیازها و
تغییرات پاسخ گو باشد .به عبارت دیگر می توان گفت ،چنانچه الگویی برای چابک
سازی کارکنان مطابق با شرایط و مختصات صنعت بهداشتی و سلولزی برای توسعه رفاه
و کارکرد اجتماعی این صنعت وجود نداشته باشد ،بی شک نمی توان از آن انتظار چابکی
و انعطاف پذیری را داشت .در این راستا ،این تحقیق به بررسی و مدل سازی روابط میان
شاخص های کلیدی چابک سازی کارکنان در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران خواهد
پرداخت.

1 - Weik
2 - Prahard and Hamel
3 - Kid
4 - Gunasekaran
5 - Brue
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اولین تالش ها برای شکل گیری مفهوم چابکی را می توان به فعالیت هایی که از
اواخر دهه  1980تا اواسط دهه  1990انجام پذیرفت ،نسبت داد .در این سالها ،ایالت
متحده به این نتیجه دست یافته که رقابت دیگر از طریق پارادایم های سنتی امکان پذیر
نبوده و سازمان ها و صنایع نیازمند به رویکردی جدید برای حفظ و بقا هستند .برای
اولین بار ،در پی نشست بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صنعت ،پارادایمی جدید
در گزارشی تحت عنوان "راهبرد بنگاه های تولیدی در قرن  "21و دیدگاه متخصصان
صنعتی به وسیله مؤسسه یاکوکا 1منتشر و به همگان معرفی شد؛ بالفاصله پس از آن نیز،
عبارات تولید چابک به طور مشترک با انتشار این گزارش مورد استفاده عمومی قرار
گرفت .البته پیش از تهیه این سند راهبردی ،دانشگاه لی های با حمایت مالی نیروی
دریایی ایاالت متحده آمریکا به همراه مؤسسه یاکوکا مطالعاتی را بر روی  13سازمان
تولیدی بزرگ مانند جنرال موتور ،جنرال الکتریک ،آی ب ام ،تگزاس اینسترو منت و...
انجام داده بودند .هدف از این مطالعات پاسخ به این سوال بود که سازمان های مورد
بررسی ،در سال های قرن  21دارای چه ویژگی هایی خواهند بود .پس از آن ،بیش از
یکصد سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و در سال  1991این نتایج و یافته های
سایر تحقیقات به صورت گزارشی انتشار یافت .بعدها در سال  1995نتایج تحقیقات فوق
در کتاب استیون گلدمن ،2تایجل وپریس 3تحت عنوان "رقبای چابک و سازمان های
مجازی " 4منتشر شد .از جمله نتایج تحقیقات مذکور می توان به این موارد اشاره نمود:
 -1محیط رقابتی جدید تحوالت بسیاری را در میان سیستم های تولیدی و سازمان ها
به وجود آورده است.
 -2سازمان هایی که در محیط جدید دارای مزیت رقابتی باشند و به سرعت بتوانند
محصوالت را مطابق با نیاز مشتریان تولید نمایند ،چابک و پیشرو هستند.
 -3الزمه کسب چابکی ،وجود سیستم تولید انعطاف پذیر ،دارابودن نیروی کار دانش پذیر
و ساختار مدیریتی مشوق نوآوری تیمی (چه در داخل و چه در بین سازمان) است.

