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چکيده 
چابکی این امکان را برای سازمانها فراهم میآورد که با ارائۀ پاسخهای سریع ،نوآورانه و خالق ،بقای خود را در محیطهای پیچیده
و دائماً در حال تغییر امروزی تضمین کنند .در همین راستا ،تحقیق حاضر درصدد است تا شاخصهای اصلی چابکی را در سازمان
توسعۀ برق ایران مورد مطالعه قرار دهد .در ابتدا با استناد به ادبیات موضوعی ،چهار معیار اصلی «اهرمی کردن اثر افراد و
اطالعات»« ،روابط همکارانه»« ،اغنای مشتریان» و «غالب آمدن بر تغییر» انتخاب شدند .پس از طراحی پرسشنامه و تعیین روایی
محتوا با نظر متخصصان دانشگاهی ،دادههای تحقیق از طریق نظرخواهی از خبرگان سازمان توسعۀ برق ایران جمعآوری شدند.
سپس به منظور تعیین پایایی ،سازگاری ماتریس مقایسههای زوجی با روش گوس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با استفاده از
تکنیك تصمیمگیری چند معیارۀ فازی اطالعات تجزیه و تحلیل شدند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که ،مهمترین معیار در
انتخاب واحد سازمانی چابكتر «روابط همکارانه» با درجه اهمّیّت ( )7/178است .این در حالی است که در سازمان توسعۀ برق
ایران ،روابط همکارانه در رتبه سوم قرار گرفته است .الزم به ذکر است که ،معیارهای اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات با درجه
اهمّیّت ( ،)7/700غالب آمدن بر تغییر با درجه اهمّیّت ( )7/711و اغنای مشتریان با درجه اهمّیّت ( )7/811مهمترین معیارهای
بعدی در انتخاب واحد سازمانی چابكتر محسوب می شوند .نتایج حاکی از آن است که ،سازمان توسعۀ برق ایران به منظور
حداقلسازی شکاف م یان وضعیت موجود و مطلوب چابکی سازمانی باید تمرکز بیشتری بر اولویت شاخصهای مؤثر بر چابکی
سازمانی داشته باشد.
واژههایكليدی :چابکی سازمانی ،فرآیند تحلیل شبکهای فازی ،تاپسیس فازی ،سازمان توسعۀ برق ایران.
مقدمه 
امروزه سازمانها در محیط رقابتی و پویا فعالیّت میکنند که
با چالشهای گوناگونی مواجه هستند .یکی از مهمترین
چالشها برای سازمانها در بازارهای فعلی این است که،
محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان را در زمان کم
طراحی ،تولید و توزیع نمایند؛ ضمن اینـکه همـزمان کارآیی

تولید را افزایش و هزینههای عملّیاتی را کاهش دهند (پان و
ناگی 7781 ,8و 7787؛ لو و تزنگ .)7787 ،7سازمانها برای
مقابله با این چالشهای کسب و کار رویکرد جدیدی به نام

نویسندۀ عهدهدار مکاتبات :زین العابدین اکبرزادهz.akbarzadeh@stu.umz.ac.ir

1. Pan & Nagi
2. Lu & Tseng

2

دوفصلنامۀ نوآوری و ارزشآفرینی ،سال سوم ،شمارۀ هفتم ،بهار و تابستان 8131

چابکی را توسعه دادهاند .در واقع ،محیطهای پیچیده و دائماً
در حال تغییر امروزی ضرورت خالقیت و نوآوری در
سازمانها و مشاغل را ،برای افزایش رقابت و بهبود شرایط
کاری انکارناپذیر کرده است .چابکی این امکان را برای
سازمانها فراهم میآورد که با ارائۀ پاسخهای سریع ،نوآورانه
و خالق ،بقای خود را در چنین شرایط محیطی تضمین
کنند .به عبارتی سازمانهای امروزی برای ادامۀ حیات ،باید
چابك و پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها ،افرادی خالق و
نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت منطبق
ساخته و پاسخگوی نیازهای مشتریان و جامعه باشند .در 80
سال اخیر ،چابکی به عنوان یك مفهوم رقابتی جدید توجّه
گستردهای را هم از سوی صنعت و هم از سوی خدمات به
خود جلب کرده است (ژانگ .)7788،1از سوی دیگر موضوع
چابکی چیزی نیست که بتوان آن را فقط برای بخش
خصوصی در نظر گرفت .به کارگیری چابکی در بخش دولتی
نیز میتواند عرصۀ مناسبی برای رشد و بالندگی این مفهوم
باشد (جعفرنژاد و شهائی .)8111 ،چابکی سازمانی در بخش
دولتی ،به دالیلی مانند کثرت ارباب رجوعان و الزام بیشتر
به رفع نیازها و خواستههای آنان و نیز بالندگی و تعالی خود
در زمینههای سرعت و کیفیت و مهمتر از همه انجام آن
وظایف با حداقل هزینه ،بسیار حائز اهمّیّت است (گرین،1
.)7771
امروزه عوامل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی با سرعت هر چه
تمامتر بر دولتها و تصمیمات آنها تأثیر گذاشته و
شهروندان به خدمات سریعتر و تخصصیتری نیاز پیدا
میکنند؛ در نتیجه ،باید خط مشیها سریعتر از گذشته
تهیّه ،تدوین و اجرا شوند که مسلماً چابکی میتواند به
سازمانها و مؤسسات به انجام این رسالت وکسب اهداف
سازمانی کمك کند .با جهتگیری تحقیقات مدیریت
عملّیات به طرف مفاهیم چابکی ،طبعاً تالشهای بسیاری نیز
برای توسعۀ ابزاری جهت اندازهگیری و سنجش چابکی
سازمانها صورت گرفت .بنابراین ،جهت ارزیابی معیارهای
اصلی چابکی و رتبهبندی واحدهای اصلی سازمان توسعۀ
برق ایران بر اساس شاخصهای چابکی الزم است ،ابتدا
3. Zhang
4. Green

وضعیت موجود آنها در ابعاد مختلف بررسی و سپس راه
کارهایی جهت بهبود چابکی ،توسعه داده شود .بدین منظور
تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکرد ترکیبی از
تکنیكهای تحلیل شبکۀ فازی ( 0)FANPو تاپسیس فازی
( 1)FTOPSISشاخصهای چابکی را در سازمان توسعۀ
برق ایران ارزیابی کرده و واحدهای اصلی سازمان را بر اساس
این شاخصها رتبهبندی نماید .با توجّه به هدف مذکور
سؤاالت تحقیق را میتوان به شرح زیر فهرست نمود-8 :
اوزان نسبی شاخصهای چابکی در سازمان توسعۀ برق ایران
چگونه است؟  -7وضعیت سازمان توسعۀ برق ایران در
هریك از شاخصهای چابکی چگونه است؟
مبانینظریوپيشينۀتحقيق 
چابکی
منشاء پیدایش تولید چابك به کنفرانس چابکی در دانشگاه
لیهای 0در سال  8338بر میگردد .در این سال دانشگاه
لیهای با حمایت مالی نیروی دریایی ایاالت متحده
مطالعاتی را بر روی سیزده سازمان تولیدکنندۀ بزرگ مانند
جنرال موتور ،جنرال الکتریك و آی.بی.ام انجام دادند که
هدف آنها پاسخ به این سؤال بود که سازمانهای موفّق در
سال  7771دارای چه ویژگیهای خواهند بود .پس از آن
بیش از صد سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و در
سال  8338این نتایج و یافتهها به صورت یك گزارش منتشر
شد .بعدها در سال  ،8330نتایج تحقیقات فوق در کتابی
تحت عنوان «رقبای چابك و سازمان مجازی» منتشر شد
(رامش و دیویدسون .)7770 ،1چابکی یك ایدۀ کلنگر (در
مقابل جزئینگری) و استراتژیك (در مقابل تاکتیکی) و
قابلیتی در کلّ کسب و کار است که بر تمام جنبههای یك
سازمان سایه انداخته است (رحیمنیا و همکاران7773 ،؛
رحیمنیا و مقدسیان .)7787 ،مفهوم چابکی بر این منطق
استوار است که ،تغییرات سریع و فزایندۀ محیطی سازمانها
را تحت شعاع خود قرار داده است .در نتیجه ،سازمانها برای
پاسخگویی سریع به این تغییرات و کسب فرصتهای
5. Fuzzy Analytic Network Process
6. Fuzzy Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution
7. Lehigh University
8. Ramesh & Devadasan

