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چکیده
 تذرین  مهذم پذذیر  ا    جویی، پراکندگی، امنیت، دقت و انعطاف سرعت، شدت عمل، تحرک، صرفه

تجهیزات نظذامی داشذ ن     مینه دربا توجه به تحریم کشورمان .باشد ها  آینده می ویژگی جنگ

هذا باشذد    سا   چابک که ب واند به سرعت پاسخگو  نیا ها  یگذان  یک سیس م با سا   و بهینه

بذر   تأثیرگذذار عوامذل   تذرین  مهذم باشد. در این تحقیق پس ا  مطالعه ادبیات پذژوه    ضرور  می

ولیذد و سذا ت   چابکی در بعد مدیریت، سا مان، نیذرو  کذار و ت   ؛چابکی شناسایی و در چهار بعد

در گام اول با اس فاده ا  نظر  برگان و کارشناسان حو ه با سذا   و   .بند  گردید قطعات تقسیم

عوامذل کلیذد  در    عنذوان  بذه عامذل   16 تعداد ،سا   و نوسا   سا   در مرکز تولید، بهینه بهینه

 تجزیه منظور به دیم ل روش ا  دوم گامدر سا   نزاجا تبیین گردید. صنعت با سا   و بهینه

اس فاده شد. ن ایج حاصذل ا  تجزیذه و تحلیذل     معلولی و علی ،بند  عوامل رتبهو  تحلیل و

اگذار  بودجه و اع بذارات، مذدیریت فنذاور  ااتعذات،     دهد که و علی و معلولی دیم ل نشان می

تیمذی و گروهذی، اهذداف مذدیری ی شذفاف،       صذورت  بذه گیذر    پش یبانی مدیران ارشذد، تصذمیم  

، (کننذدگان ا  وسذایل اورهذال شذده     )اسذ فاده  تمرکز و توجه به مش ر  ،آالت ماشین رو رسانی به

ترین عوامذل در اتخذاچ چذابکی بذا      کلید  ،تأمینریز  تولید و سا ت اس راتژیک و  نجیره  برنامه

 باشند. سا   نزاجا می ها  آینده در صنعت با سا   و بهینه توجه به تغییر ماهیت جنگ



 :کلیدیهایواژه
 .سا   گهدار  و تعمیر، چابکی، دیم ل، جنگ آینده، با سا   و بهینهن
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مقدمه

ویژگی عصر حاضر، سرعت غیرقابل کن رل، گس رش ارتبااات، تسلط رو  افزون عامل  ترین مهم

باشد. در چنین  ه مش ریان میدر واس دان ، افزای  رقابت، تغییر سریع فناور  و تغییر 

توانند به بقا   ود ادامه دهند و در آینده به شکوفایی و هایی، می تتامی سا مانشرایط پر 

ها  همه جانبه ا   بارور  برسند که سطح مناسبی ا  چابکی را اتخاچ کنند. با توجه به تحریم

ارف دشمنان به  صوص در حو ه تجهیزات دفاعی و نظامی و فرمایشات مقام معظم رهبر  

  و تعمیرات بی  ا  پی  احساس ی دادن به تجهیزات، اهمیت نگهدارمبنی بر عمر انقتب

سا   ادوات  مهم در حو ه نگهدار  و تعمیرات با سا   و بهینه ها  شود. یکی ا  اس راتژ  می

 باشد. و تجهیزات می

ها  شدید در  ها  آینده )سرعت باال، تحرک و چابکی( و تحریم با توجه به ویژگی جنگ

امی و دفاعی به کشورمان، داش ن یک سیس م تعمیرات، با سا   و حو ه تجهیرات نظ

باشد؛  ها در جنگ آینده باشد ضرور  می سا   چابک در نزاجا که ب واند پاسخگو  یگان بهینه

ها نیا مند تغییر در تجهیزات و ادوات دارد. بنابراین بهینه کردن و   یرا اوالً تغییر ماهیت جنگ

به این  واس ه کمک کند. ثانیاً هر  مان که ادوات و تجهیزات  تواند ارتقاء تجهیزات موجود می

شود و اتخاچ  نیا مند تعمیر و با سا   باشند به همان میزان ا  توان ر می یگان کاس ه می

تواند در ارتقاء مجدد توان ر می کمک شایانی  چابکی و سرعت عمل در تعمیرات و با سا   می

سا   با کیفیت و با قابلیت باال باعث کاه   با سا   و بهینه کند. ثالثاً داش ن یک سیس م

ها  پرسنل فنی دا لی و عدم وابس گی به  ها و قابلیت ها  سا مان و اع ماد به توانایی هزینه

 .گردد میدیگر کشورها 

بر اتخاچ چابکی در با سا   و  مؤثرشناسایی عوامل  -1 ؛هدف ا  این تحقیقبطورکلی 

تبیین  -2ها  زات نزاجا با توجه به تغییرات محیطی و تغییر ماهیت جنگسا   تجهی بهینه

بند  عوامل  رتبه -3سا   تجهیزات نزاجا  ترین عوامل چابکی در با سا   و بهینه کلید 

تواند مبنا  بسیار  ها  این پژوه  می . یاف هباشد می سا   نزاجا کلید  در با سا   و بهینه

ان جهت اتخاچ اس راتژ  مناسب چابکی درمحیط در حال تغییر  وبی جهت فرماندهان و مدیر

 .سا   )اورهال( نزاجا به شمار رود و شرایط آینده نبردها درصنعت با سا   و بهینه

هایپژوهشوپیشینهمبانینظریمرور

حفظ و بقا  قطعات،  منظور بهها  مخ لف است که  ا  ا  فعالیت نگهدار  و تعمیرات مجموعه

رود تا ا  برو  حوادثی که منجر به  رابی  ها به کار می ها و دارایی انت ا  سرمایهتجهیزات و صی
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، پیشگیر  گردد میبردار  ا  تجهیزات مربوط  ها و وقفه در فرآیند تولید و یا روند بهره دس گاه

دار  و تعمیرات وجود (. راهبردها  مخ لف نگهChang & Soong, 2009) ال م به عمل آید

 اشاره  واهد شد. ها آن تصه به  صورت بهدارد که 

هاینگهداریوتعمیراتاستراتری

1یاصالحیراتوتعمینگهدار

ا  تا قبل ا   مان وقوع  و هیچ مدا له گردد میها بعد ا   رابی اعمال  در این رویکرد فعالیت

 (.1392گیرد )ربانی و همکاران،  یک  رابی صورت نمی
2یشگیرانهپیراتوتعمینگهدار

حفظ تجهیزات در شرایط  اص با فراهم نمودن  منظور بهها  این رویکرد قبل ا   رابی سیس م

 (.1392)ربانی و همکاران،  گردد میها  سیس ماتیک اجرا  با رسی
 3یتوضعبراساسیراتوتعمینگهدار

تخاچ گیر  شده ا ها  اندا ه داده اساسبر در این اس راتژ  تصمیمات نگهدار  و تعمیرات 

وضعیت، وجود سیس می برا   بر اساسسا   نگهدار  و تعمیرات  پیاده ال مه شوند. می

گیر  برا  نظارت بر عملکرد ماشین در  مان  وسایل اندا ه ا  ا   ها و مجموعه آور  داده جمع

آسانی و به وضوح شرایط غیر توان به  کار است. با نظارت مس مر بر شرایط کار  بر ماشین می

ها  ال م را به موقع انجام داد و در صورت لزوم ماشین را قبل  ابیعی را مشخص نمود و کن رل

 (.1392و همکاران،  آباد  نیکا  وقوع  رابی م وقف کرد )شفیعی 
4ینانهبیشپیراتوتعمینگهدار

اینکه چه وقت یک مقدار کن رلی ا  میزان آس انه و سرحد  ود  بینی پی در این راهبرد با 

 (.1392)ربانی و همکاران،  شود تجاو   واهد کرد، به اقدامات نگهدار  ال م پردا  ه می
5یرورفراگبهرهیراتوتعمینگهدار

ور   ور فراگیر، حداکثر کردن اثربخشی تجهیزات و بهره یرات بهرهو تعم  دارگهن یهدف اصل