1 - Iacocca Institute
2 - Steven Goldman
3 - Tigel Wepress
4 - Agile competitors and virtual organizations
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 -4اگر سازمان های آمریکایی نتوانند به سمت تولید چابک حرکت نمایند ،استاندارد
زندگی در این کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد (گلدمن و دیگران.)1995 ،1
با توجه به جدید بودن بحث چابکی ،تعریفی که مورد تأیید همگان باشد وجود
ندارد .از سال 1991به بعد محققان بسیاری در این زمینه فعالیت کرده اند و هر کدام
تعاریف متعددی را ارائه کرده اند که در زیر به طبقه بندی تعدادی از آنها پرداخته ایم:
هورن بای )2000(2و داوو )1999(3چابکی را «توانایی سازمان جهت بقا و پیشرفت
در یک محیط کسب و کار غیرقابل پیش بینی و دائماً درحال تغییر» تعریف می کند .هر
سازمانی تمام تالش خود را می کند تا چابک شود و تعاریفی دیگر نظیر اینکه :پاسخ
پیش کنشی به تغییرات (گلدمن و ناجل18-35 ،1993،4و بِسانت.)25 ،2001 ،5
سودآوری از محیط(نواکر )40-43 ،1994،6و(گلدمن و ناجل )18-35 ،1993 ،و قابلیت
سازگاری و شکل دهی مجدد سریع(پوتینک )2001،79،7و(بِسانت2001،25،؛ ماسکل،8
 5-2001،11و هرمزی .)43 ،2001،آنها همچنین معتقدند چابکی مستلزم واکنش سریع
و اثربخش به نیاز های بازار است .بهره گیری از تغییرات به عنوان فرصت های ذاتی
نهفته در محیط های آشفته .ایجاد سازمان مجازی و استفاده از دانش بازار است(گلدمن و
دیگران .)1995 ،توانایی پاسخ گویی مؤثر به مشتری (ابراهیم پور و یعقوب،2001 ،
ص )64-72و(کاتایاما و بِنِت .)1999،توانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم
و غیرقابل پیش بینی( .ماسکل.)5-11 ،2001،از دیگر تعاریف چابکی است .واژه چابک
در فرهنگ لغات به معنای «حرکت سریع ،چاالک ،فعال»« ،توانایی حرکت به صورت
سریع و آسان» و «قادر بودن به تفکر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه» به
کار رفته شده است .چابک بودن الگوی جدیدی است که بنگاه را قادر میسازد در مقابل
تغییرات پیش بینی نشده واکنش مناسب نشان دهد؛ به عبارت دیگر ،چابک بودن توانایی
1 - Goldman & other
2 - Horenby
3 -Dove
3- Goldman & Nagel
5- bessant
6 - Noaker
6- Putink
8 - Maskell
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پاسخ به تغییرات پیش بینی نشده است .یک بنگاه چابک قادر به کسب سود از یک
محیط رقابتی است ،محیطی که تحت تأثیر عدم قطعیت ها و تغییرات سریع است .چابک
بودن به عنوان یک الزام محوری ،توانایی رو به رو شدن با تغییر و تحول است (بازیار،
 .)50 ،1384در یک محیط رقابتی و بسیار متغیر ،نیاز به ایجاد و توسعه سازمان ها و
تجهیزاتی می باشد که بسیار منعطف بوده و حساسیت بسیار باالیی نسبت به تغییرات
داشته باشند(بِریَن2001،1؛ آقایی.)99 ،1389،
کارکنان چابک :کارکنان چابک نسبت به سایر کارکنان از یکپارچگی بیشتری
برخوردارند .سازمان های چابک همواره تأکید بر کار و حرکت مستمر دارند .در این
کارکنان اهداف میتواند هفتگی و یا حتی روزانه تغییر نماید .روش های چابک ،شیوههای
مناسبی برای تغییر هستند که به جای روش های مهندسی فرآیند محور ،روش های فرد
محور هستند .از آنجایی که ساختار محصول اثر بخشی فرآیندها را پیش بینی می کند،
خود به تنهایی روشی کاربردی با استفاده از شاخص های داخلی در دسترس به جای
شاخص های خارجی فرآیندی است ،انجام میشود .روش های چابک معموالً مستندسازی
کمتری را ایجاد می کنند و باعث افزایش پویایی فرآیند توسعه و اجرای آن می شوند.
کارکنان چابک فراتر از انطباق با تغییرات می اندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای
بالقوه در یک محیط متالطم و کسب یک موقعیت ثابت بخاطر نوآوری ها و
شایستگی هایشان می باشند .کارکنان چابک درباره ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونهای
دیگر می اندیشند و تنها محصوالت خود را به فروش نمی رسانند ،بلکه راه حل هایی برای
برآوردن نیازهای واقعی مشتریان برای توسعه کارکرد اجتماعی سازمان و ارتقای رفاه
اجتماعی ارائه میدهند و معتقدندکه محصوالتشان کامل نیست و به غنیسازی ارزشهای
مشتریان و ایجاد ارزش افزوده برای آنان با غنی سازی محصول خود اقدام میکنند.
چابک بودن با تفکر درک تغییرات در قالب یک فرآیند نرمال و توانایی در سازگاری و
کسب سود از آن است .چابکی چندین حوزه را در بر می گیرد .از این رو می توان گفت،
چابکی تالشی گسترده در سازمان از باال تا پایین است(باراتا و کلمبو .)2009 ،2از طرف
دیگر ،متدولوژی های چابکی بر سادگی تأکید دارند .حرکت به سوی متدولوژی های
1- Ward & Brian
2-Barata & Kolombo
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چابکی موضوعات بسیاری از جمله مدیریت ،افراد ،فرآیندها و تکنولوژی سازمان را در
برمیگیرد(چان و تانگ)2009،1؛ چرا که همزمان با شروع قرن ،21دستیابی به موفقیت
و بقای سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی از ظهور عصر تجاری جدیدی
است که تغییر ،یکی از خصوصیات اصلی آن است .در جهان امروز بیشترین تأکید بر
قابلیت سازگاری با تغییر در محیط تجاری است و چابکی روشی پیش کنشی برای درک
نیازهای مشتری و بازار ،متدهای تازه همکاری مانند سازمان های مجازی است (خوش
سیما.)1382،55،کارکنان چابک در پاسخ به شرایط متغیر بازار ،سریع و منعطف هستند
(خوش سیما )68 ،1382،و جریان اطالعات در داخل سازمان هایی با کارکنان چابک
یکنواخت و پیوسته است(هرمزی.)132-2001،143 ،
چابکی در واقع یک توانایی اساسی را ایجاد میکند که تغییرات را در محیط تجاری
سازمان احساس ،دریافت ،مالحظه ،تجزیه و تحلیل و پیش بینی کند (هرمزی،2001 ،
 .)57بدین ترتیب کارکنان چابک ،کارکنانی با نگرش وسیع به نظم جدید دنیای کسب و
کار و با دستی پر از توانایی ها و قابلیت ها برای مواجهه با آشفتگی و تالطم ها و استفاده
از جنبه مزیتی اوضاع در حال تغییر است (جعفر نژاد و زارعی .)70 ،1384 ،کارکنان
چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا،
به ساختاربندی مجدد خود میپردازند.
سه عامل اساسی باعث ایجاد ،بقا و ارتقای چابکی خواهد بود که عبارتند از :آگاهی،
انعطاف پذیری و بهرهوری (فتحیان،گلچین پور و خسروشاهی .)37 ،1385 ،چابکی یک
قابلیت وسیع کسب و کار است که ساختارهای سازمانی ،سیستم های اطالعاتی،
فرایندهای پشتیبانی و خصوصاً مجموعه افکار را در بر می گیرد(هرمزی-143 ،2001،
 .)132همچنانکه «یوسف» بیان کرد چابکی فقط به وسیله یکپارچگی سلسله مراتب
نیازهای مشتریان در داخل یک چارچوب ،از محیط داخلی و خارجی سازمان ،حاصل
می شود .مشکل این تعاریف و سایر تعاریف موجود ،فقدان راهکاری روشن برای رسیدن
به چابکی است .برای مثال در همین تعاریف اخیر از همان ابتدا می تواند این پرسش
مطرح شود که تحرک پذیری یعنی چه یا معنی عبارت پاسخ گو بودن چیست؟ (بندریان،
 .)4 ،1382کارکنان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی
3-Chan & Thong
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شده و در این راستا به ساختاربندی مجدد سازمان میپردازند .با توجه به بررسی
تئوری های حوزه چابکی از بیست سال گذشته تا کنون ،مشخص گردید که هیچ تحقیق
جامعی در خصوص گردآوری مجموعه شاخص های مؤثر بر چابکی در یک بخش و
تعیین شاخص های کلیدی و مؤثر بر چابکی کارکنان ،بویژه صنعت بهداشتی و سلولزی
انجام نپذیرفته است .از این رو ،این تحقیق لیستی از شاخص ها به همراه منابع پشتیبانی
کننده هر شاخص را در جدول  1ارائه کرده است .همچنین لیستی از فراوانی استفاده از
شاخص ها در مقاله های متعدد ،در جدول شماره  ،2ازتئوری های تحقیق استخراج شده
است .از این رو ،با توجه به فراوانی استفاده این شاخصها در مقالهها ،میتوان شاخصهای
کلیدی و مؤثر بر چابکی کارکنان ،بویژه صنعت بهداشتی و سلولزی را با توجه به ادبیات
تحقیق اولویت بندی نمود (جدول شماره .)2
جدول شماره  .1عوامل مؤثر بر چابکی کارکنان به همراه منابع پشتیبانی کننده
ردیف

