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   اجرایی مدیریتی  پژوهشنامه  
   پژوهشی–                                                                                                           علمی 

  88 نیمه ی دوم ،)36پیاپی (2 ی شماره، منهسال   
                       نیتأم  یو سنجش چابکی در زنجیره یابیارز

  ) موردی ییک مطالعه(
  18/9/1388:تاریخ پذیرش      12/2/1387:تاریخ دریافت 

  ∗احمد جعفرنژاد   
  ∗∗درویش مریم

  
  دهیچک

ن یـ بـه ا  . ل شـده اسـت    یک کسب وکار تبـد    نفّی جز ال  یر وآشفتگ یی از بازارها تغ   یاریدر بس       
 هماهنـگ   ین حال برا  یدر ع  و    کنند ت را قبول  ید عدم قطع  ین با ی تأم یرهایران زنج یب، مد یترت

.  توسـعه دهنـد     و  را سازماندهی  ی مناسب ی استراتژ ، قابل قبول  یا نهیساختن عرضه وتقاضا با هز    
، ی طراحـ  ی بـرا  یچ روش ی ه یاز نظر عمل  . ده شده است  ین نام ی تأم ی  رهی زنج ی، چابک یین توانا یا

 بـه طـور کامـل آن را         ن وکاربران ین چابک وجود ندارد که محقق     ی تأم یها رهی زنج یابیارز اجرا و 
 یهـا  شش شده اسـت بـا در نظـر گـرفتن شـاخص            ن مقاله، کو  ین درا یبنابرا. قبول داشته باشند  

ک یـ  ی، چـابک ی اصـل ی به عنـوان شـاخص هـا   یستگیشا ، سرعت و ییگو ، پاسخ یریانعطاف پذ 
                نی تــأم یرهیــن زنجیهمــ  دری چــابکی عوامــل محــدود کننــده ده وین ســنجی تــأمی رهیــزنج

ات مربوطه قیتحق ین منظور با بررسیبد. دشو ییشناسا، )مین شرکت مورد مطالعهأ تی زنجیره( 
ـ        مدل یریکارگه  ها استخراج و سپس با ب      ر شاخص یز  ی اعـداد فـاز    کاربـستن ه  هـای ریاضـی و ب

  . ارائه شده است،نی تأمی رهی زنجی چابک سنجشی برایشاخص
  

  ، اعداد فازینی تأمی هریابک، زنج چ تأمینی هری،زنجیچابک: یدی کلیواژه ها

                                                 
   jafarnjd@ut.ac.irتهران مدیریت دانشگاه  یدانشیار دانشکده -نویسنده مسئول  ∗
   mdarvish@yahoo.comتهرانی دانشگاه کارشناس ارشد مدیریت صنعت ∗∗
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  مقدمه -1
رات ییـ بـه رو هـستند کـه از تغ    د رویار شدی بسیها با رقابت  از شرکت  یاریامروزه بس      

 یان ناشـ  ی مـشتر  یر درتقاضاها یی به وجود آمده در بازار و تغ       ی ها ی و نوآور  یکیتکنولوژ
 ک و یانـداز اسـتراتژ   ها درکسب و کار، چـشم        تیر اولو ییت، باعث تغ  ین وضع یا. دشو یم
معاصر شده   د و ی جد یها  مدل ی حت یدر موارد   و ی سنت یها ت مدل ال رفتن صحّ  ؤر س یز

 یرات بـازار چـابک    ییـ ع بـه تغ   ی سـر  ییگـو   پاسخ ییتوانا). 465 :2002ن،  یه ول یش(است  
       ی بنگـاه هـا تلقـ      یبقـا  ت و ی موفق یعنوان عامل اصل  ه  شود که در بازار امروز ب      یده م ینام
د ی با یار رقابت ی بس ین بازارها یع در ا  یرات سر یی با تغ  یها به منظور همگام     بنگاه . شود یم

 یا، از طرف  ی پو یجاد مشارکت ها  یبنگاه ها با ا   . ت را کنار بگذارند   یری مد ی سنت یها روش
 برآورده  یگر برا ید کیگر به صورت مشترک با      ی شوند واز طرف د    یگر متحد م  ید کیبا  

         دا یـ  برنـده دسـت پ     –ت بـه هـدف برنـده        یـ و در نها  ،  ر رقابت ر بازا یّ متغ یازهایساختن ن 
         ن یگزین جــای تــأمیره هــایــجــه، زنجیدر نت). 197  :2003گــران، یلــو و د( کننــد یمــ

 درون هـر    ،نیـ ا عـالوه بـر   . ت در رقابت شـده انـد      ی موفق یل به ابزارها  یشرکت ها و تبد   
 دست  ی از چابک  ی کنند تا به سطح    یرگر همکا ید کید با   ین شرکت ها با   ی تأم ی  رهیزنج

 شـرکت هـا از   یتمام. شرکت ها به صورت جداگانه است      ک از ی هر ی چابک یابند که ورا  ی
 یابیند دسـت  ید با فرا  یفروشندگان با  د کنندگان و  ین کنندگان مواد خام گرفته تا تول      یتأم

ن یـ بـه ا  ). 126 :2001گـران،   یون هـوک و د    (ل باشـند    یـ ن چابک دخ  ی تأم ی  هریبه زنج 
 است که باعث برنده شدن      ین عوامل ین از مهم تر   ی تأم ی  هری در زنج  ی چابک یب ارتقا یترت

ن ی تـأم  ی  هریـ  زنج یابکدر رابطـه بـا چـ      ). 197 :2003گران،  یلو و د  ( شود   یدر رقابت م  
را   تـوان آن یست؟ و چگونـه مـ  یـ  چاً واقعـ یکه، چابک نی از جمله ا  است مطرح   یاالتؤس

 دسـت   ی از چـابک   یشوند کـه بـه سـطح       یچگونه متوجه م  ها    کرد؟ سازمان  یریاندازه گ 
د ی خود را داشته باشد چگونه بای سطح چابکی قصد ارتقا ی که شرکت  یاند؟ درصورت  افتهی

ـ (؟  کنـار زنـد   ن راه را    یموانع موجود درا    حاضـر   ی  درمقالـه ). 286 :2006گـران،   ین ود یل
ن ی تـأم  ی  هریـ زنج در   ی چـابک  ی و موانـع ارتقـا     یریـ ن، انـدازه گ   ی تـأم  ی  رهیـ  زنج یچابک

  .دشو یم ن ییدرشرکت مورد مطالعه تع
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  ن چابکی تأمه یریزنج -2
ا یـ  خودمختـار    یها  که از بنگاه   استک  ی از ساختار توپولوژ   یا ن شبکه ی تأم ی  رهیزنج     

ل یـ د، تحو یـ گر تدارکات، تول  ید کی با   یها همگ  ن بنگاه یا. ل شده است  یمه مختار تشک  ین
 وجـود دارد کـه      یک بنگاه اصـل   ین  ی تأم ی  هریدر هر زنج  . هند د یر کارها را انجام م    یوسا
ز اسـتفاده از    یـ  اطالعات مربوط به تقاضـا و ن       ین برمبنا ی تأم ی  رهی زنج یکربندیول پ ؤمس
ره یـ  بـه ارزش در کـل زنج       یابی دست ی برا ی، مواد واطالعات به عنوان ابزار     یانات مال یجر