و حذف همه تلفات ماشین، ایجاد حس مالکیت تجهیزات در کاربران ا  اریق آمو ش و  ها آن

ها  کوچک شامل کارکنان  ها  گروه ، ترویج بهبود مس مر ا  اریق فعالیتها آندر گیر کردن 

(.1391)کرباسی و همکاران،  تولید، مهندسی و نگهدار  و تعمیرات است

                                                           
1
. Corrective Maintenance 

2
. Preventive Maintenance 

3
. Condition Based Maintenance 

4
. Predictive Maintenance 

5
. Total Productive Maintenance 
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RCMینان)اطمیتلبراساسقابیراتوتعمینگهدار
1)

این اس راتژ  روشی است که الزامات حصول اامینان ا  اینکه تجهیز کارکرد مورد ان ظار را در 

افزای   مان در  RCM. هدف اصلی اس راتژ  کند می، مشخص کند میاش برآورد  وضعیت فعلی

به وضعیت دس رس بودن ماشین و بهبود سطح قابلیت اامینان ماشین به جا  با گرداندن آن 

ها  باال   و با موا نه هزینه کند میروشی برا  حفظ عملکرد کامل ارائه  RCM. ایده آل است

نگهدار  و تعمیرات اصتحی و نگهدار  و تعمیرات پیگیرانه اور  اراحی شده است که 

 (.1392و همکاران،  آباد  نیک)شفیعی  کند می  نگهدار  و تعمیرات را کمینه ها هزینه
 سازی)اورهال(وبهینهبازسازی

ها و  تواند باشد، ا  کوچک رین قطعات و لوا م مکانیکی و الک ریکی گرف ه تا دس گاه هرچیز  می

در عصر حاضر و با توجه به  باشد، مخصوصاً تخصصی می ابزار صنع ی. اورهال کار  کامتً

مکانیک،  بایست ا  نیروها  م خصص ها  صنع ی یک پروژه اورهال می پیچیدگی دس گاه

هایی هس ند که  الک رونیک، الک ریک و صنایع اس فاده نماید. اورهال یا تعمیرات اساسی فعالیت

ها و  بینی قبلی برا  با سا   و احیا  مجدد دس گاه ریز  و با درک و پی  قابل برنامه صورت به

 (.Lee et al, 2008) گیرند انجام می آالت ماشین
مفهومچابکی

ها  ااتعاتی،  وسیع کسب و کار است که سا  ارها  سا مانی، سیس م چابکی یک قابلیت

 ,Cheristopher & Towil) گیرد فرآیندها  حمل و نقل و همچنین ار  فکر افراد را در بر می

Sharifi & ZHang(. به  عم 2000
(، چابکی به معنا  توانایی هر سا مان در احساس، 1999) 

بینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار است. چنین سا مانی باید ب واند   ادراک و پی 

به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. برایان  ها آنتغییرات محیطی را تشخیص داده و به 

Masel (2001 چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارا  تغییر مداوم و غیر قابل ،)

ها نباید ا  تغییرات محیط کار   ود هراس داش ه و ا   لذا سا مان تعریف کرده است. بینی پی 

آن اج ناب کنند، بلکه باید تغییرات را فرص ی برا  کسب مزیت رقاب ی در محیط با ار تصور 

 نمایند.
سازیتجهیزاتدرجنگآیندهاهمیتبازسازیوبهینه

است، به رویارویی دو قدرت  جنگ آینده ا  اوایل قرن بیست و یکم وارد ادبیات نظامی شده

ناهم را  اشاره دارد که یک ارف ضمن اج ناب ا  مواجهه شدن با نقاط قوت ارف مقابل، در 

                                                           
1
. Reliablity Centred Maintenance 
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دهد  چارچوبی  ارج ا  قواعد قابل هضم بر رو  دشمن، نقاط ضعف او را مورد حمله قرار می

برابر افزای   (. فناور  و کارایی، توان ر می  ود را بی  ا  ش 1393)حیدر  و همکاران، 

ها  غیر قابل  داده و قطعیت فضا  ر م را ا  بین برده است، با افزای  سرعت و چر ه محرک

ه و با پایدار   ود در صحنه بینی و دور ا  ان ظار در کلیه سطوح او را سر در گم نمود پی 

 ترین مهم. همچنین ا  کند می، جنگ را فرسایشی و دشمن را وادار به تغییر اراده و رف ار نبرد

غیر قابل  مدت بودن، غافلگیرانه بودن، تکرار ناپذیر ، کوتاه ؛ن بهاتو ویژگی جنگ آینده می

جویان، نداش ن  بینی بودن صحنه نبرد، مشخص نبودن، نامشخصی و نامعین بودن جنگ پی 

دها  ابزار و فناور  مشخص، داش ن فضا  ر مای   یاد، ضربه دقیق عملیاتی، داش ن واح

جویی، پراکندگی، امنیت،  اجرایی و ر می کوچک، سرعت، شدت عمل، تحرک، حفاظت، صرفه

 (.1395 )شهتیی و همکاران، پذیر  اشاره کرد دقت و انعطاف

هایپژوهشپیشینه

سا   تجهیزات انجام با توجه به تغییرات  چابکی در با سا   و بهینه  مینه درتاکنون تحقیقی 

آینده انجام نگرف ه است و این مقاله دراین حو ه دارا   ها  جنگیت محیطی و تغییر ماه

نگهدار  و تعمیرات و  ٔ   مینه درا  تحقیقات انجام گرف ه  ا   تصه. در ادامه باشد مینوآور  

 چابکی در صنایع مشابه بیان  واهد شد.

ایرانی  ها  سا مانشناسایی عوامل چابکی در  منظور بههمکاران در تحقیقی که  و الوعی

فاک ور توانمندسا  چابکی شناسایی نمودند و با اس فاده ا  تکنیک آنالیز  12انجام دادند تعداد 

و ار یابی عملکرد کارکنان،  ریز  برنامهمسیر به ترتیب رهبر ، تعهد سا مانی، توانمندسا  ، 

 عنوان بهرا تمرکز سا  ار سا مانی، کار تیمی، فرهنگ سا مانی و سا  ار سا مانی 

بشیر  (. 2008)الوعی همکاران،  نمودند بند  اولویتتأثیرگذارترین عوامل بر چابکی سا مان 

تحت عنوان ان خاب اس راتژ  بهینه نگهدار  و تعمیرات با  ا  مقاله( در 2011) همکارانو 

: نت شامل اند را نمودهکه ار یابی  ییرویکردها ترین مهمروش تخصیص  طی فعال فا  ، 

. و ا  اند بند  نموده دس ه گویانه پی گیرانه، نت مب نی بر وضعیت فنی و نت  اصتحی، نت پی 

 و چهار معیار کیفی. ها  رابیهزینه کل، فاصله بین  ؛ا  اند عبارتمعیارها  ار یابی  ترین مهم

 ها  سا مانارائه مدل سنج  عملکرد "را ینی و همکاران در تحقیقی با عنوان  اهلل روح

چابک  ها  سا مانمدلی برا  سنج  عملکرد  "تفسیر سا  ار   سا   مدلچابک: رویکرد 

سطح اس خراج شده بود که  8و  معیار کلی 11ارائه دادند. ن ایج این پژوه  م شکل ا  
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 عنوان بهراهبرد  و فرهنگ سا مانی  ریز  برنامهاهمیت معیارهایی چون رهبر ،  دهنده نشان

 (.1392را ینی و همکاران،  اهلل روح) باشد میچابک  ها  سا ماندر عملکرد  پرنفوچترین معیارها

ادبیات  بر اساس .ابعاد و عوامل چابکی سا مان انجام دادند منظور بهآقایی در تحقیقی 

سا مان، عوامل راهبرد ، فناورانه و انسانی تقسیم کردند  مؤلفهپژوه  این عوامل را در چهار 

به ترتیب تطابق با تغییر،  ها آن ترین مهمقانون پاراتو  بر اساسشا ص بود که  40که شامل 

فناور ، سرعت تحویل، سا مان  ها   یرسا ت، پذیر  انعطافپاسخگویی سریع، صرف هزینه، 

 (.1393، ول تا هش م قرار داش ند )آقاییا ها  رتبهمجا  ، کارکنان چند مهارته در 

عوامل چابکی با تکنیک  بند  رتبهشناسایی و  منظور به انی در تحقیقی  فیندرسکی و دیده

