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 چکیده
ها است. چابکی طی دو  تولید چابک یک مدل جدید تولیدی است که نتیجه تغییرات در محیط شرکت     

زمان به رقابت  های گذشته، ضرورت واکنش هم دهه گذشته شکل گرفته است و دلیل نیاز به آن در سال
محصوالت  های کشور ما هم برای موفقیت در تولید فزاینده و شدید محیطی است؛ بنابراین، سازمان

سوی پیاده کردن این سیستم حرکت کنند. در این تحقیق، با  سرعت به باکیفیت در عصر رقابت، باید به
دنبال  به پذیری، شایستگی و پاسخگویی( های کلیدی چابکی )سرعت، انعطاف ترین عامل استفاده از مهم

بع تشخیصی چندمتغیری های چابک از غیرچابک با استفاده از تا الگویی مناسب برای تمایز شرکت
های صنایع غذایی شهرک  نامه مربوط به عوامل چابکی را دربین شرکت برای این کار پرسش هستیم.

مورد  SPSS19افزار  وسیله نرم آوری نمودیم و به جمع صنعتی توس مشهد توزیع کردیم و پس از تکمیل،
خوبی  وسیله این چهار متغیر، به مده بهآ دست دهد که تابع تشخیصی به نتایج نشان می .تحلیل قرار دادیم

عنوان الگویی مناسب برای  تواند به های چابک از غیرچابک را دارد و می توانایی تشخیص دو گروه شرکت
پذیری و پاسخگویی بیشترین سهم  همچنین، متغیرهای انعطاف بینی چابکی مورد استفاده قرار گیرد. پیش

 را در تمایز بین دو گروه دارند.
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.مقدمه1  

ها در  ترین عوامل بقا و پیشرفت یک شرکت، چابکی آن است. شرکت امروزه، یکی از مهم     
 کنند، از تغییرات بیشترین سود را ببرند و هرچه بر اینکه خود را حفظ می این محیط، باید عالوه

بیشتر در راه پیشرفت گام بردارند. سیستم تولیدی چابک روشی جدید برای مقابله با این چالش 
است.
ها و ، تالش4311از اواخر دهه  درپی تحوالت گسترده اقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان     

انجام وکار جهانی  های جدید کسب ها و عوامل مؤثر بر نظاماقدامات زیادی برای شناخت ریشه
وکار  بار، وقتی که رکود چشمگیری را در سهم کسب شده است. ایاالت متحده آمریکا برای اولین

های جدیدی ازسوی آسیا و اروپا مواجه شده بود( دید، ویژه در عرصه تولید که با رقابت جهانی )به
، گروهی از متخصصان صنعتی 4334سکان رهبری این نهضت را در دست گرفت. در سال 

های تولیدی وکار، از توانایی سازمان هده کردند که نرخ افزایش تغییرات در محیط کسبمشا
ها در استفاده از مزایای تر است. این سازمانسنتی درجهت تطبیق و سازگاری با آن، سریع

شد، ناتوان بودند و این ناتوانی در تطبیق با شرایط تغییر، ها ارائه می هایی که برای آن فرصت
بار،  ؛ بنابراین، برای اولین[41]ها شود  مدت باعث ورشکستگی و ناکامی آن ود در بلندممکن ب

درپی نشست بسیاری از متخصصان علمی و اجرایی صنعت، پارادایمی جدید در گزارشی باعنوان 
وسیله مؤسسه  به« ویکم: دیدگاه متخصصان صنعتی های تولیدی در قرن بیست راهبرد بنگاه»

طور مشترک با  به همگان معرفی شد. بالفاصله بعد از آن، عبارت تولید چابک بهیاکوکا منتشر و 
. منظور از تولید چابکی، یک نوع راهبرد [41]انتشار این گزارش مورد استفاده عمومی قرار گرفت 

شوند و همچنین بر معرفی محصوالت جدید به بازارهایی که به سرعت متحول می تولید مبتنی
ان برای پاسخگویی به تغییرات مداوم و غیرقابل کنترل محیط رقابتی است. توانا کردن سازم

های دیگر(،  واسطه اهرمی کردن دانش و همکاری )داخلی و با سازمان تواند بهسازمان چابک می
 .[41]طور سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق و تولید، تحویل و پشتیبانی کند  به

های رقابتی وابسته هستند که در داخل یک سازمان چابک، به زمینه مفاهیم ضمنی رقابت     
ها از  کنند. برای رقبای چابک، تغییر و عدم اطمینان، منبع احیای فرصتطور خاص عمل می به

سابقه، بر ابتکار،  های موفق است؛ بنابراین، چابکی برای رویارویی با تغییرات بی درون روش
ی افراد به اطالعات متکی است. همچنین، سازمان چابک به مهارت، دانش انسانی و دسترس

های جدید هدایت سازمان برای واکنش سریع و مؤثر به تغییرات بازارها توجه دارد که البته  راه
ها تاحدود زیادی برمبنای محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان هستند؛ به سخن  این روش

های اطالعاتی، کارکنان،  از همسو کردن فناوری تر، شالوده سازمان چابک عبارت استساده
پذیر تا توانایی واکنش سریع به فرآیندهای کاری و امکانات در یک سازمان همگن و انعطاف
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بر اینکه شامل شمای کامل  البته سازمان چابک عالوه .شرایط درحال تغییر فراهم شود
 .[51] تهای سازمان است، به زنجیره تأمین نیز مرتبط اس فعالیت

