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 چکيده

پذیری تولید ایجاد کرده های پویای سازمانی و انعطافمحیط رقابتی امروزی عالقه زیادی را نسبت به مباحث قابلیت  
ندارند.  هاآناست، اما با وجود شناخت منافع بالقوه این دو مفهوم، فعاالن اجرایی و محققین درک درستی از ارتباطات بین 

. در این پژوهش در ابتدا هستبر هم  هاآن هایمؤلفه تأثیرگذارییده و نحوه لذا هدف این مقاله درک این مفاهیم پیچ
پذیری تولید با بررسی مطالعات گذشته، از روش های پویای سازمانی و انعطافقابلیت هایمؤلفهشناخت کامل  منظوربه

قابلیت  3حاظ شد، که در نهایت غنای این روش نظر خبرگان نیز ل منظوربهتحلیل محتوای متنی استفاده شد و در ادامه 
 DEMATELپذیری تولید از مطالعات گذشته استخراج گردید. سپس با استفاده از روش بعد انعطاف 7۱پویای سازمانی و  

 دهدمیقرار گرفت. نتایج تحلیل نشان  موردبررسیبر یکدیگر  هامؤلفهاین  تأثیرگذاریخبرگان  فازی و بر اساس نظر
سازی دانش، پیکربندی مجدد و شناخت های پویای سازمانی به ترتیب عبارتنداز: خلق و یکپارچهلیتقاب تأثیرگذارترین

ابعاد به ترتیب، محصول جدید، عملیات و  تأثیرپذیرترینپذیری تولید ها و مدیریت تهدیدها و از بین ابعاد انعطاففرصت
پذیری تولید های پویای سازمانی بر ابعاد انعطافبسیار باالی قابلیت تأثیرگذاری. همچنین نتایج تحلیل گویای هستتولید 
 .هست
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 مقدمه .1

و از در حال تغییر بوده  شدتبههای صنعتی و تجاری به نظر بسیاری از پژوهشگران، در شرایطی که محیط
ها را بهتر از رویکرد منبع محور های پویا، رفتار رقابتی سازمانباشند، رویکرد قابلیتپویایی باالیی برخوردار می

پذیری در [. با توجه به تحوالت در بستر اقتصاد جهانی، لزوم ایجاد نوعی یکپارچگی و انعطاف۹3] دهدمینشان 
پذیر در حال رقابت شدتبهرسد. در این محیط جهانی نظر می های اقتصادی امری ضروری بههای بنگاهفعالیت

های آن گستردگی جغرافیایی و سازمانی منابع نوآوری و تولید است، مزیت پایدار نیازمند تغییر که یکی از ویژگی
 قابل تقلید است. این مزیت نیازمند مالکیت نوعی توانمندی پویای سختیبههای چیزی بیش از مالکیت دارایی

پاسخگویی به نیاز  منظوربهبرای اولین بار  7331[. تیس و همکارانش در سال 0۱د است ]قابل تقلی سختیبه
بندی سازی و پیکرههای پویا را در ساخت، یکپارچهمدیران مفهوم قابلیت پویا را ارائه کردند تا اهمیت نقش قابلیت

 یک رقابتی، هایپویایی با مرتبط پژوهش دهند. حوزههای بسیار پویا نشان مجدد منابع برای مقابله با محیط
که مزیت رقابتی  دهدنشان میرویکرد قابلیت پویا  [.7۱برد ]می سر به آن رشد دوران در و بوده جدید موضوع
-آن و مسیر فردمنحصربههای دارایی وضعیت بابستگی دارد و ها، به فرآیندهای مدیریتی و سازمانی آن سازمان

های سازمانی و های مدیریت ترکیب[. این رویکرد بر توسعه قابلیت۹3گیرد ]دسترسی به آن شکل میهای 
. در واقع به اذعان اغلب پژوهشگران، این رویکرد نسبت به رویکرد کندمی تأکیدهای فناورانه و کارکردی مهارت

[. تیس و 73، 3۹، ۹3ل تغییر دارد ]در حا شدتبههای پویا و منبع محور توانایی بیشتر در برخورد با محیط
نامیده  "بسیار منعطف"هایسازمانهای پویا دست پیدا کنند هایی که به قابلیتمعتقدند که سازمانهمکاران 

های پویا الزم هستند.  رهبران با تغییر شکل سریع پذیری تولید قابلیت. برای افزایش سطح انعطافشوندمی
های تکنولوژیکی، سازمانی، عملیاتی و های پویا برای پشتیبانی از نوآوریقابلیتی خود با استفاده از هاشرکت
در یک محیط با ثبات، مفهوم از طرفی . [۹۶] پردازندبه خلق مزیت رقابتی برای سازمان خود می وکارکسبمدل 

 سازیآماده . اما این رویکرد مدیریت درکندمیها در دستیابی به موفقیت کمک مدیریت سنتی به سازمان
های هایی مواجه است. به همین جهت نظریهها برای رویارویی با عدم اطمینان محیطی با محدودیتسازمان

 [.70] اندکردهیک رویکرد جانشین برای مدیریت سنتی، تمرکز  عنوانبهپذیری جدید مدیریت بر توسعه انعطاف
ابزار رقابتی در جهت  عنوانبههای تولید از توانمندی خشاثربتولید که استفاده  راهکار کارگیریبهدر این میان 

ترین . یکی از مهمگرددو سبب بهبود عملکرد می رسدمیدستیابی به اهداف سازمان است معقول به نظر 
 آپتن، عبارت است از قابلیت تغییر یا پاسخگویی زعمبهکه  هستپذیری تولید های تولید، انعطافتوانمندی

دشواری در نیل  73۱۱گوستاوسون در سال  .[30] یا کسب ضرر کمینه در زمان، هزینه و عملکرد( العملعکس)
 در نظرکاالیی  مثابهبهپذیری تولید را در ابتدای امر تشخیص داد و توصیه نمود که این مسئله نباید به انعطاف

 دقتبهبایستی . بلکه برعکس، میتکار گرفه بتوان آن را از ویترین مغازه خرید و مستقیماً گرفته شود که می
پذیری تولید در توانمندی یک کارخانه تولیدی برای معرفی ریزی و مدیریت شود. ممکن است انعطافبرنامه
های جدید و یا محصوالت جدید برای تولید سریع، تنظیم فوری ظرفیت، اصالح محصوالت مطابق نیاز روز، طرح
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 تنوع در چارت تحویل به مشتری آشکار گردد کارگیریبهد و اعمال سریع تغییرات در محصوالت جدی
[1،۶1،۹۹،31.] 