عوامل  عنوان بهشا ص بود  32معیار که شامل  8تعداد  1(ANP)ی مراتب سلسلهفرآیند آنالیز 

شایس گی، مدیریت فناور   که این عوامل شامل پش یبانی مدیریت، چابکی شناسایی گردید

ااتعات، آمو ش و کسب مهارت، مدیریت منابع انسانی، کار تیمی، اراحی سا مان چابک و 

 (.2014نوآور  و  تقیت بود )فیندرسکی و دیده  انی، 

 ترین مهم( در تحقیقی جهت ارائه چارچوب تولید چابک 2014) 2دوبی و گوناسکاران 

نیرو  کار، تمرکز بر مش ر ، روابط با  توانمندسا  عوامل در تولید چابک را تکنولوژ ، 

( در 2014) همکارانو  3و فرهنگ سا مانی معرفی کردند. کومار پذیر  انعطاف، کنندگان تأمین

سا  ار  تفسیر  و تئور   سا   مدلارائه یک چارچوب با اس فاده ا   "تحقیقی با عنوان 

عامل شناسایی و سپس با  10جهت چابکی در سا مان تولید  ودرو تعداد  "4فماتریس گرا

( در 2016) 5. سیندوانی و مالهوترااند شده بند  اولویتاین عوامل  ISMاس فاده ا  تکنیک 

 12تعداد  "ISMفاک ورها  مؤثر بر اجرا  سیس م تولید چابک با روش " عنوانتحقیقی با 

گردیدند که  بند  اولویتاین عوامل  ISMناسایی و سپس با روش فاک ور مؤثر بر چابکی تولد ش

، توسعه روش اراحی، قابلیت سپار  برونااتعات،  فناور سا  ار سا مانی، یکپارچگی  ؛شامل

، نیرو  کار چابک، کن رل م غیرها  فرآیند، چند  بانی، پش یبانی پذیر  مقیاستبدیل، 

 رویکرد اراحی مدوالر بودند.مدیران ارشد، توانمندسا   نیرو  کار و 
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حاصلازادبیاتموضوعهاییافته

عوامل چابکی در چهار  ترین مهمدر این تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده در حو ه چابکی 

در سا مان و چابکی در سا ت و تولید  چابکی در نیرو  کار، چابکی در مدیریت، چابکی بعد،

تنظیم و در ا  یار  برگان صنعت اورهال نزاجا قرار  ا  پرسشنامهشناسایی گردید سپس 

 تأثیرگذارجا اگرفت و ا  ایشان  واس ه شد که آیا این عوامل در چابکی صنعت اورهال نز

نظر  ، مب نی بر)عوامل با بی  ا  پنجاه درصد توافق( ها دادهآور   پس ا  جمع.هس ند یا  یر 

قرار گرفت. شالوده عوامل بر اساس تحقیقات سیندوانی و  تائیدعامل مورد  40 برگان تعداد 

 3(، راج و همکاران2014) 2(، موچیر  و همکاران2016) 1(، گورو و سینگ2016مالهوترا )

 5و ویمال وینود (،2012) 4و همکاران وینود (،2014)  انی فیندرسکی و دیده (،2014)

پژوه   ها  یاف هن ایج  .باشد می( 1393)(، میتد و رضا آقایی 2012(، راج و دواداسن )2012)

 نشان داده شده است. 4تا  1در جداول 
 عوامل چابکی در بعد مدیریت (1)جدول 

 بعد عوامل منابع

 پش یبانی مدیران ارشد (2014) ی ان و دیده یندرسکیف (،2016) مالهوتراسیندوانی و 

ت
ری
دی
م

 

 همکارانو  راج (،2012و ویمال ) نودیو (،2016گورو و کومار )

 (،2014) ی ان (، فیندرسکی و دیده2012) دواداسنو  رام  (،2014)

 (1393) ییآقا

 تفویض ا  یار به پرسنل

(، 2014) همکارانو  راج (،1393) ییآقا (،2012وینود و همکاران )

 (2012) دواداسنرام  و 
 ااتعات گذار  اش راکبه 

 (2008) همکارانو  یالوع (،2014) همکارانموچیر  و 
و ار یابی عملکرد  ریز  برنامه

 کارکنان

 مدیریت مشارک ی (2014) همکارانو  راج (،2012) همکارانوینود و 

 (2014) همکارانو  راج (،2012) همکارانوینود و 
سریع  کارگیر  بهار یابی و 

 کارکنان  ها پیشنهاد

 مدیری ی شفافاهداف  (2014) همکارانو  راج (،2012) همکارانوینود و 

 (2014) همکارانو  راج (،2012) همکارانوینود و 
و  ها مسئولیتتعریف شفاف 

 ا  یارات کارکنان

 ثبت میزان اورهال سالیانه (2014) همکارانموچیر  و 
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 عوامل چابکی در بعد سا مان (2) جدول

 بعد عوامل منابع

راج و همکاران (، 2016(، گورو و کومار )2016سیندوانی و مالهوترا )

 (2012(، وینود و همکاران )2012(، رام  و دواداسن )2014)
 سا  ار سا مان مسطح

ن
ما
از
س

 

(، وینود و همکاران 2012(، وینود و ویمال )2014راج و همکاران )

(2012) 

جریان روان و هموار ااتعات در 

 سا مان

و همکاران  (، وینود2014(، راج و همکاران )2016سیندوانی و مالهوترا )

(2012) 

تیمی و  صورت به گیر  تصمیم

 گروهی

(، وینود و ویمال 2012(، وینود و همکاران )2014راج و همکاران )

(2012) 

قابلیت جابجایی کارکنان بین 

 واحدها  سا مان

 کاه  بروکراسی (2016سیندوانی و مالهوترا )

 (2012وینود و ویمال )

مدیریت  ها  سیس م کارگیر  به

ان  برا  در دس رس قرار د

 دادن دان  در سا مان

 (1393آقایی )
پش یبانی و پاسخ  پذیر  انعطاف

 سریع

 

 عوامل چابکی در بعد نیرو  کار (3)جدول 

 بعد عوامل منابع

 (2014(، فیندرسکی و دیده  انی )1393آقایی )
 صورت بهبرو  کردن مهارت کارکنان 

 آمو ش پیوس ه
ار
یک

رو
نی

 

(، وینود و همکاران 2012(، وینود و ویمال )2012) دواداسنرام  و 

 (1393(، آقایی )2012)
 مشارکت تمامی کارکنان در سا مان

 (2014(، دوبی و گوناسکاران )2016سیندوانی و مالهوترا )
نیرو  کار با اس فاده  توانمندسا  

 ا  افزای  دان 

(، راج و همکاران 2016)(، کومار و سینگ 2016سیندوانی و مالهوترا )

 (2012(، وینود و همکاران )2012(، وینود و ویمال )2014)
 نیرو  کار چند مهارتی

 پذیر  مسئولیتفرهنگ سا مانی و  (2016کومار و سینگ )

(، وینود و همکاران 2014(، راج و همکاران )2014دوبی و گوناسکاران )

(2012) 
 اع ماد و همکار  دوجانبه

 گرای  به کار تیمی (2014(، فیندرسکی و دیده  انی )1393)آقایی 

 پذیر  ریسک تقیت، نوآور  و  (2014دوبی و گوناسکاران )
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 عوامل چابکی در بعد تولید و سا ت قطعات (4)جدول 

 بعد عوامل منابع

(، وینود و ویمال 2012) دواداسن(، رام  و 2016سیندوانی و مالهوترا )

 (2012همکاران ) (، وینود و2012)
 سپار  برون

ت
اخ
س
دو

ولی
ت

 

(، وینود و 2014(، دوبی و گوناسکاران )2016سیندوانی و مالهوترا )

 (2012همکاران )
 پذیر انعطافتولید  ها  سیس م

(، موچیر  و 2016(، کومار و سینگ )2016سیندوانی و مالهوترا )