ارزیابی شاخصهای چابکی سازمانی با استفاده از تکنیك تصمیمگیری چندمعیارۀ فازی (مورد مطالعه :سازمان توسعۀ برق ایران)

سودآور از آنها بایستی قابلیتها و شایستگیهای
کلیدیشان را تقویت نمایند (ژانگ .)7788 ،به عبارت دیگر،
اگر سازمانها بتوانند به سرعت خود را با تغییرات سازگار
نمایند میتوانند عملکرد خود را بهبود بخشند.
تاکنون تعاریف زیادی از واژۀ چابکی ارائه شده است (جدول
 )8اما ،هیچ یك از آنها مخالف و ناقض یکدیگر نیستند .این
تعاریف عموماً ،ایدۀ سرعت عمل و نیز شناسایی تغییرات
محیط کسب و کار در جهت پاسخگویی مناسب به آنها را
نشان میدهند .امّا با توجّه به جدید بودن بحث چابکی،
تعریف جامعی که مورد تأیید همگان باشد وجود ندارد
(جعفرنژاد و شهایی .)8111 ،تعاریف مربوط به چابکی در
سه گروه اصلی دستهبندی میشوند :دستۀ اول) تعاریف بر
اساس نتایج و پیامدها مثالً :انعطافپذیری ،پاسخگویی،
سرعت ،پویایی ،نوآوری ،خالقیت و قابلیت پیکربندی مجدد؛
دستۀ دوم) تعاریف بر اساس ،طول عملّیات و پیادهسازی
مثالً :همکاری ،ساختار مجازی ،پیش کنشی ،بهرهبرداری از
تکنولوژی ،تعیین موقعیّت بازار و یکپارچه سازی؛ دستۀ
سوم) ترکیب تعاریف دستۀ اول و دوم یعنی نتایج ،همراه با
ابزارهایی که میتواند چابکی را عملّیاتی کند (وازکوز -باستلو
و همکاران .)7770 ،3لو و تزنگ ( ،)7787سه ویژگی مطلوب
برای یك سیستم چابك پیشنهاد کردهاند که عبارتند از:
قابلیت استفاده مجدد (یعنی منابع مورد استفاده برای تولید
محصول یا ارائۀ خدمات ،قابلیت بهکارگیری مجدد دارند)؛
قابلیت تنظیم مجدد (به معنای قابلیت سازگاری و انطباق
یك سیستم تولیدی با تغییرات در حجم و نوع تقاضا است)؛
مقیاسپذیری(87بدین معناست که منابع را به آسانی میتوان
به یك سیستم اضافه یا از آن حذف نمود).
پژوهشهای انجام شده در ادبیات چابکی بر کاربرد این
مفهوم در زمینههای گوناگون تمرکز داشتند .از جملۀ آنها
میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :به کارگیری مفهوم چابکی
در مدیریت زنجیرۀ تأمین (ویناود و همکاران7781 ،88؛
کاستانتینو و همکاران7787 ،87؛ پان و ناگی 7781 ،و
7787؛ کیسپرسکا -مورون و سویرزک7773 ،؛ سافورد و
9. Va´zquez-Bustelo et al.
10. Scalability
11. Vinodh et al.
12. Costantino et al.
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همکاران7771 ،؛ بیکر7771 ،؛ برامیچی و همکاران7770 ،؛
آگاروال و همکاران)7770 ،81؛ ارائۀ مدل مفهومی برای
دستیابی به چابکی سازمان (رامش و دیویدسون7770 ،؛
وازکوز -باستلو و آوال7771 ، 81؛ لین و همکاران7771 ،80؛
تورنگلین و همکاران7770 ،81؛ هیلگرزبرگ و همکاران،80
7770؛ جین های و همکاران7771 ،81؛ گوناسکاران و
یوسف7777 ،83؛ شریفی و ژانگ)7778 ،؛ چابکی نیروی کار
(شریهای و همکاران)7770 ،77؛ طراحی سازمان چابك
(آمبروس و موریال .)7771 ،78خالصهای از پژوهشهای انجام
شده در زمینۀ سیستم تولید چابك در جدول ( )7ارائه شده
است.
شبکهایفازی 

فرآیندتحليل
فرآیند تحلیل شبکهای ( ،)ANPهمان فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی )AHP(77است که در آن به جای تجزیه و تحلیل
سلسله مراتبی از تجزیه و تحلیل شبکهای استفاده میشود.
این تکنیك وقتی مؤثر است که مسألۀ تصمیمگیری دارای
ساختار شبکهای باشد؛ به عبارت دیگر وقتی در مسألۀ
تصمیمگیری اهمّیّت سطوح باالیی تحت تأثیر سطوح پائینی
باشد و یا مسأله دارای بازخورد باشد ،فرآیند تحلیل شبکهای
این امکان را فراهم مینماید که به صورت نظامند تمام انواع
ارتباطات و وابستگیها در سیستم تصمیمگیری بررسی شود.
فرآیند تحلیل شبکهای مشتمل بر دو بخش است؛ بخش
اول ،محاسبۀ بردار اولویت معیارها و زیرمعیارها تحت کنترل
سطوح مربوطه و در بخش دوم نیز تأثیرات متقابل عناصر بر
یکدیگر بررسی میشود (ساعتی.)8331 ،
همانند AHPدر  ،ANPوزن معیارها و نمرۀ گزینهها ،بطور
مستقیم ازطریق انجام قضاوتهایی با استفاده از مقایسههای
زوجی بهدست میآید.

13. Agarwal et al.
14. Avella
15. Lin et al.
16. Torng Lin et al.
17. Hillegersberg Lin et al.
18. Jin-Hai et al.
19. Gunasekaran & Yusuf
20. Sherehiy et al.
21. Ambrose & Morella
22. Analytic Hierarchy Process
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جدول:1تعاریفچابکی
تعریف

نویسنده/گان(سال) 
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کیسپرسکا-مورن و سویرزک)7773( 71؛ کریشنامورتی و یاوچ ()7770

منظور از چابکی توانایی یك واحد کسب و کار برای بقـاء و پیشـرفت در یـك
محیط رقابتی که با تغییـرات مسـتمر و غیرمنتظـره همـراه بـوده و نیازمنـد
پاسخگویی سریع به بازارهایی که دائماً در حال تغییـر اسـت کـه ایـن امـر از
طریق ارزش آفرینی در محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان صورت مـی-
پذیرد.