 شود ی را شامل مییک شرکت هان چابی تأم ه ی ریزنج). 198 :2004گران،  یلو ود (است  
گـر وابـسته   ید کیـ  بـه  یاتیـ  اما ازنظـر عمل ، باشندیگر جدا مید کی ازیکه از نظر قانون 

 و مراکـز     د کننـدگان  یـ ن، تول ن کنندگان، طراحـا   یها، تأم  رکتن ش ی ا ی  از جمله . هستند
 یان اطالعـات بـازخورد    یجر  مواد و  یان رو به جلو   ی جر باها   ن شرکت یا. باشند یع م یتوز
 و انعطـاف    یری انطبـاق پـذ    یارتقـا  ن چابک بر  ی تأم ی  هرینجز. ابندی یوند م یگر پ ید کیبا
 یبـه بازارهـا     را ثرؤع و مـ   ی و عکس العمـل سـر       ییگو ت پاسخ یقابل د دارد و  ی تأک یریپذ
ک در نظـر    یـ ست و   یـ ن قرن ب  یم تأم یعنوان پارادا ه  ن ب ی تأم ی  هری زنج یچابک. ر دارد یّمتغ

 یل شدن به رهبران ملـ     ی که قصد تبد   ییها  شرکت ی برنده برا  یژشود و استرات   یگرفته م 
  ).286 :2006گران، ین ودیل( شود ی می را دارند، تلقین المللیو ب

د منعطـف   ی تول یستم ها ی و مفهوم س   یدی در سازمان ها به کارکرد تول      یمفهوم چابک     
رطـول قـرن     دانـست کـه د     یی هـا  یژگی از و  ی توان ناش  ید چابک را م   یتول.  گردد یباز م 

ت هـا   یـ  وحذف عـدم قطع    یت، استاندارد ساز  ی از جمله ،عقالن   ،د بودند یف تول ستم معرّ یب
  پاسخ -1 شود ی را شامل می دو عامل اصلیمفهوم چابک). 398 :2005گران،یت و دیوا(

به صورت مناسـب و درزمـان       ) رمنتظرهی شده و چه غ    ینیش ب یچه پ ( رات  یی به تغ  ییگو
هـا   رات به فرصـت و سـود بـردن از آن          ییل تغ یرات وتبد ییاز تغ  یبهره بردار  -2؛  یمقتض

  ). 496 :2000 ، یفیژانگ و شر(
 ی ارتقای مشارکت برا-2 ؛ی مشتر ی اغنا -1 را شامل    ی چابک یگلدمن چهار بعد اصل        

ر اطالعات و   ی نفوذ تأث  -4 ؛تیر وعدم قطع  ییط برتغ  تسلّ ی برا یسازمانده-3 ؛سطح رقابت 
دند کرمشاهده  ) 2000 (یفیژانگ وشر ). 129 :2001گران،  یهوک ود ون  ( داند   یافراد م 

 یدهایـ  در برابر تهدیرمنتظره، بقایرات غ یی بنگاه درکنترل تغ   یی اصوالً با توانا   یکه چابک 
 یتـ ی مز یرات بـه فرصـت هـا      ییـ ل کـردن تغ   یط کسب وکار و تبد    ی سابقه ازطرف مح   یب
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 منتظـره، بـه منظـور بقـا در    ر ی غیا تسلط برچالش ه   یی را توانا  ی چابک نآنا. ارتباط دارد 
ت یها به مز ل آنیرات و تبدیین تغیرمنتظره و سود بردن از ای غیطی محیدهایبرابر تهد

گـران سـازمان    ی کـه گلـدمن و د      یدرحال). 496 :2000،  یفیژانگ وشر (ده اند   کرف  یتعر
 بـودن،   ایـ پو.  داننـد  ی م یت رقابت ی به مز  یابیت دست ی قابل یا و دارا  ی پو یچابک را سازمان  

ه داشـته   یر تک ی انعطاف پذ  یندهای دانش و فرا   ی   سازمان برتوسعه  ی رقابت ی استراتژ یعنی
دتر و  یـ ف جد یـ تعر: ر سـازد  یّ متغ یها تین موقع ی به ا  ییگو باشد که آن را قادر به پاسخ      

ت ی با قابل  یک بنگاه چابک، کسب وکار    ی« : ده است   کرد ارائه   ی ک  را ی از چابک  یکامل تر 
ع در پاسـخ    ین بنگاه قادر به انطباق سـر      یا.  است یت انطباق باال و قو    یلع، قاب یحرکت سر 

 و ینــیش بیر قابــل پــیــ غی بــازار و خواســته هــایهــا ع، فرصــتیرات و وقــاییــبــه تغ
 که سـرعت،  ییندها و ساختارهای فرابر ین کسب وکاریچن. ان است ی مشتر ی  رمنتظرهیغ

 کـه   ی بـه طـور    ،ده اسـت  رکـ  یه گـذار  یند سرما ک یل م ی وقدرت را تسه   یریانطباق پذ 
 ی را در فضایدن به عملکرد رقابتی رسیی آورد که توانایوجود مه ب پارچه را کی یبنگاه

 ی جـار  یهـا  تیـ  برد و مناسب فعال    یا باال م  یار پو ی و بس  ینیش ب یرقابل پ یکسب وکار غ  
 ی مفهـوم  ی سازمان ی دهد که چابک   ی نشان م  یر به خوب  یف و تفاس  ین تعار یا .»بنگاه است 

رد یـ  گ ی از سـازمان را در برمـ       ی متفـاوت  ی است و جنبه هـا     یبعد  گسترده و چند   اریبس
 درکـسب وکـار     یتی را قابل  یل چابک یستوفر و تأو  یکر) . 119 :2006گران،  یسوافورد و د  (
ک و ی لجستیندهای، فرای اطالعاتیستم های، سی سازمانی ساختارهای دانند که تمامیم

ک سـازمان چابـک، انعطـاف       یـ  یدیـ  کل یژگیو. رد  ی گ یبه خصوص نگرش ها را دربر م      
ک مفهـوم کـسب     یـ  به عنوان    ی چابک ی  شهی کنند که قطعاً، ر    یان م ی ب نآنا.  است یریپذ

). 301؛ 2002ل، یـ ستوفر و تاو  یکر(گردد   یباز م  رید انعطاف پذ  ی تول یستم ها یوکار به س  
 بوطـه  مر اتتحقیقـ د در   ی تول یری وبه خصوص انعطاف پذ    یریکه انعطاف پذ   نیبا وجود ا  

درابتـدا،  .  کمتر مـورد توجـه بـوده اسـت         یچابک،   قرار گرفته است   ی مورد بررس  یبه خوب 
رات ییـ ر است که باعث سرعت در تغ      ید انعطاف پذ  یون راه تول  ین بود که اتوماس   یفرض برا 

شتر بـه   یـ  ب ییگـو  جـه، پاسـخ   ی و درنت  ،ن آالت یم ماشـ  ی مثل کاهش زمان تنظ    ، شود یم
ر یپـذ   انعطـاف ی دهیـ ن ایـ بعـدها ا . دیـ  آیه وجود مب محصول وحجم ب   یرات در ترک  ییتغ