 پذیری و هدف ما در این تحقیق، مطالعه ابعاد کلیدی چابکی )شایستگی، پاسخگویی، انعطاف     

خوبی  دنبال پیدا کردن معادله تشخیصی هستیم که به های صنعتی است و به سرعت( در سازمان
های چابک )به چابکی تمایل بیشتری دارند( از  دهنده شرکت معرف چابکی و تشخیص

هایی که به چابکی تمایل کمتری دارند( باشد. فرضیه اصلی  یرچابک )شرکتهای غ شرکت
های  بر تحلیل تشخیصی چندمتغیری با استفاده از قابلیت تحقیق این است که الگویی مبتنی

های چابک از غیرچابک را دارد. در این تحقیق،  کلیدی چابکی توانایی تشخیص شرکت
مشهد را با روش تحلیل تشخیصی بررسی  های صنایع غذایی شهرک صنعتی توس شرکت

 کنیم. می
 
.مبانينظریوپیشینهپژوهش2

شده درباره واژه چابکی مخالف و ناقض یکدیگر نیستند. این  یک از تعاریف زیاد ارائه هیچ     
دهند. اما با توجه به جدید را نشان می« وکار سرعت و تغییر در محیط کسب»تعاریف عموماً ایده 

نظر شریفی و ژانگ،  بودن بحث چابکی، تعریف جامعی که مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد. به
بینی تغییرات موجود در محیط  معنای توانایی هر سازمان در احساس، ادراک و پیش چابکی به

عنوان  ها به دهد و به آنوکار است. چنین سازمانی باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص  کسب
. ماسکل چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای [51]عوامل رشد و شکوفایی بنگرد 
. ورنادات معتقد است که چابکی را [51]بینی تعریف کرده است  تغییر مداوم و غیرقابل پیش

سب مزیت رقابتی صورت همسویی نزدیک سازمان با نیازهای متغیر کاری، درجهت ک توان به می
 اداره و حمایت توانایی عنوان ( معتقدند که چابکی به5111[. مورگان و پاگ )53تعریف کرد ]

. [51]است  تغییر درحال سرعت به بازار های از فرصت برداری ه برای بهر مستمر ناگهانی تغییرات
مان چابک یک ساز ترین تعاریف چابکی سازمانی تعریف کاید است که معتقد است یکی از جامع

وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحوالت و  کسب
براون [. 51]های مشتری را دارد  های بازار و نیازمندی نشده، فرصت بینی وقایع غیرمنتظره و پیش

 .[42]است  بخش به نیازهای بازارمعتقدند که چابکی مستلزم واکنش سریع و اثرنیز و بسانت 
بینـی در محـیط    های چابک نگران تغییر، عـدم اطمینـان و عـدم پـیش     مؤسسات و سازمان      
-وکار خود هستند. این مؤسسات برای رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پـیش  کسب

ار هـا چهـ   ایـن قابلیـت  [. 3]های متمایز نیازمندند بینی در محیط کاری خود، به شماری از قابلیت
 [:1]( 4)شکلد رون شمار می گیرند که مبنای حفظ و توسعه چابکی  بهعنصر اصلی زیر را دربر می
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 ها اشاره دارد؛ جویی از آن. پاسخگویی که به توانایی تشخیص تغییرات و واکنش سریع و بهره4
 کند؛. شایستگی که بر توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان داللت می5
و قابلیت سازگاری که عبارت است از توانایی برای جریان دادن بـه فرآینـدهای   پذیری . انعطاف1

 مختلف و کسب اهداف مختلف، با استفاده از امکانات و تسهیالت یکسان؛
 ها در کمترین زمان ممکن. . سرعت که عبارت است از توانایی انجام فعالیت1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [1های کلیدی چابکی ]. قابلیت4شکل 

 

در این قسمت، ضمن بررسی مطالعاتی که ازلحاظ موضوعی به موضوع تحقیق حاضر نزدیک      
انـد،   هستند، برخی از آخرین تحقیقاتی را که درزمینه چابکی سازمانی و تولید چابـک انجـام شـده   

 کنیم. بیان می
ها و  در پژوهشی یک رویکرد نوین در راستای ارتقای چابکی سازمانی در شرکتزنجیرچی      

مؤسسات ارائه کرده است. رویکرد مذکور براساس تکنیک توسعه عملکرد کیفیت بنا شده و با 
های رقابتی صنعت  ترین پایه تدوین دو خانه کیفیت صورت گرفته است. در این تحقیق، ابتدا مهم

های رقابتی مذکور،  های چابکی که برای رسیدن به پایه ده و بعد آن دسته از توانمندیمعرفی ش
شناسایی و »[. در تحقیق دیگری باعنوان 7اند ] مورد نیاز سازمان هستند شناسایی و تقویت شده

، «ریزی کسری و برنامه FTopsisهای چابکی سازمان با استفاده از تکنیک  بندی محرک رتبه
گیری چندمعیاره، روشی برای شناسایی  های تکنیک تصمیم گیری از توانمندی با بهرهپژوهشگران 

بندی عوامل محرک چابکی ارائه کردند. با توجه به نتایج پژوهش، نیازها و انتظارات متغیر  و رتبه
ها در تحقیق  [. آن41ترین محرک چابکی آن شناخته شده است ] عنوان مهم دولت از صنعت، به