سافورد و همکاران)7771( 70

چابکی به معنای توانایی بنگاهها در غلبه بر تغییرات غیرمنتظره ،بقاء در برابـر
تهدیدات بیسابقۀ محیط کسب و کار و کسب مزیت و سـود از ایـن تغییـرات
بهعنوان فرصتهای رشد و پیشرفت است.

بیکر)7771( 71

چابکی را میتوان یك مفهوم مدیریتی در رابطه با پاسـخگـویی بـه بازارهـای
متالطم و پویای تقاضای مشتریان توصـیف کـرد .در واقـع چـابکی عـالوه بـر
اینکه با پاسخگویی به تغییرات شرایط بازار در ارتباط است بـه بهـرهبـرداری و
کسب مزیت رقابتی از تغییرات نیز در ارتباط است .به منظور پاسـخگـویی بـه
این تغییرات شرکتها باید در چندین حوزه مثـل توسـعۀ محصـول ،تولیـد و
لجستیك دارای قابلیتهای منعطف باشند.

برامیچی و همکاران)7770( 70؛ پراتر و همکاران
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()7778

چابکی توانایی یك سازمان برای بقاء در یك محیط کسب و کـاری اسـت کـه
با تغییرات دائمی و غیرقابل پیشبینی همراه است .یك شرکت چابك ساختار
سازمانی ،فرآیندها و محصوالت خود را به گونهای طراحی میکند کـه بتوانـد
سریعاً به این تغییرات پاسخ دهد.

لو و هکاران)7771( 73

چابکی توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار اسـت کـه بـه عنـوان جـزء
کلیدی در بقاء و موفّقیّت بنگاهها در بازار محسوب میشود.

پرینس و کای)7771( 17

چابکی مجموعهای از تواناییهای ضروری برای پاسخگویی به نیازهـای متنـوع
مشتریان از حیث مؤلفههایی چون قیمت ،کمّیّت ،کیفیت و تحویل بـه موقـع
است.

تسورولودیس و والوانیس)7777( 18

چابکی قابلیت یك بنگاه در انجام عملّیـات بـه گونـهای سـودآور در بازارهـای
دائماً در حال تغییر ،همراه با تولید محصوالتی مطابق با خواستهها و نیازهـای
مشتری و با کیفیت باال است.

()7777

چابکی توانایی یك سازمان برای پاسخگویی سریع بـه تغییـرات هـم از لحـا
حجم و هم از لحا تنوع جهت برآورده کـردن نیـاز مشـتریان در یـك بـازار
ناپایدار و غیرقابل پیشبینی است.
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جدول:2پژوهشهایانجامشدهدرزمينهچابکی 
ردیف 

سال 

عنوان 

یافتههایكليدی 

ناممحقق 

7787

مروری بر تولید ناب و چابك به
عنوان موضوعاتی در برنامهها و
نقشه راه ملّی و بینالمللی تحقیق
و توسعه

با تجزیه و تحلیل برنامهها و نقشه راه ملّی و بینالمللی تحقیق و توسعه در بخش تولیدی
دریافتند که تولید چابك با مفاهیمی چون شبکهها ،زنجیرۀ تأمین و مشتریمداری سازی و تولید
ناب با کارآیی بهتر هزینه در این برنامهها نشان داده میشوند .ضمن اینکه در سالهای اخیر
رویکرد تولید چابك بیشتر از تولید ناب در این برنامهها مورد استفاده قرار گرفته است.

7788

تولید چابك :ارتباط بین تولیـد بـه
هنگام ،عملکرد عملّیاتی و عملکـرد
شرکت

خرید به هنگام ارتباط مستقیم مثبت با تولید چابك دارد ،در حالی که ارتباط بین تولید به هنگام
و تولید چابك مثبت و غیرمستقیم و به واسطۀ خرید به هنگام است .نتایج همچنین بیان میکنند
که تولید چابك ارتباط مستقیم و مثبتی با عملکرد عملّیاتی (خدمات به مشتری ،مدیریت هزینه،
کیفیت ،بهرهوری و مدیریت دارایی) شرکت دارد که عملکرد عملّیاتی شرکت نیز ارتباط مستقیم و
مثبتی با عملکرد بازاریابی شرکت دارد .ارتباط مثبتی بین عملکرد عملّیاتی و عملکرد مالی شرکت
به واسطۀ عملکرد بازاریابی شرکت وجود دارد.

7788

طراحــی و مهندســی بــه کمــك
کامپیوتر به عنوان توانمندسـازهای
چابکی

هدف از تحقیق آنها بررسی این موضوع بوده است که آیا طراحی به کمك کامپیوتر(برای مدل-
سازی محصوالت) و مهندسی به کمك کامپیوتر (برای بهینهسازی پارامترهای محصول) را می-
توان به عنوان توانمندسازهای چابکی در نظر گرفت؟ نتایج تحقیق آنها پاسخ مثبت به این سؤال
داد.

7788

نظریــهپــردازی در اســتراتژیهــای
تولید چابك

هدف وی انجام یك مطالعه موردی در انگلستان در رابطه با کاربرد سه نوع اصلی استراتژیهای
چابکی (سرعت ،پاسخ گویی و پیش کنشی) بوده است .نتایج حاکی از آن است که انتخاب
استراتژیهای چابکی به ماهیّت بازار و رقابت ،ویژگیهای محصول (چرخۀ عمر و میزان بلوغ) و
موقعیت بازار شرکت بستگی دارد.

و

7787

انــدازهگیــری چــابکی ســاختارهای
سازمانی شبکهای

با توجّه به اهمّیّت چابکی در سازمانهای شبکهای ،به ارزیابی چابکی در این نوع از ساختار
سازمانی پرداختند؛ به دلیل مشکالت در اندازهگیری چابکی ساختارهای شبکهایی ،پیشنهاد شده
است از دو سنجه آنتروپی و اطالعات متقابل ،برای توصیف چابکی ساختارهای شبکهایی استفاده
شود.

و

7773

ارزیابی چابکی بنگاههـای کسـب و
کار

پس از ارائۀ تعاریف متعدد از چابکی و سیستم تولیدی چابك ،با استفاده از روشهای متریك به
ارزیابی چابکی سازمانها در کشور آمریکا پرداختهاند.

توانمندسازها
محرکها،
پیامدهای چابکی

و

یك مدل مفهومی برای تولید چابك بر اساس عناصر سه گانۀ محرکها ،توانمندسازها و پیامدهای
چابکی ارائه دادهاند .هدف آنها از ارائۀ مدل تحلیل رابطه بین آشفتگی محیط ،اقدامات تولید
چابك و عملکرد کسب و کار در اسپانیا بوده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که در
محیطهای متالطم ،کاربرد یکپارچۀ اقدامات تولید چابك ،مزیت رقابتی تولید را ارتقا داده و منجر
به بهتر شدن عملکرد مالی ،بازاریابی و عملّیاتی میشود.
به بررسی وضعیت قابلیتهای چابکی در ادارۀ کل پست مازندران ،پرداختند .نتایج نشان داد ادارۀ
کل پست مازندران دارای قابلیتهای چابکی مطلوب نیست و بین وضع موجود و وضع مطلوب آن
شکاف وجود دارد.
تأثیر مؤلفههای مربوط به ابعاد فناوری تولید ،فناوری محصول و فناوری اطالعات بر چابکی در
صنعت الکترونیك ایران بررسی و در مورد ارتباط آنها با چابکی بحث شده است .به عالوه مؤلفه-
های مختلف بر اساس دو عامل اهمّیّت و فاصلۀ آنها از وضع مطلوب ،رتبهبندی شدهاند که نشان
دهندۀ اولویت پرداختن به آنها در مسیر چابکی است .در این رتبهبندی ،فناوریهای پیشرفته
تولید در جایگاه اول گرفته است.

