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ارائه الگويي جهت ارزيابي چابكي شركت سايپا با استفاده از سيستم هاي
استنتاج فازي

تاريخ دريافت مقاله :اسفند 1931
تاريخ پذيرش مقاله :خرداد 1931

جواد جواهری دکتر نازنین پیله وری سلماسی

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت ارزيابی قابليت هاي چابكی (رضايت مشتري ،تشريك مساعی،
مديريت تغيير و افراد و اطالعات) شركت خودرو سازي سايپا با استفاده از سيستم استنتاج فازي ( )FISاست.
در ابتدا ،پيش مدل تحقيق كه مبتنی بر ادبيات تحقيق بود ،در اختيار خبرگان قرار گرفت .پس از اصالحات
انجام شده مبتنی بر اجماع نظر خبرگان و تكنيك دلفی مؤلفه ها و شاخص هاي مدل پژوهش نهايی شد .ابهام
و پيچيدگی موجود در خصوصيات قابليت هاي چابكی شاخصهاي كيفی و همچنين استفاده از متغيرهاي
زبانی جهت كسب اطالعات از خبرگان ،محقق را بر آن داشت كه از سيستم استنتاج فازي براي تحليل
اطالعات مؤلفههاي مدل استفاده نمايد .با مقادير به دست آمده از FISهاي طراحی شده ،بررسی و ارزيابی
وضعيت قابليت هاي چابكی سازمان مورد نظر امكان پذير خواهد بود .همچنين جهت استخراج قوانين سيستم
استنتاج فازي كه مبتنی بر دانش خبرگان است با آنها مصاحبه شد .سپس با مقادير بدست آمده از سيستم
استنتاج فازي طراحی شده بررسی و ارزيابی وضعيت قابليت هاي چابكی سازمان مورد نظر امكان پذير خواهد
بود .به طور كلی دو نوع پرسشنامه در اين تحقيق به كار گرفته شده كه پرسشنامه اول به منظور اعتبارسنجی
مدل مفهومی طراحی گرديده است و پرسشنامه نهايی جهت اندازهگيري مولفههاي چابكی (وروديهاي )FIS
در سازمان مورد مطالعه توزيع و جمعآوري گرديده است .اين ارزيابی مدير را در تجزيه و تحليل شكاف بين
سطح موجود و سطح مطلوب قابليت ها ياري میرساند و اطالعات معتبرتري را جهت تصميمگيري در اختيار
آنها قرار میدهد .خروجی بدست آمده از سيستم نشان دهنده آن است كه ميزان چابكی قابليت هاي رضايت
مشتري ،تشريك مساعی ،مديريت تغيير و افراد و اطالعات در سطح متوسط قرار دارند .بر اساس اين نتايج،
وضعيت قابليت هاي چابكی شركت سايپا متوسط ارزيابی شد .در نهايت پيشنهاداتی به منظور بهبود وضعيت
كنونی شركت سايپا ارائه شد.
واژگان کلیدی :چابكی سازمانی ،قابليت هاي چابكی ،سيستم استنتاج فازي.

نويسنده مسئول .كارشناس ارشد مديريت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد فيروزكوه ،ايرانEmail: Javaheri_1362@yahoo.com

 استاديار گروه مديريت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري ،ايران
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بازارهاي سودآور و بكر را بدست آورد و

مقدمه
تغيير و عدم اطمينان در عصر حاضر از ويژگی

محصوالتی متناسب با نيازهاي مشتريان تهيه

هاي الينفك محيط كسب و كار بشمار می آيند.

نمود .استراتژي قيمت گذاري در چابكی مبتنی بر

رشد فن آوري ها ،جهانی شدن بازارها،

ارزش دريافت شده از سوي مشتري می باشد.

محدوديت منابع و مهمتر از همه افزايش انتظارات

چابكی براي رويارويی با تغييرات ،متكی به

مشتريان از جمله تغييراتی می باشند كه موجب

ابتكار ،مهارت ،دانش انسانی و دسترسی افراد به

فزايندگی و تنگ تر شدن عرضه رقابت سازمان

اطالعات می باشد.

ها ،در محيط كسب و كار كنونی شده اند .سازمان

می توان گفت زير بناي اصلی چابكی در

هاي معاصر دريافته اند كه رويكرد ها و راه حل

سازمان ها هم سو كردن فن آوري هاي اطالعاتی،

هاي گذشته توانايی انطباق و پاسخگويی به

كاركنان ،فرايند هاي كاري و امكانات در يك

چالش هاي محيطی كنونی را ندارند و براي بقاء

سازمان همگن و انعطاف پذير ،تا در اين صورت

در چنين محيطی بايد به گونه اي چابك1عمل

توانايی واكنش سريع نسبت به شرايط در حال

نمايند .شريفی و ژانگ )1333( 1چابكی را به

تغيير فراهم گردد( .تورنگ لين و همكاران ،

معناي توانايی هر سازمان براي حسگري ،ادراک و

همچنين سازمان ها براي پاسخگويی به تغييرات و

پيش بينی تغييرات موجود در محيط كاري تعريف

چالش هاي محيطی بيشماري از قابليت ها

كرده اند.