 بـه عنـوان     یافت و مفهـوم چـابک     یز بسط   ی گسترده تر کسب و کار ن      ی  نهید به زم  یدرتول
 را  ی از محققان چـابک    یاری بس . )37 :2000ستوفر،  یکر(وجود آمد   ه   ب ی سازمان یکردیرو
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قات انجـام گرفتـه    ی از تحق  یاریاساس بس .  درنظرگرفته اند  یریبه عنوان بسط انعطاف پذ    
 یکـه هـر دو     نیبا وجود ا  .  دارد یری و انعطاف پذ   ین چابک یتفاوت ب   از یدررابطه با چابک  

 از نظـر    ی چـابک  -یری انعطـاف پـذ    ی  ر مرتبط هستند، رابطـه    ییت تغ یم به قابل  ین مفاه یا
. ت درنظرگرفتـه شـده اسـت      یـ  قابل -یستگی شا ی  ک رابطه یگران به صورت    یسوافورد و د  

د دارنـد و مقـدم      یـ  ها بردرون تأک   یستگی که شا  ی درحال ؛کز برخارج دارند  ت ها تمر  یقابل
 هـا   یستگیـ هـا از شا    تیـ ن معنا که قابل   یدر واقع به ا   .  شوند یت ها درنظرگرفته م   یبرقابل

 یگـران چـابک   یک، سـوافورد و د    یم اسـتراتژ  ین پـارادا  یـ با درنظرگرفتن ا  . شوند یمشتق م 
 در نظرگرفتـه انـد کـه از انعطـاف           ید خارج ی تأک  با یتین را به عنوان قابل    ی تأم  ی  هریزنج
هـا بـه     تیـ ن قابل ی شوند که خود ا    ی م ین ناش ی تأم ی  رهی زنج یندهای موجود درفرا  یریپذ

 :2006گـران،   یسـوافورد و د   ( شوند   ی مؤکد برخارج درنظرگرفته م    یها یستگیصورت شا 
 به  ییگو سخ حول پا  یتیری مد یتوان به صورت مفهوم    ی را م  یب چابک ین ترت یبه ا ). 120

ر ی نه تنها درگ   یدرواقع، چابک . دکرف  یان توص ی مشتر یا و تقاضاها  ی متالطم و پو   یبازارها
رات به عنوان   یین تغ یت از ا  یّ و کسب مز   یان است که با بهره بردار     ی به مشتر  ییگو پاسخ

ن ید درچنـد  یـ هـا با    شرکت ییگو  به منظور فراهم آوردن پاسخ     .استز مرتبط   یفرصت، ن 
.  منطبـق باشـند  یت هـا یـ  قابلیک دارای محصول، سـاخت ولجـست  ی سعهحوزه مثل، تو  

از یها ن  تین قابل ی فراهم آوردن ا   ی برا ی خاص ی ها یستگین حوزه ها، به شا    یک از ا  یدرهر
  ).28 :2008کر، یب(است 
ـ   ین و چابک  یت تأم یریزمان در رابطه با مد      هم یها شرفتیپ       وجـود آمـدن    ه   باعث ب
 ی بـرد بـرا  ی بـه عنـوان اسـتراتژ   ی که چابکی درحال،ابک شدن چ ی تأم ی  رهیم زنج یمفاه

 کـسب وکـار     یهـا  طیعنوان عامل بقا در مح    ه   ب یشرفت درنظر گرفته شده است و حت      یپ
هـا    بعد در شـرکت    ین قدم منطق  ی تأم یها رهیوجودآوردن زنج ه   ب  ی دهی ا ؛ شود ی م یتلق
 یان کرد که چـابک یب توان یب مین ترتیبه ا). 432 :2006،یفیل و شریاسماع( باشد  یم
 ی به آن چنـدان مفهـوم      یکرد کارکرد یرد و رو  ی کل نگر موردمطالعه قرار گ     یدید با د  یبا

ن مفهوم به ی ا . قملداد کرد  یکی ، استراتژ  یکی تاکت یجاه  را ب  ت آن ید اهم یندارد و البته با   
 ی  رهیـ ات زنج یـ  فراتر رفتـه و عمل     ی سازمان ی سنت یافته است که از مرزها    ی توسعه   یقدر

 یر بازار، به شرکا   ییدرحال تغ ط دائما   ی سازمان به شرا   یاثر بخش . دشو ین را شامل م   یمأت
 ی چـابک  ی نظـر  یمبنا). 247 :2001گران،  یپاور و د  ( دارد   یار بستگ ی سازمان بس  یتجار
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هـا و    تمسیـ  س یکند کـه در مفهـوم اصـل        ی م یروی پ ین از همان منطق   ی تأم ی  رهیدر زنج 
ـ  ن چابـک بـه منظـور انتقـال و       تـأمی  یهـا  رهیـ زنج مفهـوم    .د چابک وجود داشت   یتول ه ب

ن بـه عنـوان     ی تـأم  یهـا  رهیـ د در زنج  ی جد ی به عنوان مفهوم   ی چابک ی استراتژ یریکارگ
 نی تـأم  ی  رهیـ ت زنج یری در مـد   ی چـابک  ی  دهیا.  شد ید، معرف یکار جد   کسب و  یواحدها
یقـات  در تحق ) . 1097: 2006گـران،   ی و د  یفیشـر (د دارد   یـ  تأک »ییگو پاسخ« بر بیشتر

انـد و     را محور بحث خود قـرار داده       یافت که چابک  یتوان   ی را م  یدد مقاالت متع  مربوطه،
بـه عنـوان    (؛ده انـد کـر ن ارائه ی تأمی رهی در زنج ی به چابک  یابی دست   ی را برا  ییها روش

ـ  2008گران،  ین و د  یمثال ج  انـگ  ی؛  2006گـران ،  ی؛ سـوافورد ود   2006گـران، ین و د  ی؛ ل
؛ ون  2001گـران، ی؛ پـاور ود   2002ل،یـ ستوفر و تاو  ی؛ کر 2001ان،گری؛ پراتر ود  2002،یول

ــگ،یفی؛ شــر2001گــران،یهــوک ود ــ؛ کر2001 وژان ــ؛ م2000ستوفر ،ی سون جــونز و ی
-38 :2000(ستوفر ی کر.)1999گران،یلور و دی؛ ن1999؛ بک هاوس و برنز،2000گران،ید

 کامالً چابک بـودن     ین برا ی تأم ی  رهیک زنج ی برد که    یها را نام م    یژگی از و  یتعداد) 39
ق بـه روز    یـ ازطر(ت بـه بـازار      یها شـامل حـساس     یژگین و ی ا .ها برخوردار باشد   د ازآن یبا

 یبرمبنـا ( ین مجاز ی تأم یره ها یبه وجود آوردن زنج   )  اطالعات مربوط به فروش      یرسان
ـ  یهمکـار (ند  ی فرا یساز پارچه کی،  )ی موجود یاطالعات به جا   ن یداران وتـأم  یـ ن خر ی ب
 یون اعضا یکنفدراس(ها   و شبکه ) رهیغ  محصول به صورت مشترک و      ی عهکنندگان، توس 