و

8

کاسترو
همکاران

11

7

اینمان
همکاران

11

1

ویناود
کوتالینگم

1

ژانگ

0

لین
همکاران

1

گانگولی
همکاران

0

وازکوز باستلو
و همکاران
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1

باقرزاده
همکاران

و

8113

بررسی وضعیت قابلیتهای چابکی
در سازمانهای دولتی( ،مطالعۀ
موردی ادارۀ کل پست مازندران)

3

زنجیرچی
الفت

و

8113

نقش فناوری در دستیابی به
چابکی در شرکتهای الکترونیك
ایران

و

و
10

11

33. Castro et al.
34. Inman et al.
35. Vinodh & Kuttalingam
36. Ganguly et al.
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الفت
زنجیرچی

و

8111

مدلی برای چابکی
درصنعت الکترونیك ایران

سازمانی

ارتباط سازههای مدیریت کیفیت فراگیر ،تولیدناب ،مدیریت فناوری ،مدیریت منابعانسانی،
استراتژی و فناوری اطالعات به عنوان سازههای توانمندساز چابکی بر چابکی سازمانی بررسی و
ارتباطات آنها را در قالب مدل چابکی سازمانی ارائه دادهاند .نتایج نشان داد که مؤثرترین سازهها
بر چابکی مدیریت کیفیت فراگیر ،مدیریت فناوری و تولید ناب است ،در ضمن هماهنگی بین اجرا
و پیادهسازی این سازهها به شکل معناداری با چابکی ارتباط دارد.

فرآیند تحلیل شبکهای مشتمل بر دو بخش است؛ بخش
اول ،محاسبۀ بردار اولویت معیارها و زیرمعیارها تحت کنترل
سطوح مربوطه و در بخش دوم نیز تأثیرات متقابل عناصر بر
یکدیگر بررسی میشود (ساعتی.)8331 ،
همانند AHPدر  ،ANPوزن معیارها و نمرۀ گزینهها ،بطور
مستقیم ازطریق انجام قضاوتهایی با استفاده از مقایسههای
زوجی بهدست میآید .فرآیند مقایسۀ زوجی بر این فرض
استوار است که تصمیمگیرنده توانایی انجام مقایسۀ هر دو
را
معیار را دارا است و متناظر با آن یك ارزش عددی
برای این اهمّیّت نسبی در نظر بگیرد .اما در بسیاری از
موارد ،مدل ارجحیّت یك تصمیمگیرندۀ بشری غیرمطمئن
بوده و انتساب یك ارزش عددی قطعی برای نسبتهای
مقایسه از سوی تصمیمگیرنده ،کار نسبتاً دشواری است.
تصمیمگیرنده ممکن است در رابطه با سطح ارجحیّت
خودش نامطمئن باشد که دالیل آن میتواند ،عدم وجود
اطالعات یا دانش کافی ،پیچیدگی و عدم اطمینان موجود در
محیط تصمیم ،یا فقدان واحد اندازهگیری یا مقیاس مناسب
باشد .به منظور حل این مشکل ،تئوری فازی در سال 8310
توسط آقای لطفیزاده مطرح شد و بسیار شهرت یافت
(چنگ-رو و همکاران.)7771 ،10

نظر گرفت (آذر و رجب زاده .)871 :8118 ،برای استفاده از
این روش کافی است اطالعات مربوط به فرآیند تصمیمگیری
در قالب یك ماتریس تصمیم خالصه شود بطوریکه در
برگیرندۀ گزینههای تصمیم ( ) ،شاخصهای تصمیم ( ) و
مقادیر شاخصها برای هر گزینه ( ) و وزن شاخصها ( )
باشد .گزینۀ انتخاب شده ،باید دارای کوتاهترین فاصله از
ایدهآل مثبت و از طرف دیگر ،بیشترین فاصله از ایدهآل
منفی باشد .در روش تاپسیس قطعی برای تعیین وزن
معیارها و رتبهبندی گزینهها از مقادیر دقیق و معین استفاده
میشود .همانطور که بیان شد در بسیاری از موارد تفکرات
انسان با عدم قطعیّت همراه است و این عدم قطعیّت در
تصمیمگیری تأثیرگذار است ،در این موارد بهتر است از
روشهای تصمیمگیری فازی استفاده شود که تکنیك
تاپسیس یکی از این روشهاست (عطایی .)8113 ،گامهای
 FTOPSISدر تحقیق حاضر ،از چن )7777(13اقتباس شده
است و به شرح زیر است.
گام اول .ایجاد ماتریس تصمیم فازی :در روش تاپسیس
فازی  nگزینه از حیث  mمعیار رتبهبندی میشوند.
همانطورکه در رابطۀ ( )8مشاهده میشود ̃ ارزش گزینۀ
jام در معیار iام است.

تاپسيسفازی 
تاپسیس (روش اولویتبندی ترجیحی بر اساس تشابه به
پاسخهای ایدهآل مثبت) ،به عنوان یکی از روشهای سنتی
تصمیمگیریهای چند معیاره شناخته شده است که در سال
 8318توسط هوانگ و یون 11برای حل مسائل تصمیمگیری
چندمعیاره ،توسعه داده شد که بر اساس تعیین ایدهآل بود.
در این روش  mگزینه بوسیله  nشاخص ،مورد ارزیابی قرار
میگیرد و هر مسئله را میتوان به عنوان یك سیستم
هندسی شامل  mنقطه در یك فضای هندسی  nبعدی در
37. Cheng-Ru et al.
38. Hwang & Yoon
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گام دوم .نرمالسازی ماتریس تصمیم فازی :ماتریس تصمیم
حاصل شده را نرماالیز کرده تا مقیاس معیارهای مختلف را
به مقیاسهای قابل مقایسه تبدیل کند .تمامی معیارهای
نهایی این پژوهش ،صعودی هستند (رابطۀ .)7
()7

] ̃[

̃

39. Chen
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)

̃

(

گام سوم .محاسبۀ ماتریس تصمیم فازی بیمقیاس وزین :در
این گام ،ماتریس تصمیم بی مقیاس وزین ( ) را محاسبه
مینماییم .این ماتریس با استفاده از رابطۀ ( )1حاصل می-
وزن معیار  jاست.
شود که
̃

] ̃[

()1

̃

̃

̃

گام چهارم .محاسبۀ ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی فازی :به
علت آنکه اعداد فازی مثلثی در فاصله ] [ هستند ،ایدهآل
مثبت( 17)FPIRPو ایدهآل منفی ( 18)FNIRPبا رابطۀ ()1
مشخص میشوند.
(
({ )
|
)
()1
}

)

({

|

(

)

}

̃ است.
̃و
جائیکه
گام پنج .محاسبۀ فاصله از ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی:
فاصلۀ هر گزینه از  FPIRPو  FNIRPبا استفاده از رابطۀ ()0
محاسبه میشود.
) ̃ ̃( ∑

()0

) ̃ ̃( ∑

در صورتی که  Aو  Bدو عدد فازی به شرح زیر باشند ،آنگاه
فاصلۀ بین این دو عدد فازی با رابطۀ ( )1محاسبه میشود.
̃ ،

()1

]

̃
)̃ ̃ (
[ √

گام شش .رتبهبندی گزینهها :بهترین گزینه آن است که
بیشترین فاصله را از ایدهآل منفی و کمترین فاصله را از
ایدهآل مثبت داشته باشد (رابطۀ .)0
()0
بنابراین ،هر چه

بزرگتر باشد بهتر است.