پاسخگويی ،شايستگی ،انعطاف پذيري و قابليت

همچنين برايان ماسكل )1001( 9چابكی را
توانايی رونق و شكوفايی در محيط اداري

سازگاري و سرعت نياز دارد.

)1002

(شهائی و رجب

زاده.)193 ،

تغييرات پيوسته وغير قابل پيش بينی تعريف می

فقدان تحقيقات سيستماتيك جهت ارزيابی

كند .چابكی به عنوان راهبردي موفق توسط

چابكی در سازمان ها محقق را برآن داشت كه در

سازمان هايی كه درصدد افزايش توان پاسخگويی

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن قابليت ها ،اقدام

خود به چالش هاي محيطی تالش می كنند مطرح

به ارزيابی چابكی نمايد .تحقيق حاضر می تواند

شده است .براي دستيابی به چابكی بايد اطالعات

مديران را در تجزيه و تحليل شكاف بين سطح

1
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چابكی موجود و مطلوب ،درجهت دستيابی به

سرعت داشته باشد ( .)1332قابليت هاي چابكی

چابكی مورد نظر ياري می رساند.

عنوان شده از سوي گلدمن عبارت اند از:


ادبیات پژوهش

رضايت مشتري ارائه آنچه كه مشتري

اصطالح چابكی براي اولين بار در گزارشی

می خواهد و در كل ،نيازهاي در حال

تحت عنوان "راهبرد بنگاه هاي توليدي در قرن

تغيير او در تمام عمر محصول

بيست ويكم" در موسسة ياكوكا 2در سال 1331

تاجائيكه وي مايل نباشد به موسسة

مطرح گرديد .در اين گزارش مطرح شده بود كه

ديگر برود و كماكان به شركت وفادار

سازمانها نيازمند ارتقاء توانايیهاي خود در

بماند و در صدد داشتن رابطه بلند

جهت سازگاري با تغييرات مداوم و غيرقابل

مدت با شركت باشد.

پيشبينی محيط تجاري میباشند ،از همان ابتدا



3

تشريك مساعی  :براي ارائه سريع

چابكی يك پارادايم مهارت تغيير محسوب می

محصوالت به بازار ،رقبا ناچارند با

گردد .چابكی سازمانی براي واكنش نسبت به

يكديگر همكاري و تشريك مساعی

تغييرات محيط كسب و كار و بهره برداري ازآن

داشته باشند.

تغييرات معرفی گرديده است .در چنين محيطی،



3

مديريت تغيير و عدم اطمينان  :زمانی

هر سازمان بايد توان توليد همزمان محصوالت

كه هربخش از محيط شركت تغيير می

متفاوت و با عمر كوتاه ،طراحی مجدد

يابد ،شركت براي سازماندهی مجدد

محصوالت ،تغيير روش هاي توليد ،و توان

سيستم هاي انسانی و فنی خود،از

واكنش كارآمد به تغييرات را داشته باشد .سازمان

انعطاف الزم برخوردار بوده و به تطابق

ها براي پاسخگوِيی به تغييرات محيط كاري خود،

و سازگاري با تغيير بسنده نكند بلكه

به شماري از قابليت هاي متمايز نيازمندند .از

بدنبال كسب سود و مزيت از تغيير

ديدگاه گلدمن و همكارانش يك سازمان جهت

باشد.

دست يابی به چابكی بايد توانايی و شايستگی



افراد و اطالعات :سازمان چابك می

انجام عمليات و فعاليت هاي سودمندانه در محيط

كوشد تا از تاثير اطالعات و افراد بهره

رقابتی متغير و غير قابل پيش بينی را در نهايت

گرفته و از طرفی ،مشوق نوآوري و
7

5

Iacocca Institute
Goldman et al

6

37

Saticfaction customer
Cooperation
9
Mastering Change and Uncertainly
8

ارائه الگویی جهت ارزیابی چابكی شركت سایپا با استفاده از سیستم هاي استنتاج فازي

ابتكار در سراسر سازمان باشد به

جدول شماره  1مروري دارد بر مطالعات

طوري كه مدير بتواند منابع اطالعاتی

انجام شده در زمينه قابليت هاي چابكی توسط

مورد نياز افراد را در زمان مناسب در

خبرگان چابكی در داخل و خارج كشور.