، چنین محیطی هستند روروبه ایفزایندهبا تغییرات  هایسازمانامروزی،   هایسازماندر محیط  از آنجا که
هایی را ایجاد پذیری تولید در خود قابلیتکند عالوه بر حرکت به سمت انعطافی تولیدی را مجاب میهاشرکت

مختلفی در رابطه با این دو مفهوم انجام شده  هایپژوهشکنند تا به این ترتیب از رقیبان خویش پیشی گیرند. 
که وجود دارد و  ایمسئلهاند، اما های متفاوتی را شناسایی کردهاست و در این مطالعات محققین ابعاد و قابلیت

ها در صنایع و قابلیت که چه طیفی از این ابعاد هستاین موضوع به دنبال پاسخی برای آن است، پژوهش این 
هایی که به دنبال کسب های پویا در سازمانکه ذکر شد توجه به قابلیت طورهماناز طرفی  ایران مصداق دارد.

های رقابتی در برخورد با پدیده عدم اطمینان هستند یک ضرورت است که محققین زیادی بر اهمیت این مزیت
ی تولیدی هاشرکترا به  هاآن( حفظ، تقویت و کسب 0771) اند برای مثال ونگ و احمدکرده تأکیدها بلیتقا

تولیدی برای برخورد با پدیده عدم  هایراهکاراند و از طرف دیگر محققین معتقدند که یکی از توصیه کرده
( بر این گفته صحه 733۱) ن آپتنپذیر تولید است که محققینی همچواطمینان و کسب مزیت رقابتی انعطاف

های اما با وجود همه این تحقیقات تاکنون در مطالعات داخلی و خارجی در خصوص ارتباط بین قابلیت ،اندگذاشته
پردازد و ارتباط بین این دو مفهوم را به این مقوله میپژوهش پذیری تولید بحث نشده است لذا این  پویا و انعطاف

صنعتی ایران بتوان بین  هایسازمانهای پویا در با شناخت انواع قابلیت رسدمیبه نظر کند، حال بررسی می
با شناسایی انواع پژوهش های پویای سازمانی پل زد. این پذیری تولیدی و انواع قابلیتمختلف انعطاف هایگروه

پذیری در تولید خود هستند شناخت کافی در رابطه انعطاف به دنبالکه  هاشرکتهای پویا به مدیران این قابلیت
 هاآنپذیری تولید به ، تقویت و کسب ابعاد انعطافکارگیریبهبا سازمان خود داده و راهکارهای جدیدی را برای 

بر  مؤثرهای پویای قابلیت کارگیریبهگیری در خصوص را در تصمیم هاآننشان دهد. همچنین این مطالعه 
ی امروزی یک ضرورت هاشرکتتولید کمک کرد و این مهم در شرایط عدم اطمینان محیطی پذیری انعطاف

گذشته در این خصوص و  هایپژوهشهای است. لذا با توجه به اهمیت موضوع و با نظر به ضعف انکارناپذیر
که در قرار خواهد گرفت  بررسی موردهمچنین با نگاهی نوآورانه به ارتباط این دو مفهوم، این موضوع 

 قبلی به آن پرداخته نشده است. هایپژوهش
 

 مبانی و چهارچوب نظری پژوهش .2

 های پویاقابليت

کنترل شده  هایدارایی نشانه، منابع که هستها ریشه مزیت رقابتی، در دو نوع گسترده منابع و قابلیت
-در رویکرد منبع محور است؛ و قابلیت موردبحثگسترده  طوربهباشند که سازمانی می ورودی فرآیندهای ،شرکت

 ایجاد مزیت رقابتی است منظوربهها که متمرکز بر روی توانایی شرکت در ترکیب، توسعه و استفاده از منابعش 
 بر چگونگیهای پویا در واکنش به خصوصیت ایستای نظریه منبع محور مطرح شده است که [. نظریه قابلیت03]
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های پویا این است که چگونه موضوع پژوهش قابلیت کهدرحالیدارد،  تأکیدبع بر اساس منا هاشرکتتفاوت 
پیوسته پیکربندی جدیدی از منابع را به کار بسته و منابع ارزشمندی در بازارهای پویا ایجاد  صورتبه، هاشرکت

 دهدشان میها را بهتر از رویکرد منبع محور نهای پویا رفتار رقابتی بنگاه. رویکرد قابلیتکنندمی
مزیت رقابتی بنگاه، به فرآیندهای مدیریتی و سازمانی آن  ،های پویارویکرد قابلیتمطابق [. 73،۶7،۹3،33]

[. هلفت ۹3] گیردشکل می هاآنآن و مسیرهای دسترسی به  فردمنحصربههای وضعیت دارایی بابستگی دارد و 
های پویا را ظرفیت یک سازمان برای ایجاد ، بسط و یا اصالح منابع خود قابلیت 0771و همکاران در سال 

 مؤلفهاین سه  کندمیپویا معرفی  هایرا منابع قابلیت مؤلفههای پویا سه . رویکرد قابلیتداندمیمنظم  صورتبه
سازمان  [. اگر منابعی، در همان حالی که برای۶7] مجدد بندیپیکرهاز یکپارچگی، یادگیری و  عبارتند
 تواندمیقابل خرید نباشد،  راحتیبهکمیاب هم باشند، قابل تقلید و کپی کردن نباشد و  کنندمیایجاد  افزودهارزش

هایی مذکور به منابعی که چنین ویژگی هایپژوهشهای رقابتی پایداری در سازمان باشد. در اکثر منجر به مزیت
ها بر قابلیت تأثیرگذاری[. اگر تغییرات محیطی و اثرات آن بر نحوه ۶،۶0] را داشته باشند قابلیت اطالق شده است

گردد: ذیل تعریف می صورتبهشود که پویا مطرح می هایقابلیتقرار گیرد بحث  مدنظررقابتی نیز  هایمزیت
 به دهیپاسخهای درونی و بیرونی جهت توانایی سازمان برای یکپارچه کردن، ایجاد و بازطراحی شایستگی

سازی و های پویا را تالش مدیران سازمان برای تغییر، یکپارچههمچنین قابلیت هاآنتغییرات سریع محیطی. 
های در حال دانند که برای تعامل با محیطهای درونی و بیرونی سازمان میها، منابع و شایستگیبازآفرینی مهارت

[. 3۱] ها و خلق یک دانش جدید خاص استخلق موقعیت[. قابلیت پویا متمرکز بر روی ۹3] است موردنیازتغییر 
های پویا قابلیت کندمییک واسطه میان منابع شرکت و محیط خارجی در حال تغییر، عمل  عنوانبهقابلیت پویا 

هایی که برای مجدد ترکیب و تجدید نماید، تا قابلیت طوربهدهد که آمیزه منابع خود را به شرکت امکان می
هایی که است را ایجاد کنند. این ویژگی در محیط موردنیازرقابتی همیشه در حال تغییر،  اندازشمچرقابت در 