40.fuzzy positive ideal reference point
41.fuzzy negative ideal reference point

0

روششناسیتحقيق 
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی ،و از حیث روش و
چگونگی جمع آوری دادهها توصیفی– پیمایشی است .داده-
های پژوهش حاضر با نظرخواهی از خبرگان سازمان توسعۀ
برق ایران ،جمعآوری شده است .در سال 8100سازمان
توسعۀ برق ایران با تغییرات اساسی در عملکرد و ساختار ،به
مدرنترین سازمانهای اجرایی وزارت نیرو
عنوان یکی از
فعالیتهای خود را با هدف اجرای طرحها و پروژههای
صنعت برق در زمینۀ احداث و توسعۀ نیروگاهها ،افزایش
ظرفیتتولید برق ،احداث و توسعۀ خطوط و پستهای
فشارقوی و شبکههای مرتبط با آن ادامه داد .با توجّه به
اهمّیّت تأمین انرژی برق در کشور و رسالت سازمان توسعۀ
برق ایران ،توانایی پاسخگویی و واکنش سریع به تغییرات
محیطی در این سازمان میتواند ضامن تأمین پایدار انرژی
برق و رضایتمندی مصرفکنندگان باشد.
از اینرو ارزیابی معیارهای اصلی چابکی و رتبهبندی
واحدهای اصلی سازمان توسعۀ برق ایران براساس
شاخصهای چابکی ،از اهمّیّت بسیاری برخوردار است .در
همین راستا تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از
تکنیكهای تصمیمگیری چند معیارۀ فازی)FMCDM( 17
به ارزیابی شاخصهای چابکی در سازمان توسعۀ برق ایران
بپردازد .از آنجا که ارتباط بین ابعاد چابکی و تأثیرگذاری
آنها بر یکدیگر قابل چشمپوشی نیست ،الزم است از
تکنیك  FANPاستفاده شود تا وزن ابعاد با در نظر گرفتن
ارتباط آنها تعیین شود .از طرف دیگر ،تکنیك FTOPSIS
یك روش کاربردی است که آلترناتیوها را با توجّه به مقادیر
دادههای آنها در هر معیار و وزن معیارها مورد مقایسه قرار
میدهد و با توجّه به کاربرد گسترده این تکنیك در مسائل
تصمیمگیری چند معیاره (چن و تسو ،)7771 ،11از این
روش برای رتبهبندی گزینهها استفاده شده است .شکل ()8
فرایند اجرای تحقیق را نشان میدهد

42. Fuzzy Multi Criteria Decision Making
43. Chen & Tsa
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مطالعه ادبیات

مصاحبه نیمه

استخراج شاخصه های سیستم چابکی

هدایت شده با
خبرگان دانشگاه و

سازمانی
تهیه پرسشنامه و توزیع اولیه در بین کارشناسان

وزارت نیرو

ارشد
اعتبارسنجی
وزندهی شاخص های چابکی

با استفاده ازتکنیكFANP

تعیین پرسشنامه نهایی و توزیع میان کارکنان
سازمان
تعیین وضعیت شاخص های چابکی در واحدهای سازمان از طریق FTOPSIS
نتیجه گیری و پیشنهادات
شکل:1فراینداجرایتحقيق
هدف :بهبود
چابکی
ابعاد اصلی
چابکی

غالب آمدن
بر تغییر

اغنایمشتریان

ابعاد فرعی

سوأالت

تغییر

کار تیمی

انعطاف

سرعت

کیفیت

بازار

طراحی

یکپارچه

Q5
Q6

مشارکت

Q

Q3
Q4

Q

مدیریت

Q

Q

Q2

Q2

Q

آموزش

Q

Q

Q1

Q1

Q

Q

Q4

روابط
همکارانه

اهرمی کردن
اثر افراد و
اطالعات

Q1

Q1

Q

Q1

Q1

Q2

Q
Q

Q2

Q2

Q3

Q3

Q4

Q4

Q

Q4

Q5

Q5

Q6
Q7
Q8
Q9
Q1
Q1

شکل:2مدلمفهومیپژوهش

3
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جدول:3ماتریسمقایساتزوجیودرجهاهميتمعيارهایاصلیچابکی 
درجه اهمیت

غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتریان

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

معیار اصلی

7/7071
7/8010
7/1713
7/0017

(7/7و7/8و)7/8
(7/1و7/7و)7/8
(8و8و)7/1
(8و8و)8

(7/1و7/7و)7/8
(8و8و)7/1
(8و8و)8
(1و8و)8

(8و7/1و)7
(8و8و)8
(1و8و)8
(0و0و)1

(8و8و)8
(0و1و)8
(0و0و)1
(3و0و)0

اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات
روابط همکارانه
اغنای مشتریان
غالب آمدن بر تغییر



جدول:4ماتریسمقایساتزوجیمعيارهایاصلیچابکیتحتكنترلمعيار«اهرمیكردناثرافرادواطالعات» 
درجه اهمیت

غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتریان

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات

7/1030
7/8317
7/1111

(7و8/11و)8/88
(7/0و7/0و)7/1
(8و8و)8

(1/11و7و)8/11
(8و8و)8
(1/1و7و)8/1

(8و8و)8
(7/0و7/0و)7/1
(7/3و7/0و)7/0

روابط همکارانه
اغنای مشتریان
غالب آمدن بر تغییر

جدول:5ماتریسمقایساتزوجیمعيارهایاصلیچابکیتحتكنترلمعيار«روابطهمکارانه» 
درجه اهمیت

غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتریان

اهرمی کردن اثر افراد

روابط همکارانه

7/1777
7/7000
7/1018

(8/17و8/88و)8
(7/3و7/0و)7/0
(8و8و)8

(8/33و8/17و)8/88
(8و8و)8
(7و8/1و)8/8

(8و8و)8
(7/3و7/0و)7/0
(8و7/3و)7/0

اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات
اغنای مشتریان
غالب آمدن بر تغییر

جدول:6ماتریسمقایساتزوجیمعيارهایاصلیچابکیتحتكنترلمعيار«اغنایمشتری» 
درجه اهمیت

غالب آمدن بر تغییر

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

اغنای مشتری

7/1111
7/1030
7/8317

(1/1و7و)8/1
(1/1و7و)8/1
(8و8و)8

(7/3و7/0و)7/0
(8و8و)8
(7/0و7/0و)7/1

(8و8و)8
(7و8/1و)8/8
(7/0و7/0و)7/1

اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات
روابط همکارانه
غالب آمدن بر تغییر
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جدول:7ماتریسمقایساتزوجیمعيارهایاصلیچابکیتحتكنترلمعيار« غالبآمدنبرتغيير» 
درجه اهمیت