دسترس آنها قرار دهد.

جدول ( :)1قابليت هاي چابكی
مرجع

شاخص

شريفی و ژانگ 1333

پاسخگوئی ،انعطاف پذيري ،شايستگی ،سرعت

گلدمن و همكارانش ،1332

رضايت مشتري ،مديريت تغيير و عدم اطمينان ،تشريك مساعی ،افراد و اطالعات

بسانت و همكارانش 1001

فرايند چابك ،استراتژي چابك ،افراد چابك ،ارتباط چابك

لين و همكارانش 1002

پاسخگوئی ،انعطاف پذيري ،شايستگی ،سرعت

يعقوبی و همكاران 1011

رضايت مشتري ،مديريت تغيير و عدم اطمينان ،تشريك مساعی ،افراد و اطالعات

روش گردآوری داده:

دراين تحقيق به منظور ارائه مدل اوليه از روش

به منظور گردآوري اطالعات مورد نياز

مصاحبه اكتشافی به موازات كتابخانهاي بهره

جهت مبانی نظري تحقيق و در راستاي تشكيل

گرفته شده و سپس با استفاده از پرسشنامه اقدام

مدل مفهومی از روش اسنادي و كتابخانهاي و

به اخذ نظر خبرگان گرديده است.

بررسی جديدترين مقاالت علمی و كتب اصلی

به طور كلی دو نوع پرسشنامه در اين تحقيق

مربوط به ارزيابی شركت هاي خودرو ساز هاي و

به كار گرفته شده كه پرسشنامه اول به منظور

چابكی استفاده شده .همچنين به منظور پااليش و

اعتبارسنجی مدل مفهومی طراحی گرديده است

نهايی نمودن مولفههاي چابكی مدل مفهومی ارائه

كه داراي

سوال به صورت تركيبی از سواالت

شده درشركت خودرو سازي ،از نظر خبرگان

باز و بسته میباشد .پرسشنامه نهايی جهت

استفاده شده است.

اندازهگيري مولفههاي چابكی (وروديهاي )FIS

نهايتاً از روش پيمايشی از يك سو به منظور
پيادهسازي الگوي طراحی شده در سازمان مورد

در سازمان مورد مطالعه بوده كه در قالب سوال
بسته طراحی ،توزيع و جمعآوري گرديده است.

نظر استفاده شد.
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شايان ذكر است كه در مرحله طراحی سيستم

و نوگرايی) افراد و اطالعات (مشاوره الكترونيكی

استنتاج فازي جهت استخراج نظرات خبرگان از

به مشتريان ،كاركنان چند منظوره و منعطف ،ميزان

روش مصاحبه و پرسشنامه شفاهی استفاده گرديد.

شايستگی پرسنل براي تصميم گيري ها ،زمان

از آنجائيكه پژوهش حاضر نگرش سنجی نبوده

اكتساب مهارت هاي جديد فن آوري اطالعات و

لذا نيازي به تعميم نتايج حاصل از پژوهش به كل

نرم افزار) ارائه شده است.

جامعه ) (Nندارد .در حقيقت محدوديت

ابتدا جهت اعتبار بخشيدن به مدل و هم

دسترسی به خبرگان و امكان پاسخدهی آنها

چنين براي جامع و كامل تر شدن و لحاظ نمودن

جامعه آماري را مشخص میكند .جامعه آماري

ديدگاه هاي بيشتر ،مدل در اختيار گروه خبره قرار

اين تحقيق در فرآيند استخراج مدل مفهومی،

گرفت .سپس به منظور اجماع نظر خبرگان و

اعتبارسنجی آن و همچنين طراحی سيستم استنتاج

پااليش و نهايی كردن شاخص هاي قابليت هاي

فازي شامل  10نفر از خبرگان شركت خودرو

چابكی و اعتبار سنجی مدل مفهومی از تكنيك

سازي و مديران میباشد.