ن مـدل   یـ  درا یفـرض اصـل   . گـردد  یمـ )  منفرد ی سازمان ها  یگر به جا  ید کیمرتبط با   
  اطالعـات و اسـتفاده از      ین، بـه اشـتراک گـذار      ی تـأم  ی  رهی زنج ین اعضا یارتباطات باز ب  

    .ات استاطالع ر اعضا دریم کردن سای سهی برایتکنولوژ
ات قـ یتحق ی جداگانـه بـا بررسـ      یدر مقاالت ) 2002 (یه و ل  یو ش ) 2006(گران  ین و د  یل

  .اند  ارائه دادهی دو شمارهی مفهومی مطابق شکل ابک مدلچن ی تأمی هریزنج
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  ی تأمین   چارچوبی برای ارزیابی چابکی زنجیره-شکل  شماره ی دو 
  
  
  

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )2002شیه و لی، : 2006لین و دیگران، : بعمن(

  
  :قیروش تحق -3

 یاری مـورد توجـه بـس    یدی تول یها  بنگاه ی شاخص چابک  یابیر ارز ی اخ ی  ساله درچند     
 شـاخص   یریـ  انـدازه گ   ی بـرا  یاریقات بس ی تحق . )2032 :2005،یو و ل  یوان( بوده است   

  )تغییر در فضای کسب وکار(ک های چابکی محرّ
  نیازمندی های مشتری -
 معیار رقابت -
 بازار -

تعیین سطح چابکی مورد نیاز                 

 تأمین ی اهداف زنجیره
  :چابک

  :اغنای و ارضای مشتری
  هزینه -
 زمان -

  :قابلیت چابکی
  گویی پاسخ -
 تگیشایس -
 انعطاف پذیری -

  ارکان چابکی/ توانمند سازی ها 
  )استراتژی(تشریک مساعی  -
 )اساس(یکپارچه سازی فرایند  -
 )زیرساخت(یکپارچه سازی اطالعات  -
 )مکانیزم(مشتری / حساسیت بازاریابی  -
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ل یـ ند تحل ی از روش فرا   )1997( گرانیوسف ود ی .  در سازمان صورت گرفته است     یچابک
ـ   یسورولود. اند  استفاده کرده  یسلسله مراتب   آنگـاه   -ن اگـر  یقـوان ) 2002(س  یس و واالوان

 یفیژانگ و شـر   . کارگرفته اند   ه   بنگاه ب  ی چابک یری اندازه گ  ی را برا  ی منطق فاز  یبرمبنا
 دیـ  تولیهـا   درسازمان ی به چابک  یابی دست ی برا ی مدل ی   در توسعه  یز اقدامات ین) 2000(

ن را  یرۀ تـأم  یـ  زنج ی چـابک  یبـا اسـتفاده از مـدل سلـسله مراتبـ          ) 2002(وبـر   . اند دهکر
ره یـ انس هـا را در زنج     ین مدل وار  یده است او درا   کر یری اندازه گ  ی مجاز یها درسازمان

 چـارچوب درنظرگرفتـه شـده توسـط سـوافورد           . قرار داده است   یرین مورد اندازه گ   یتأم
ـ  ی تـأم  ی  هریـ  زنج یگران برا یود        ن یتـأم ی  هریـ نـد محـور از زنج  ی فرا یکـرد یرو ک ، ن چاب
ک یلجـست / ع  یـ تـدارکات، سـاخت و توز     / یابیـ  منبـع    یدیـ ند کل ی باشدکه از سه فرا    یم

 ی بـرا یتست مـدل   به توسعه وی آماریها کی با استفاده از تکننآنا. ل شده است    یتشک
ـ    نن حال مدل آنا   یاند با ا   ن پرداخته ی تأم ی  رهی زنج یچابک زان یـ  م یریـ ه انـدازه گ   قادر ب
ن ی تأم ی  رهی زنج ی چابک ی در نظرگرفته شده برا    یرهایّفقط از جهت متغ     و یست ن یچابک

 مهـم در    یها از جمله روش  ). 1222 :2002گران،یسوافورد و د  (مد نظر قرار گرفته است      
 از آن   یاری کـه درمقـاالت بـس      است ی، استفاده ازمنطق فاز   ی چابک یریرابطه با اندازه گ   

ــرا ــیب ــدازه گ ان ــابکیری ــت   ی چ ــده اس ــتفاده ش ــ( اس ــران، ین ودیل ــ2006گ ن ی؛ ل
 یهـا   بودن شاخصه وگنگیل ذهنین روش به دل یا). 2002 ، یه ول ی، ش b2006گران،یود

 حـل   ی مناسب بـرا   ی ابزار ی مناسب شناخته شده است چرا که منطق فاز        ی روش یچابک
ـ (ق هـستند    یردقی شود که گنگ وغ    ی م ی تلق یمسائل ن یـ ا). 355: 2006گـران،   ین ود یل

  :                            ل شده استیر تشکیروش از مراحل ز
جـدول   ن شـاخص هـا در     یـ  ا ؛قیـ ات تحق یـ  ادب ی با بررسـ   ی چابک ین شاخص ها  ییتع. 1

  .ست نشان داده شده ای یک شماره
ف ین وتعاریره تأمی زنجی چابکیری اندازه گی شاخص ها-ی یک   شمارهجدول

  ).2006شریفی و اسماعیل، ( و ) 2006ن، لین  و دیگرا(مربوطه 
  ر شاخص هایز  فیتعر  یشاخص اصل

 ینـــیش بیاحـــساس، درک و پـــ •  ییگو  پاسخ-1
 راتییتغ

 راتیی به تغیعکس العمل آن •
  ریی از تغیامکان بهره بردار •

 ی مـشتر  یریـ  اندازه گ  یارهایمع-1-1  
  گرا

ــه -1-2  ــداز  ی ارائ ــل و بع ــدمات قب  خ
 فروش سطح باال

  محوریت مشترحصوال م-1-3 
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 انیمشتر روابط با یحفظ وارتقا -1-4
 بـه تقاضـا بـه       ییگـو  قدرت پاسخ  -1-5

 افت سفارشیمحض در
د بـه   یع محصول جد  ی سر یمعرف -1-6  

  بازار
 ی واقعی به تقاضاییگو پاسخ -1-7  
 تیفی کیرتقاا -1-8
 نه هایکاهش هز -1-9
   محصولیش تناوب ارتقایافزا -1-10

 کیز استراتژچشم اندا •  یستگیشا -2
  مناسبیتکنولوژ •
 یک کافی تکنولوژییتوانا •
 خدمات/ ت محصولیفیک •
 دی محصول جدی معرفینرخ باال •
 رییت تغیریمد •
 ، یسته، قــویــ شای انــسانیرویــن •

  دانشیدارا
 اتی عملیی وکارایاثربخش •
 یهمکار •
  یکپارچه سازی •

ت ارشـد بـه اقـدامات       یری تعهد مد  -2-1
  چابک

 رمتمرکزی غیریم گیتصم-2-2
 ی اساسی هایستگید برشای تأک-2-3
  بر اعتمادی روابط مبتن-2-4
 م محوری تیارهای اهداف ومع-2-5
 .ی مشوق نوآوری ساختارها-2-6
  ی عمودیساز کپارچهی -2-7