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

غالب آمدن بر تغییر

7/1781
7/1178
7/7111

(8/11و8/88و)8
(1/1و7و)8/1
(8و8و)8

(7و8/11و)8/88
(8و8و)8
(7/0و7/0و)7/1

(8و8و)8
(7/3و7/0و)7/0
(8و7/3و)7/0

اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات
روابط همکارانه
اغنای مشتری

جدول:8سوپرماتریساوليه 
غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

GOAL

معیار اصلی

7

7

7

7

7

GOAL

7/178
7/117
7/711
7

7/111
7/103
7
7/831

7/177
7
7/700
7/101

7
7/103
7/831
7/111

7/707
7/801
7/171
7/001

اهرمی کردن اثر افراد
روابط همکارانه
اغنای مشتری
غالب آمدن بر تغییر

8/7708

8/7111

8/7801

8/711

8/88

مجموع

جدول:9سوپرماتریسموزون 
غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

GOAL

معیار اصلی

7

7

7

7

7

GOAL

7/137
7/107
7/710
7

7/107
7/103
7
7/810

7/130
7
7/701
7/108

7
7/103
7/810
7/107

7/710
7/817
7/731
7/133

اهرمی کردن اثر افراد
روابط همکارانه
اغنای مشتری
غالب آمدن بر تغییر

جدول:11سوپرماتریسنهایی 
غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

GOAL

معیار اصلی

7/777
7/700
7/178
7/811
7/711

7/777
7/700
7/178
7/811
7/711

7/777
7/700
7/178
7/811
7/711

7/777
7/700
7/178
7/811
7/711

7/777
7/700
7/178
7/811
7/711

GOAL

اهرمی کردن اثر افراد
روابط همکارانه
اغنای مشتری
غالب آمدن بر تغییر

ارزیابی شاخصهای چابکی سازمانی با استفاده از تکنیك تصمیمگیری چندمعیارۀ فازی (مورد مطالعه :سازمان توسعۀ برق ایران)
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جدول:11درجهاهميتمعيارهایاصلیوفرعیارزیابیچابکی
معیار اصلی ارزیابی

درجه اهمیت

معیارهای فرعی ارزیابی

درجه اهمیت

درجه اهمیت نرمال شده

اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات

7/700

مدیریت اطالعات
آموزش

7/181
7/077

7/173
7/137

7/178

مشارکت گروهی
یکپارچهسازی

7/710
7/007

7/710
7/001

اغنای مشتریان

7/811

طراحی
بازار
کیفیت

7/171
7/118
7/711

7/173
7/111
7/710

غالب آمدن بر تغییر

7/711

تغییر
سرعت
کار تیمی
انعطافپذیری

7/801
7/171
7/707
7/001

7/811
7/718
7/711
7/071

روابط همکارانه

جدول:12ماتریسبیمقياسوزینمعيارهایاصلی 
غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

معیارهای
اصلی

(7/101و7/107و)7/710
(7/110و7/111و)7/711
(7/010و7/070و)7/180
(7/001و7/003و)7/107
(7/110و7/111و)7/701
7/711

(7/183و7/178و)7/837
(7/177و7/737و)7/830
(7/180و7/171و)7/771
(7/180و7/170و)7/778
(7/180و/173و)7/830
7/811

(7/133و7/711و)7/811
(7/188و7/710و)7/801
(7/170و7/731و)7/818
(7/108و7/177و)7/773
(7/113و7/701و)7/813
7/178

(7/111و7/711و)7/818
(7/117و7/711و)7/801
(7/137و7/713و)7/810
(7/180و7/778و)7/810
(7/101و7/770و)7/818
7/700

مالی و اداری
بازرگانی
برنامهریزی
کارگزینی
فناوریاطالعات
W

:فاصلههرواحدازایدهآلمثبت

جدول13
DTOT
7/173
7/101
7/011
7/010
7/131

غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

فاصله از ایدهآل
مثبت

7/108
7/117
7/177
7/701
7/113

7/810
7/813
7/817
7/818
7/811

7/831
7/811
7/817
7/801
7/773

7/811
7/817
7/811
7/801
7/830

مالی و اداری
بازرگانی
برنامهریزی
کارگزینی
فناوری اطالعات
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:فاصلههرواحدازایدهآلمنفی

جدول14
DTOT

غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

7/711
7/711
7/171
7/171
7/701

7/811
7/817
7/811
7/811
7/810

7/811
7/808
7/817
7/771
7/807

7/818
7/818
7/817
7/811
7/817

7/108
7/138
7/188
7/117
7/070

فاصله از ایدهآل منفی
مالی و اداری
بازرگانی
برنامهریزی
کارگزینی
فناوری اطالعات

جدول:15رتبهبندیواحدهایسازمانتوسعهبرقایران 
رتبه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

واحدهای سازمانی
7/073
7/070
7/1171
7/1177
7/107

7/010
7/011
7/101
7/131
7/173

کارگزینی
برنامهریزی
بازرگانی
فناوری اطالعات
مالی و اداری

7/117
7/188
7/138
7/070
7/108

جدول:16رتبهبندیمعيارهایاصلیچابکیدركلسازمانتوسعهبرقایران
غالب آمدن بر تغییر

اغنای مشتری

روابط همکارانه

اهرمی کردن اثر افراد

معیارهای
اصلی

(7/101و7/107و)7/710
(7/110و7/111و)7/711
(7/010و7/070و)7/180
(7/001و7/003و)7/107
(7/110و7/111و)7/701

(7/183و7/178و)7/837
(7/177و7/737و)7/830
(7/180و7/171و)7/771
(7/180و7/170و)7/778
(7/180و/173و)7/830

(7/133و7/711و)7/811
(7/188و7/710و)7/801
(7/170و7/731و)7/818
(7/108و7/177و)7/773
(7/113و7/701و)7/813

(7/111و7/711و)7/818
(7/117و7/711و)7/801
(7/137و7/713و)7/810
(7/180و7/778و)7/810
(7/101و7/770و)7/818

(7/071و7/111و)7/738

(7/181و7/177و)7/831

(7/081و7/713و)7/801

(7/101و7/717و)7/801

7/131

7/170

7/730

7/711

اول

دوم

سوم

چهارم

مالی و اداری
بازرگانی
برنامهریزی
کارگزینی
فناوری
اطالعات
میانگین
ستونی
میانگین
دیفازی
رتبه

ارزیابی شاخصهای چابکی سازمانی با استفاده از تکنیك تصمیمگیری چندمعیارۀ فازی (مورد مطالعه :سازمان توسعۀ برق ایران)
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مدلتحقيق 
11