دلفی استفاده گرديد .جهت پياده سازي اين

ارائه و تايید مدل مفهومی

پژوهش ،پرسشنامه اي تهيه و براي خبرگان ارسال

براساس مرور ادبيات و بررسی مقاالت در

گرديد و از آنها خواسته شده تا به صورت گزينه

زمينه قابليت هاي چابكی ،مدل اوليه اين پژوهش

هاي كيفی (خيلی كم ،كم ،متوسط ،زياد ،خيلی

با اقتباس از مدل گلدمن ،با مولفه هاي رضايت

زياد) موافقت خود را با هر يك از شاخص ها

مشتري (خدمات پس از فروش ،نظارت مشتري

بيان كنند .با توجه به گزينههاي پيشنهادي و

در طراحی و ارائه خدمات ،ارزيابی نتايج مشتريان

متغيرهاي زبانی تعريف شده در پرسشنامه ،نتايج

به صورت سيستماتيك ،زمان تحويل كاال ،كيفيت

حاصل از بررسی و پاسخهاي ارائه شده به اين

محصوالت) تشريك مساعی (ميزان استفاده از

شرح بود كه تقريباً همه خبرگان نظر دهنده در

مشاورين در تصميم گيري ها ،ميزان انجام كار

اين پژوهش باالي  % 0اين مدل را مطلوب

تيمی ،همكاري و ارتباطات سازمانی ،رايطه

ارزيابی كرده اند كه جدول شماره  1به آن اشاره

نزديك با تامين كنندگان) مديريت تغيير (انعطاف

دارد .الزم به توضيح است در اين مرحله نقطه

پذيري سازمان ،كاهش مقاومت در برابر تغيير،

نظراتی از خبرگان براي اصالح مدل دريافت

استقرار نظام منعطف توليد ،ترويج فرهنگ تحول

گرديد.
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جدول ( :)1امتياز شاخصهاي مدل از نظر خبرگان
شاخص هاي چابكی

ميانگين

واريانس

انحراف معيار

رضايت مشتريان

.12

113.01

11.314

افراد و اطالعات

2.

10 .

مديريت تغيير

30.92

11 .01

تشريك مساعی

3.1

199.91

10.913

10. 3

11.2

مدل مفهومی تحقیق
شكل شماره  1نشان دهنده قابليت هاي چابكی در شركت خودرو سازي و به بيان ديگر همان چابكی اوليه می
باشد.
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شكل ( :)1مدل مفهومی قابليت هاي چابكی
خدمات پس از فروش CS1
نظارت مشتري در طراحی و ارائه خدماتCS2

ارزيابی نتايج مشتريان به صورت سيستماتيك CS3

زمان تحويل كاالCS4
كيفيت محصوالتCS5
ميزان استفاده از مشاورين در تصميم گيري ها
C1

انجام كار تيمیC2
همكاري و ارتباط سازمانیC3

رابطه نزديك با تامين كنندگانC4
انعطاف پذيري سازمانی CM1
كاهش مقاومت در برابر تغييرCM2
استقرار نظام منعطف توليدCM3
ترويج فرهنگ تحول و نوگرايیCM4
مشاوره الكترونيكی به مشتريانPI1
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كاركنان چند منظوره و منعطف PI2
ميزان شايستگی پرسنل براي تصميم گيري هاPI3

زمان اكتساب مهارتهاي جديد فن آوري
و اطالعات و نرم افزارPI4

قابليت هاي چابكی

ارائه الگویی جهت ارزیابی چابكی شركت سایپا با استفاده از سیستم هاي استنتاج فازي

طراحی سیستم استنتاج فازی

هاي سيستم استنتاج فازي می باشد .همانطور كه

هنگامی كه اطالعات كامل و دقيقی از پديده

در شكل  1مشاهده می شود براي ارزيابی

مورد بررسی در دسترس نيست میتوان بر مبناي

وضعيت قابليت هاي چابكی ،ناگزير به طراحی و

منطق فازي و طراحی سيستم استنتاج فازي الگوي

معماري چهار زيرسيستم و يك سيستم استنتاج

رفتاري پديدهها را تحليل و پيشبينی نمود .در

فازي كلی بوده ايم كه هر زير سيستم نشان دهنده

سيستمهاي استنتاج فازي با مراجعه به خبرگان،

يكی از قابليت هاي چابكی بوده و سيستم استنتاج

نظرات تخصصی آنان در باب متغيرهاي الگو در

فازي كلی نشان دهنده تجميع چهار زير سيستم

قالب مجموعهاي از قواعد فازي اگر آنگاه دريافت

جهت دستيابی به قابليت هاي چابكی می باشد.

میشود اين مجموعه به منزله موتور استنتاج عمل

مجموعه درجههاي عضويت اعضاي يك

نموده و وروديهاي اين سيستم بر مبناي اين

مجموعه فازي مانند  Aبه نام تابع عضويت

موتور استنتاج تركيب شده و منجر به نگاشت

مجموعه  Aخوانده میشود تابع عضويت يك

فضاي ورودي به فضاي خروجی میگردد .فرايند

مجموعه فازي نگاشتی از اعضاي مجموعه  Aدر

استنتاج فازي ممدانی كه در اين پژوهش مورد

بازه ] 1و [0است به گونهاي كه ]: A → [1،0

استفاده قرار گرفته است را می توان در پنج بخش

در حالت كلی هر تابعی كه چنين نگاشتی را پياده

زير تفكيك كرد.