  درحجم محصولیریانعطاف پذ •  یریانعطاف پذ -3
  مذلیریانعطاف پذ •
  کارکنانیریانعطاف پذ •
 ی سازمانیریانعطاف پذ •
•   

رات چرخـه   ییـ برتغ امکان نظـارت     -3-1
  ها محصوالت و کنترل آن

ش یع پـ  ی به وقا  ییگو  امکان پاسخ  -3-2
  نشدهینیب
ره درارائه محصوالت   ی زنج یی توانا -3-3 

 گوناگون 
 دی محصول جدی امکان معرف-3-4
 محـصوالت در    یز سـاز  یامکان تما -3-5

  رهیسطح زنج
ره بــه یــ زنجییگــو  امکــان پاســخ-3-6

  نیمحصوالت جانش
ره بــه یــ زنجییگــو اســخ امکــان پ-3-7

  انی نامشابه مشتریخواسته ها
د سـاختار  یـ  درتجد زنجیـره  ییتوانا-3-8

  راتییهمگام تغ
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ــ قابل-3-9 ــان در زنجی ــت کارکن ره در ی
  یرات ناگهانیی با تغییارویرو

د یـ  محـصول جد   یسرعت درمعرف  •  سرعت . 4
 به بازار

ســرعت وبــه موقــع بــودن حمــل  •
 ا خدماتیمحصوالت 

  اتیسرعت در انجام عمل •

  ع به اطالعات تقاضای سریدسترس-4-1
 اطالعـات بـه     یح به نگهـدار   ی ترج -4-2

  لیصورت فا
ــه اطالعــات در طــول یدسترســ-4-3  ب

  رهگیزنج
  ی ارتباطات مجاز-4-4
  دی جدی سرعت کشف بازارها-4-5
  ی داده کاویت های قابل-4-6
  ید بر برونسپاریزان تأکی م-4-7
   تحت وبی استفاده از نرم افزارها-4-8
ــسه-4-9 ــرای ت ــصمیالت ب  یریــم گی ت

  عیسر
ت هــا بــه صــورت یــ فعالی اجــرا-4-10

  همزمان
  دی محصول جدی سرعت در معرف-4-11
  

     
 کنندگان  یابی ارز یی جلسات به منظور آشنا    ی و برگزار  یابیم ارز ین ت ییتع. 2    

  م مربوطهین و مفاهی تأمی رهی زنجیبا چابک
  ی زبانیرها و واژه هایّن متغییتع. 3

ـ  ی کار انجام شده توسط      یق حاضر بر مبنا   یدرتحق     و در نظرگـرفتن    ) 2000 (یانگ ول
 رتبه  ی برا یی هفت تا  یف فاز ی دهد از ط   ی که انسان تفاوت ها را مد نظر قرار م         ینحوه ا 

  .ت استفاده شده استین اهمییت و هم تعی به وضعیده
  ).2000یانگ و لی ، ( کی مرتبط با هری وعدد فازی زبانی واژه ها -ی دو  شمارهجدول 

 ی زبانیواژه ها
 )تیاهم(

(xj,yj,zj) 

ت یوضع (ی زبانیواژه ها  یعدد فاز
  )شرکت

(aj,bj,cj) 

  یعدد فاز

 (5,0.15 0,0.0)  نیبدتر (0,0.05,0.15)  ار کمیبس
 (3 .0.1,0.2,0)  فیار ضعیبس (0.1,0.2,0.3)  کم

 (5 .0.1,0.2,0)  فیضع (5 .0.2,0.35,0)  نسبتاً کم
 (7 .5,0 .0.3,0)  متوسط (0.5,0.7 ,0.3)  طمتوس
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 (8 .0.5,0.65,0)  خوب (0.5,0.65,0.8)  نسبتاً باال
 (0.7,0.8,0.9)   خوبیلیخ (0.8,0.9 ,0.7)  باال

  (95,1 .0 ,0.85)  نیبهتر (0.95,1 ,0.85)   باالیلیخ
                

  ابانی نظرارز و اجماع یجمع آور. 4
رنـدگان مختلـف    یم گ ی تـصم  یهـا  یابیع ارز ی تجم یان برا تو ی م یاری بس یازمدل ها      

از . انه و مـد نـام بـرد   یم ،ین حسابیانگیتوان از م یها م ن مدلی ای د از جمله کراستفاده  
ها مورد استفاده قرار گرفتـه       ر روش یش از سا  ین ب یانگیعملگر م   که استفاده از   ییجا آن

        نظـر کارشناسـان اسـتفاده     ع  یـ  تجم ی بـرا  ین حـساب  یانگیـ ز از م  یـ ق ن ین تحق یاست درا 
  . شودیم

ل شـده  ی تـشک t=1,2,…,m.Etاب  یـ  ارز m متـشکل از یتـه ا ید کمیـ فـرض کن      
 Rtj=(ajt,bjt,cjt). باشـند  ی مـ  ی چـابک  یابیـ  ارز یعوامل در نظرگرفته شده برا     Wjباشد

         Et وسـط کارشـناس   ت Ft نـسبت داده شـده بـه    ی زبـان ی مناسب با رتبه هایاعداد فاز
 یت زبـان یـ  اهمی نسبت داده شده به وزن هـا یاعداد فازWtj=(xjt,yjt,zjt)  باشد ویم

 ی فـاز یابیـ ن ارزیانگیـ ب مین ترتیبه ا.   استEtابیوسط ارزتFt  ص داده شده بهیتخص
Rj  موزون یوزن فازو  Wjدشو یر محاسبه می کارشناسان به صورت زهایا جمع نظری:  

)1(                      
mjmRjRjRjcjbjajR /)))...((2)(1(),,( +++==  

)2(                      
mjmWjWjWjzjyjxjW /)))...((2)(1(),,( +++==  

 و  ی است که رتبـه بنـد      یب اطالعات یک ترک ید  یآ یدست م ه  ن مرحله ب  ی که درا  یشاخص
ش ین شاخص افـزا   یهرچه ا .  کند یب م ی عوامل با هم ترک    ی تمام ی را برا  ی فاز یوزن ها 

ن شـاخص  یـ  ای که برایتیب، تابع عضو ین ترت یابد به ا  ی یش م یز افزا ی ن یر اصل یّد متغ ابی
  . استی سطح شاخص اصلی دهنده گردد نشان ین مییتع

ن وزن یانگیـ  و می فازی ن رتبهیانگی می ب نشان دهندهیبه ترت Wjو  Rj   کهیدرصورت
ف یر تعر یبه صورت ز   باشند شاخص کل     یابیته ارز یتوسط کم   داده شده به عامل از     یفاز
  ) :290: ب – 2006   گران،ین ودیل( شود یم
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)3(                      

∑

∑

=

=
×

= n

j
jW

n

j
jRjW

FAI

1

1
)(

  

،  موزون محاسبه کـرد  ین فازیانگین با استفاده از عملگر ما تویم  را FAIتیتابع عضو
  . نشان داده اندیبه خوب) 2001(و ین محاسبه را کائو و لیا

  
ـ    یتبـد ( متناسب بـا آن      ی با سطح زبان   ی فاز یق رتبه ها  ی تطب -5 ه ل شـاخص ب