عنوان عامل

پژوهشگران

1

قابلیت مدیریت ریسک

2

تطابق با تغییر

نلسون و هاروی()1995؛ گوناسکاران(1999و ،)1998کید( ،)1994مک کارتی
( ،)1993تیسورولودیس و واالوانیس( ،)2002آگراوال و دیگران( ،)2007لین و
دیگران( ،)2006یوسف و دیگران( ،)1999رابرتس و گروور( ،)2011هاکل
( ،)1999زهیر و زهیر( ،)1997تسینگ و لین( ،)2011بورگس(،)1994شریفی و
ژانگ( ،)1999ساوفورد و دیگران( 2006و، )2008بوتانی ( ، )2009برونشیدل و
سورش( ،)2009کریستوفر( ،)2000خان و پیالنیا( ،)2008سامبامورثسی و
دیگران( ،)2003چن و چیانگ( ،)2011مک کاری و مک آیور( ،)2002سانچز و
ناگی( ،)2001هایسمیث( ،)2004گولدمن و دیگران( ،)1995کوکبرن و هایمیث
( ،)2003مک منیوس( ،)2003شادس و عبدلشفی( ،)2005الکینز و دیگران
( ،)2004چینگ و دیگران(.)1998

کین و نمبهارد(.)2010

3

یکپارچه سازی
منابع و اقدامات

یوسف و دیگران(.)1999

4

بررسی پویایی محیط

5

انعطاف پذیری

6

پاسخ گویی سریع

ویک(.)1979
شرهی و دیگران(،)2007گوناسکاران( ،)1999،1998کید( ،)1994مک کارتی
( ،)1993تیسورولودیس و واالوانیس( )2002یوسف و آدلی  ،)2002شیریهی
( ،)2007تیسنگ و لین ( ،)2011وورلی و اللر( ،)2010آلبرت و هیز(،)2003
هایسمیث( ،)2004داو( ،)1997چینگ و دیگران .)1998
شرهی و دیگران( ،)2007گلدمن و دیگران( ،)1995کید( ،)1994شریفی و
ژانگ ( 1999و  2001و  ،)2007یوسف و دیگران( ،)1999برو و دیگران
( ،)2002شیریهی( ،)2007براون و بسانت( ،)2003فیلیدنر و ووکورکا(،)1997
دی( ،)1994جایاچاندران و دیگران ( ،)2004تیسنگ و لین ( ،)2011دیوید و
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7

سرعت تحویل
و انجام مأموریت

8
5

فرهنگ تغییر
بررسی پویایی محیط

9
10
11
12

13

یکپارچه سازی
و پیچیدگی کم
متحرک سازی
قابلیت های اساسی
چشم انداز راهبردی
بکار گیری تکنولوژی
مناسب