برای ارتقای  RBFهای عصبی امل مؤثر بر افزایش سطح چابکی را با رویکرد شبکهدیگری، عو

هایچابکيقابلیت  

 پاسخگويي

 شايستگي

پذيریانعطاف  

 سرعت
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دهد که عامل مدیریت و ساختار نتایج تحقیق نشان می پدافند غیرعامل شناسایی کردند.
های شایستگی و  ترین تأثیر را بر سطح چابکی سازمانی دارد. همچنین شاخص سازمانی، مهم

[. در مطالعه 2طور پیوسته بر افزایش سطح چابکی تأثیرگذار باشند ] توانند بهپاسخگویی می
سازی صنعت نساجی  نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک»دیگری باعنوان 

شود که مدیریت  کنند که چابکی سازمانی زمانی حاصل می ، پژوهشگران استدالل می«کشور
چابکی سازمانی )سرعت ها در مطالعات دیگر،  [. آن1باشد ] دانش، از هر حیث درحال تعادل

دهد که  پذیری سازمانی( را بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان می پاسخگویی و انعطاف
توانند به نیازهای مشتریان و تغییر و تحوالت محیط پیرامون خود پاسخ های سنتی نمیسازمان

ها در ارزیابی چابکی از رویکرد تحلیل پوشش داده ری،ها در تحقیق دیگ [. آن4]موقع بدهند  به
عدم توجه به میزان »های سنجش چابکی نقص کلی استفاده کردند و عقیده داشتند که شیوه

را دارند. در این « های دیگر ها با بنگاهچابکی برای ارزیابی و مقایسه چابکی بنگاه نیازمندی به
ها و  ها با تعریف ورودی پوششی داده حلیلتحقیق، با هدف رفع این نقیصه، تکنیک ت

[. باقرزاده و 5]تعدیل شده است  های تولیدی های چابکی، برای ارزیابی چابکی بنگاه خروجی
های دولتی پرداختند و  های چابکی در سازماندر تحقیقی، به بررسی وضعیت قابلیت همکاران

ها با بررسی چهار متغیر  ررسی کردند. آنهای چابکی در اداره کل پست استان مازندران را ب قابلیت
پذیری و سرعت، نتیجه گرفتند که اداره کل پست  مستقل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف

[. زنجیرچی و الفت در پژوهشی نشان دادند که 1های چابکی مطلوب ندارد ] مازندران قابلیت
آورد که بسته  ت پدید میهای جدیدی را برای رقاب وکار همواره شیوه نیازهای جدید محیط کسب

ها بر چابکی  شوند و مؤثرترین سازه ها فراگیر می به قوت پشتوانه تئوریک و شدت نیاز سازمان
اثر  ق خود،در تحقی صارمی. [1مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت فناوری و تولید ناب است ]

های خودرو را  عههای سازنده قطعات و مجمو های چابکی بر عملکرد تولیدی در شرکت توانمندی
های  های بیز بررسی کرد. این مدل روابط علی میان توانمندی سازی علی با شبکه با روش مدل

باعنوان  ای در مطالعه، 5144[. در سال 41د ]ده های عملکرد تولیدی را نشان می چابکی و سنجه
استفاده از  ، مزایای«شوندهای سنتی در نوکیا می سرعت جایگزین روش های چابکی بهتکنیک»

های چابکی برای شرکت نوکیا، رضایت باالتر، احساس مؤثر بودن، افزایش کیفیت و  تکنیک
. در [54]شفافیت، افزایش استقالل و رضایت شغلی و تشخیص اقالم معیوب دانسته شده است 

منظور دستیابی به چابکی پرداختند.  به بررسی فرهنگ نوآوری به همین سال، در تحقیق دیگری
نفعان سازمان برقرار کنیم، به  توانیم ارتباطات مناسبی با ذیاین تحقیق، نشان دادند که می در

وجود  خالقیت و درنهایت نوآوری در سازمان برسیم و با گسترش این نوآوری، سازمان چابکی به
. در [43سرعت به تقاضاهای متغیر محیط پاسخ گوید ] ها بهآوریم که از طریق این نوآوری



4313 تابستان - 41شماره  -انداز مديريت صنعتي  چشم   41 

های یادگیری سازمانی و چابکی سازمان  انجام شد، رابطه بین قابلیت 5141قی که در سال تحقی
های  دار بین تمام قابلیت دهند که یک رابطه مستقیم و معنا گیری شد. نتایج نشان می اندازه

تأثیر »و همکاران باعنوان  4. در تحقیق الزوبی[47]یادگیری سازمانی و چابکی سازمان وجود دارد 
های رسیدن به ارزش رقابتی و  ، یکی از راه«امل مرتبط با چابکی سازمان در توسعه محصولعو

[. سافورد در تحقیقی، به بررسی دستیابی به زنجیره تأمین 41]توسعه محصول چابکی عنوان شد 
پذیری پرداخته است. محققان در این چابک از طریق انسجام بین تکنولوژی اطالعات و انعطاف

این نتیجه رسیدند که تأثیر متقابلی بین تکنولوژی اطالعات منسجم، زنجیره تأمین  تحقیق به
[. در همین سال، در تحقیقی 57منعطف، زنجیره تأمین چابک و عملکرد رقابتی وجود دارد ]

پارامترهای مختلف تأثیرگذار بر چابکی بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که برای چابکی 
های کاری و های اطالعات، افراد، فرآیندها، تکنولوژیانسجامی بین سیستمسازمانی باید 