  )دست آمده به واژه
 مرتـب بـا آن   ید شاخص به دست آمده را بـا سـطح زبـان   ی، باFAI  محاسبه پس از     
رد و  است و مطابقت کامل دایکی  FAIا با خود ی ین مرحله سطح زبانیدرا. ق دادیتطب

  .ن سطح ممکن به آن استیک تریکه نزد نیا ای
شنهاد شـده اسـت     یـ  پ یت با واژگـان زبـان     یق تابع عضو  ی تطب ی برا یادی ز یروش ها      

         را یه تکـه ا یـ  تجز-3 و یب متـوال یـ  تقر-2 ؛یدسـ ی اقلی  فاصله-1:ن روش ها یازجمله ا 
اد آن بـه  یل شباهت زی به دلیدسی اقلی ق استفاده از فاصله   ین تحق یدرا.  توان نام برد   یم

 یدسـ ی اقل ی   فاصله یدسیروش اقل .  شود یشنهاد م ی پ یکیروش درک انسان در درک نزد     
ـ  از نظـر متغ ی سطح شاخصی دهنده گر که نشانی دی را از هر عدد فاز     یک عدد فاز  ی ر یّ

 درزبـان   X سـطح شـاخص  ی دهنـده  نـشان XL اگر .  کندی میری است اندازه گیزبان
و   FAI ی تـابع فـاز  ی ب، نـشان دهنـده  ی به ترتXliU وFAIUگاه  آن، باشدیعیطب

ر محاسـبه  ی به صورت زXliU وFAIUن یفاصله ب.  باشندی م i  شاخصیعیزبان طب
  :)270 :2004انگ،ی و ی، ل362 ؛ الف- 2006گران، ین ودیل( شود یم
) 4(                                      
2/1

2))()((),(












∈
−= ∑

px
xiXLUxFXIUiXLFXId  

  .است ی سطح زبانی  مشخص کنندهیدسی اقلی ن فاصلهی است که کم تریهیبد
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  )یعیر طبی به مقادیل اعداد فازیتبد(ر فاصله ی تفس-6
 ی عملکرد فاز  –ت  ی، شاخص اهم  ی چابک ی در راه ارتقا   ین موانع اصل  ییبه منظور تع        

)FPII (ن یـ  عملکـرد و وزن شـاخص هـا ا   ی  اما رتبـه   ؛ است یبی شود که ترک   یف م یتعر
 هرچقدر. ن استی تأمی رهی در زنجی اثرات وارد برسطح چابکی شاخص ها نشان دهنده

FPII  ن کـاهش  ی تأمی هری زنجی چابکی شاخص در ارتقای اثربخشی ابد، درجهیکاهش
 موانع استفاده   یی شناسا ی توان برا  ین شاخص م  ی ا ی  از رتبه ب  ین ترت یبه ا .  کند یدا م یپ

ــ(کــرد  ــرا). 290 :2006گــران، ین ودیل        اســتفاده ) 5(از فرمــول  FPII ی  محاســبهیب
 لـذا   ،تسـ  ا یاز به عدد قطع   یس ن ی مقدار ثابت ماتر   ی   محاسبه یجا که برا    ازآن .دشو یم

 یدسـ یدا کردن فواصل اقل   ی و پ  یر فاز یق هر شاخص با مقاد    ین مرحله و پس از تطب     یدر ا 
 یات فـاز  قـ یتحقدر  . دکـر ل  ی تبـد  یها را به اعداد قطعـ      د آن ی با یص سطح زبان  یو تخص 
مم ینـ یجملـه ،روش مرکزثقـل، م      ن کار ارائـه شـده اسـت از        ی انجام ا  ین روش برا  یچند

از یـ ق از روش امت   یـ ن تقح یدرا). 370 :1995مندل،  (ره  ی و غ   حداکثر -حداقل  ن،  یانگیم
ک یـ  یازقطعیـ ن روش امت  یـ درا. اسـتفاده شـده اسـت     ) 1999(و راست چـن      چپ   یده

دسـت آوردن   ه  ن روش به منظور ب    یدرا. دی آ یر به دست م   ی به صورت ز   ی فاز ی  مجموعه
و )  مـاکس  یفاز (ی فاز حداکثر با مجموعه    ی فاز ی الزم است که مجموعه ها     یعدد قطع 
ف یـ ر تعر یـ ه به صـورت ز    ن دو مجموع  یا. سه شود یمقا) نی م یفاز(ی فاز حداقلمجموعه  

  : شودیم
)5(                      

]))(1,1,1(.)[( iWiRiFPPI −=  
)6(                      



 ≤≤

=
otherwise

xx
x

,0
10,

)(maxµ  

)7(                      



 ≤≤−

=
otherwise

xx
M

,0
10,1

)(minµ  

از یـ  گـردد امت   ی مـاکس برمـ    ی با فاز  ی مجموعه فاز  ی تالق ی  از سمت راست به نقطه    یامت
  :دکرر محاسبه ی توان به صورت زیرا مM راست 
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)8(                      
)(max)(sup[)(] xxMMR µµµ ∧=  

  : شودیمحاسبه مM از چپ یب امتین ترتیبه هم
)9(                      

)(min)(sup[)( xxMML µµµ ∧=  
  

  :دشو ی محاسبه مییعدد نهاM ر سمت راست و چپ یبا به دست آوردن مقاد
)10(                                                                

2
)(1)([)( MLMRMT

µµµ −+
=  

  ی مورده یمطالع -7
ن شـرکت گلرنـگ پرداختـه شـده         ی تـأم   ی رهی زنج ی چگونگ یابین بخش به ارز   یدرا     
  .است

ــ: قــدم اول ــدازه گیاول         ن یــین تعی تــأم یرهیــ زنجیل چــابکیــ و تحلیریــن قــدم در ان
ـ یبـرا ). 292 :2006گـران، ین ودیل( است  ی تواناساز چابک  یشاخص ها  دسـت آوردن  ه  ب
ر یـ ه ز یـ  قرارگرفت و کل   ی به دقت مورد بررس    تحقیقات مربوطه ق، ابتدا   ی دق ییشاخص ها 

از ) 2006(ل  ی و اسماع  یفی شر  از سوی   مطرح شده    ی اصل ی  شاخص ها درهر چهار حوزه    
  .ات استخراج شدقیتحق

ن ی تـأم  ی  هریـ  مختلـف زنج   ی از متخصصان شـرکت در بخـش هـا         یابیم ارز یت: قدم دوم 
  .ل شدیانتخاب وتشک

 یف فازیا همان طی، ی دو شماره وجدول ی سه شماره شکل   ی زبان یاز واژه ها  : قدم سوم 
  . استفاده شدییهفت تا

  . مورد سنجش قرار گرفتندی زبانی واژه هایشاخص ها با استفاده برمبنا: قدم چهارم
ع یـ تجم) 3(و  ) 2(و  ) 1 (یاا استفاده از فرمـول هـ      ی اربابان   هاین نظر یانگیم: قدم پنجم 

  . ارائه شده استی سه شمارهجه در جدول ینت. شد
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 )تجمیع نظر اربابان (ها عملکرد برای زیرشاخص- اهمیت-ی سه   شمارهجدول
زیر 
  شاخص