صرفه هزینه ای

14

مدیریت تغییر

15

توانمندی و چند مهارتی

16

کارایی و اثربخشی
عملیاتی

17
18

دسترسی به اطالعات
بهبود مستمر

19
20

روابط نزدیک با
مشتریان
رضایت مشتریان

21
22

توانمندی یادگیرندگی
روزآمدی مهارت

23

سبک رهبری
سازگاری و پذیرش
تکنولوژی
زیر ساخت فناوری
اطالعات

24
25
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ژانگ( ،)2011دیور و دیگران (،)1997وورلی و اللر( ،)2010ساوفورد و دیگران
( ،)2008مک گاقی ( ،)1999چن و چیانگ( ،)2011آلبرت و هیز(،)2003
چینگ و دیگران (.)1998
شرهی و دیگران( ،) 2007یوسف و آدلی( ،)2002برو و دیگران( ،)2002آگروال
و دیگران( ،)2007کریستوفر و تویل( ،)2001ونهوک و دیگران ( ،)2001ماسون
و دیگران ( ،)2002داو(.)1997
شیرهی و دیگران) ، )2007یوسف و دیگران( .)1999شیرهی (.)2007
ویک(.)1979
شرهی و دیگران( ،)2007شریفی و ژانگ( ،)1999شیریهی( ،)2007آگروال و
دیگران (،)2007
شرهی و دیگران(،)2007شیریهی(.)2007
شریفی و ژانگ( ،)1999تیسنگ و لین(.)2011
شریفی و ژانگ()1999
شریفی و ژانگ(1999و  ،)2000یوسف و آدلی( ،)2002لین و دیگران(،)2006
تیسنگ و لین( ،)2011آگروال و دیگران( ،)2007کریستوفر و تویل(،)2001
ونهوک و دیگران ( ،)2001ماسون و دیگران ( ،)2002آوربی و دیگران(،)2006
سامبامورثی و دیگران ( ،)2009ساوفورد و دیگران( ،)2006داو( ،)1997الکینز و
دیگران(.)2004
شریفی و ژانگ( ،)1999شیریهی(.)2007
شریفی و ژانگ( ،)1999یوسف و دیگران( ،)1999برو و دیگران( ،)2002مک
کاری و مک آیور( ،)2002سانچز و ناگی(.)2001
شریفی و ژانگ()1999
یوسف و دیگران(.)1999
یوسف و دیگران( ،)1999شیریهی(.)2007
یوسف و دیگران()1999
یوسف و دیگران( ،)1999لین و دیگران( ،)2006آگروال و دیگران(.)2007
یوسف و دیگران( ،)1999داو(.)1997
یوسف و دیگران(.)1999
یوسف و ادلی( ،)2002کاثوریا و پرتویی(.)1999
ژین و دیگران(.)2005
برو و دیگران( ،)2002بورگس( ،)1994گوناسکاران و یوسف( ،)2002بوتانی
( ،)2010دولت شاهی و کاگو(2005و ،)2006آگروال و دیگران( ،)2007ایزا و
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آموزش کارکنان
کمیت و کیفیت
محصول/خدمت
28

26
27

29
30
31

بهبود کیفیت

32

افزایش اعتماد و
صداقت

33

مشارکت کارکنان

34

ارائه ارزش به مشتری

دیگران( ،)2008اوربی و دیگران( ،)2006سامبامورثی و دیگران(،)2003
گولدمن و دیگران(.)1995
شیریهی(،)2007
پرینس و کی( ،)2003کریستوفر و تویل( ،)2001ونهوک و دیگران(،)2001
ماسون و دیگران(.)2002
لین و دیگران(.)2006
گوناسکاران و یوسف( ،)2002بوتانی( ،)2010هوو و دیگران(.،)2004
گوناسکاران و یوسف(،)2002بوتانی( ،)2010دولت شاهی و کاگو(2005و،)2006
مک کاری و مک آیور( ،)2002سانچز و ناگی(.)2001
آگروال و دیگران(،)2007کریستوفر و تویل( ،)2001ونهوک و دیگران(،)2001
ماسون و دیگران(.)2002
آگروال و دیگران(.)2007
وورلی و اللر(.)2010
مک کاری و مک آیور( ،)2002سانچز و ناگی(.)2001

جدول شماره .2
اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی کارکنان بر اساس فراوانی استفاده در مقاالت
فراوانی استفاده

اولویت بندی عوامل

در مقاالت

بر اساس ادبیات تحقیق
1

ردیف

عنوان عامل

1

تطابق با تغییر

32

2
3

پاسخ گویی سریع
صرفه هزینه ای

22
14

2
3

4
5

انعطاف پذیری
زیرساخت فناوری اطالعات

13
11

4
5

6

سرعت تحویل

8

6

با توجه به جداول 1و 2از تئوری تحقیق ،نتایج به این صورت حاصل می شود که با
توجه به رتبه بندی عوامل بر اساس تعداد ارجاعات در مقاالت و قانون  20/80پارتو
مشاهده می شود که به ترتیب شش عامل تطابق با تغییر ،پاسخ گویی سریع ،صرفه
هزینه ای ،انعطاف پذیری ،زیر ساخت فناوری اطالعات و سرعت تحویل رتبه های اول
تا ششم را دارا هستند.
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ابزار و روش
روش های پژوهش در علوم رفتاری را معموال با توجه به دو مالک هدف و ماهیت
تقسیم بندی می کنند (حافظ نیا .)1382،این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است؛ هدف
تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است(سرمد ،بازرگان و
حجازی.)1383،در این تحقیق ،از نظریه ها و مدل ها جهت چابک سازی کارکنان به
منظور ارائه یک مدل کاربردی جهت استفاده و کاربرد در صنعت بهداشتی و سلولزی در
این صنعت استفاده شده است .از طرف دیگر ،این تحقیق به لحاظ روش از نوع
توصیفی -پیمایشی است؛ چرا که شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها
توصیف شرایط با پدیده های مورد بررسی است .در این تحقیق از  10نفر خبرگان و
کارشناسان منابع انسانی  10شرکت برتر صنعت بهداشتی و سلولزی ایران که دارای
مدرک حداقل کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و  10سال سابقه کار مستقیم در حوزه
منابع انسانی هستند ،استفاده شده است .شایان ذکر است از جامعه فوق  2نفر دارای
تحصیالت دکتری 3 ،نفر دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  5نفر دارای تحصیالت
کارشناسی هستند .در این پژوهش ،در مرحله اول با مطالعات کتابخانهای ،جستجو در
سایتهای معتبر علمی و بررسی متون علمی موجود ،شاخص های چابک سازی
کارکنان از تئوری تحقیق گردآوری شد .سپس با توجه به ادبیات تحقیق و بررسی
وضعیت فعلی صنعت بهداشتی و سلولزی و مصاحبه با خبرگان و استفاده از روش دلفی
فازی ،شاخص های کلیدی در چابک سازی کارکنان استخراج شد .در مرحله بعد،
شاخص ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته با مقایسات زوجی با توجه به عوامل بیان
شده به جامعه خبرگان ارسال گردید تا دادههای الزم جهت مدل سازی و اولویتبندی
جمعآوری شود.
روش دلفی فازی :دلفی یک نظر خواهی تخصصی برای پیشبینی آینده است که
براساس آن میتوان نتایج مختلف را استخراج کرد .این روش ضمن سادگی ،از اطمینان
باالیی نیز برخوردار است ،به طوری که برای جمعآوری و تلخیص نظرات (در یک حیطه
معین) به کار میرود(فتحی و اجاره گاه .)1381،طبق تعریف هادر( ،)1995روش دلفی
فرآیندی قوی مبتنی بر ساختار ارتباط گروهی است ،بهطوری که در مواردی که دانش
ناقص و نامطمئن در دسترس است ،مورد استفاده قرار میگیرد و قضاوت به متخصصان
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آن امر سپرده میشود .روش دلفی در مواردی که محدودیتهایی از لحاظ کاربرد قوانین،
فرمولها و مدلهای ریاضی مشاهده میگردد ،کاربرد عمدهای دارد(احمدی.)1376،
روش دلفی فازی توسط ایشیکاوا )1993( 1معرفی شده است و برگرفته از روش سنتی
دلفی و تئوری مجموعه فازی است .نوردرهابن در سال  1995نشان داد که کابرد روش
دلفی فازی ابهام هایی که در نظرات خبرگان وجود دارد ،برطرف می کند .در این مطالعه
برای تبدیل واژگان زبانی خبرگان به اعداد فازی از اعداد فازی مثلثی استفاده می شود.
تبدیل واژه های زبانی به اعداد مثلثی فازی در روش دلفی فازی:
جدول شماره  :3عبارتهای کالمی مرتبط با تأثیرگذاری معیارها
خیلی زیاد