 (1393(، آقایی )2014همکاران )
 چند کارکرد  ها  گروهاس فاده ا  

 (2008(، الوعی و همکاران )2014دوبی و گوناسکاران )
و  کنندگان تأمینمدیریت روابط با 

 تأمین نجیره 

 (2014(، دوبی و گوناسکاران )2016کومار و سینگ )
 اتوماسیون در تولید

 ، ربات و ...(CNC)اس فاده ا   

 ها هزینهتخمین و کن رل  (2014(، موچیر  و همکاران )2016کومار و سینگ )

(، گورو و کومار 2016(، سیندوانی و مالهوترا )2016کومار و سینگ )

(2016) 
 سیس م ااتعات یکپارچه

(، آقایی 2012(، رام  و دواداسن )2014فیندرسکی و دیده  انی )

(1393) 
 مدیریت فناور  ااتعات

و همکاران  (، وینود2012(، رام  و دواداسن )2016گورو و کومار )

(2012) 
 در تمام واحدها  سا مان ور  بهره

 بهبود کیفیت (1393(، آقایی )2012(، رام  و دواداسن )2016کومار و سینگ )

(، رام  و دواداسن 2016(، سیندوانی و مالهوترا )2016کومار و سینگ )

(2012) 
 توسعه و اراحی محصول

 م غیرها  فرایندکن رل  (2016سیندوانی و مالهوترا )

 (2012وینود و همکاران )
در  کنندگان تأمینمشارکت دادن 

 توسعه محصول

 (2012وینود و همکاران )
 سا   مقاومو  رو رسانی به

 آالت ماشین

(، رام  و دواداسن 2012(، وینود و همکاران )2016کومار و سینگ )

(2012) 
 تولید اس راتژیک ریز  برنامه

 (2014(، دوبی و گوناسکاران )2016)گورو و کومار 
 تمرکز و توجه به مش ر 

 (کنندگان اس فاده)

شناسیپژوهشروش

پژوه  صورت گرف ه ا  نظر هدف یک تحقیق کاربرد  و ا  نظر ماهیت و روش، تحقیق 

. جامعه تحقیق کارشناسان و  برگان در حو ه تعمیرات، با سا   و باشد میتحلیلی -توصیفی
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 17باشد. اعضا  این جامعه شامل  و نوسا   نزاجا می سا   بهینهدر مرکز تولید،  سا   بهینه

و  سا   بهینهنفر ا   برگان و کارشناسان و مدیران ارشد در حو ه اورهال نزاجا در مرکز تولید، 

  گردآور . رویکرد اصلی برا  انجام پژوه  تکنیک دیم ل بوده است.باشند مینوسا   نزاجا 

ااتعات مب نی بر پرسشنامه بوده است. نخست با مطالعه ادبیات موضوع تحقیق، عوامل چابکی 

گردید. در مرحله دوم جهت  تائید برگان  مدنظرعامل با روش  40شناسایی گردید و تعداد 

عوامل کلید  در  عنوان بهعامل  16 تعداد ،Q-sortپیدا کردن عوامل کلید  با اس فاده ا  روش 

توجه به اینکه روش  با  برگان گردید. تائیدتجهیزات نزاجا مورد  سا   بهینها سا   و حو ه ب

 منظور به. باشد می، روایی تحقیق همان نظر  برگان باشد می برگان  مدنظردیم ل بر مبنا  

بین  ها نامه پرس پایایی نیز ا  آ مون مجدد اس فاده شده است، به همین منظور ضمن تو یع 

 برگان و کارشناسان در دو نوبت با با ه  مانی حداقل دو هف ه و اس فاده ا  ضریب نفر ا   12

 درصد 92همبس گی پیرسون، ضریب همبس گی بین ن ایج حاصل ا  نوبت اول و دوم، مقدار 

 محاسبه گردیده است.
 بر اساس نظر  برگان سا   بهینهاس راتژ  با سا   و  در چابکیعوامل کلید   (5) جدول

عواملردیف
درصد

توافق
عواملردیف

درصد

توافق

 9 100 پش یبانی مدیران ارشد 1

تمرکز و توجه به مش ر  

ا  وسایل اورهال  کنندگان اس فاده)

 (شده

94 

2 
مهارت کارکنان  رو رسانی به

 آمو ش پیوس ه صورت به
 88 تیمی و گروهی صورت به گیر  تصمیم 10 100

3 

مدیریت  ها  سیس م کارگیر  به

دان  برا  در دس رس قرار 

 دادن دان  در سا مان

 100 مدیریت فناور  ااتعات 11 100

 82 کاه  بروکراسی 12 100 تغییر فرهنگ سا مانی 4

 88 و ار یابی عملکرد کارکنان ریز  برنامه 13 100 بهبود کیفیت 5

6 
 سا   مقاومو  رو رسانی به

 آالت ماشین
 88 تأمین نجیره  14 100

 82 تولید و سا ت اس راتژیک ریز  برنامه 15 94 اهداف مدیری ی شفاف 7

 88 سپار  برون 16 100 واگذار  بودجه و اع بارات 8
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پس ا  تائید عوامل توسط  برگان برا  حذف اثر مشکتت اح مالی ناشی ا  تعاریف و 

تر، اما مورد توافق  برگان، ا  روش کیو  پوشانی بر ی ا  عوامل و رسیدن به فهرست کوچک هم

عامل مهم و تأثیرگذار در صنعت  40( اس فاده گردید. ا  این رو فهرس ی ا  Q-Sort) سرت

ار اکسل تهیه گردید، سپس ا   برگان و کارشناسان حو ه اورهال در واست افز اورهال در نرم

یک ا  این عوامل در حو ه تعمیرات اساسی و  شد که مشخص کنند که ا  نظر ایشان کدام

  رسیدن به روایی قابل برا اورهال کلید  هس ند. سپس درصد توافق  برگان محاسبه گردید.

( که 1393انصار  و همکاران، ) شدام در نظر گرف ه درصد توافق برا  هرکد 65 سطحقبول 

 ( نشان داده شده است.5ن ایج این توافق در جدول )

روشدیمتل

 ها  روشارائه شد. این تکنیک که ا   1971تکنیک دیم ل توسط فون ال و گابوس در سال 

ا  قضاوت  برگان در اس خراج  مند  بهرهمقایسات  وجی است، با  بر اساس گیر  تصمیم

، سا  ار ها گرافاصول نظریه  کارگیر  بهبا  ها آنبه  مند نظامعوامل یک سیس م و سا  اردهی 

، دهد میم قابل ارائه  اثرو  تأثیری ا  عوامل موجود در سیس م همراه با روابط مراتب سلسله

امیدوار و ) کند میام یا  عدد  معین  صورت بهکه شدت روابط اثر روابط مذکور را  ا  گونه به

 .(1394همکاران، 

، 1گوینذدن و چذادور   ) استپنج مرحله برا  انجام تکنیک دیم ل شناسایی شده بطورکلی

2016.)
(: در این مرحله با اس فاده ا  مقایسات  وجی توسط A) مس قیمتشکیل ماتریس ارتباط  .1

و میانگین ساده  گردد میهر یک ا  عوامل بر یکدیگر شناسایی  تأثیر برگان میزان 

ایف مورد اس فاده در این مرحله ایف  شود. مینظرات در ماتریس ارتباط مس قیم وارد 

 :باشد میبرابر جدول  یر  4تا  0پنج درجه ا  

 ایف دیم ل (6)جدول 

  یلی  یاد تأثیر  یاد تأثیر کم تأثیر  یلی کم تأثیر تأثیر بی

0 1 2 3 4 
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 ها س وننرمال کردن ماتریس ارتباط مس قیم: در این مرحله جمع تمامی سطرها و  .2

عدد در ماتریس ارتباط مس قیم ضرب  ترین بزرگ. سپس معکوس گردد میمحاسبه 

 .شود می

(1) N= K*A 

محاسبه ماتریس ارتباط کامل: پس ا  نرمال کردن ماتریس ارتباط مس قیم، ماتریس  .3

برابر ماتریس یکه  I. در این رابط آید می به دست 2ارتباط کامل برابر رابطه شماره 

 .باشد می

 (2)                                                                                             S)
-1

 M=S(I- 

( برا  هر عامل D: در این مرحله جمع عناصر هر سطر )ها س ونمحاسبه جمع سطرها و  .4

سیس م است و جمع عناصر هر  ها  عاملآن عامل بر سایر  تأثیرگذار که نشانگر میزان 

آن عامل ا  سایر عوامل سیس م  تأثیرپذیر ( برا  هر عامل که نشانگر میزان R)س ون 

 .آید می به دستاست 

که  گردد میرسم نمودار علی: در مرحله نهایی روش دیم ل نمودار علت و معلول رسم  .5

 مقدار. بردار افقی این نمودار دهد میاین نمودار روابط بین عوامل را به روشنی نشان 

(D+R )عامل مورد نظر در سیس م است و هر چه که این  تأثیرو  اثرکه میزان  باشد می

آن عامل تعامل بیش ر  با سایر عوامل دارد. بردار عمود  این نمودار  مقدار بیش ر باشد