  رتبه  عملکرد فازی-اهمیت  )Wi-)1 ،1 ،1   فازیی میانگین رتبه

1،1  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
1،2  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
1،3  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
1،4  )1 ،0,95 ،0,85(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,15 ،0,0475 ،0(  0,0907  
1،5  )0,9 ،0,8 ،0,7(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,135 ،0,04 ،0(  0,0809  
1،6  )0,85 ،0,65 ،0,5(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,17 ،0,065 ،0,015(  0,1079  
1،7  )0,83 ،0,7 ،0,57(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1245 ،0,035 ،0(  0,074  
1،8  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
1،9  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  

1،10  )0,9 ،0,8 ،0,7(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,135 ،0,04 ،0(  0,0809  
2،1  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1395 ،0,0425 ،0(  0,084  
2،2  )0,8 ،0,65  ،0,5(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,16 ،0,065 ،0,015(  0,104  
2،3  )0,93، 0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
2،4  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
2،5  )0,7 ،0,5 ،0,3(  )0,38 ،0,25 ،0,13(  )0,266 ،0,125 ،0,39(  0,1741  
2،6  )0,9 ،0,65 ،0,48(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,225 ،0,0975، 0,0336(  0,1456  
2،7  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1557 ،0,075 ،0,0259(  0,1085  
3،1  )0,8 ،0,65  ،0,5(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,12 ،0,0325 ،0(  0,0709  
3،2  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
3،3  )0,077 ،0,6 ،0,43(  )0,15 ،0,05، 0(  )0,1155 ،0,03 ،0(  0,0678  
3،4  )0,83 ،0,7 ،0,57(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,166 ،0,07 ،0,0171(  0,109  
3،5  )0,077 ،0,6 ،0,43(  )0,38 ،0,25 ،0,13(  )0,2926 ،0,15 ،0,0559(  0,1966  
3،6  )0,33 ،0,2 ،0,1(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,0825 ،0,03 ،0,007(  0,0539  
3،7  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
3،8  )0,73 ،0,55 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1825 ،0,0825 ،0,0259(  0,122  
3،9  )0,73 ،0,55 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1825 ،0,0825 ،0,0259(  0,122  
4،1  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1557 ،0,075، 0,0259(  0,1085  
4،2  )0,9 ،0,8 ،0,7(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,225 ،0,12 ، 0,049(  0,1578  
4،3  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,47 ،0,35 ،0,23(  )0,2961 ،0,1557 ،0,0621(  0,2019  
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4،4  )0,5 ،0,35 ،0,2(  )0,6 ،0,045 ،0,3(  )0,3 ،0,1557 ،0,06(  0,203  
4،5  )0,8 ،0,65 ،0,5(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,12 ،0,0325 ،0(  0,0709  
4،6  )0,83 ،0,7 ،0,57(  )0,27 ،0,15 ،0,07(  )0,2241 ،0,105 ،0,0399(  0,1494  
4،7  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
4،8  )0,7 ،0,55 ،0,4(  )0,43 ،0,3 ،0,17(  )0,301 ،0,165 ،0,068(  0,2077  
4،9  )0,077 ،0,6 ،0,43(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1155 ،0,03 ،0(  0,0678  

4،10  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1557 ،0,075 ،0,0259(  0,1085  
4،11  )0,85 ،0,65 ،0,5(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,17 ،0,065 ،0,015(  0,1079  

  
 . دیـ  آ یدست مـ  ه  ن ب ی تأم ی  رهی زنج یشاخص چابک ) 3(با استفاده از فرمول     : قدم ششم   

 یک ازشاخص ها با اعـداد فـاز       ی هر یدسیفواصل اقل ) 4(ن قدم با استفاده از فرمول       یدر ا 
  .مشخص شده است

FAI=(0.543301554,0.67492236,0.8060179164) 
، باال با   5، نسبتاً باال با     4، متوسط با    3، نسبتاً کم با     2، کم با    1ار کم با    ی که بس  یدرصورت

  : باشندیر می به صورت زیدسی نشان داده شود فواصل اقل7باال با  یلی، و خ6
D(FAI,5)=0.002534331                D(FAI,1)=1.1162563 

D(FAI,6)=0.0049001168              D(FAI,2)=0.678284862  
D(FAI,3)=0.31716178                   D(FAI,4)=0.101067493  

D(FAI,7)=0.2029161 
ن فاصـله مربـوط بـه سـطح         یدست آمده مشخص است، کمتر    ه  ور که از اعداد ب    ط همان

ن درسـطح   ی تـأم  ی  رهیـ ن زنج ی ا یان کرد که چابک   ی توان ب  یجه م ینسبتاً باالست و در نت    
  . استیینسبتاً باال
  لیتحل ه ویتجز: قدم هفتم

ت ره در سطح نسبتاً باالس    ین زنج ی ا ی مشخص شد، چابک   یطور که در قدم قبل     همان     
 بـه   یابی دسـت  ی  روست که اجازه  ه   روب ین با موانع  ی تأم ی  رهی دهد که زنج   ین نشان م  یو ا 

       محاسـبه  FPII ، )5(بـا اسـتفاده از فرمـول    .  دهـد ی را بدان نمین سطح از چابکیباالتر
نـشان داده شـده     ی چهـار      شـماره  محاسبات درستون سوم جدول      ی  جهی شود که نت   یم

ـ     ی هر ی  رتبه) 10(تا  ) 6 (یمول ها سپس با استفاده ازفر   . است دسـت  ه  ک از شاخص ها ب
  :آمده است

  :به عنوان مثال
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1645.0
2
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881395349.0)()(sup[)(
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=∧=
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  : نشان داده شده استی چهار شماره شاخص ها در ستون چهارم جدول یج باقینتا
  ر شاخص های زی برای عملکرد فاز–ت ی اهم -شماره ی چهار جدول 

  رتبه  عملکرد فازی-اهمیت  )Wi-)1 ،1 ،1   فازیی میانگین رتبه  زیر شاخص
1،1  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
1،2  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
1،3  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
1،4  )1 ،0,95 ،0,85(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,15 ،0,0475 ،0(  0,0907  
1،5  )0,9 ،0,8 ،0,7(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,135 ،0,04 ،0(  0,0809  
1،6  )0,85 ،0,65 ،0,5(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,17 ،0,065 ،0,015(  0,1079  
1،7  )0,83 ،0,7 ،0,57(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1245 ،0,035 ،0(  0,074  
1،8  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
1،9  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  

1،10  )0,9 ،0,8 ،0,7(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,135 ،0,04 ،0(  0,0809  
2،1  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1395 ،0,0425، 0(  0,084  
2،2  )0,8 ،0,65  ،0,5(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,16 ،0,065 ،0,015(  0,104  
2،3  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
2،4  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
2،5  )0,7 ،0,5 ،0,3(  )0,38 ،0,25 ،0,13(  )0,266 ،0,125 ،0,39(  0,1741  
2،6  )0,9 ،0,65 ،0,48(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,225 ،0,0975 ،0,0336(  0,1456  
2،7  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1557 ،0,075 ،0,0259(  0,1085  
3،1  )0,8 ،0,65  ،0,5(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,12 ،0,0325 ،0(  0,0709  
3،2  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
3،3  )0,077 ،0,6 ،0,43(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1155 ،0,03 ،0(  0,0678  
3،4  )0,83 ،0,7 ،0,57(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,166 ،0,07 ،0,0171(  0,109  
3،5  )0,077 ،0,6 ،0,43(  )0,38 ،0,25 ،0,13(  )0,2926 ،0,15 ،0,0559(  0,1966  
3،6  )0,33 ،0,2 ،0,1(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,0825 ،0,03 ،0,007(  0,0539  
3،7  )0,87 ،0,75 ،0,62(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1305 ،0,0375 ،0(  0,0778  
3،8  )0,73 ،0,55 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1825 ،0,0825 ،0,0259(  0,122  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 88نیمه ی دوم ،)36پیاپی (2 ی  ، سال نهم، شمارهمدیریت اجرایی پژوهشنامه ی. ..................56