كند .میتواند به عنوان تابع عضويت يك مجموعه

.1

فازيسازي وروديها،

فازي مورد استفاده واقع شود .در اين پايان نامه از

.1

بكارگيري عملكردهاي فازي )(AND, or

دسته توابع گوسين براي اين منظور استفاده

.9

اجراي روش استلزام (داللت)

گرديده است .شكل شماره  1نمايانگر تابع

تجميع خروجیها

عضويت اوليه براي متغيير هاي زبانی ورودي و

فازيزدايی

خروجی سيستم استنتاج ارزيابی قابليت هاي

.
.2

آنچه در اين بخش به آن پرداخته می شود
نماي طراحی الگوي رياضی گام ها و نياز مندي

چابكی می باشد .بازه تغييرات براي متغيير هاي
ورودي و خروجی نيز بين 0 -10تعريف شده

78

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم ،مجله علمی مهندسی مدیریت نوین ،شماره  ،1دوره  ،2پیاپی  ،4بهار 1932

است .طراحی سيستم استنتاج فازي با نرم افزار
مطلب 10صورت گرفته است.

10

Matlab
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مهمترين بخش يك سيستم فازي پايگاه قواعد

با در نظر گرفتن مقادير مختلف (كم تا زياد) براي

آن است .اين پايگاه قواعد مجموعهاي از قوانين

قابليت هاي چابكی (رضايت مشتري )(CS

منطقی اگر آنگاه است كه منجر به نگاشت

تشريك مساعی) ،(Cمديريت تغيير) ،(CMافراد

متغيرهاي ورودي به متغير خروجی میگردد.

و اطالعات ) (PIو با توجه به دانش تجربی و يا

روشهاي گوناگونی نظير استفاده مستقيم از دانش

تخصصی خود ميزان خروجی يا در واقع همان

خبرگان ،روش خوشهيابی و روش عصبی -فازي

قابليت ها ي چابكی را تخمين بزنند .استنتاج

براي اين منظور استفاده میشوند .با توجه به

قوانين براي همه زير سيستم ها و سيستم استنتاج

داليل ذكر شده در بخش قبل و عملكرد منطقی

فازي كلی انجام شد .قوانين زير ،نمونه اي از

سيستمهاي فازي در اين پايان نامه از ابزار FIS

قوانين ايجاد شده توسط خبرگان براي سيستم

استفاده شده است.

استنتاج فازي كلی قابليت هاست.

بدين منظور از خبرگان خواسته شده است كه
با در نظر گرفتن اين مقادير براي متغيرهاي
ورودي و با توجه به تجربيات واقعی و يا دانش
علمیشان در مورد متغير خروجی قضاوت نمايند.
به طورمثال ،سيستم استنتتاج فازي ارزيابی قابليت
هاي چابكی داراي چهار ورودي رضايت مشتري،
تشريك مساعی،مديريت تغيير،افراد و اطالعات
بوده و خروجی آن ميزان قابليت هاي چابكی می

If (CS1 is High) and (CS2 is High) and
(CS3 is High) and (CS4 is Low) and
(CS5 is High) then (CS is
)Medium_to_High
If (CS1 is High) and (CS2 is High) and
(CS3 is High) and (CS4 is Low) and
(CS5 is Medium) then (CS is
)Medium_to_High
If (CS1 is High) and (CS2 is High) and
(CS3 is High) and (CS4 is Low) and
)(CS5 is Low) then (CS is Medium

باشد .در اين جا از خبرگان در خواست می شود
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شكل شماره  9نماي سه بعدي تشريك

ورودي را بر يك مولفه خروجی به نمايش

مساعی را نشان میدهد .كه در آن طول و عرض

میگذارد .همانطور كه در شكل شماره  1مشهود

منحنی دو شاخص يعنی ميزان استفاده از

است در صورتی كه ميزان استفاده از مشاورين در

مشاورين در تصميم گيري ها ( )c1و انجام كار

تصميم گيري ها و انجام كار تيمی هر كدام به

تيمی ( )c2بوده و ارتفاع آن نشاندهنده قابليت

ماكزيمم مقدار خود يعنی عدد  10دست بيابند در

تشريك مساعی cمیباشد .ساختار اين منحنیها

اين صورت تشريك مساعی نيز به ميزان ماكزيمم

به گونهاي است كه تأثير مقادير دوتايی متغيرهاي

خود نزديك میگردد.