یابد و در آن فرسایش می سرعتبهبا اینکه یک مزیت رقابتی  زمانهم هاآندر حال تغییر هستند و در  سرعتبه
 [.۶3] پیوندد، بسیار مهم استشرکت و الزامات بازار به وقوع می

 پذیری توليد فانعطا

 هایقطعیتبرای مدیریت عدم  هاسازمانود در نظر گرفته ش« کار خوب»یک  مثابهبهپذیری انعطافاگر 
پذیری در همه جا استفاده [. زمانی که از اصطالح انعطاف۶۶] پذیر احتیاج دارندمحیط پیرامونشان به تولید انعطاف

 نامپذیری انواع مختلفی [. محققین برای انعطاف37] نیست، به معنای روشن و واضح بودن مفهوم آن شودمی
پذیری در پذیری را در سه گروه انعطافصالح انعطاف مثالًپذیری تولید است. انعطاف هاآنکه یکی از  اندبرده

 کندمی بندیتقسیمهای تولیدی پذیری در سیستمپذیری در تئوری اقتصاد و انعطافگیری، انعطافتئوری تصمیم
 هایسازمانپذیری تولید یک معیار کلیدی رقابتی برای بسیاری از [. در چند دهه گذشته مفهوم انعطاف۱1]

های مختلف در جنبه پژوهشگران وسیلهبهای از مطالعات مختلف تولیدی بوده است و به این ترتیب یک مجموعه
-به فراخور مطالعات خود تعاریفی از انعطاف پژوهشگرانکنون تا [.۱7] پذیری تولید صورت گرفته استانعطاف
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سیستم تولید برای تطبیق با شرایط متغیر  توانایی مذکورمعتقدند مفهوم اند. گوپتا و گویال نموده ارائهپذیری تولید 
قابلیت سیستم برای مقابله با تغییرات مرتبط دستگاه، فرایند و محصول را نیز  توانمی[. 73] است و پویای محیط

های پذیر توانایی تولید تنوع زیاد در ویژگی[. اما جنشیو معتقد است که تولید انعطاف۹] یف مناسبی دانستتعر
ترین [. جامع71] تواند در خروجی دیده شودمی صرفاًپذیری تولید و در سطح کلی انعطاف هستکلیدی محصول 

با کسب کمترین ضرر ممکن در  العملسعکتعریفی که تا به حال مطرح شده عبارت است از قابلیت تغییر یا 
وسعت و تنوع موضوع  هاآنسازند: اول، همه [. تمام تعاریف سه مطلب را مشخص می37] زمان، هزینه و عملکرد

پذیری در برابر نمایند، دوم، توانایی و قابلیت پاسخگویی به تغییرات است و سوم اینکه انعطافرا مشخص می
-( بر این عقیده بوده که انعطاف73۱1) این شرایط لیم تائید[. با وجود 37] ه استشرایط عدم اطمینان مطرح شد

سازی، با توجه کافی گذاری در فناوری تولید یا مرحله پیادهگیری، نسبت به سرمایهپذیری تولید در هنگام تصمیم
پذیری تولید اختالفاتی وجود داشته دهد نسبت به تعاریف موجود از انعطافروبرو نگردیده است. شواهد نشان می

 درک نشده است.  درستیبهو حتی تا به امروز این مفهوم 

-بنابراین توجه به جنبه هستایست که درک صحیح آن دشوار پیچیده چندبعدیپذیری تولید مفهوم انعطاف

بر تصمیمات آن  تأثیرپذیری و پذیری، معیارهای انعطافهای مختلف آن همچون تعریف، انواع انعطاف
قرار گیرد.  مدنظرپذیری تولید سطح جزئیات مورد اشاره باید . در تعریف انعطافهستضروری  گذاریسرمایه

سطح تعریف ممکن است بسیار پایین و در حد یک ماشین یا بسیار باال و در سطح سیستم کارخانه باشد. چنین 
تحقق آن ممکن است متفاوت باشد. انواع  یچرا که در هر سطح مفهوم و ابزارها هستمالحظاتی ضروری 

 های حصول آن وجود داردو روش راهبردیهای عملیاتی و اهداف ، تاکتیک برحسبپذیری را مختلفی از انعطاف
( هشت بعد دستگاه، 73۱۱است که برون و همکاران) چندبعدیپذیری تولید یک پدیده [. پدیده انعطاف۱۹]

نمود و سپس ابعاد دیگری نظیر حمل تولید، توسعه، عملیات و تولید را معرفی  فرایند، محصول، مسیر تولید، حجم
 [.۹7] ونقل، نیروی کار، برنامه، بازار، تحویل، تعدیل و خدمات نیز به ابعاد فوق اضافه شدند

 پيشينه تحقيق

 ترنزدیک حاضرپژوهش  موضوع به موضوعی لحاظ از که مطالعاتی  بررسی ضمن تا شد سعی قسمت این در
 گردد: بیان است، شده انجام این زمینه در که را یهایپژوهش آخرین از برخی باشند،می

پویا ارائه دادند، این مدل در قالب  هایباقابلیتمدلی را در رابطه نکوئی و همکاران  7۶3۱در سال  در تحقیقی
های پویا و پویایی محیطی در رابطه قابلیت گریتعدیلهای پویا بر عملکرد همچنین نقش قابلیت تأثیردو فرضیه 

های پویا و مثبتی در رابطه قابلیت گریتعدیلدهد که پویایی محیطی اثر عملکرد تحلیل شد. نتایج نشان می
-های ایستا معنادار نبوده اما در محیطهای پویا و عملکرد در محیطعملکرد شرکت دارد. همچنین رابطه قابلیت

در تحقیقی یک چارچوب  7۶3۶کار و همکاران در سال ویا این رابطه معنادار است. ظریفپ نسبتاًهای پویا و 
دهد. پذیر ارائه کردند که اهرم دانش موجود و درک بهتری از مفهوم پیش رو را ارائه میجدید برای تولید انعطاف

های اصلی پایه عنوانبهیداری را پذیری تولید، سازگاری، همکاری، پدیداری و پادر این مقاله ترکیبی از انعطاف
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-تولید و همچنین بینش راهکارتولید منعطف معرفی کردند. این چارچوب ابزار جدید برای ارزیابی تطابق  راهکار

اجتناب را فراهم  غیرقابلمنفی حوادث در معرض ریسک  تأثیرگیری با به حداقل رساندن های مهم برای تصمیم
 تأکیدبا  «های پویا کلید موفقیت کارآفرینانقابلیت»با عنوان  7۶3۶در سال ای عهدر مطالبهجتی زوارم کند. می

د که هر فرد یا شرکتی باید قابلیت پویا و کنامروزی بیان می هایسازمان در محیطهای پویا به نقش قابلیت
 موردی خود را روزمره های پویای کارآفرین باید قابلیتهاشرکتکارآفرینی منحصر و مخصوص خود را دارا باشد. 