زیاد

نسبتا زیاد

متوسط

نسبتا کم

کم

خیلی کم

()0/9،1 ،1

()0/7،0/9 ،1

()0/5،0/7 ،0/9

()0/3،0/5 ،0/7

()0/1،0/3 ،0/5

()0،0/1 ،0/3

()0،0،0/1

مراحل روش دلفی فازی:
 -1جمع آوری نظرات گروه تصمیم گیرنده :تخصیص عدد فازی مثلثی به نظر خبره با
توجه به واژه زبانی انتخاب شده توسط خبره به معیار مورد نظر.
 -2محاسبه ارزش ارزیابی از عدد فازی مثلثی هر معیار که توسط خبرگان به آن معیار
داده شده است.در این مطالعه از تکنینک میانگین هندسی که توسط کلیر و یوآن
در سال  1995پیشنهاد شده است (کلیر و یوان ،)1995 ،2برای یافتن نظر خبرگان
نسبت به یک معیار استفاده می شود ،به این صورت که فرض می شود ارزش
ارزیابی معیار  jاز نگاه خبره شماره  iمیان  nخبره Wij  aij , bij , cij است،
~

که  . j  1,2,..., m i  1,2,..., nسپس ارزش فازی معیار  jکه به صورت
زیر محاسبه می شود W j  a j , b j , c j  ،است.
~

1 n
 bij , c j  maxcij 
n i 1

a j  min aij , b j 

1- Ishikawa
2- Klir & Yuan
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 -1دیفازی سازی :برای دیفازی سازی از رابطه زیر استفاده می کنیم.
, j  1,2,..., m

a j  4b j  c j
6

Sj 

 -2در انتها برای استخراج معیارهای مورد نظر حدی را برای قبول یا عدم قبول آن
معیار در نظر می گیریم .در این مطالعه با توجه به قانون  80-20مرز قابل قبول
بودن معیار حدودا  8است .اگر مقدار دیفازی شده عدد فازی مثلثی با توجه به نظر
خبرگان نزدیک به 0/8یا باالتر از آن باشد ،معیار مورد نظر به عنوان معیار مورد
قبول پذیرش شده و در غیر اینصورت مورد قبول واقع نمی شود.
Sj  
Sj  