شكل ( :)3منحني تشريك مساعي با در نظر  C1و  C2به عنوان ورودي

در اين پژوهش از آزمون شرايط حدي براي

قابليتهاي چابكی شكل  1را در نظر بگيريم كه

اعتبار سنجی مدل رياضی استفاده شده است .در

داراي چهار ورودي (رضايت مشتري ،تشريك

اين آزمون مقدار ورودي هاي سيستم استنتاج

مساعی ،مديريت تغيير و افراد و اطالعات)

فازي در حالت هاي مختلف (بسيار زياد و بسيار

میباشد و خروجی آن نيز بيانگر قابليتهاي

كم) تغيير داده شده و ميزان حساسيت مدل در

چابكی است همانطور كه در جدول شماره 9

برابر اين تغييرات بررسی می شود .قابل ذكر است

مشهود است مدل در برابر تغييرات متغيرهاي

كه در تحقيق حاضر مقدار كمينه متغيرهاي

ورودي از بسيار كم (صفر) تا بسيار زياد رفتار

ورودي صفر و مقدار بيشينه آن  10میباشد .به

كامالً منطقی ارائه میكند.

عنوان نمونه اگر  FISطراحی شده جهت ارزيابی
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جدول ( :)9تأثير تغييرات رضايت مشتري،تشريك مساعی ،مديريت تغيير و افراد و اطالعات بر قابليتهاي چابكی
خروجی FIS

وروديهاي FIS
افراد و اطالعات

مديريت تغییر

تشريك مساعی

رضايت مشتری

قابلیتهای چابکی
0/31

0

0

0

0

2

2

2

2

2

10

10

10

10

3/13

در اجراي اين آزمون ،چهار زير سيستم و يك

) ،(c4انعطاف پذيري سازمانی ( ،)cM1كاهش

سيستم استنتاج فازي كلی ،رفتار منطقی نسبت به

مقاومت در برابر تغيير ( ،)cM2استقرار نظام

مقادير حدي ورودي ها از خود ارائه نمودند كه

منعطف توليد ) ،(cM3ترويج فرهنگ تحول و

اين نشانگر اعتبار مدل طراحی شده می باشد.

نوگرايی ) ،(cM4مشاوره الكترونيكی به مشتريان

نتايج حاصل از اجرا و پیاده مدل در

( ،)PI1كاركنان چند منظوره و منعطف (،)PI2

شرکت خودرو سازی سايپا

ميزان شايستگی پرسنل در تصميم گيري ها

جهت پياده سازي عملی مدل اين پژوهش
تكميل پرسشنامه نهايی ،از كارشناسان داراي رتبه
چهار و پنج شركت خودرو سازي سايپا استفاده
شد .جهت پياده سازي سيستم استنتاج فازي
ارزيابی قابليت هاي چابكی (شكل  )1نيازمند
ورودي هريك از زير سيستم هاست .اين هفده
ورودي بشرح زير می باشند.
خدمات پس از فروش ( ،)cs1نظارت مشتري
در طراحی و ارائه خدمات ( ،)cs2ارزيابی نتايج
مشتريان به صورت سيستماتيك ( ،)cs3زمان
تحويل كاال ( ،)cs4كيفيت محصوالت(،(cs5
ميزان استفاده از مشاورين در تصميمی گيري
ها( ،)c1انجام كار تيمی ( ،)c2همكاري و ارتباط
سازمانی ) ،(c3رابطه نزديك با تامين كنندگان

) (PI3زمان اكتساب مهارتهاي جديد فن آوري
ها و اطالعات و نرم افزار ) .(PI4بدين منظور
پرسشنامه اي طراحی گرديد و از پاسخ دهندگان
خواسته شد نقطه نظرات خود را در مورد ارزيابی
هريك موارد باال با توجه به اطالعات خود از
شركت خودرو سازي سايپا ،با عالمت گذاري در
پيوستار كه از  0تا  10تعريف شده است،
مشخص نمايند .اين پيوستار از پايين (، )Lپايين
رو به متوسط ) (LMمتوسط ( ، (Mمتوسط رو
به باال ( ،)MHو باال ( )Hتشكيل شده است .از
آنجائيكه پرسشنامه بكاربرده شده در اين مرحله از
نوع فاصله اي بوده لذا جهت تجميع نظر پاسخ
دهندگان در هر يك از سواالت از روش ميانگين
هندسی استفاده شده است .براي اجراي سيستم
استنتاج فازي قابليت هاي چابكی با وارد كردن
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ورودي هاي (اعداد رديف سوم) ميزان خروجی

سيستم استنتاج فازي اصلی ،خروجی اين سيستم

()FIS4،FIS3،FIS2،FIS1

(قابليت هاي چابكی) محاسبه می گردد .جدول

محاسبه می گردد و با وارد كردن خروجی زير

شماره وضعيت قابليت ها و هر يك از شاخص

سيستم ها (اعداد رديف چهارم) ،به عنوان ورودي

هايشان را در شركت سايپا نمايش می دهد.