-از فرصت برداربهرهها باید خالق، نوآور و کنند و در ایجاد این قابلیت روزبهرا  هاآنقرار داده و همیشه  بررسی

با نگاه تحلیلی به نظریات مطرح  همکاران زاده مقدم وهادی 7۶3۶در سال باشند. در تحقیقی  العادهفوقهای 
و در ادامه نظرات پیشین وی ارائه شد،  0773نظرات اخیر تیس که در سال  ویژهبههای پویا شده در زمینه قابلیت

دیگری پژوهش دهند. در های پویا توسعه می، تعریف قابلیتچندوجهیبه بررسی این موضوع پرداخته و با نگاهی 
-ویکرد سلسله مراتبی قابلیت( و رRBV) منابع با استفاده از رویکرد مبتنی برزلفی و قاضی نوری  7۶30در سال 

و سپس با ذکر مصادیق واقعی  شودمیهای یکپارچه اطالعاتی اشاره های ذاتی سیستمها، ابتدا به برخی ویژگی
و بدین ترتیب چگونه  کندمیها را ایجاد های ذاتی، سطح باالتری از قابلیتگردد که چگونه این ویژگیتشریح می

ای شود. در مطالعهها میهای پویای سازمانی و ظرفیت جذب در سازماند قابلیتدر باالترین سطح منجر به ایجا
آن بر ایجاد مزیت رقابتی پرداختند. با  تأثیرهای پویا و به بررسی قابلیت زادهاکبری و اسماعیل 7۶30در سال 

های پویا قابلیت عنوانهب بندیپیکرهتوجه به تحلیل انجام شده در این تحقیق، سه قابلیت یکپارچگی، یادگیری و 
گذارند و اینکه بعد یادگیری از  تأثیرهای رقابتی بر روی مزیت هاآنشناسایی شدند و مشخص گردید که همه 

در تحقیقی با  7۶۱۶در سال  های رقابتی دارد. مژدهرا بر روی مزیت تأثیرگذاریهای پویا بیش ترین انواع قابلیت
پذیری مراتبی، انعطافسازمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله راهکارپذیری تولید بر اساس عنوان ابعاد انعطاف

شده است؛ همچنین  ارائههای تولید مورد مطالعه قرار گرفت و مدلی از کاربرد آن راهکاریکی از  عنوانبهتولید 
)کاهش هزینه/تمایز( با استفاده از فرایند رقابتی سازمان راهکارپذیری تولید بر اساس بندی ابعاد انعطافاولویت

 مراتبی انجام شده است. تحلیل سلسله

پذیری تولید مدل مفهومی ارائه با نگاهی متفاوت به انعطاف گنچوف و ویلیس 077۱در سال در تحقیقی      
از مدل  هاآنه است. های پویا در نظر گرفته شدیکی از قابلیت عنوانبهپذیری تولید خود دادند که در آن انعطاف

رگرسیونی برای مشخص کردن دو نوع خطای مشهود استفاده کردند: الف( پویش نامناسب عدم اطمینان 
در تحقیقی به بررسی  077۱در سال  و همکارانش ب( اشتباه واکنشی به نیروهای محیطی. مک کنن ،محیطی

ارزیابی دائم  آنهااند. پرداخته 077۱لی پس از سال ها در شرایط بحران ماهای پویا بر عملکرد بنگاهقابلیت تأثیر
دی مجدد، یادگیری کارکنان و پیکربن ادغام دانش خلق شده در فرآیندها و محصوالت بنگاه، ،محیط، خلق دانش

نشان  این گروههای اند. تحلیلهای پویا در نظر گرفتهقابلیت عنوانبههای نیروی انسانی را سازی توانمندیاهرم
های پویا موجب پذیرش تغییرات در سازمان، پذیرش تغییرات در سازمان موجب عملکرد باالتر دهد که قابلیتمی

 شود.نوآوری و عملکرد نوآوری موجب تطابق بیشتر سازمان با محیط بیرونی می



 2۱       یپذیرو انعطاف یسازمان یپویا یهاقابليت 

ی، اهمیت های تولیدپذیری تولید به عملکرد نوآورانه در کارخانهاتصال انعطاف در مطالعه 077۶در سال  اک
کند. معیارهای رقابتی از قبیل هزینه، کیفیت و سرعت تحویل بیان می در حمایت از دیگررا پذیری تولید انعطاف

-پذیری تولید و انعطافدهد که انعطافای در بریتانیا انجام شده است نشان میکه در کارخانهپژوهش نتایج این 

ای به بررسی در مطالعه 077۶در سال  ت دارد. جیااو و همکارانمثبتی بر نوآوری محصوال تأثیرپذیری نیروی کار 
دهد که قابلیت شناسایی نشان می هاآنهای پویا و عملکرد بنگاه پرداختند. نتایج رابطه پویایی محیط، قابلیت

های رقابتی نیز در بندی مجدد بر روی عملکرد بنگاه، بسیار تاثیرگذار است. سایر قابلیتها و قابلیت پیکرهفرصت
در سال  دیگری وو و همکارانپژوهش شرایط بسیار پویای محیط بر روی عملکرد بنگاه تاثیرگذار است. در 

داران از طریق اصالح منظم های شرکت در رسیدگی به انتظارات سهامتوانایی عنوانبهپویا را  هایقابلیت 077۶
کنند. هم راستا با دیدگاه محیطی و اجتماعی تعریف می ،دیهای اقتصاهای تابعی در پیگیری صالحیتقابلیت

های پویا در تداوم و ماندگاری ، معتقدند که قابلیتچندبعدیعنوان یک ساختار ههای پویا بتئوریکی قابلیت
های قابلیت نظارتی، تصرف و پیکربندی مجدد سازمانی از سه قابلیت فرعی ممتاز درعین حال مرتبط با نام

که با توجه به عدم اطمینان محیط کار و  کنندمیای بیان در مطالعه 0777در سال  . پنکاجشوندمیتشکیل 
گیرند که نتیجه می هاآنپذیر دارند. ی در حال ظهور نیاز به ساختار سازمانی انعطافهاشرکتپویایی این محیط 

انی رسمی در سیستم های که تولید های محیط، ساختار سازمبرای مدیریت کردن عدم اطمینان محیطی و پویایی
های کنند که منطق( بیان می077۹) شود. در تحقیقی تونی و تونچیاپذیر دارند منجر به بهبود عملکرد میانعطاف