بررسی اثر چابکی ». نظرپوری و همکاران در تحقیقی باعنوان [55وجود آوریم ] تجهیزات به
، نشان دادند که چابکی سازمان بر رضایت شغلی و تعهد «سازمان بر رضایت و تعهد کارکنان

 [.52]سازمانی اثر دارد 
ابتدا با ارائه ها  شریفی و ژانگ در تحقیقی مدلی مفهومی از چابکی ارائه کردند. آن     

هایی، یک مدل مفهومی از ادبیات نظری ارائه کردند که شامل سه قسمت عمده بود. در  فرضیه
وکار قرار دارند که شرکت را به  های چابکی تغییرات موجود در محیط کسب قسمت اول، محرک

کنند.  وکار و نیز یافتن مزیت رقابتی تحریک و ترغیب می اه جدید در انجام کسبیافتن جایگ
های های اساسی توانایی های چابکی در دومین قسمت از این مدل قرار دارند که سرفصلقابلیت

پذیری،  هایی چون شایستگی، انعطافسازند )قابلیتالزم برای واکنش به تغییرات را مجسم می
عنوان ابزارهای  (. در پایان مدل، توانمندسازهای چابکی قرار دارند که بهسرعت و پاسخگویی

کنند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادند که های چابکی عمل می دستیابی به قابلیت
. عوامل [51]کارکردهای معطوف به سازمان و کارکنان از اثربخشی بیشتری برخوردار بودند 

تر و  تر و جامع به عوامل ذکرشده تحقیقات دیگر، کامل کلیدی مدل مفهومی شریفی نسبت
ها برای ارزیابی چابکی  دربرگیرنده آن عوامل هستند؛ به همین دلیل، در تحقیق حاضر، از آن

 سازمان استفاده شده است.
های متفاوت  اند چابکی را از دیدگاه ها اشاره کردیم، محققان کوشیده در تحقیقاتی که به آن     

کنند. در برخی از این تحقیقات، مانند تحقیقات زنجیرچی و جوانمردی، رویکرد جدیدی مطالعه 
ها، بعضی از عوامل مؤثر بر چابکی مطالعه  در بررسی چابکی ارائه شده است. در تعدادی از آن

پذیری  شدند؛ مانند تحقیق ابراهیمیان جلودار که در آن تنها به ابعاد سرعت پاسخگویی و انعطاف

                                                 
1. Alzoubi  
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ی اشاره شده است. برخی از این محققان، مانند النتی، مزایای استفاده از چابکی را بررسی سازمان
اند و برخی دیگر نیز رابطه چابکی را با عوامل دیگر بررسی کردند؛ مانند اینمان که به  کرده

یک از تحقیقات ذکرشده  بررسی رابطه فرهنگ نوآوری و چابکی پرداخته است. با این حال، هیچ
کننده چابکی باشد؛  بین نیستند که دربرگیرنده تمامی عوامل تعیین کننده مدلی مناسب و پیش هارائ

ها در عصر حاضر،  بنابراین، در این تحقیق با توجه به اهمیت چابکی در محیط متغیر سازمان
ه کنیم ک پذیری و سرعت ارائه می مدلی را با استفاده از چهار متغیر پاسخگویی، شایستگی، انعطاف

 دهد. ها قدرت تشخیص چابکی را می به سازمان
 

شناسيپژوهش.روش3

 -پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش، جزو تحقیقات توصیفی     
 رود. شمار می پیمایشی به

 

های فعال درزمینه صنایع  جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکتجامعهونمونهآماری.
شرکت صنایع غذایی،  411صنعتی توس مشهد است. در زمان انجام تحقیق ازبین غذایی شهرک 

ای برای  نامه شرکت حاضر به همکاری نشدند و پرسش 1شرکت فعال بودند که از این تعداد  15
نامه تحقیق را با توجه به اظهارات پاسخگویان  شرکت، پرسش 71ها تکمیل نکردیم. برای  آن

طور حضوری  نامه را به اسخگویان، مدیران شرکت بودند. پرسشتکمیل نمودیم که بیشتر پ
ها جواب دهیم. در این تحقیق، با توجه به محدود بودن  دهنده تکمیل کردیم تا به سؤاالت پاسخ

گیری نکردیم و کل جامعه را مورد پیمایش قرار ندادیم. جامعه آماری، نمونه
 

نامه است که در مراجعه  ها در این پژوهش پرسش آوری داده ابزار جمعها.آوریدادهابزارجمع
حضوری اول در اختیار جامعه آماری قرار دادیم و توضیحات الزم را نیز برای ایشان که مدیران 

نامه این  ها پرداختیم. پرسش آوری آن شرکت بودند، ارائه کردیم. در مراجعه حضوری دوم به جمع
شناختی است و بخش دوم  طالعات جمعیتتحقیق از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول ا

های کلیدی چابکی مربوط  گیرد، به قابلیت ای )طیف لیکرت( را دربر می گزینه2سؤال  54که 
است. سؤاالت اول تا سوم قابلیت پاسخگویی، سؤاالت چهارم تا چهاردهم قابلیت شایستگی، 

ویکم قابلیت  تا بیستپذیری و سؤاالت نوزدهم  سؤاالت پانزدهم تا هجدهم قابلیت انعطاف
 [.51سنجند ] سرعت را می

 

شده در این تحقیق از تحقیق شریفی و  نامه استفاده پرسشگیری.رواييوپاياييابزاراندازه
( برگرفته شده است. در این تحقیق، برای بررسی روایی سازه از روایی همگرایی به 4333ژانگ )