روش:Fuzzy DEMATEL
روش های مورد استفاده جهت بررسی رابطه میان دو یا چند متغیر را میتوان به دو
دوستۀ روش های آماری و روش های ریاضی طبقه بندی نمود .از جمله مهمترین روش
های آماری می توان به روش همبستگی و روش معادالت ساختاری و از جمله مهمترین
روش های ریاضی نیز می توان به روش  DEMATELاشاره نمود .مبنای روش های
آماری را میتوان به قضاوت جمعی پیرامون یک موضوع یا متغیر نسبت داد .در
روش های آماری چنانچه بخواهیم حجم وسیعی از متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم
باید از پرسش نامه هایی با تعدد سؤاالت و یا پرسش نامه استفاده نماییم و از طرف
دیگر ،روش های آماری (همبستگی ،رگرسیون و )...تنها نوع استقالل و عدم استقالل
میان عناصر را مشخص می کنند؛ در حالی که روش های ریاضی از جمله روش دیمتل
به سنجش نظرات خبرگان پیرامون یک موضوع یا متغیر می پردازد .در این روش
می توان عالوه بر تعیین استقالل و یا عدم استقالل ،جهت و شدت تأثیر گذاری را نیز
مشخص نمود .در روش های آماری چنانچه بخواهیم از مجموعه ای از متغیرها ،اولویت
بندی انجام دهیم ،باید از آزمونهای مختلف مانند فریدمن استفاده کنیم .در حالی که
روش دیمتل روشی جامع برای بررسی رابطه ها و اولویت بندی از طریق تعیین تأثیر
گذار ترین متغیر و تأثیر پذیر ترین متغیر به شمار می آید .به عبارت دیگر ،روش در این
ت حقیق با توجه به در نظر گرفتن تعداد زیادی از متغیرها و لزوم تلفیق قضاوت پیرامون
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رابطه میان متغیرها از روش ریاضی که بر مبنای سنجش نظرات خبرگان است ،استفاده
گردیده است .در این تحقیق با استفاده از نظرات  10نفر از خبرگان زنجیره تأمین و با
استفاده از تکنیک  DEMATELفازی مدل سازی روابط میان متغیرها انجام پذیرفته
است .در ادامه ،روش  DEMATELفازی به عنوان روش مورد استفاده قرار گرفته در
این تحقیق جهت مدل سازی روابط میان متغیرها و اولویت بندی آنها ،تشریح گردیده
است.
روش  DEMATELبرای اولین بار در مرکز تحقیقات ژنو 1معرفی گردید .این
روش در آن زمان برای حل مسائل پیچیده ای نظیر مسائل قحطی ،انرژی ،حفاظت از
محیط زیست و ...مورد استفاده قرار گرفت (فونتال و گابوس .)1976 ،2روش
 DEMATELیکی از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای تئوری گراف است
که ما را قادر می سازد تا مسائل را برنامه ریزی و حل کنیم؛ به نحوی که ممکن است
برای درک بهتر روابط علّی نقشه روابط شبکه ای چندین معیار را در گروه علت/معلول
ترسیم کنیم .این روش شناسی ممکن است تأیید کنندۀ روابط متقابل میان متغیر/معیارها
و یا محدود کنندۀ روابط در یک روند توسعه ای و سیستماتیک باشد(چو و دیگران،3
2006؛ تامورا و دیگران2002 ،4؛ لی و دیگران2011 ،5؛ داالال و دیگران.)2011 ،6
محصول نهایی فرآیند  DEMATELارائه تصویری است که پاسخ گو بر اساس آن
فعالیت های خود را سازمان داده و جهت روابط میان معیارها را مشخص می نماید(تزنگ
و دیگران .)2007 ،7وو )2008(8پنج گام زیر را برای روش  DEMATELبر اساس
روش فونتال و گابوس( )1976ارائه کرده است(آقائی 1390 ،و اصغر پور:)1377 ،
گام اول :از  10تا  12خبره بخواهید تا مقایسه زوجی را میان دو متغیر انجام داده و
چنانچه متغیر  aبر  bتأثیر گذار است ،جهت فلش از  aبه  bو چنانچه متغیر  bبر  aتأثیر
1 - Geneva Research Center
2- Fontela and Gabus
3- Chiu et al
4- Tamura et al
5- Lee et al
6- Dalalah et al
7- Tzeng et al
8 - Wu
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گذار است ،چهت فلش از  bبه  aخواهد بود .باید توجه داشت که جهت روابط میان
متغیرها می تواند دو سویه(دو طرفه) و شدت روابط نهایی و صورت امتیاز دهی (به طور
نمونه ،از  0تا  ،4از  0تا  10و یا از صفر تا  )100باشد .سپس میانگین حسابی(حسابی و یا
هندسی) اعداد را که باتوجه به متغیرهای کالمی مربوطه شان دی فازی نموده ایم
محاسبه نموده و به صورت یک ماتریس̂ Mنشان دهید .ورودی هر تقاطع نشان دهنده
شدت نفوذ است .به این معنی که چنانچه تقاطع  C1در سطر اول و C3در ستون سوم
برابر با  2باشد؛ بیانگر آن است که معیار  C1به میزان  2واحد بر معیار  C3تأثیر گذار
است و جهت تأثیر از سمت معیار  C1به سمت معیار  C3است .شکل زیر مثالی از چنین
نقشه شبکه تأثیرات است .هر cنشان گر یک معیار در سیستم است .هر پیکان از یک
معیار به معیار دیگر نشانگر تأثیری است که بر معیاردیگر داشته است.
گام دوم :مجموع ردیفی هر سطر از ماتریس ̂ Mرا محاسبه کرده و هر یک از
درایه های ماتریس ̂ Mرا که  aijمی نامیم در معکوس بیشترین مجموع ردیفی ( )αاز
آن ماتریس ضرب کنید ) . (M   .M
()1

  max  j 1 aij
n

بطور مثال چنانچه ماتریس ̂ Mبرابر با :

آنگاه:
0 +3/38 +3 +2/8 =9/18
مجموع ردیف : 1
3 +0+2 +3 =8
مجموع ردیف :2
مجموع ردیف 3 +2/57 + +0 +1/53 =7/1 :3
1 +2/43 +2/17 +0 =5/6
مجموع ردیف :4
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پس:

در این روش ابتدا با استفاده از متغیرهای زبانی فازی ارائه شده به بررسی
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری مقیاس ها به صورت زوجی پرداخته شد و سپس گراف هر
پرسش نامه با توجه به اطالعات مندرج در آن رسم شد و برای ادمه کار ،چون اعداد
ح اصل از متغیرهای زبانی در پرسش نامه به صورت فازی بود آنها را با توجه به فرمول
زیر دی فازی می کنیم.
a j  4b j  c j
6