3،9  )0,73 ،0,55 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1825 ،0,0825 ،0,0259(  0,122  
4،1  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1557 ،0,075 ،0,0259(  0,1085  
4،2  )0,9 ،0,8 ،0,7(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,225 ،0,12 ، 0,049(  0,1578  
4،3  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,47 ،0,35 ،0,23(  )0,2961 ،0,1557 ،0,0621(  0,2019  
4،4  )0,5 ،0,35 ،0,2(  )0,6 ،0,045 ،0,3(  )0,3 ،0,1557 ،0,06(  0,203  
4،5  )0,8 ،0,65 ،0,5(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,12 ،0,0325 ،0(  0,0709  
4،6  )0,83 ،0,7 ،0,57(  )0,27 ،0,15 ،0,07(  )0,2241 ،0,105 ،0,0399(  0,1494  
4،7  )0,93 ،0,85 ،0,75(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,2325 ،0,1275 ،0,0525(  0,1645  
4،8  )0,7 ،0,55 ،0,4(  )0,43 ،0,3 ،0,17(  )0,301 ،0,165 ،0,068(  0,2077  
4،9  )0,077 ،0,6 ،0,43(  )0,15 ،0,05 ،0(  )0,1155 ،0,03 ،0(  0,0678  

4،10  )0,63 ،0,5 ،0,37(  )0,25 ،0,15 ،0,07(  )0,1557 ،0,075 ،0,0259(  0,1085  
4،11  )0,85 ،0,65 ،0,5(  )0,2 ،0,1 ،0,03(  )0,17 ،0,065 ،0,015(  0,1079  

  
 ، ی چهـار  شـماره  جـدول   چهـار ج حاصل درسـتون     یبا توجه به محاسبات انجام شده ونتا      

 به محصوالت   ییگو  امکان پاسخ  3.6ر شاخص   ی ز ی سطح چابک  ین مانع درارتقا  یتر مهم
           الت مربــوط بــه ی تــسهیر شــاخص هــایــت بعــد مربــوط بــه زیــ و اولواســتن یجانــش

 همان گونه هم که از جدول.  باشدی محصوالت گوناگون م   ی  ع  و ارائه   ی سر یریم گ یصمت
 ی  هریـ ن زنج یـ ان است، ا  ی نما ی اصل ی شاخص ها  یدسی فواصل اقل  ی و بررس  ی پنج   شماره

 و سـرعت نـسبتاً      یری باال، انعطـاف پـذ     یستگی درسطح باال، شا   یین از نظر پاسخگو   یتأم
         خـاذ مات بـه سـرعت اتّ     ین تـصم  یره تـأم  یـ ن زنج یـ اج جـدول، در     یباتوجه به نتا  . باالست

ا یـ ره وجود نـدارد و    یا درزنج یمات  یخاذ تصم  اتّ یالت مناسب برا  ی چرا که تسه   ؛ شود ینم
 محصوالت  ی برا ینی که محصول جانش   یدر ضمن درصورت  . ردی گ یمورد استفاده قرار نم   

ست در  یـ ارد و قـادر ن    ع را نـد   ی عکس العمل سر   ییشرکت به بازار ارائه شود، شرکت توانا      
ر یسا.  به بازار عرضه دارد    یدات فعل یدتر ومتفاوت تر از تول    ی جد یزمان مشخص محصوالت  

ن ی تـأم  ی  رهیـ  درسـطح زنج   ی چـابک  ی بـررو  یزان اثر گذار  یز براساس م  یرشاخص ها ن  یز
  .ل دارندیت تحلیقابل
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
 57.............................. ................ی  تأمین  ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره

  ی اصلی شاخص هایدسی فواصل اقل -ی پنج   شمارهجدول 

  
  

  فواصل اقلیدسی  مقدار فازی  شاخص
1,578635337  
1,04936467  

0,587540723  
0,270716777  
0,063085277  
0,000453777  

  
  

1  

  
)0,99532 ،0,79399 ،0,679570(  

0,063279333  
1,161669395  
0,713569347  
0,340423296  
0,112277246  
0,004334933  
0,04139262  

  
  
  
2  

)0,82546 ،0,68525 ،0,54944(  

0,190894441  
0,863483716  
0,483928749  
0,18713976  

0,035347203  
0,00758674  
0,124826277  

  
  
  
  
3  

)0,74736 ،0,59969 ،0,45221(  

0,34478464  
0,908525706  
0,518277347  
0,210365681  

0,047454016  
0,004132871  
0,105811725  

  
  
  
  
4  

)0,75163 ،0,61341 ،0,47868(  

0,312858626  
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 :یریجه گینت -8
 مـشخص و بـا       تـأمین  ی  چـابکی زنجیـره    شاخص های مربـوط بـه        زیر مقاله   یندر ا      

 یـک   تـأمین ی چابکی زنجیره,  منطق فازی گیریکاره   شاخص ها و ب     زیر  این استفاده از 
موانـع   , دست آوردن سطح چابکی    پس از به   . قرار گرفت  گیریشرکت واقعی مورد اندازه     

مـشخص   ,پیـشرفت  های   یت به عبارتی اولو   یا و    تأمین ی  زنجیره در سطح    ارتقای چابکی 
  .شده اند

، شماره ی چهار   جدول   چهاربا توجه به محاسبات انجام شده ونتایج حاصل درستون               
صوالت گویی به مح    ، امکان پاسخ   3.6مهمترین مانع درارتقای سطح چابکی زیر شاخص        

جانشین می باشد و اولویت بعد مربوط به زیر شاخص های تسهیالت مربوط به تـصمیم                
باتوجـه بـه نتـایج جـداول، در ایـن           .  اسـت  محصوالت گونـاگون     ی  گیری سریع  و ارائه    

 چرا که تـسهیالت مناسـب بـرای         ؛خاذ نمی شود   تأمین تصمیمات به سرعت اتّ     ی  زنجیره
در ضـمن   .  ندارد ویا مورد اسـتفاده قـرار نمـی گیـرد           خاذ تصمیمات یا درزنجیره وجود    اتّ

درصورتی که محصول جانشینی برای محصوالت شـرکت بـه بـازار ارائـه شـود، شـرکت                  
توانایی عکس العمل سریع را ندارد و قادر نیست در زمان مشخص محـصوالتی جدیـدتر                

اساس میـزان   سایر زیرشاخص ها نیز بر    . ومتفاوت تر از تولیدات فعلی به بازار عرضه دارد        
 . تأمین قابلیت تحلیل دارندی اثر گذاری برروی چابکی درسطح زنجیره
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