که همبستگی بین  روش تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس استفاده شده است. زمانی
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ادعا کنیم که ارتباط روشن و قابل قبولی بین متغیر توانیم  است، می  ±4متغیر و عامل نزدیک به 
برای هر سازه  KMOاست. شاخص  2/1و عامل وجود دارد. مالک بار عاملی باالتر از 

دهنده کفایت نمونه برای اجرای تحلیل عاملی است. سطح معناداری آزمون بارتلت نیز  نشان
سازه استفاده کنیم. حداقل مقدار توانیم برای شناسایی  دهد که از تحلیل عاملی می نشان می
است. برای تعیین قابلیت اعتماد )پایایی(  2/1و حداکثر سطح بارتلت  2/1برابر  KMOشاخص 

ها سنجش سازگاری  های مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از آن گیری نیز روش ابزار اندازه
گیری  ریب آلفای کرونباخ اندازهتواند با ض گیری می درونی آن است. سازگاری درونی ابزار اندازه

هرچند حداقل مقدار قابل قبول . شود این روشی است که در بیشتر تحقیقات استفاده می .شود
نیز قابل پذیرش است. باتوجه به نتایج  22/1و  1/1باشد، مقادیر  7/1برای این ضریب باید 

 روایی خوبی برخوردار است.گیری از پایایی و  نشان دادیم، ابزار اندازه 4تحلیل که در جدول 
 

 .  نتایج بررسی روایی و پایایی نمونه4جدول 

کرونباخ∝شدهواريانستبیینتعدادتکراربارتلتKMOبارعامليسنجهسازه

 شایستگی

C1 121/1 
 
122/1 

 
1 

 
4 

 
14317/1 

 
111/1 

C2 217/1 

C3 17/1 

 پاسخگویی

R1 747/1 

 
 
 
 
 
121/1 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
11157/1 
 
 

 
 
 
 
 
111/1 

R2 174/1 

R3 721/1 

R4 144/1 

R5 244/1 

R6 211/1 

R7 241/1 

R8 715/1 

R9 23/1 

R10 111/1 

R11 115/1 

 پذیری انعطاف

F1 111/1 
 
117/1 

 
1 

 
4 

 
2371/1 

 
727/1 

F2 117/1 

F3 121/1 

F4 117/1    

 سرعت

Q1 711/1 
 
134/1 

 
1 

 
4 

 
711/1 

 
155/1 

Q2 141/1 

Q3 173/1 
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هاتحلیلدادهوروشتجزيه شده در این تحقیق تحلیل تشخیصی است.  مدل آماری استفاده.
کردیم و تجزیه و تحلیل  SPSS19افزار  دست آمده را وارد نرم های به برای تجزیه و تحلیل، داده

های فرد در یک  را انجام دادیم. هدف این تحلیل تعیین میزان مشابهت و مطابقت نیمرخ نمره
های  های معینی از طبقه های نوعی افراد در مجموعه مجموعه از اندازه متغیرهای مستقل با نیمرخ

شود.  دی محسوب میبن های طبقه ای از روش گسسته است. تحلیل تشخیصی مانند تحلیل خوشه
گروهی  ای هستیم که واریانس بین گونه دنبال مشخص کردن اوزان متغیرها به در این تحلیل، به

ها به  سهم بسزایی از واریانس کل را توضیح دهد؛ به عبارت دیگر، اگر واریانس بین گروه
بع واریانس کل برابر یک باشد، به این معنی است که نقش عوامل مزاحم صفر است و تا

ها تمایز ایجاد کرده است و بالعکس. معادله  تشخیصی به بهترین شکل ممکن بین گروه
 صورت زیر بنویسیم: توانیم به متغیر را میk تشخیصی 



Z =  u1x1  + u2x2  +…..+ ukxk 
  

شده کیفی و چندین متغیر مستقل وجود دارد. در این  بندی در این روش، یک متغیر گروه     
بندی و عوامل کلیدی  عنوان متغیر گروه تحقیق، نوع سیستم تولیدی )چابکی و غیرچابکی( به

عنوان  به -(X4( و سرعت )X3پذیری ) (، انعطاف X2(، شایستگی )X1پاسخگویی )–چابکی 
آمده  دست هستند. برای مشخص کردن نوع سیستم تولیدی، ابتدا مقادیر بهمتغیر مستقل مطرح 

هایی  برای هر عضو )شرکت( از هر متغیر چابکی را با هم جمع کردیم و میانگین گرفتیم. شرکت
های چابک و  بیشتر شد در گروه شرکت 2/1ها از  که میانگین مقادیر عوامل کلیدی آن

های غیرچابک  کمتر شد در گروه شرکت 2/1ها از  یرهای آنهایی که میانگین مقادیر متغ شرکت
های چابک از غیرچابک را  بندی موردهای برای شناسایی شرکت قرار گرفتند؛ یعنی ابتدا گروه

انجام دادیم و سپس تحلیل تشخیصی برای شناسایی ترکیب خطی عوامل کلیدی را اجرا کردیم 
 وجود آورد. شده به ایجاد های توانند بهترین تمایز را بین گروه که می

 

 هایپژوهشويافتهها.تحلیلداده4

شرکتگروه اولیه براساسمیانگینبندی ها ها در دو گروه  بندی شرکت برای گروه.

نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات را نشان  5چابک و غیرچابک از میانگین استفاده کردیم. جدول 
شرکت  11( و 4شرکت در گروه چابک )عدد  11، شرکت مورد بررسی 71دهد که از مجموع  می

 اند. ( قرار گرفته5در گروه غیرچابک )عدد 
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 ها براساس میانگین بندی ابتدایی شرکت تقسیم .5جدول 

(2غیرچابک) کل (1چابک)   شرکت 

 تعداد 11 11 71

 

تحلیلتشخیصيچندمتغیره طور که گفتیم، هدف از انجام این تحقیق ارائه تابع  همان.

پذیری و سرعت و  تشخیصی با استفاده از متغیرهای مستقل، پاسخگویی، شایستگی، انعطاف
های چابک از غیرچابک را داشته  خوبی توانایی تشخیص شرکت متغیر وابسته چابکی است که به

های  روش استاندارد )ورود( استفاده کردیم و تحلیلو  SPSS19افزار  باشد. برای این کار، از نرم
زیر را ارائه نمودیم.

تحلیل تشخیصی دو موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. نرمال بودن متغیرهای مستقل  رد     
وسیله آزمون  )چهار متغیر موردنظر( اولین فرض استفاده از آزمون تحلیل تشخیصی است که به

، نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها را ارائه 1شود. در جدول  ون میکولماگوروف اسمیرنوف آزم
آمده، همه متغیرهای مستقل نرمال هستند؛ زیرا سطح  دست ایم. با توجه به اطالعات به کرده

 (.P>0/05درصد بیشتر است ) 2/5از  معناداری
 

 بررسی نرمال بودن متغیرها )آزمون کولماگوروف اسمیرنوف(.1جدول 

سطحتحتپوششدوسويهسطحمعناداریمتغیرها

 55/4 4/1 پاسخگویی

 71/1 12/1 شایستگی

 4/4 47/1 پذیری انعطاف

 113/1 121/1 سرعت

 
دومین فرضی که باید بررسی شود، آزمون عدم یکسانی ماتریس کوواریانس دو گروه است.      

    1باکس را در جدول  شود. نتایج آزمون ام این آزمون از طریق آزمون ام باکس بررسی می
 ایم. نشان داده

 
 نتایج آزمون ام باکس .1جدول 

آمارهآزمونعوامل

 431/51 مقدار ام باکس

 F 511/5مقدار 

 41 4درجه آزادی 

 1/4731 5درجه آزادی 

 145/1 سطح تحت پوشش آماره آزمون
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)ناهمسانی ماتریس واریانس  H1و پذیرش فرض  H0دهنده رد فرض  نتایج این تحلیل نشان     
بر روش  ها( است و با توجه به اینکه اجرای روش تحلیل تشخیصی مبتنی کوواریانس گروه

 ها است، این شرط نیز برقرار است. نابرابری ماتریس کوواریانس گروه
است. مقدار ویژه قدرت تمایز تابع تشخیص بین  511/5، مقدار ویژه تابع برابر 2در جدول      
دهد. هرچه این مقدار بیشتر باشد، تشخیص بهتری صورت گرفته است و با  ت را نشان میطبقا

اصل، کل اند، تنها تابع تشخیصی ح بندی شده های ما در دو گروه طبقه توجه به اینکه داده
 .دهد واریانس را توضیح می

 
مقادیر ویژه .2 جدول  

کانونيضريب درصدتراکمي درصدواريانس مقدارويژه تابعتشخیص  

4 545/5  411 411 111/1  

 

کند و از آنجا که  ضریب المبدای ویلکز است. این جدول فرض صفر را آزمون می 1جدول      
دهنده معناداری تابع تشخیص و  کنیم که نشان فرض صفر را رد می است، 12/1کمتر از  Pمقدار 

 قدرت تمیز خوب آن است.
 

: المبدای ویلکز1جدول   

 معناداری درجهآزادی کایاسکور المبدایويلکز آزمونتابع

4 144/1  151/11  1 111/1  

  
بین چقدر به توانایی تشخیص بین  دهد که هریک از متغیرهای پیش نشان می 7جدول      

دهند که بیشترین سهم را در تابع  اند. ضرایب استانداردشده نشان می ها کمک کرده گروه
پذیری و کمترین سهم تمایز را متغیر سرعت دارد. در ستون دوم این جدول  تشخیص، انعطاف

شده است. ماتریس ساختاری مقیاس متفاوتی از میزان کمک هریک از ضرایب ساختاری نوشته 
 دهد. متغیرها به تابع تشخیص را ارائه می

اند. این  در ستون سوم، متغیرها برحسب مقدار کمکشان در تمیز تابع تشخیص مرتب شده     
ضرایب همان ضرایب خام متغیرهای تصمیم در تابع تشخیص هستند. باتوجه به اطالعات 

بیشترین تأثیر در تشخیص گروه چابک از غیرچابک به متغیر  ،SPSSآمده از  دست هب
 C پذیری و کمترین سهم به متغیر سرعت مربوط است. سطر آخر این جدول مقدار ثابت انعطاف

 دهد. باتوجه به این اطالعات، تابع تشخیصی مدل به شرح زیر است: را  نشان می
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 ضرایب تابع تشخیص کانونی .7جدول 

ضرايبکانونيضرايبساختاری ضرايباستانداردشدهتابع متغیرها

113/1 پاسخگویی  177/1 115/1 

574/1 شایستگی  121/1 271/1 

پذیری انعطاف  251/1  152/1 111/1 

511/1 سرعت  215/1 112/1 

 -112/3   مقدار ثابت

 
Z = - 3/112 + 115/1  X1 + 271/1  X2+ 111/1  X3 + 112/1  X4 

 