Sj 

جدول شماره  .4ارزش فازی متغیرهای زبانی در مقایسات زوجی
کامالمرجح
()9،9،9

میانی
()9،8،7

بسیارقوی
()8،7،6

میانی
()7،6،5

قوی
()6،5،4

میانی
()5،4،3

تا اندازهای قوی
()4،3،2

میانی
()3،2،1

یکسان
()1،1،1

گام سوم :مجموع دنباله نامحدود از آثار مستقیم و غیر مستقیم از عناصر بر یکدیگر
(توأم با کلیه بازخورهای ممکن) به صورت یک تصاعد هندسی ،بر اساس قوانین موجود
از گرافها محاسبه می شود .محاسبه این مجموع نیاز به استفاده از  (1  M ) 1خواهد
داشت .آثار غیرمستقیم از عناصر موجود ماتریس معکوس همگرائی دارد ،زیرا اثرهای
غیر مستقیم در طول زنجیره ها از دیاگراف موجود به صورت پیوسته کاهشی خواهد بود.
مجموع دنباله نامحدود از اثرهای مستقیم و غیرمستقیم از عناصر بر یکدیگر به صورت
 M (1  M ) 1است.
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گام چهارم :تعیین ارزش آستانه ای و تدوین نقشه شبکه روابط .به منظور تشریح
روابط ساختاری میان معیار و حفظ پیچیدگی سیستم با یک سطح قابل مدیریت در همان
زمان ،الزم است که ارزش آستانه ای  ρبرای فیلتر نمودن تأثیرات ناچیز در ماتریس T
تدوین شود .تنها برخی از معیارها ،که تأثیر آنها در ماتریس  Tبیشتر از ارزش آستانه ای
است باید انتخاب شده و در نقشه روابط شبکه ای نمایش داده شوند .پس از تصمیم
گیری نسبت به ارزش آستانه ای ،نتایج تأثیر نهایی معیار می تواند در نقشه روابط نشان
داده شود .برای بیان رویه های روش  ،DEMATELنمونه ساده برای نمایش چگونگی
روابط مورد بحث معیارها را می توان تعریف نمود .در مثال باال چنانچه ارزش آستانه ای
برابر با میانگین حسابی کلیه درایه های ماتریس  Tدر نظر گرفته شود؛ بر این اساس ،هر
کدام از درایه ها که بیشتر از ارزش آستانه ای باشد ،تأثیرگذاری آن معیار بر معیار دیگر را
نمایش می دهد .به طور مثال ،عدد  1.504در تقاطع معیار  C1و  ،C2چون از ارزش
آستانه ای  1.130بزرگتر است ،نشان می دهد که معیار  C1بر معیار  C2تأثیر گذار است.
شکل  2روابط و تأثیرگذاری متغیرها را نمایش می دهد.

شکل شماره  :1تعریف روابط میان متغیرها بر اساس روش DEMATEL

گام پنجم :به واسطه کشیدن دیاگراف ) (D+R,D-Rاز ماتریس  Tکه در آن D

برابر با ستون و  Rبرابر با سطر است و محور افقی  D+Rو نشان دهنده مجموع شدت
یک عنصر (در طول محور طول ها) هم از نظر نفوذ کننده و هم از نظر تحت نفوذ واقع
شدن و محور عمودی  D-Rبه طوری که نشان دهنده موقعیت یک عنصر (در طول
محور عرض ها) است و این موقعیت در صورت مثبت بودن ) (D-Rبه طور قطع یک
نفوذ کننده بوده و در صورت منفی بودن آن ،به طور قطع تحت نفوذ(دریافت کننده)
خواهد بود.
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تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
به منظور شناسایی این شاخص ها ،لیست کامل شاخص ها به صورت پرسش نامه
در اختیار خبرگان قرار گرفت و با توجه به اینکه در لیست نهایی شاخص ها 33 ،شاخص
تعریف و تدوین شده بود و با توجه به اصل  20-80پارتو 6،شاخص بعنوان شاخص های
ضروری بمنظور انتخاب تأمین کننده تعیین گردید .با توجه به نتایج حاصل از این پرسش
نامه ،مشخص شد که شاخص های کلیدی انتخاب تأمین کننده در صنعت بهداشتی و
سلولزی ایران عبارتند از:
 :C1تطابق با تغییر :C2 ،انعطاف پذیری :C3 ،سرعت تحویل و انجام مأموریت :C4 ،به
کارگیری تکنولوژی مناسب :C5 ،روزآمدی مهارت و  :C6توانمندی و چند مهارتی و
 :C7پاسخ گویی سریع.
مراحل رتبه بندی و مدل سازی شاخص ها به صورت زیر است:
جدول شماره  :5ماتریس روابط مستقیم(ماتریس )M
C7
0.221
0.242
0.143
0.122
0.121
0.178
0

C6
0.291
0.272
0.272
0.272
0.239
0
0.131

C5
0.272
0.235
0.197
0.141
0
0.253
0.162

C4
0.235
0.272
0.197
0
0.122
0.263
0.218

C3
0.159
0.159
0
0.31
0.244
0.197
0.231

C2
0.235
0
0.216
0.216
0.159
0.3
0.143

C1
0
0.291
0.103
0.159
0.216
0.253
0.176

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

جدول شماره  :6ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم(ماتریس )T
C7
1.543
1.655
1.232
0.765
0.558
1.032
1.222

C6
1.926
1.962
1.674
1.781
1.790
1.801
1.432

C5
1.584
1.601
1.350
1.400
1.283
1.623
1.276

C4
1.288
1.341
0.669
1.033
1.112
1.330
1.476

C3
1.725
1.768
1.550
1.706
1.635
1.805
1.706

C2
1.593
1.476
1.384
1.475
1.423
1.679
1.442

C1
1.316
1.539
1.245
1.321
1.340
1.528
1.342

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
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جدول شماره  :7ترتیب نفوذ عناصر بر یکدیگر
معیار
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