بندی مختلف پنج منطق طبقه هاآنپذیری تولید وجود دارد. متفاوتی برای تعبیر و تفسیر ابعاد مختلف انعطاف
بندی عمودی یا ب( طبقه ،بندی افقید در کارهای دیگران یافت می نمایند: الف( طبقهپذیری تولیبرای انعطاف

نارین پژوهش بندی ترکیبی. در طبقه و( ،بندی بر مبنای هدف تغییرد( طبقه ،بندی زمانج( طبقه ،سلسله مراتبی
ضمن  پژوهشگرانهای تولید، پذیری در سیستمانعطاف راهبردیبا عنوان مفاهیم  0777در سال  و همکاران

پذیری را بر پایه موقعیت گذشته، انواع انعطاف هایپژوهشپذیری تولید در مروری بر انواع مختلف انعطاف
پذیری و برای حصول هر یک از سه گروه انعطاف کنندبه سه گروه ضروری، کافی و رقابتی تقسیم می راهبردی

 اند.نیز  شرایطی را در نظر گرفته
پذیری تولید، تجربی در رابطه با انعطاف هایپژوهشبررسی  ( در0777) ی کلیواکورکا و الرپژوهش در      

( به هشت 73۱۱) پذیری تولید که در مطالعات برن و همکارانگذشته ابعاد انعطاف هایپژوهشمحققین با مرور 
نیز به یازده مورد اشاره شده بود ارتقا دادند و ابعاد جدیدی  7337در سال  نوع آن و در مطالعات سدی و سدی

های است و متغیر چندبعدیپذیری مفهوم معتقد بودند که انعطاف هاآنپذیری تولید در نظر گرفتند. برای انعطاف
را به  ابعاد اتوماسیون اداری، نیروی کار، طراحی جدید و تحویل هاآناست.  مؤثرمختلف داخلی و خارجی بر آن 

 اضافه کردند.یازده مورد قبل 
الف( مطالعاتی که در زمینه  توان در دو گروهمی رامرتبط با موضوع ات که مالحظه شد مطالع طورهمان       

پذیری تولید انجام شده است تقسیم کرد. در خصوص گروه های پویا و ب( مطالعاتی که در زمینه انعطافقابلیت
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حاضر مطالعات جیانو و پژوهش ین تحقیقات به ترنزدیکه در قسمت الف، از جمله اشاره شد هایپژوهشاول 
( و 7۶3۶) پویا اشاره شده است و همچنین بهجتی هایقابلیتکه در آن به برخی  هست 077۶در سال  همکاران

حاضر هش پژواند. های پویا را با متغیرهای دیگر سنجیده( که رابطه بین قابلیت077۱) مک کنن و همکارانش
های پویای سازمانی تحقیقات گذشته با استفاده از روش تحلیل محتوا برای ضمن استفاده و شناسایی کلیه قابلیت

پذیری مشخص خواهد کرد که با وجود نزدیکی این های پویای سازمانی را بر ابعاد انعطافقابلیت تأثیراولین بار 

از  باند. همچنین با توجه به مطالعات انجام شده در گروه به آن نپرداخته پژوهشگراندو موضوع به هم تا کنون 

(، سدی 73۱۱) (، برن و همکاران7333) حاضر مطالعات رابرت و همکارانپژوهش ین تحقیقات با ترنزدیکجمله 
د اما در انپذیری تولید پرداختهنیز به شناسایی ابعاد انعطاف هاآن( است که 7۶۱۶) ( و مژده7337) و سدی

شود. هر چند که حاضر ضمن استفاده از این ابعاد، سایر ابعاد نیز به روش تحلیل محتوا شناسایی میپژوهش 
پذیری در بین های پویا سازمانی و انعطافمختلفی به تفکیک در رابطه با هریک از مفاهیم قابلیت هایپژوهش

شمار است. همچنین انگشتر ایران در این دو مقوله، انجام شده د هایپژوهششود اما مطالعات خارجی دیده می
در هیچ یک از مطالعات خارجی و داخلی به بررسی رابطه این دو مفهوم پرداخته نشده است و از این حیث 

 .هستحاضر نوآورانه پژوهش 
 

 شناسی پژوهشروش .3

یمایشی به شمار پ-توصیفی هایپژوهشپژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع بنیادی و از نظر روش، جزء 
نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه که آشنایی باالیی با مسائل صنعت و مبانی علمی  77آید. در این پژوهش می

با  هاآنی تولیدی یا معاونین هاشرکتنمونه انتخاب شدند. خبرگان صنعتی از میان مدیران  عنوانبهداشتند، 
سال سابقه کار و حداقل مدرک لیسانس در این گروه نفراتی که  77سال سابقه مدیریت و یا با حداقل ۹حداقل 

باشند، در های تدریس در دانشگاه داشته و یا دارای تحصیالت عالیه )فوق لیسانس و دکترا( ، فعالیتزمانهم
های در حوزه هاآننشگاهی که زمینه تخصصی و خبرگان دانشگاهی از بین اساتید دا اولویت قرار داده شدند

ا داشتند پذیری تولید رهای پویای سازمانی و انعطافمدیریت بوده و تجربه کاری یا آشنایی با مباحث قابلیت
دهد. در اولین مرحله با توجه به موضوع اطالعات جمعیت شناختی خبرگان را نشان می 7انتخاب گردیدند. جدول 

های پویای سازمانی، پس از تحلیل محتوای پذیری تولید و قابلیتاخت کلیه ابعاد انعطافشن منظوربهپژوهش 
ها به حد کفایت برای غنی شدن تحلیل از نظر خبرگان نیز استفاده شد به متنی مطالعات گذشته و رسیدن بررسی
تا مصداق و اهمیت  ای در اختیار خبرگان قرار گرفتپرسشنامه صورتبهاین صورت که نتایج تحلیل محتوا 

ها از دست آمدن شاخصه ها را در صنایع ایران مشخص نمایند. در مرحله دوم بعد از بداشتن ابعاد و قابلیت
های الزم با ها از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی در اختیار خبرگان قرار داده شد تا دادهمرحله قبل، شاخص

 سازی شود.استفاده از روش دیمتل فازی مدل
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 های جمعیت شناختی خبرگان. داده7جدول 

 تعداد خبرگان

 رشته تحصيلی مرتبه علمی مدرک

س سابقه تدریس یا مدیریت
سان

لي
س 

سان
ق لي

فو
 

ی
دکتر

ستادیار 
ا

 

شيار
دان

 

ستاد
ا

ت 
مدیری

 