(D-R )دهد میهر عامل را نشان  تأثیرپذیر که قدرت  باشد می( اگر .D-R مثبت باشد )

 .شود میآن عامل یک م غیر علی و اگر منفی باشد معلول محسوب 

 

پژوهشهاییافتهتجزیهوتحلیل

اکسل  افزار نرمعوامل، ا   تأثیرپذیر و  تأثیرگذار برا  اجرا  تکنیک دیم ل و محاسبه میزان 

 :باشد میاس فاده گردید که ن ایج محاسبات ابق مراحل  یر 

تشکیلماتریسارتباطمستقیم -

و  سا   بهینهنفر ا   برگان و کارشناسان مرکز تولید،  12پس ا  تو یع پرسشنامه بین 

تشکیل  Aاجا، میانگین نظرات ایشان در رابطه با هر  وج ا  عوامل محاسبه و ماتریس نوسا   نز

 شده است:
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 ماتریس ارتباط مس قیم (7)جدول 

 
 جمع 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 0 6/2 5/2 67/2 5/2 5/3 3 33/3 83/1 83/1 33/2 5/2 50/1 33/3 33/2 3 83/38 

2 83/1 0 83/1 83/1 3 5/2 1 33/1 17/2 17/1 67/1 67/0 2 67/0 5/1 33/2 5/25 

3 83/1 67/2 0 2 5/2 1 33/1 1 1 5/1 5/1 33/1 67/1 83/0 83/1 17/2 17/24 

4 2 33/1 67/1 0 17/2 83/0 33/1 17/1 33/2 33/2 17/1 17/2 67/1 1 5/1 5/1 17/24 

5 5/2 2 5/1 67/1 0 83/1 67/1 2 83/2 17/1 83/0 1 17/2 2 67/2 5/2 33/28 

6 33/2 83/2 83/1 17/1 17/3 0 83/1 67/2 17/2 5/1 83/1 1 67/1 17/2 5/2 67/2 33/31 

7 33/2 83/1 5/1 2 17/2 83/1 0 67/2 33/1 83/1 33/1 33/1 17/2 2 5/2 17/2 29 

8 3 3 83/1 2 33/3 83/3 83/2 0 33/2 83/1 33/2 33/1 83/2 17/3 83/2 3 5/39 

9 17/2 83/1 83/1 67/1 17/3 33/2 83/1 33/2 0 67/1 67/1 17/1 83/1 2 17/2 5/1 17/29 

10 17/1 17/2 2 5/2 3 2 17/2 17/1 5/1 0 67/0 17/2 67/1 67/1 2 2 83/27 

11 67/1 67/2 5/2 17/2 5/2 67/1 5/1 2 17/2 33/1 0 83/2 17/2 17/2 17/2 17/2 67/30 

12 67/1 5/1 1 67/1 33/1 17/0 17/1 1 1 83/0 5/1 0 83/0 17/1 5/1 83/0 17/16 

13 83/1 17/2 33/2 67/1 33/2 17/2 2 67/1 33/1 67/1 1 67/0 0 5/0 17/2 5/1 25 

14 33/2 17/1 1 5/0 83/2 5/2 33/1 17/3 83/1 5/1 83/1 5/0 83/0 0 17/3 83/2 33/27 

15 27/2 5/2 67/1 5/1 5/2 67/2 2 17/3 2 5/1 17/2 17/1 5/2 17/3 0 3 17/34 

16 67/2 83/1 17/2 17/1 67/2 1 1 17/3 2 5/1 5/1 67/1 33/1 17/2 67/2 0 29 

 17/32 5/33 28 83/26 21 33/23 17/23 83/27 83/31 5/26 83/29 17/39 17/26 17/27 17/31 32 عجم
 

ماتریسنرمال -

 ماتریس نرمال ارتباط مس قیم (8) جدول

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0 07/0 06/0  07/0 06/0  09/0  08/0  08/0  05/0  05/0  06/0  06/0  04/0  08/0  06/0  08/0  

2 05/0  0 05/0  05/0  08/0  06/0  03/0  03/0  05/0  03/0  04/0  02/0  05/0  02/0  04/0  06/0  

3 05/0  07/0 0 05/0  06/0  03/0  03/0  03/0  03/0  04/0  04/0  03/0  04/0  02/0  05/0  05/0  

4 05/0  03/0  04/0  0 05/0  02/0  03/0  03/0  06/0  06/0  03/0  05/0  04/0  03/0  04/0  04/0  

5 06/0  05/0  04/0  04/0  0 05/0  04/0  05/0  07/0 03/0  02/0  03/0  05/0  05/0  07/0 06/0  

6 06/0  07/0 05/0  03/0  08/0  0 05/0  07/0 05/0  04/0  05/0  03/0  04/0  05/0  06/0  07/0 

7 06/0  05/0  04/0  05/0  05/0  05/0  0 07/0 03/0  05/0  03/0  03/0  05/0  05/0  06/0  05/0  

8 08/0  08/0  05/0  05/0  08/0  1/0  07/0 0 06/0  05/0  06/0  03/0  07/0 08/0  07/0 08/0  

9 05/0  05/0  05/0  04/0  08/0  06/0  05/0  06/0  0 04/0  04/0  03/0  05/0  05/0  05/0  04/0  

10 03/0  05/0  05/0  06/0  08/0  05/0  05/0  03/0  04/0  0 02/0  05/0  04/0  04/0  05/0  05/0  

11 04/0  07/0 06/0  05/0  06/0  04/0  04/0  05/0  05/0  03/0  0 07/0 05/0  05/0  05/0  03/0  

12 04/0  01/0  03/0  04/0  03/0  0 03/0  03/0  03/0  02/0  04/0  0 02/0  03/0  04/0  02/0  

13 05/0  05/0  06/0  04/0  06/0  05/0  05/0  04/0  03/0  04/0  03/0  02/0  0 01/0  05/0  04/0  

14 06/0  03/0  03/0  01/0  07/0 06/0  03/0  08/0  05/0  04/0  05/0  01/0  02/0  0 08/0  07/0 

15 07/0 06/0  04/0  04/0  06/0  07/0 05/0  08/0  05/0  04/0  05/0  03/0  06/0  08/0  0 08/0  

16 07/0 05/0  05/0  03/0  07/0 03/0  04/0  08/0  05/0  04/0  04/0  04/0  03/0  05/0  07/0 0 
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باشد، مقدار معکوس  می 5/39ها عدد  ترین عدد جمع سطرها و س ون با توجه به اینکه بزرگ

( 8( مقدار ماتریس نرمال برابر جدول )1باشد. بنابراین ابق رابطه ) می =K/ 025آن عدد 

 باشد. می
 

ماتریسارتباطکامل -

( اس فاده گردید که ن یجه نهایی 2) رابطهآوردن ماتریس ارتباط کامل ا   به دستبرا  

 :باشد می (9) اکسل برابر جدول افزار نرم وسیله بهمحاسبات 
 ماتریس ارتباط کامل (9)جدول 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 D

1 18/0 24/0 21/0 21/0 28/0 25/0 22/0 26/0 2/0 18/0 19/0 18/0 19/0 24/0 25/0 26/0 35/3 

2 17/0 12/0 15/0 14/0 22/0 17/0 13/0 15/0 16/0 12/0 13/0 1/0 15/0 13/0 16/0 18/0 37/2 

3 16/0 17/0 1/0 14/0 2/0 13/0 13/0 14/0 13/0 12/0 12/0 11/0 14/0 12/0 16/0 17/0 22/2 