پس از مطالعۀ کتابخانهای ،مدل گلدمن و همکارن
( )8330به 
دلیل جامعیّت بیشتر جهت ارزیابی چابکی انتخاب گردید
(شکل  .)7قابل ذکر است مدل مذکور از دو سطح ابعاد اصلی
و فرعی تشکیل شده است .در این تحقیق به منظور سنجش
اعتبار مدل از روایی محتوا استفاده شده است .در همین
راستا 11 ،سؤال در قالب پرسشنامه در اختیار  3نفر از
متخصصان دانشگاهی ،با سابقۀ مطالعاتی در حوزۀ چابکی،
قرار گرفت .در نهایت ،چهار سؤال از مجموع  11سؤال در
پرسشنامۀ اولیه حذف و  17سؤال برای ارزیابی ابعاد فرعی
مدل انتخاب گردید.
برای انجام مقایسهها از مقیاس فازی ( )8,8,8به نشانۀ
اهمّیّت یکسان دو عنصر ،تا مقیاس فازی (( )0,3,3جنگ و
تی زنگ )7787 ،10به نشانۀ اهمّیّت بسیار زیاد دو عنصر
استفاده شده است .برای انجام مقایسههای زوجی
پرسشنامههای مقایسۀ زوجی در اختیار  87نفر از مدیران با
سابقۀ مدیریتی بیش از  80سال قرار گرفت که  1نفر از آن-
ها جدول مقایسهها را تکمیل کردند .طی این فرایند ،در
مرحلۀ اول اهمّیّت هر کدام از معیارهای اصلی چابکی تحت
کنترل هدف و در مرحلۀ دوم ،اثرات مقایسهای معیارهای
اصلی چابکی بر یکدیگر تحت کنترل معیار اصلی دیگر و در
مرحلۀ سوم اهمّیّت هر یك از معیارهای فرعی چابکی مربوط
به بعد اصلی آنها ،مورد بررسی قرار گرفت .در تحلیل شبکۀ
فازی ،پس از اخذ نظرات خبرگان باید از سازگاری مقایسه-
های زوجی ،که بیانگر مفهوم پایایی پرسشنامه است
اطمینان حاصل شود .به این منظور سازگاری  07ماتریس
مقایسۀ زوجی مربوط به تکنیك  FANPبا استفاده از روش
گوس )8331( 11مورد بررسی قرارگرفت و  11ماتریس که

نرخ سازگاری ()CR

10

کمتر از  7/8داشتند با هم تلفیق

شدند و ماتریس تجمیعی نظرات خبرگان از طریق میانگین
هندسی حاصل شد .پس از اطمینان از سازگاری مقایسهها،

44. Goldman et al.
45. Jeng & Tzeng

46. Gous
47 . Consistency Rate

بردار اولویت هر یك ازماتریسهای تجمیعی محاسبه
شدهاند.
بردار اولویت معیارهای اصلی چابکی تحت کنترل هدف ،با
استفاده از روش لگاریتم حداقل مربعات محاسبه شده و در
جدول ( )7نشان داده شده است.
محاسبۀ درجه اهمّیّت معیار اصلی «اهرمی کردن اثر افراد و
اطالعات» جهت بهبود چابکی در سازمان توسعۀ برق ایران
به شرح در جدول ( )1نشان داده شده است.
با استفاده از رابطۀ ( )1وزن فازی (7/733و7/718و،)7/711
به وزن قطعی تبدیل شده است .به این ترتیب وزن مربوط
به معیار اصلی «اهرمی کردن اثر افراد و اطالعات» جهت
بهبود چابکی در بخش سازمان توسعۀ برق ایران 7/7071
= Wاست.
) ( رابطۀ ()1
∫
بردارهای اوزان محاسبه شده برای معیارهای اصلی مدل
تحت کنترل معیار دیگر ،در جداول ( )1تا ( )0نشان داده
شده است.
محاسبۀ اوزان نهایی معيارهای اصلی چابکی تحت
تأثيرهدفكلّی 
پس از محاسبۀ بردار اوزان معیارها اصلی تحت کنترل هدف
و معیارهای دیگر ،باید اوزان نهایی معیارهای ارزیابی چابکی
محاسبه شود که به این منظور سوپر ماتریس اولیه تشکیل
میشود .جدول ( )1سوپر ماتریس اولیه را نشان میدهد.
تصادفی به دست میآید که در جدول ( )3نشان داده شده
است.
برای محاسبه سوپرماتریس نهایی ،باید سوپرماتریس موزون
را به توان برسانیم؛ تا جائیکه عناصر تمامی ستونهای سوپر
ماتریس با هم برابر شوند .جدول ( )87سوپر ماتریس نهایی
را نشان میدهد که در توان 88ام به همگرایی رسیده است.
اوزان نهایی مربوط به هر یك از معیارهای اصلی چابکی در
سطر سوپر ماتریس مربوط به هر معیار موجود است .کنترل
معیارهای مربوطه در جدول ( )88نشان داده شده است.
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ایجادماتریسبیمقياسوزین
پس از محاسبۀ بردار اولویت معیارهای اصلی چابکی،
وضعیت چابکی پنج واحد اصلی سازمان توسعۀ برق ایران با
استفاده از تکنیك  FTOPSISمورد ارزیابی و رتبهبندی قرار
میگیرد .در این بخش از تحقیق ،نظرات  887کارشناس
شاغل در واحدهای مالی ،بازرگانی ،برنامهریزی ،کارگزینی و
فناوری اطالعات در مورد وضعیت هر یك از معیارهای
چابکی ،از طریق پرسشنامه اخذ گردید .الزم به ذکر است
برای ارزیابی واحدها از مقیاس فازی (7/1و7/8و )7/8به
نشانۀ وضعیت بسیار ضعیف تا (8و7/3و )7/0به نشانۀ
وضعیت بسیار قوی (جنگ و تی زنگ )7787 ،11استفاده
شده است .پس از ادغام نظرات با روش میانگین حسابی،
ماتریس بیمقیاس وزین معیّارهای اصلی چابکی تشکیل
شده است (جدول .)87
فاصلهازایدهآلمثبتومنفی 
فاصلۀ هر یك از واحدها از ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی در
جداول ( )81و ( )81نشان داده شده است .
محاسبۀفاصبهنسبیورتبهبندیگزینهها 
جدول ( )81فاصلۀ نسبی و رتبۀ کلّی هر واحد را با توجّه به
هدف کلّی نشان میدهد .فاصلۀ نسبی محاسبه شده برای هر
واحد بیانگر این حقیقت است که واحد کارگزینی بهترین
واحد از منظر معیارهای چابکی بوده و واحدهای برنامهریزی،
بازرگانی ،فناوری اطالعات ،و مالی و اداری با فاصلۀ کمی از
هم به ترتیب بهترین واحدهای بعدی هستند .وضعیت کلی
سازمان از نظر معیّارهای اصلی چابکی مورد بررسی
قرارگرفته که در جدول ( )81نشان داده شده است.
همانطورکه مشاهده میشود در سازمان توسعۀ برق ،معیار
«غالب آمدن بر تغییر» بهترین وضعیت را نسبت به دیگر
معیارهای اصلی دارد و معیّارهای «اغنایمشتریان»« ،روابط
همکارانه» و «اهرمیکردن اثر افراد و اطالعات» به ترتیب در
جایگاه بعدی قرار دارند.
بحثونتيجهگيری 