R
10.975
11.342
9.104
9.481
9.141
10.798
9.896

D
8.631
10.418
11.895
8.241
10.117
12.366
8.008

R+D
19.606
21.76
20.999
17.722
19.258
23.164
17.904

R-D
2.344
0.924
-2.791
1.24
-0.976
-1.568
1.888

تأثیرگذاری
1
4
6
3
4
5
2

()R-D
C1
C7

2.344
C4

1.888
1.24

C2

0.924
(23.164 )R+D

20.999 21.7

19.606

19.258

17.904

17.722

C5

-0.976
-1.568

C6
C3

-2.791

شکل شماره  :1تعریف روابط میان متغیرها بر اساس روش F DEMATEL

براساس گام های تحقیق(گام پنجم) ،متغیری که دارای بیشترین مقدار  R-Dباشد،
بیشترین تأثیرگذاری را دارد .بر این اساس ،همانطور که در جدول  7و گام پنجم تحقیق
نیز به آن اشاره شده است ،هر اندازه مقدار  R-Dمثبت تر باشد ،به قطع یک نفوذ کننده
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قوی و هر چقدر منفی تر باشد ،یک نفوذ پذیر قوی است .از این رو :C1 ،تطابق با تغییر،
( )2.344دارای بیشترین تأثیرگذاری و :C3سرعت تحویل و انجام مأموریت ()-2.731
دارای کمترین تأثیر و تأثیر پذیرترین متغیرها هستند .به عبارت دیگر می توان گفت،
سرعت تحویل و انجام مأموریت یک نفوذ پذیر قوی است .نمودار یک نیز مطابق با گام
چهارم تحقیق نحوه ارتباط و تأثیرگذاری عناصر بر یکدیگر را نمایش می دهد .با توجه
به مذاکره با خبرگان ،ارزش آستانه ای در این تحقیق ،میانگین کل اعداد حاصل از جدول
ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم (ماتریس  )Tدر نظر گرفته شد .بدین جهت ،ارزش
آستانه ای در این تحقیق عبارت است از  1.444به عبارت دیگر می توان گفت ،در
ماتریس ( Tجدول  )6هر کدام از درایه ها که بیشتر از عدد  1.444باشد ،به معنای
تأثیرگذاری آن معیار بر معیار دیگری است .بر این اساسC1 ،برC5،C3،C2و C6و،C7
C2برC3،C2،C1و C6،C5و C3 ،C7بر C4،C6,C3برC2و C3و C5،C6برC3و،C6
C6بر C6،C5،C3 ، C2 ،C1و  C7بر C4 ،C3تأثیرگذار است.
بحث و نتیجه گیری
امروزه ،محیط سازمان ها آبستن تغییرات ،فرصت ها و چالش های زیادی است که
توانایی و قابلیت رویارویی با آنان را می توان از سازمان ها انتظار داشت .یکی از مهمترین
حوزه های کنترل در این بخش ،به کارگیری کارکنان چابک است .از این رو ،چابکسازی
کارکنان یکی از دغدغه های مدیران صنعت؛ بویژه صنعت بهداشتی و سلولزی است.
نوآوری این تحقیق ،شناسایی هفت شاخص مهم در چابک سازی کارکنان با تأکید بر
توسعه رفاه و مسؤولیت اجتماعی سازمان نسبت به جامعه و اولویتبندی شاخص ها به
وسیله روش فازی دیمتل در صنعت بهداشتی و سلولزی ایران است .نتایج تحقیق با
توجه به مطالعه نظری چابکی کارکنان شامل شناسایی  34عامل تأثیرگذار بر چابکی
کارکنان در تئوری و مبانی نظری است که در این تحقیق نیز عوامل کلیدی آنها
شناسایی شده است .یافته های تحقیق در بخش عوامل کلیدی چابک سازی کارکنان
شامل  7شاخص اصلی می باشد که عبارتند از :تطابق با تغییر ،انعطاف پذیری ،سرعت
تحویل و انجام مأموریت ،به کارگیری تکنولوژی مناسب ،روزآمدی مهارت ،توانمندی و
چند مهارتی و در نهایت پاسخ گویی سریع .نتایج تحقیق حاصل از بررسی تأثیرگذاری با
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استفاده از روش دیمتل فازی حاکی از آن است که تطابق با تغییر ،دارای بیشترین
تأثیرگذاری و معیار سرعت تحویل و انجام مأموریت دارای کمترین تأثیر و تأثیرپذیرترین
متغیرها هستند .به عبارت دیگر می توان گفت ،سرعت تحویل و انجام مأموریت یک
نفوذ پذیر قوی است.
چنانچه با نگاهی تحلیلی نسبت به معیارهای شناسایی شده به بررسی بپردازیم ،در
خواهیم یافت که هفت معیار شناسایی شده به نوعی معیارهای سیستمی هستند که هر
یک با یکدیگر ارتباط معنادار داشته اند و می توان گفت تغییر هر یک از این معیارها بر
دیگری تأثیرگذار خواهد بود .در این راستا ،افزایش مهارت ها و توانمندی های کارکنان
از طریق روزآمدی مهارت ها و به کارگیری فناوری مناسب به وقوع خواهد پیوست که
این امر نیز موجب ایجاد قابلیت تغییر ،سرعت تحویل و انعطاف پذیری می گردد.
نتایج این تحقیق با تحقیقات خوش سیما ( ،)1382تیسنگ و لین ( ،)2011شرهی
و دیگران( )2007در حوزه انعطاف پذیری ،لین و دیگران ( ،)2011بوتانی ( )2009و
رابرتس و گروور ( )2011در حوزه تطابق با تغییر ،تیسنگ و دیگران ( ،)2011لین و
چانگ( ،)2011دیوید و ژانگ ( )2010در حوزه پاسخ گویی سریع و شریفی و ژانگ
( )1999در حوزه فناوری اطالعات ،گرووال و دیگران ( )2007در حوزه سرعت تحویل
مشابه است .با توجه به اینکه در مقاالت نیز بیشترین فراوانی با تطابق با تغییر ،پاسخ
گویی سریع ،انعطاف پذیری ،فناوری اطالعات و سرعت تحویل می باشد ،از این رو ،نتایج
این تحقیق در حوزه استخراج شاخص های کلیدی با مقاالت استخراج شده مشابه است و
همین عوامل به عنوان شاخص های کلیدی تعیین گردیده اند .به منظور مطالعات آتی
می توانیم از این روش برای انتخاب شاخص های مناسب چابک سازی کارکنان در دیگر
بخشهای صنعت نیز استفاده کنیم.
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