صنایع
 

 سال 1سابقه تدریس بیش از   نفر ۹ نفر 7 نفر 7 نفر ۶ نفر ۹ -- -- نفر ۹ دانشگاه

 سال 77سابقه کار بیش از  نفر۶ نفر0 -- -- نفر7 نفر7 نفر7 نفر ۶ نفر ۹ صنعت

 

 هاابزار جمع آوری داده

ای و برای شناسایی ابعاد آوری ادبیات و مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانهجمع منظوربهدر این تحقیق 
های پویای سازمانی از روش تحلیل محتوای متنی استفاده شد به این صورت پذیری تولید و انواع قابلیتانعطاف

از دو پژوهش که به منابع متنی مراجعه کرده و بر اساس آن محتوای متون بررسی و تحلیل شد. در این 
ای هها استفاده خواهد گردید. پرسشنامهابزار گردآوری داده عنوانبهپرسشنامه محقق ساخته با ساختار متفاوت 

 زیر خواهند بود: صورتبهمورد استفاده 
 ها در صنایع ایرانپرسشنامه محقق ساخته تعیین مصداق و اهمیت ابعاد و قابلیت -7

حاضر نزدیک بود کلیه پژوهش بعد از بررسی کلیه مطالعات انجام شده که از حیث موضوع به     
اساس فراونی در جداول مربوطه قرار داده  پذیری شناسایی و برهای پویای سازمانی و ابعاد انعطافقابلیت
ای در اختیار پرسشنامه صورتبهها و ابعاد مهم و دارای مصداق در ایران تعیین قابلیت منظوربهشد و 

 هاآنشد چنانچه در هر گروه به نظر  خبرگان قرار گرفت. همچنین در این پرسشنامه از خبرگان خواسته
را نیز اضافه کنند و نظر تکمیلی خود را نیز اعالم  هاآندرج نشده است، دیگری نیز وجود دارد که  عوامل
 .نمایند

 های پویاپذیری و قابلیتپرسشنامه محقق ساخته مقایسات زوجی ابعاد انعطاف -0

ها و ابعاد پذیری، قابلیتهای پویای سازمانی و ابعاد انعطافشناخت روابط بین قابلیت منظوربه
بندی امتیازات خبرگان از پرسشنامه تعیین مصداق و اهمیت قبل با استفاده از جمعنهایی که در مرحله 

 منظوربهها و ابعاد، مشخص شده است، در جدولی به همراه  توضیحات الزم در خصوص قابلیت
زیاد،  تأثیر -۶کم،  تأثیر -0خیلی کم،  تأثیر -7، تأثیرگذاریعدم  -7تایی) ۹مقایسه زوجی در طیفی 

 داده شد.  خیلی زیاد( در اختیار خبرگان قرار رگذاریتأثی -۱
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 هاها و یافتهتحليل داده .4

 :ها و ابزار زیر استفاده شده استها از آزمونداده تحلیل و بررسیجهت پژوهش در این 

 های پویای سازمانیپذیری و انواع قابلیتجهت شناسایی ابعاد انعطاف 7استفاده از تحلیل محتوا .7

 0های پویای سازمانی با استفاده از مدل دیمتل فازیپذیری و انواع قابلیتبین ابعاد انعطافطراحی مدل  .0

 تحليل محتوا

-شود. از این رو این روش را میمند و کمی توصیف مینظام طوربهها روش محتوای آشکار و پیامدر این      

ویژه در [. تحلیل محتوا به۱3] یک پیام دانستهایی درباره محتوای شی مناسب برای پاسخ دادن به سوالتوان رو
ها را با تعداد زیادی امکان ترکیب و تلفیق متن پژوهشگرانارزیابی سیستماتیک ارتباطات مفید و کارآمد است. به 

داند که برای توصیف عینی و منظم میپژوهش [. برلسون تحلیل محتوا را یکی از فنون 3۱] دهداز عبارات می
ترین و [. تحلیل محتوا یکی از مهم۱] رود و هدف آن تفسیر کردن استارتباطات به کار می محتوای آشکار

[.  ۹7] ی با آن سروکار داردصورتبهتوان گفت هر محققی می درستیبهاست و پژوهش های پرکاربردترین روش
محتوای ارزیابی و تحلیل ای، تحلیل از: تحلیل محتوای مقوله عبارتندترین انواع تحلیل محتوای متنی معروف

از میان سه نمونه مزبور تحلیل محتواى مقوله اى بیش از بقیه معروف است و در محتوای تفاهم یا همبستگی. 
)انواع پیام ها مثل  موردنظردر این روش ابتدا متن  ها تنها از آن استفاده شده است.ایران در برخى از پژوهش

نمایند، و با شمارش فراوانى هر کنند. سپس اجزا را به طبقاتى تقسیم مىیه مى...( را به اجزایى تجز فیلم، مجله و
از تحلیل محتوای پژوهش در این  [.۱] کنندرا مشخص و در پایان، آن درصدها را تحلیل مى هاآنطبقه، درصد 

کنون در کلیه متونی خواهد بود که تاپژوهش ای استفاده خواهد شد به این صورت که جامعه آماری مقوله
ها شروع خواهد شد، تا موقعی که متون قدیمی خصوص موضوع نوشته شده است و تحلیل از جدیدترین متن

 .ها ایجاد نکند یا به اصطالح به حد کفایت برسدتغییری در مقوله
 دیمتل فازی

 دیمتل تکنیک بر که عیبی ولی کند حل ساده روش با را مسائل است قادر گراف تئوری براساس تکنیک این
 با دیمتل فازی روش. شد فازی دیمتل تکنیک ارائه موجب اطمیناننا شرایط در گیرییعنی تصمیم است؛ وارد

 در تکنیک این. کندمی محیطی آسان عدم اطمینان شرایط در را گیریتصمیم فازی، زبانی متغیرهای از استفاده
 تکنیک این آن، بر [. افزون۱۱] دارد کاربرد اجتماعیعلوم  و اطالعات سیستم سازمان، مدیریت تولید، هایزمینه

 کند حل فازی درشرایط گروهی گیریتصمیم کارگیری به با را هاناروی سازم پیش مشکالت همه تواندمی
 [:17] هست[. مراحل اجرای این روش به شرح ذیل ۱3]

 تهیه ماتریس روابط مستقیم بین عوامل سیستم مرحله یک:

                                                                                                                                                 
7 Content Analysis 

0 Fuzzy Decision Making Trial And Evaluation Laboratory 
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مستقیم هر یک از عوامل اصلی بر  تأثیر، نظر خود را در مورد 0خبرگان با استفاده از متغیرهای زبانی جدول  
 دیآیمی زبانی به اعداد فازی، ماتریس رابطه مستقیم اولیه به دست هانیتخم. با تبدیل کنندیمیکدیگر بیان 

𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]  که در آنA  یک ماتریس𝑛 × 𝑛  و درایه هستنامنفی 𝑎𝑖𝑗   یک عدد فازی مثلثی است که
 . هست jبر روی عامل  iمستقیم عامل  تأثیرنشان دهنده 

 
 . متغیرهای زبانی و اعداد فازی متناظر0جدول 

 اعداد فازی مثلثی متناظر متغير زبانی

 (7،  7،  0۹/7) تأثيربی

 (7،  0۹/7،  ۹/7) خيلی کم تأثير

 (0۹/7، ۹/7،  1۹/7) کم تأثير

 (۹/7، 1۹/7،  7) زیاد تأثير

 (1۹/7،  7،  7) خيلی زیاد تأثير

 

زدایی ماتریس اولیه از برای فازی CFCS7 زدایی ماتریس مستقیم اولیه بر اساس روشفازی مرحله دو:
𝑍𝑖𝑗( ارائه شده است. فرض کنید0773که توسط تزنگ ) شودیماستفاده  CFCSروش 

𝑘 = (𝑙𝑖𝑗, 𝑚𝑖𝑗, 𝑟𝑖𝑗)   که
ارائه کرده است.  jبر روی عامل  iعامل  تأثیرامین خبره درباره میزان  k، ارزیابی فازی است که (k≤K≥1)در آن 

بعد است.  که در اینجا از ذکر آن خودداری گردیده ردیگیمبر اساس این روش دی فازی کردن در پنج گام انجام 
گر میزان نرابطه مستقیم اولیه تجمیعی، با اعداد قطعی که بیازدایی و تجمیع نظر خبرگان ماتریس از انجام فازی

 .ردیگیماست، شکل  jروی عامل  iمستقیم عامل  تأثیر
 نرمال کردن ماتریس روابط مستقیم مرحله سه:

ه ( ب7. ماتریس نرمال شده رابطه مستقیم از معادله )شودیمدر این مرحله، ماتریس رابطه مستقیم اولیه نرمال 
𝑋)   دیآیمدست  = [𝑥𝑖𝑗]

𝑛×𝑛
.) 

 

 𝑋 = 𝑠 × 𝐴                                                                                             (7) 
 

𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 [
1

𝑚𝑎𝑥𝑖 ∑ |𝑎𝑖𝑗|𝑛
𝑗=1

,
1

𝑚𝑎𝑥𝑗 ∑ |𝑎𝑖𝑗|𝑛
𝑖=1

] 

 
 تشکیل ماتریس رابطه کلی مرحله چهار:

                                                                                                                                                 
7 Converting Fuzzy Data into Crisp Scores 
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وع دنباله نامحدود از آثار مستقیم و غیرمستقیم عناصر بر یکدیگر )توآم با کلیه بازخوردهای ممکن( مجم
. مجموع این تصاعد، شودیم، محاسبه هاگرافیک تصاعد هندسی و بر اساس قوانین موجود از  صورتبه

 است.  n×nیک ماتریس واحد  Iاست که در آن  Tماتریس رابطه کلی 
𝑇 = 𝑋(𝐼 − 𝑋)−1 

 

 یعلّو شناسایی عوامل  Tی ماتریس رابطه کلی هاستونو  هافیردمحاسبه مجموع  مرحله پنج:
 

𝑐𝑗 = ∑ 𝑡𝑖𝑗

0≤𝑖≤𝑛

                      𝑟𝑖 = ∑ 𝑡𝑖𝑗

0≤𝑗≤𝑛

 

 

 از تحلیل محتوای متنی مطالعات استخراج تماماًهای ذکر شده در پرسشنامه با توجه به اینکه ابعاد و قابلیت
استفاده شده،  DEMATEL یهاپرسشنامهدر  ماًیمستق هاآنشده است و خروجی پردازش صورت گرفته روی 

 .است بودهلذا این دو پرسشنامه دارای روایی محتوا 
 تحليل یافته ها

حاظر استفاده شده پژوهش ها از روش تحلیل محتوای متنی در آوری دادهکه ذکر شد جهت جمع طورهمان
های پویا به ترتیب فراوانی به پذیری تولید و انواع قابلیتاز بررسی مطالعات گذشته ابعاد انعطاف است که بعد
 استخراج گردیدند. ۱و  ۶های شرح جدول

 
 پذیری تولید به ترتیب فراوانی. ابعاد انعطاف۶جدول 

 پيشينه تحقيق تعریف ابعاد)مقوله ها( ردیف

 حجم تولید 1
 

 از مختلف های حجم در آن تولید انجام و سفارشات قبول توانایی
 آور سود صورتبه زیاد تا کم

[۹۱[ ]۹7[ ]73[ ]3۶[ ]0۱[ ]۶۹[ ]۹ ]
[77[ ]7۹[ ]3[ ]37[ ]۱۱[]0۶[ ]۶۶] 

2 
 محصول جدید

 

 ترینسریع در جدید محصول تولید یا فعلی محصول در تغییر توانایی
 هزینه کمترین با و زمان

[۹۱[ ]۹7[ ]73[ ]3۶[ ]0۱[ ]۶۹] [۹ ]
[77[ ]01[ ]3[ ]37[ ]۱۱[ ]۱۶[ ]۶۶] 

 دستگاه)ماشین( 3
 

ماشین بدون نیاز به زمان و  وسیلهبهتوانایی انجام عملیات مختلف  
 هزینه زیاد برای تغییر از یک عملیات به عملیات دیگر

[۹7[ ]73[ ]3۶[ ]0۱[ ]۶۹[ ]۹] [01] 
[37] [۱۱][۱۶] [77][00] 

4 
 نقل موادوحمل

 

 به بخش مواد مختلف  مؤثر انتقال برای مواد حمل سیستم توانایی
 واحد برای هاآن و پردازش مناسب هایموقعیت در مختلف های

 .موردنیاز تولیدی

[۹7[ ]73[ ]3۶[ ]0۱[ ]۶۹[ ]۹] [01] 
[37] [۱۱][۱۶] [77][۶۶] 

5 
 آمیخته محصول

 )فرآیند(

 متعدد محصوالت بدون وارد کردن توانایی تولید متنوع و
 های زیاد یا تغییرات بزرگ در عملکرد محصول خروجیجریمه

[۹۱] [0۱][77] [01][7۹] [3 ]
[۱۱][0۶[]۱7] 
[۱۶[ ]۶۶] 

 های سیستم در زمان مناسب سهولت در توسعه ظرفیت و توانایی توسعه 6
[۹7[ ]73[ ]3۶[ ]0۱[ ]۶۹[ ]۹[ ]3 ]
[37[ ]۱۱[ ]77] 