نتایج نشان میدهد که از نظر خبرگان تحقیق معیار اصلی
«روابط همکارانه» با درجۀ اهمّیّت ( )7/178مهم ترین معیار
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در ارزیابی چابکی سازمان است .این در حالی است که در
سازمان توسعۀ برق ایران ،ویژگی روابط همکارانه ،در رتبۀ
سوم قرار گرفته است .همچنین معیارهای اصلی
«اهرمیکردن اثر افراد و اطالعات» (« ،)7/700غالب آمدن
بر تغییر» ( )7/711و «اغنای مشتریان» ( )7/811مهمترین
معیارهای بعدی در ارزیابی چابکی سازمان شناخته شدند.
همچنین اوزان به دست آمده برای معیّارهای فرعی چابکی
جدول ( ،)88بیانگر این است که در راستای بهبود معیار
اصلی «روابط همکارانه» مهمترین عنصر ،معیار فرعی
یکپارچهسازی ( )7/001بوده و معیار فرعی مشارکتگروهی
( )7/710مهمترین معیار بعدی است .بنابراین پیشنهاد
میشود جهت بهبود معیار اصلی روابط همکارانه ،ابتدا به
شناسایی و بررسی مشارکتهای درون سازمانی موجود
پرداخته و فرآیندهایی را به کار گیرند که عالوه بر
یکپارچگی باال به چابکی هر چه بیشتر واحدهای سازمانی
کمك کنند .در راستای بهبود معیار اصلی «اهرمیکردن اثر
افراد و اطالعات» ،معیارهای فرعی آموزش ( )7/13و
مدیریت اطالعات ( )7/173به ترتیب مهمترین معیارها
میشود جهت بهبود
شناخته شدند .بنابراین پیشنهاد
معیار اهرمیکردن اثر افراد و اطالعات ،راهکارهای توسعۀ
برنامههای آموزشی شناسایی شده و ضمن توسعۀ زیر
ساختارهای فناوری اطالعات ،ارتباطات و مدیریت دانش،
مکانیزمهای تقویت ارتباطات اثربخش در تمامی واحدهای
سازمان توسعه یابد .به منظور بهبود معیار اصلی «غالب
آمدن بر تغییر» ،معیارهای فرعی انعطافپذیری (،)7/071
کار تیمی ( ،)7/078سرعت ( )7/718و تغییر ( )7/811به
ترتیب مهمترین معیارها هستند .بنابراین پیشنهاد میشود
جهت بهبود این معیار اصلی ،ضمن شناسایی فعالیّتهای
انعطافپذیر و استفاده از ظرفیتهای همکاری ،بتوانند امکان
انطباق هر چه سریعتر با شرایط متغیر را فراهم سازند .در
راستای تقویت معیار اصلی «اغنای مشتریان» ،معیارهای
فرعی بازار ( ،)7/111طراحی ( )7/173و کیفیت ()7/710
مهمترین معیارها شناخته شدند .بنابراین پیشنهاد میشود
جهت تقویت این معیار اصلی ،ضمن شناسایی و بررسی
بازارهای هدف موجود ،از استراتژیهایی استفاده کنند که
عالوه بر گسترش بازارهای هدف و افزایش کیفیت خدمات،
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بتوانند نیازهای متنوع و متغیر مشتریان را پاسخ دهند .وجه
تمایز و تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی به این شرح
است .کاسترو و همکاران ( ،)7787مفاهیم تولید ناب و
چابك را در تدوین برنامهها و ترسیم نقشه راه ملّی و
بینالمللی تحقیق و توسعه در بخش تولیدی به کار گرفتند،
در حالی که تحقیق حاضر به ارزیابی شاخصهای چابکی در
بخش خدماتی پرداخته است .اینمان و همکاران (،)7788
ارتباط بین تولید به هنگام و تولید چابك و تأثیر آنها را بر
عملکرد عملّیاتی و شرکتی مورد بررسی قرار دادند ،اما
تحقیق حاضر عملکرد واحدهای مختلف سازمان را بر حسب
معیارهای اصلی و فرعی چابکی ارزیابی کرده است .وینود و
کوتالینگم ( ،)7788طراحی و مهندسی به کمك کامپیوتر را
به عنوان توانمندسازهای چابکی معرفی کردهاند ،در حالی
که تحقیق حاضر صرفاً به بررسی شاخصهای اصلی و فرعی
چابکی در سازمان مورد مطالعه پرداخته است .ژانگ
( ،)7788کاربرد سه استراتژی اصلی چابکی (سرعت،
پاسخگویی و پیش کنشی) را در انگلستان مورد مطالعه قرار
داد ،اما در تحقیق حاضر عملکرد سازمان با توجّه به چهار
بعد اصلی چابکی ارزیابی شده است.
منابع 

.8آذر ،عادل و رجبزاده ،علی ( .)8118تصمیم گیری
کاربردی ،تهران :نشرنگاه دانش.
.7الفت ،لعیا و زنجیرچی ،سیدمحمود .)8111( .مدلی برای
چابکی سازمانی درصنعت الکترونیك ایران .فصلنامه علوم
مدیریت ایران ،سال چهارم ،شماره  .81صص .01-10
.1باقرزاده ،محمد رضا؛ .بالوئی جامخانه ،عزت اهلل و معافی
مدنی ،سید رضا .)8113( .بررسی وضعیت قابلیت های
چابکی در سازمان های دولتی( ،مطالعه موردی اداره کل
پست مازندران) ،فصلنامه مدیریت ،دوره ،0شماره  ،81صص
.10
.1جعفرنژاد ،احمد و شهایی ،بهنام ( .)8111مقدمهای بر
چابکی سازمانی و تولید چابك .چاپ اول ،تهران ،مهربان
نشر.
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لین و همکاران ( ،)7787با استفاده از سنجههای آنتروپی و
اطالعات متقابل به ارزیابی چابکی در سازمانهای شبکهای
پرداختند؛ و گانگولی و همکاران ( ،)7773نیز چابکی
سازمانها را با استفاده از روشهای متریك ارزیابی کردهاند؛
وازکوز و همکاران ( ،)7770یك مدل مفهومی برای تولید
چابك بر اساس عناصر سه گانۀ محرکها ،توانمندسازها و
پیامدهای چابکی ارائه دادهاند؛ باقرزاده و همکاران (،)8113
به بررسی وضعیت قابلیتهای چابکی در ادارۀ کل پست
مازندران ،پرداختند؛ زنجیرچی و الفت ( ،)8113تأثیر مؤلفه-
های مربوط به فناوری تولید ،فناوری محصول و فناوری
اطالعات را بر چابکی در صنعت الکترونیك ایران بررسی
کردهاند؛ الفت و زنجیرچی ( ،)8111مدلی برای چابکی
سازمانی درصنعت الکترونیك ایران ارائه دادهاند ،در حالی که
در تحقیق حاضر شاخصهای چابکی در سازمان توسعۀ برق
ایران با استفاده از تکنیكهای  FANPو  FTOPSISارزیابی
شد و واحدهای اصلی سازمان بر اساس شاخصهای مورد
نظر رتبهبندی شده و راه کارهایی نیز در جهت بهبود
وضعیت چابکی سازمان ارائه شده است .پیشنهاد میشود در
تحقیقات آتی وضعیت نابی سازمان ارزیابی شود و نتایج آن
با تحقیق حاضر مقایسه شود.
.0زنجیرچی ،سید محمود و الفت ،لعیا .)8113( .نقش
فناوری در دستیابی به چابکی در شرکتهای الکترونیك
ایران .فصلنامه سیاست علم و فناوری .سال سوم ،شماره ،8
صص .11-73
.1عطائی ،محمد ،)8113( .تصمیمگیری چندمعیاره فازی،
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