4 16/0 14/0 14/0 09/0 19/0 13/0 13/0 14/0 15/0 14/0 11/0 13/0 14/0 12/0 15/0 15/0 21/2 

5 2/0 18/0 15/0 15/0 15/0 18/0 15/0 19/0 19/0 13/0 12/0 11/0 17/0 17/0 21/0 2/0 65/2 

6 21/0 21/0 17/0 15/0 26/0 14/0 17/0 22/0 19/0 14/0 16/0 12/0 17/0 19/0 22/0 22/0 93/2 

7 2/0 18/0 15/0 16/0 22/0 18/0 12/0 2/0 16/0 14/0 14/0 12/0 17/0 17/0 2/0 19/0 71/2 

8 26/0 25/0 2/0 2/0 3/0 27/0 22/0 19/0 22/0 18/0 19/0 15/0 22/0 24/0 26/0 26/0 62/3 

9 19/0 18/0 16/0 15/0 24/0 19/0 16/0 2/0 12/0 14/0 14/0 12/ 16/0 17/0 2/0 18/0 27/2 

10 16/0 18/0 16/0 16/0 22/0 17/0 16/0 16/0 15/0 09/0 11/0 14/0 15/0 15/0 18/0 18/0 51/2 

11 18/0 2/0 18/0 17/0 23/0 17/0 15/0 19/0 180 13/0 1/0 16/0 17/0 18/0 2/0 17/0 76/2 

12 12/0 09/0 09/0 1/0 13/0 08/0 09/0 1/0 09/0 08/0 09/0 05/0 09/0 1/0 12/0 1/0 52/1 

13 16/0 17/0 16/0 14/0 2/0 17/0 15/0 16/0 14/0 13/0 11/0 1/0 1/0 12/0 18/0 16/0 33/2 

14 19/0 16/0 14/0 12/0 23/0 19/0 15/0 22/0 17/0 13/0 15/0 1/0 14/0 13/0 22/0 21/0 56/2 

15 23/0 22/0 18/0 17/0 26/0 22/0 18/0 24/0 19/0 15/0 17/0 14/0 2/0 22/0 17/0 24/0 18/3 

16 2/0 18/0 17/0 14/0 23/0 16/0 15/0 22/0 17/0 14/0 14/0 13/0 15/0 18/0 21/0 14/0 27/2 

R 97/2 88/2 5/2 39/2 56/3 8/2 46/2 97/2 6/2 14/2 18/2 96/1 5/2 63/2 08/3 3  

 
R وDمحاسبهمقادیر -

بر اساس جمع و تفریق در  ها آن بند  رتبه( و R) ها س ون( و Dن ایج حاصل ا  جمع سطرها )

 نشان داده شده است: (10) جدول شماره
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 و سطرها ها س ونعوامل بر اساس مقادیر جمع  بند  رتبه (10)جدول 

 رتبه D-R رتبه D R D+R عوامل

53/3 پش یبانی مدیران ارشد  97/2  5/6  2 57/0  3 

آمو ش پیوس ه صورت بهمهارت کارکنان  رو رسانی به  37/2  88/2  25/5  9 51/0-  15 

مدیریت دان  ها  سیس م کارگیر  به  

 برا  در دس رس قرار دادن دان  در سا مان
22/2  5/2  72/4  13 28/0-  13 

21/2 تغییر فرهنگ سا مانی  39/2  6/4  15 19/0-  11 

65/2 بهبود کیفیت  56/3  21/6  4 91/0-  16 

آالت ماشین سا   مقاومو  رو رسانی به  93/2  8/2  72/5  6 13/0  6 

71/2 اهداف مدیری ی شفاف  46/2  17/5  10 25/0  5 

62/3 واگذار  بودجه و اع بارات  97/2  59/6  1 66/0  1 

ا  وسایل اورهال شده( کنندگان اس فاده) مش ر تمرکز و توجه به   72/2  6/2  32/5  7 11/0  7 

تیمی و گروهی صورت به گیر  تصمیم  51/2  14/2  65/4  14 36/0  4 

76/2 مدیریت فناور  ااتعات  18/2  94/4  11 58/0  2 

52/1 کاه  بروکراسی  96/1  48/3  16 44/0-  14 

و ار یابی عملکرد کارکنان ریز  برنامه  33/2  5/2  83/4  12 17/0-  10 

تأمین نجیره   65/2  63/2  27/5  8 02/0  9 

تولید و سا ت اس راتژیک ریز  برنامه  18/3  08/3  26/6  3 1/0  8 

سپار  برون  72/2  01/3  73/5  5 28/0-  12 

رسمنمودارعلی -

بردار افقی این  .شود میا  نمودار علی اس فاده  تأثیرگذار و  تأثیرپذیر برا  رسم میزان 

قبل محاسبه  که در مرحله باشد می( D-R( و بردار عمود  آن مقدار )D+R) مقدارنمودار 

 گردید:

 D+R، میزان تعامل هر عامل با معیار شود میمشاهده  (10)که در جدول  اور همان

 :باشد می یر  صورت بهتعامل با سایر عوامل  برحسب هرکدامسنجیده شده است، که ترتیب 

تولید و سا ت  ریز  برنامه -3پش یبانی مدیران ارشد  -2واگذار  بودجه و اع بارات  -1

 -7 آالت ماشین سا   مقاومو  رو رسانی به -6 سپار  برون -5بهبود کیفیت  -4اس راتژیک 

 -9 تأمین نجیره  -8 (ا  وسایل اورهال شده کنندگان اس فاده) مش ر تمرکز و توجه به 

مدیریت  -11اهداف مدیری ی شفاف  -10آمو ش پیوس ه  صورت بهت کارکنان مهار رو رسانی به

 ها  سیس م کارگیر  به -13و ار یابی عملکرد کارکنان  ریز  برنامه -12فناور  ااتعات 
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تیمی و  صورت به گیر  تصمیم -14مدیریت دان  برا  دس رسی قرار دادن دان  در سا مان 

 کاه  بروکراسی. -16تغییر فرهنگ سا مانی  -15گروهی 

 اند عبارتکه معیارها  علی  کند مینیز علی یا معلول بودن معیارها را مشخص  D-R معیار

 ا :

 -4پش یبانی مدیران ارشد  -3مدیریت فناور  ااتعات  -2واگذار  بودجه و اع بارات -1

 سا   مقاومو  رو رسانی به -6اهداف مدیری ی شفاف  -5تیمی و گروهی  صورت به گیر  تصمیم

 -8 (ا  وسایل اورهال شده کنندگان اس فاده) مش ر تمرکز و توجه به  -7 آالت ماشین

 .تأمین نجیره  -9تولید و سا ت اس راتژیک  ریز  برنامه

 ا : اند عبارتمعلول  ها  شا ص 

 -4 سپار  برون -3تغییر فرهنگ سا مانی  -2و ار یابی عملکرد کارکنان  ریز  برنامه -1

کاه   -5مدیریت دان  برا  در دس رس قرار دادن دان  در سا مان  ها  سیس م کارگیر  به

 بهبود کیفیت. -7آمو ش پیوس ه  صورت بهمهارت کارکنان  رو رسانی به -6بروکراسی 

 

 
 نمودار علی عوامل (1)شکل 

وپیشنهادهاگیرینتیجه

 گیر  بحث و ن یجه

جامع به عوامل  اور بها  تحقیقات  کدام هیچکه در بخ  ادبیات پژوه  بررسی شد،  اور همان

، اما در این پژوه  عتوه بر شناسایی عوامل اند نکردهدر چابکی در صنعت اورهال اشاره  مؤثر
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 تأثیرپذیر و  تأثیرگذار چابکی در ابعاد مخ لف )مدیریت، سا مان، نیرو  کار و تولید(، میزان 

   عوامل با تکنیک دیم ل محاسبه گردید.هر یک ا

دو عامل پش یبانی مدیران ارشد و  مراتب سلسلهبا توجه به ماهیت سا مان و وابس گی آن به 

بسیار  یاد   تأثیر توانند میعوامل علی تعیین گردید که  عنوان بهبیان اهداف مدیری ی شفاف 

 مالهوترا(، سیندوانی و 2014)  انی فیندرسکی و دیده آنچهچن .بر دیگر عوامل داش ه باشند