، نتایج نهایی تحلیل تشخیصی و خالصه مفیدی از موفقیت یا عدم موفقیت تابع 1در جدول      
ها )چابک و  ایم. این جدول اطالعاتی درباره کلیتی از نحوه عضویت گروه تشخیصی را ارائه داده

 بینی ما است. غیرچابک( در مقایسه با پیش
 

 ها عضویت در گروه .جدول

 چابکي
هابینيعضويتدرگروهپیش  

 مجموع
 چابک غیرچابک

 11 11 1 تعداد عضوهای چابک

 11 1 11 تعداد عضوهای غیرچابک

 411 411 1 درصد عضوهای چابک

 411 1 411 درصد عضوهای غیرچابک

  
دهند که تابع تشخیصی حاصل از تأثیر متغیرهای کلیدی  آمده نشان می دست اطالعات به      

های چابک را از غیرچابک تشخیص دهد؛  خوبی توانسته است شرکت چابکی بر تابع تشخیصی به
شرکتی که  11بینی کرده بودیم در گروه چابک قرار بگیرند و  شرکتی که پیش 11طوری که  به

ها قرار گرفتند؛ به  چابک قرار بگیرند، در این گروه های غیر ه بودیم در گروه شرکتبینی کرد پیش
 درصد است. 411عبارت دیگر، نسبت موفقیت تابع تشخیصی 

 
وپیشنهادهاگیری.نتیجه5

دنبال پیشرفت، توسعه و از همه  هایی که امروزه به آشنایی با سیستم تولید چابک برای شرکت     
ها در آن فعالیت     ناپذیر است. محیطی که شرکت خود هستند، ضروری و اجتناب تر، بقای مهم
کنند، آنقدر پیچیده و متغیر است که شرایط بقای هر سازمانی به شناخت تغییرات و استفاده از  می
پذیر خواهد بود. ها امکان ها وابسته است و این کار مهم با شناخت عوامل تأثیرگذار بر سازمان آن
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کند که ضمن حفظ سازمان دربرابر  ها فراهم می تولید چابک این امکان را برای سازمان     
تغییرات، از این تغییرات حداکثر استفاده الزم را بکنند و هرچه بیشتر در راه پیشرفت حرکت 

( و 5144نمایند. در برخی از تحقیقات گذشته درزمینه چابکی، مانند تحقیق اینمان و همکاران )
(، رابطه چابکی با عوامل دیگر سازمان بررسی شد و در برخی نیز 4111و اژدری )صارمی 

کار رفت و  های مختلفی برای ارزیابی چابکی، مثل شبکه عصبی، شبکه بیز و روش فازی به روش
ها مورد بررسی قرار گرفت. در بعضی از این تحقیقات نیز  نقش و تأثیر چابکی بر سازمان

( که مدلی شامل سه 4333بکی ارائه شد؛ مانند تحقیق شریفی و ژانگ )های متفاوتی از چا مدل
 اند؛ مثل تحقیق قسمت ارائه دادند. تعدادی از این تحقیقات به عوامل مؤثر بر چابکی پرداخته

( که عواملی مثل مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت فناوری و تولید ناب را 5113و الفت ) زنجیرچی
های  ها، تکنولوژی ( که انسجام بین سیستم5111د یا لین و همکاران )دانن بر چابکی مؤثر  می

دانند. همچنین، برخی پژوهشگران دانشمندی  اطالعات، افراد و فرآیندهای کاری را ضروری می
[. هر محققی به 11اند ] ها دانسته های محوری در چابکی شرکت مداری را یکی از قابلیت و دانش

های متفاوت، همه  ده است؛ اما در تحقیق حاضر، با استفاده از سنجهسری از عوامل اشاره کر یک
عوامل تأثیرگذار بر چابکی را درقالب چهار عامل کلیدی که از جامعیت برخوردارند و همه عوامل 

دلیل اهمیت این  دهند، در ارزیابی چابکی بررسی کردیم. البته به های خود پوشش می را در سنجه
اند؛ ازجمله باقرزاده و  ها اشاره کرده ، تعداد زیادی از محققان نیز به آنعوامل در بررسی چابکی

(. این 4131( و حاتمی و زنجیرچی )5144(، ابراهیمیان جلودار و همکاران )5141همکاران )
کننده چابکی  بینی دهنده اهمیت این عوامل  هستند. در تحقیقات گذشته، مدلی پیش اشارات نشان

های چابک از غیرچابک را براساس  ده است که توانایی تفکیک سازمانها ارائه نش سازمان
ترین عوامل تأثیرگذار بر چابکی داشته باشد. به این دالیل و با توجه به اهمیت چابکی  مهم

ها در عصر حاضر و آشنا نبودن بیشتر صاحبان صنایع کشور با عوامل تأثیرگذار بر چابکی  سازمان
روری بر تحقیقات گذشته و برشمردن معیارهای چابکی از دیدگاه ها، کوشیدیم ضمن م سازمان
ها را مشخص کنیم و مدلی  ترین عوامل مؤثر بر چابکی سازمان پردازان مختلف، مهم نظریه
کننده ارائه دهیم. هدف ما از انجام این تحقیق، مطالعه ابعاد کلیدی چابکی در  بینی پیش