سيستم

زير

جدول ( ) :مقادير و رودي و خروجی سيستم استنتاج فازي قابليت هاي چابكی در شركت خودرو سازي سايپا
میانگین
قابلیت ها

رضايت مشتری

تشريك مساعی

شاخص ها

(1.5متوسط)

خدمات پس از فروش (متوسط)

.01

نظارت مشتري در طراحی و ارئه خدمات (متوسط)

.31

ارزيابی نتايج مشتريان به صورت سيستماتيك (متوسط)

2. 3

زمان تحويل كاال (متوسط)

.99

كيفيت محصوالت (متوسط)

2.19

ميزان استفاده از مشاورين در تصميم گيري ها (متوسط)

2.33

انجام كار تيمی (متوسط)

.12

همكاري و ارتباطات سازمانی (متوسط)

2.3

رابطه نزديك با تامين كنندگان (متوسط)

.02

انعطاف پذيري سازمانی (متوسط)
مديريت تغییر

افراد و اطالعات

كاهش مقاومت در برابر تغيير (متوسط)
استقرار نظام منعطف توليد (متوسط رو به باال)

.11

ترويج فرهنگ تحول و نوگرائی (متوسط)

2.9

مشاوره الكترونيكی به مشتريان (متوسط)

.

نيروي انسانی منظوره و منعطف (متوسط)

2.19

ميزان شايستگی پرسنل براي تصميم گيري ها (متوسط)

2. 9

زمان اكتساب مهارتهاي جديد فن آوري اطالعات و نرم افزار

بحث و نتیجه گیری

1

2.0
2. 2

(متوسط)

1

1..5

1..5

2. 9

امروزه چابكی از سوي سازمان ها ي معاصر به

هدف اصلی اين پژوهش ،ارائه مدلی جهت

عنوان مزيت رقابتی در محيط پرتالطم و غير قابل

ارزيابی قابليت هاي چابكی شركت خودرو سازي

پيش بينی كنونی شناخته شده است .از آنجا كه

سايپا می باشد .تغييرات و چالش هاي محيط

پياده سازي و اجراي چابكی ملزم به شناخت و

كسب و كار كنونی موجب غير قابل پيش بينی

تقويت قابليت ها می باشند در پژوهش حاضر

شدن بازارهاي كنونی گرديده است.

ابتدا به ارائه مدلی جهت شناخت عوامل چابكی و

77

ارائه الگویی جهت ارزیابی چابكی شركت سایپا با استفاده از سیستم هاي استنتاج فازي

همچنين تجريه و تحليل سطح چابكی موجود

نظرات مشتريان در رايطه با كيفيت و ويژگی هاي

پرداخته ايم .در اين پژوهش با رويكردي مبتنی

محصوالت خود ،در راستاي نهادينه نمودن توليد

با سيستم استنتاج فازي  FISاقدام به ارزيابی

سفارشی تصميمات الزم را اتخاذ نمايند.

قابليت هاي چابكی (رضايت مشتري ،تشريك

از ميانگين هاي به دست آمده در مورد شاخص

مساعی ،مديريت تغيير ،افراد و اطالعات) گرديد.

هاي قابليت تشريك مساعی در شركت سايپا ،می

در مطالعه موردي انجام شده ،ميزان مولفه ها ي

توان نتيجه گرفت كه هر چهار شاخص ميزان

رضايت مشتري (متوسط) ،تشريك مساعی

استفاده از مشاورين در تصميم گيري ها ،انجام

(متوسط) ،مديريت تغيير (متوسط) ،افراد و

كار تيمی ،همكاري و ارتباطات سازمانی ،رابطه

اطالعات (متوسط) ،خروجی نهايی سيستم يعنی

نزديك به تامين كنندگان در سطح متوسط قرار

قابليت هاي چابكی شركت خودرو سازي سايپا

دارند .در اين ميان شاخص ميزان استفاده از

در سطح متوسط قرار دارد .شاخص انجام كار

مشاورين در تصميم گيري ها نسبت به سه

تيمی ،استقرار نظام منعطف توليد ،زمان تحويل

شاخص ديگر از ميانگين پايين تري برخوردار

كاال ،رابطه نزديك با تامين كنندگان ،قوي ترين و

است و می طلبد سازمان ها جهت اخذ تصميمات

شاخص نظارت مشتري در طراحی و ارائه

مهم سازمانی ،از مشاورين خبره استفاده بيشتري

خدمات ،مشاوره الكترونيكی به مشتريان ،ضعيف

نمايد.

ترين شاخص ها در اين شركت بوده اند.