 .اند کردهاشاره  ها آن به( در تحقیقات  ود 2012) همکاران( و وینود و 2016)

. و این باشد میمنابع مالی  تأمین گذارد می تأثیردیگر عاملی که اس راتژ  چابکی را تحت 

که بشدت وابس ه به اع بارات واگذار   باشد میمورد به  اار دول ی و نظامی بودن سا مان 

در تحقیقات  ود به این عامل  (2014موچیر  و همکاران ) و (2016کومار و سینگ ). باشد می

 .اند کردهاشاره 

فناور  ااتعات در ارتقاء مهارت و  ها  سیس م کارگیر  بهن ایج تحقیق نشان داد بطورکلی 

، تأمینفرآیند آماد  و  نجیره  سا   روانآمو ش کارکنان، کاه  بروکراسی، ان قال دان ، 

. این ن یجه با ن ایج استاراحی محصول، فرآیند تولید و اورهال نق  بسزایی داش ه 

و دوبی و  (1393(، آقایی )2012(، رام  و دواداسن )2014 انی ) فیندرسکی و دیده

ن ایج پژوه  نشان داد توجه به صدا  همچنین  ( همخوانی دارد.2014) گوناسکاران

اس راتژ  با سا   و  علی درمش ریان( یک عامل ) شدها  وسایل اورهال  کنندگان اس فاده

 بر اساسو هم  دهد می یرا هم میزان کیفیت وسایل اورهال شده را نشان  ؛باشد می سا   بهینه

( و 2016گورو و کومار ) .کند میآنان نسبت به ارتقاء و بهینه کردن تجهیزات اقدام  نیا  آتی

عامل کلید  چابکی اشاره  عنوان به( در تحقیقات  ود به این عامل 2014دوبی و گوناسکاران )

  .اند کرده

شناسایی عوامل چابکی در ابعاد  ،کند میاین تحقیق را ا  سایر تحقیقات م مایز  آنچهولی 

مدیریت، سا مان، نیرو  کار و تولید( در یک سا مان نظامی و در یک صنعت  اص ) مخ لف

که تاکنون چنین تحقیقی در دا ل  باشد میاورهال( تجهیزات ) سا   بهینهیعنی با سا   و 

 کشور انجام نگرف ه است.

هاپیشنهاد

آینده نیرو و بر اساس فرماندهان و مدیران ارشد نیرو   مینی بایس ی بر اساس نیا مند   -1

تجهیزات اتخاچ  سا   بهینهبا سا   و   مینه در جامعی ریز  برنامهنظر  برگان و کارشناسان 
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به مرکز تعمیرات، با سا   و  و بلندمدت مدت میان، مدت کوتاه ها  برنامه صورت بهو 

 ابتغ کنند. سا   بهینه

ایجاد آمو شگاه  ،تجهیزات نظامی() باشد میبا توجه به اینکه مهارت کارکنان مرکز  اص  -2

 منظور بهمرکز  و اس فاده ا  اساتید دا ل سا مان و در صورت نیا  اساتید  ارج ا  سا مان 

 .بسیار مفید باشد تواند میکردن کارکنان  رو  به

ها  تولید و سا ت قطعات،   مینه درمدیریت فناور  ااتعات  ها   یرسا تاس فاده ا   -3

 تواند میسن ی  ها  روشو حذف  تأمینانباردار  و کن رل موجود ، فرآیند اورهال،  نجیره 

، راندمان تولید، جریان روان ااتعات و افزای  چابکی در ور  بهرهدر ارتقاء کیفیت، افزای  

 .کمک نمایددر مرکز  سا   بهینهفرآیند با سا   و 

 لق، چ یره و ان قال  منظور بهاس قرار مدیریت دان  در مرکز  منظور به یک سیس م دایجا -4

 .دان  با اس فاده ا  فاک ورها  انگیزشی جهت جلوگیر  ا   روج دان  ضمنی در سا مان

سا ت و تولید قطعات،  در مینه صوصی  ها  شرکت ها  توانمند مرکز اس فاده ا   -5

را تبادل دان   منظور به، ارتباط با مراکز دانشگاهی و صنع ی بنیان دان  ها  شرکتارتباط با 

 .دهدقرار در دس ور کار 

 گردد که در مطالعات آتی به موارد  یر توجه نمایند: در آ ر به سایر پژوهشگران پیشنهاد می

1) ا  شذبکه  تحلیذل  فرایند رویکرد ا  اس فاده با توانند می آتی پژوهشگران .1
ANP،)  بذه  نسذبت 

 .کنند مدل اقدام این در موجود عوامل اهمیت ضرایب تعیین

 .پیشنهاد  مدل اع بار آ مودن برا  سا  ار  معادالت سا   مدل رویکرد ا  اس فاده  .2

 .اس فاده ا  اعداد فا   جهت فا   نمودن مدل پیشنهاد  .3

گذر بذوده اسذت کذه شذامل       هایی بر سر راه پژوه  همچنین در اجرا  این پژوه  محدودیت

 شود:  یر میموارد 

 .باشد میبا توجه به ماهیت نظامی بودن تحقیق پردا  ن به جزئیات مقدور ن .1

دچار مشکل بودند کذه بذا ارائذه توضذیحات ال م،      نامه پرس تعداد  ا  کارشناسان در تکمیل  .2

 موفق به تکمیل آن شدند.

                                                           
1
. Anylitical Network Process 
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 بودنذد، ر  با توجه به اینکه همه  برگان و کارشناسان دارا  مسئولیت سا مانی و مشذغله کذا   .3

هماهنگی برا  شرکت در جلسات اوفان فکر  مشکل بود که نهایت جلسه  برگان تشذکیل  

 گردید.

 
منابع

  ،بند  موانع مدیریت تأمین سبز با اس فاده  (. رتبه1394) .ناصرامیدوار، رضا. سردار ، احمد. و یزدانی

، 17 شماره، سال پنجم، نوین فصلنامه تحقیقات با یابی ودرو(،  مطالعه شرکت پارس) م لیدا  روش 

 .1-14صص 

 ها   بند  محرک (. شناسایی، تعیین و سطح1393) مقدم، محمدرضا. انصار ، ایمان. و صادقی

فصلنامه مطالعات مدیریت سا   تفسیر  سا  ار .  مدیریت  نجیره تأمین سبز با رویکرد مدل
 .123-150 صص، 35 شماره، سال دوا دهم، صنع ی

 چابک با تأکید بر آمو ش  یراتو تعم  ارائه مدل نگهدار (.1396) .احسان ،پور تقی ،ان اده سلیم رانای

 یع: صنا و پروم ه )مطالعه مورد  فا  یگیر  ا  روش دلف با بهره یاییحمل و نقل در یعدر صنا

 .30-44ص ص ;8, شماره 4. دوره آمو ش علوم دریایی هینشر .(یسا   نظام کش ی

 ،سال فناور  فصلنامه رشد(. ارائه الگو  مفهومی چابکی سا مانی. 1393) .رضا آقایی، میتد و آقایی ،

 .39دهم، شماره 

  ریز  راهبرد  در  پژوهی بر برنامه (. تأثیر آینده1391) .محمودمقدم، حسن. و رس می،  بخ یار

 .89-114، صص 77، سال یا دهم، شماره فصلنامه امنیت پژوهیها  امنی ی،  سا مان

  ،بند  عوامل مؤثر بر نوآور  با  با اس فاده ا  روش دیم ل،  (. ارائه مدل اولویت1396) .هیعطحقیقت

 .8-15، صص 51 شماره، سال سیزدهم، فصلنامه رشد فناور 

  ، ها  آینده، تهران: ان شارات معاونت تربیت و آمو ش نزاجا. جنگ (.1389) .ومرثیکحیدر 

 تهران، ها  آینده راهبردشناسی جنگ(. 1393) .اهلل  ححیدر ، کیومرث. قمر ، موسی. و کتن ر ، ف ،

 ان شارات سا مان عقیدتی سیاسی ارت  جمهور  استمی ایران.