خوبی معرف چابکی و  معادله تشخیصی هستیم که به دنبال یافتن های صنعتی است و به سازمان
های چابک از غیرچابک باشد؛ به عبارت دیگر، فرضیه اصلی تحقیق این است  تمیزدهنده شرکت
های کلیدی چابکی توانایی  بر تحلیل تشخیصی چندمتغیری با استفاده از قابلیت که الگویی مبتنی
 های چابک از غیرچابک را دارد. تشخیص شرکت

 اند از: ها عبارت ر عامل اصلی مؤثر بر چابکی سازمانچها
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ها  جویی از آن که به توانایی شرکت در تشخیص تغییرات و واکنش سریع و بهره« پاسخگویی. »4
 اشاره دارد؛

 کند؛ که بر توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان داللت می« شایستگی. »5
برای جریان دادن به فرآیندهای مختلف و کسب که عبارت است از توانایی « پذیری انعطاف. »1

 اهداف؛
 ها در کمترین زمان ممکن است. که توانایی انجام فعالیت« سرعت. »1
خوبی توانایی  بر این چهار عامل به دهند که الگوی تحلیل تشخیصی مبتنی نتایج نشان می     

آمده از تحلیل  دست طوری که مقدار به های چابک از  غیرچابک را دارد؛ به تشخیص شرکت
درصد است که قدرت تمییز بسیار خوب 411اطالعات برای نسبت موفقیت تابع تشخیصی، رقم 

( X3پذیری ) دهد. ازبین عوامل کلیدی، تأثیرگذارترین عامل در این تابع، انعطاف تابع را نشان می
ی قرار دارد. عامل پذیر ( بعد از انعطافX1است که بیشترین سهم را در تمایز دارد و پاسخگویی )

( کمترین سهم را در تمایز چابکی دارد. یکی از دالیلی که باعث شده است X4سرعت )
های چابک از  پذیری و بعد از آن پاسخگویی بیشترین سهم را در متمایز کردن سازمان انعطاف

 های چابک درمقابل غیرچابک مربوط است های درونی شرکت غیرچابک داشته باشند، به قابلیت
های غیرچابک جدا شوند؛  اند ازنظر این متغیر از سازمان های خود توانسته که با اتکا بر قابلیت

های مربوط به حمل و تحویل کاال، تفاوتی ازنظر متغیر  سپاری فعالیت درحالی که باتوجه به برون
ده ش های چابک و غیرچابک وجود ندارد. باتوجه به اینکه مدل نهایی برازش سرعت بین شرکت

بینی چابکی  کند، مدل خوبی برای پیش های چابک را از غیرچابک تفکیک می خوبی شرکت زیر به
 های چابک از غیرچابک را دارد. بینی شرکت خوبی توانایی پیش ها است و به شرکت

 
Z = - 3/112 + 115/1  X1 + 271/1  X2+ 111/1  X3 + 112/1  X4 

 
کند که وضعیت شرکت خود را ازلحاظ چابک  های مختلف کمک می این پژوهش به شرکت     

آمده باال  دست بودن بدانند و با استفاده از نمره تشخیصی متعلق به شرکتشان و تابع تشخیصی به
ها را در گروه  توان شرکت آن های الزم را برای چابکی دارند و می مشخص کنند که آیا ویژگی

های الزم را درجهت چابکی بردارند.  ی چابک قرار داد یا خیر و بر این اساس قدمهاشرکت
توانند با تقویت کردن مؤلفه های  دنبال نوآوری و ابتکار هستند، می هایی که به همچنین، شرکت

هایشان  ها در شرکت پذیری، پاسخگویی، شایستگی وسرعت و یا با ایجاد این مؤلفه عناصر انعطاف
ترین متغیرهای چابکی براساس نتایج تحقیق حاضر،  ر برسند. از آنجا که مهمبه این ام

های صنایع غذایی پیشنهاد  پذیری و بعد از آن پاسخگویی است، به مدیران شرکت انعطاف
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-ترین مؤلفه هایشان اجرا کنند. مهم های مربوط به این دو متغیر را در شرکت کنیم که مؤلفه می

پذیری اند از: انعطاف سازی آن باید تالش کنند، عبارت یران برای پیادهپذیری که مد های انعطاف
ترین  پذیری ساختاری. مهم پذیری در الگو یا پیکره محصول و انعطاف در حجم محصول، انعطاف

بینی تغییرات، واکنش سریع به تغییرات و  های پاسخگویی نیز حسگری، ادراک و پیش مؤلفه
 ها توجه کنند. تغییرات است که مدیران باید به آنگیری و بهبود از طریق  بهره
های فعال درزمینه صنایع غذایی  آمده از شرکت دست مدل تحقیق حاضر براساس اطالعات به     

گیرند،  های کوچک و متوسط قرار می ها در گروه شرکت است. از آنجا که بیشتر این شرکت
ر سایر صنایع نیز ارزیابی شود تا مشکل کننده تحقیق، د بینی کنیم که مدل پیش پیشنهاد می

های مختلف رفع شود. همچنین، با توجه به غیرفعال  پذیری نتایج به سایر صنایع در اندازه تعمیم
کنیم که این تحقیق با تعداد نمونه  های جامعه آماری، پیشنهاد می درصد شرکت 52بودن بیش از 

توانند تأثیر عوامل کلیدی بر  مچنین، محققان میبیشتری انجام شود تا اعتبار مدل افزایش یابد. ه
های آماری مشخص کنند و در تحقیقات آینده، تأثیر چابکی و ابعاد  وسیله روش یکدیگر را به

 مختلف آن را بر متغیرهای مختلف سازمانی بررسی نمایند. 
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