از ميانگين هاي به دست آمده در مورد

از ميانگين هاي به دست آمده در مورد شاخص

شاخص هاي قابليت افراد و اطالعات در شركت

هاي قابليت رضايت مشتري در شركت سايپا ،می

سايپا ،می توان نتيجه گرفت كه هر چهار شاخص

توان نتيجه گرفت كه هر پنج شاخص خدمات

مشاوره الكترونيكی به مشتريان ،كاركنان چند

پس از فروش ،نظارت مشتري در طراحی و ارائه

منظوره و منعطف ،ميزان شايستگی پرسنل براي

خدمات ،ارزيابی نتايج مشتريان به صورت

تصميم گيري ها ،زمان اكتساب مهارتهاي جديد

سيستماتيك ،زمان تحويل كاال ،كيفيت محصوالت

فن آوري اطالعات و نرم افزار در سطح متوسط

در سطح متوسط قرار دارند .در اين ميان شاخص

قرار دارند .در اين ميان شاخص مشاوره

نظارت مشتري در طراحی و ارائه خدمات نسبت

الكترونيكی به مشتريان نسبت به سه شاخص

به چهار شاخص ديگر از ميانگين پايين تري

ديگر از ميانگين پايين تري برخوردار است و می

برخوردار است و می طلبد سازمان نسبت به اخذ

طلبد سازمان با ارتقاء سيستم هاي ارتباطی خود با
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مشتريان ،اطالعات مورد نياز را در اختيار آنها

تحليل شكاف موجود بين سطح

قرار دهند.

چابكی فعلی و سطح چابكی مورد

و در نهايت ،پيشنهادات زير براي تحقيقات آتی،

نياز.

ارائه می گردد.





بررسی تعامل بين ويژگیهاي چابكی
(قابليتها و توانمندسازي ها) به

)Process Network)(ANP
براي بررسی تعامل بين شاخصها

) (ANFISدر الگوي ارزيابی چابكی

و زيرشاخصهاي چابكی شركت

شركت هاي خودرو سازي ،بطوريكه
شبكه به صورت تجميعی و يكسويه
نبوده (تعامل بين قابليت هاي چابكی
لحاظ شود) و قابليت پذيرش بازخورد
را دارا باشد.
بررسی تاثير عوامل محيطی از جمله
عوامل اجتماعی و حقوقی ،محيط
رقابتی ،نيازهاي مشتري ،فناوري
محركهاي عملكرد داخلی در تشخيص
سطح چابكی مورد نياز و تجزيه و
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(Analytic

شبكهاي فازي

صورت شبكههاي فازي مبتنی بر شبكه



استفاده از تكنيك فرآيند تحليل

هاي خودرو سازي.
فقدان وجود ابزاري كارا جهت ارزيابی چابكی
شركت خودرو سازي محقق را بر آن داشت كه
الگويی جهت ارزيابی آن پايهريزي نمايد كه در
اين راستا از ابزار قدرتمند سيستمهاي استنتاج
فازي جهت ارزيابی چابكی استفاده شد كه با
توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد پيشينه
تحقيق به كار گيري اين روشدر اين حوزه
مقولهاي جديد میباشد.
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Modeling the agility evaluation in SAIPA company using Fuzzy
Inference System



J.Javaheri



Dr.N.Pilevari Salmasi

ABSTRACT
This study is aimed at presenting a model for evaluation of the agility abilities
(customer satisfaction, coordination, change management and personnel and
information) of Saipa Automobile Manufacturing Co. using the fuzzy inference
system (FIS).
Firstly, the research pre-model based on a review of literature was presented to the
experts. After the corrections made regarding the consensus of the experts and
Delphi technique, characteristics and components of the research model were
finalized. The obscurity ad complexity of the characteristics of agility abilities of
the qualitative indices and adoption of linguistic variables for the purpose of
receiving information from the experts made the researcher to employ the fuzzy
inference system to analyze the data concerning the model characteristics. Using
the values yielded by fuzzy inference systems designed, examination and
evaluation of the condition of agility abilities of the intended organization will be
feasible. Moreover, in order to extract rules of the fuzzy inference system, which
is based on the expert knowledge, interviews were conducted with the experts.
Then, using the values provided by the fuzzy inference system designed,
examination and evaluation of the condition of agility abilities of the intended
organization will be feasible. In general, two types of questionnaire were applied
in this study: the first one was designed to validate the conceptual model and
copies of the final questionnaire were distributed and collected for the purpose of
measuring agility characteristics (FIS inputs). Such an evaluation assists the
managers in analyzing the gap between the current level and ideal level of abilities
and provides them with more valid data for decision-making. The system output
indicates that the level of agility of the abilities of customer satisfaction,
cooperation, change management and personnel and information is medium. The
condition of agility abilities of Saipa Co. was evaluated based on the research
results. Finally, some suggestions were presented to improve the current status of
Saipa Co.
Keywords: Organizational Agility, Agility Abilities, Fuzzy Inference System
(FIS).
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