 ها  چابک:  (. ارائه مدل سنج  عملکرد سا مان1392) .اهلل. آچر، عادل. محمد ، مهد  را ینی، روح

 .87-109. صص 2 ، شمارهاندا  مدیریت صنع ی چشمسا   سا  ار  تفسیر .  رویکرد مدل

 ،سا   سیس م نگهدار  و تعمیرات  ارائه الگو  مناسب جهت پیاده(. 1392) .فروغ ، ارع .یعل ربانی

مجله ریز  آرمانی فا  .  گیر  و برنامه ها  تصمیم ها  طوط تولید پیوس ه با رویکرد مدل در کار انه
 .85-100 صص، 31 شمارهیا دهم،  سال .مطالعات مدیریت صنع ی



 1396پائیز  ،41 شماره زدهم،یس سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                                              130

 

  (. 1395) .دمحمدیس واه، علی.  ادم دقیق، امیر هوشنگ. نصیر اده، عزیز. و میرسمیعی،  س ار

فصلنامه ، 1404 افق  اح مالی علیه جمهور  استمی ایران در  ماهیت صحنه جنگ ترکیبی آینده
 27-44، صص 1 شماره، سال اول، پژوهی دفاعی آینده

 (. 1394) .اصغر خار ، حسین. و سعدآباد ، علیپور، حبیب. اف  آباد ، محسن. فرج نیک شفیعی

ها  مناسب نگهدار   بند  اس راتژ  برا  ان خاب و رتبه TOPSISو  FA ،AHPکارگیر  رویکرد  به

-62 صص، 29 شماره، سال سیزدهم پژوهشی مطالعات مدیریت صنع ی-فصلنامه علمیو تعمیرات. 

25. 

  (. اراحی مدل ریاضی برا  1395) .فرهادنژاد،  شهتیی، ناصر. مرادیان، محسن. لطفی، احمد. و هاد

، سال پژوهی دفاعی فصلنامه آیندهها  آینده،  بینی مکان بهینه مراکز آماد  در شرایط جنگ پی 

 .45-64، صص 1اول، شماره 

 ،تجهیزات اثربخشی افزای (.1391) .صمدی، امید و ف حی، سیو  ، مهرداد.شهسوار .منصور کرباسی 

 ور بهره نت سامانه و گویانه پی  گیرانه، پی  نگهدار  و تعمیرات ها  روش ا  گیر  بهره با نزاجا در

 .103-134 صص یا دهم، سال ،43 شماره ،نظامی مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه جامع،

 .(. ارائه یک رویکرد 1394مراد ، محمود ) و کریمی گوارشکی، محمدحسین. اسفندیار ، نیما

 پژوهشی –فصلنامه علمی برا  دس یابی به چابکی.  FQFDترکیبی مب نی بر تحلیل شکاف و 
 .135-170 صص ،93 شماره سیزدهم، سال ،صنع ی مدیریت مطالعات

  ،پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل سا  ار ،  (. آینده1394) .حامدموالیی، محمدمهد . االبیان

 .5-32، 78 شماره، 23، سال فصلنامه مجلس و راهبرد
 Bashiri, M. Badri, H. & Hejazi, T.H. (2011). Selecting optimum maintenance 

strategy by FUZZY interactive linear assignment method, Applied Mathematical 

Modeling, 35: 152-164. 

 Chan, F. K. Y. & Thong, J.Y. L. (2009). Acceptance of agile methodologies: a 

critical reviews and conceptual frameworks, Journal of decision support systems, 

46: 803-814. 

 Dubey, R. & Gunasekaran, A. (2014). Agile manufacturing: framework and its 

empirical validation. Int J Adv Manuf Technol, DOI10.1007/s00170-014-6455-6. 

 Fendereski, A. Didehkhani, H. & Fendereski, A. (2014). The Identification and 

Ranking Related to Organizational Agility Using Analytic Hierarchical 

Processing. International journal of Basic Science & Applied Research. 3(7): 

455-464. 
 Govindan, K. & Chaudhuri, A. (2016). Interrelationships of risks faced by third 

party logistics serviceproviders: A DEMATEL based approach. Transportation 

Research Part E, 90: 177–195. 

 Guru, C.A. & Senthil Kumar, V. S. (2016). Analysis on Critical Success Factors 

for Agile Manufacturing Evaluation in Original Equipment Manufacturing 



 131                                م لید روش با زاتیتجه  سا  نهیبه و  با سا  یچابک  اس راتژ در  دیکل عوامل  بند رتبه

 

Industry-An AHP Approach. Department of Mechanical Engineering. Int J Syst 

Assur Eng Manag. 

 Hsu, C.W. Kuo, T.S. Chenc, S.H. Hu, A.H. (2013). Using DEMATEL to develop 

a carbon management model of supplier selection in green supply chain 

management, Journal of Cleaner Production, 56: 164-172. 

 Kumar, P. Singh, R.K. & Kumar, R. (2014). An integrated framework of 

interpretive structural modeling and graph theory matrix approach to fix the 

agility index of an automobile manufacturing organization. Int J Syst Assur Eng 

Manag, DOI 10.1007/s13198-015-0350. 

 Lee, S.G. Ma, Y.S. Thimm, G.L. Verstraeten, J. (2008). Product lifecycle 

management in aviation maintenance, repair and overhaul Computers in 

Industry. 59: 296–303. 

 Li, Y. & Mathiyazhagan, K. (2017). Application of DEMATEL approach to 

identify the influential indicators towards sustainable supply chain adoption in the 

auto components manufacturing sector, Journal of Cleaner Production, pp 1-26. 
 Mirghafoori, S.H. Andalib, D. & Keshavarz, P. (2017). Developing Green 

Performance Through Supply Chain Agility in Manufacturing Industry: A Case 

Study Approach. Corporate Social Responsibility and Environmental 

Management, DOI: 10.1002/csr.1411. 

 Muchiri, B. W. Ikua, P. N. Muchiri, P. K. & Irungu, A. (2014). Development of a 

theoretical framework for evaluating maintenance practices. Int J Syst Assur Eng 

Manag, DOI 10.1007/s13198-014-0333-3. 

 Raj, S. A. Vinodh, S. Gaurav, W. & Sundaram, S. S. (2014).  Application of 

hybrid MCDM techniques for prioritising the gaps in an agile manufacturing 

implementation project. International Journal of Services and Operations 

Management, 17 (4): 421-438. 

 S. Vinodh & K. E. K. Vimal (2012). Thirty criteria based leanness assessment 

using fuzzy logic approach. Int J Adv Manuf Technol. 60:1185–1195. 

 Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in 

manufacturing organisations: An introduction. International Journal of 

Production Economics, 62(1): 7-22. 

 Sindhwani, R. Malhotra, V. (2016). Modelling and analysis of agile 

manufacturing system by ISM and MICMAC analysis. Int J Syst Assur Eng 

Manag, DOI 10.1007/s13198-016-0426-2. 

 Song, W. & Cao, J. (2017). A rough DEMATEL-based approach for evaluating 

interaction between requirements of product-service system, Computers & 

Industrial Engineering, 110: 353–363. 

 Toloie Eshlaghy, A. Mashayekhi, A.N. Rajabzadeh, A. & Razavian, M.M. 

(2009). Applying path analysis method in defining, effective factors in 

organisation agility International Journal of Production Research, 48:6, 1765-

1786. 



 1396پائیز  ،41 شماره زدهم،یس سال، ینظام فنون و علوم فصلنامه                                                              132

 

 Vinodh, S. & Aravindraj, S. (2012). Agility evaluation using the IF–THEN 

approach, International Journal of Production Research, 50 (24): 7100-7109. 

 Vinodh, S. & Devadasan, S. R. (2011). Twenty criteria based agility assessment 

using fuzzy logic approach. Int J Adv Manuf Technol. 54: 1219–1231. 

 Vinodh, S. Aravindan, C. Pushkar, B. & Kishore, S. (2012). Estimation of 

reliability and validity of agility constructs using structural equation modelling, 

International Journal of Production Research, 50 (23): 6737-6745. 

 Vinodh, S. Madhyasta, U.R. & Praveen, T. (2012). Scoring and multigrade fuzzy 

assessment of agility in an Indian electric automotive car manufacturing 

organisation, International Journal of Production Research, 50 (3): 647-660. 

 Vinodh, T. S. Balagi, S. & Patil, A. (2016). A hybrid MCDM approach for agile 

concept selection using fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS. Int J 

Adv Manuf Techno. 83:1979–1987. 