 [۱7] [۱۱[ ]01[ ]۶۹[ ]0۱[ ]3۶]توانایی پرسنل در انجام وظایف گوناگون و چند تخصصی بودن  نیروی کار 7
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 پيشينه تحقيق تعریف ابعاد)مقوله ها( ردیف

 [۶۶] [77][۱۶]  هاآن

8 
 یابیمسیر

 

آالت ماشین وسیلهبهتوانایی تولید محصول از مسیرهای جایگزین )
 و عملیات متفاوت(

[۹7[ ]73[ ]3۶[ ]0۱[ ]۶۹[ ]۹[ ]37 ]
[۱۱[ ]۶۶] 

9 
 برنامه
 

توانایی که  سیستم بدون نظارت و بازرسی)مدت زمانی که سیستم 
بدون نظارت، بازرسی، تعمیر و نگهداری( برای مدت  تواندمی

 طوالنی به کار خود ادامه دهد.
[۹7[ ]73[ ]3۶[ ]۶۹[ ]۹[ ]37[ ]۶۶] 

 [77[ ]37[ ]۹] [۶۹[ ]3۶[ ]73[ ]۹7] توانایی تطبیق آسان سیستم تولید با شرایط متغیر بازار بازار 11

11 
 تولید
 

قابلیت تولید قطعات/محصوالت متنوع بدون اضافه نمودن 
 ای اصلیتجهیزات سرمایه

[۹7[ ]73[ ]3۶[ ]۶۹[ ]۹[ ]37] 

12 
 عملیات
 

 جایگزین پردازشی هایطرح با مختلف هایروش به تولید توانایی
 دیگر انواع با عملیات برخی جایگزینی یا تعامل طریق از یا که

 .گیردمی صورت

 [۹7[ ]3۶[ ]0۱[ ]۶۹[ ]۹[ ]37] 

 تحویل 13
 

توانایی کوتاه و بلند کردن زمان تحویل و توانایی تهیه کردن 
 تقاضای متغیر در زمان کوتاه

[۹۱[ ]3۶[ ]۱۱[ ]۶۶] 

14 
 اصالح
 

در محصوالت بدون وارد کردن متعدد  توانایی اصالحات متنوع و
 در عملکرد محصول خروجی. های زیاد یا تغییرات بزرگجریمه

[3][01[]0۱] 

 [۱۱] هایی با کیفیت متفاوتتوانایی استفاده از ورودی مواد ورودی کیفیت 15

 کیفیت 16
توانایی سیستم در تغییر سطح کیفیت محصول یا محصوالت به 

 تناسب تقاضای بازار
[۹۱] 

 اتوماسیون 17
 

 [3۶] تولیدی هایفناوری کردن کامپیوتری و اتوماسیون میزان سطح

 [3۶] سرعت در طراحی و معرفی محصول به سیستم برای تولید. طراحی جدید 18

 
حذف  ۹/0آوری نظرات خبرگان ابعاد کیفیت مواد ورودی، کیفیت، اتوماسیون با امتیاز کمتر از بعد از جمع

توان جزئی از بعد نظر خبرگان می پذیری تولید را با توجه بهگردیدند و بعد طراحی جدید از مجموعه ابعاد انعطاف
 محصول جدید دانست، بنابراین این بعد نیز حذف گردید.

 
 های پویای سازمانی به ترتیب فراوانی. انواع قابلیت۱جدول

 پيشينه تحقيق تعریف انواع)مقوله ها( ردیف

 در سازمانمنابع موجود  مجدد ترکیبتوانایی  مجدد بندیپیکره 1
[۹3[]7۶[]۶7[]33 ]

[0۹[]۶7[]3۱[]۹0[ ]۶3] 

 شناخت فرصتها 2
و تهدیدهای جدیدی که سازمان با آن  هافرصتتوانایی تشخیص 

 روبرو است.
[03[]7۶[]33[]0۹[ ]۶3[]۹۱[]3۱] 

3 
از  برداریبهره

 فرصتها
 

موجود و در حال  هایقابلیتشامل ارزیابی  هافرصتی از برداربهره
 گذاریسرمایهممکن در طرح های مربوطه و  گذاریسرمایهظهور، 

-تر برای پذیرش در بازار هستند میهایی که محتملدر تکنولوژی

[۹۱[]33[]3۱[]۶3] 
[۹3[]3۱[]03] 
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 پيشينه تحقيق تعریف انواع)مقوله ها( ردیف

 شود.

 یادگیری 4
از طریق فرایند یادگیری)فردی،  دهدمیقابلیتی که به شرکت اجازه 

آورد یا  سازمانی، بین سازمانی( قابلیت جدید را اتخاذ کند، بدست
 ایجاد کند.

[۹3[]۶7[]۹0[]۶7[ ]۹3[]3۱] 

5 
یکپارچه 

 سازی)هماهنگی(
و کارآمد منابع داخلی و خارجی مانند  مؤثرشایستگی شرکت در ادغام 

 سازی.شبکه
[۹3[ ]۶7[ ]۹0[]۹3] 

6 
سازی اهرم

های توانمندی
 نیروی انسانی

 وضعیت یک در موجود منبع انسانی یک استقرار و استفاده قابلیت
 بازار یک را در عملیاتی قابلیت دهدمی اجازه به شرکت که جدید،

 جدید تکرار کند.
[۶7] 

 سازی دانشیکپارچه 7
 منابع طریق از جدید سازی دانشیکپارچه و آوردن دست به قابلیت

 هاشبکه مانند خارجی
[۶7] 

 خلق دانش 8
 محصوالت توسعه برای جدید، دانش جذب و ایجاد مداوم قابلیت

 فرایندها یا و جدید
[۶7] 

 مدیریت تهدیدها 9
ی بازار، هافرصتبندی تکنولوژی و شناسایی موفقیت آمیز و درجه

های محصول، طرح مدل انتخاب آگاهانه تکنولوژی و ویژگی
 هافرصت گذاریسرمایهو تعهد منابع مالی برای  وکارکسب

[۹۱] 

 
پذیری های، انعطافذکر شده در جدول فوق محققین به قابلیت هایقابلیتعالوه بر پژوهش در مبانی نظری 

پذیری تولید، نوآوری و توسعه محصول نیز اشاره کرده بودند که این پذیری فناورانه، انعطافسازمانی، انعطاف
 هاآنت از ذکر گیرند به همین علپذیری تولید قرار میبعاد انعطافمفاهیم با توجه به نظر خبرگان معموال جزء ا

آوری نظرات خبرگان با توجه به نزدیکی مفهوم های پویای سازمانی خودداری شد. بعد از جمعقابلیت عنوانبه
ها، قابلیت مدیریت تهدیدها حذف و برداری از فرصتها و بهرهقابلیت مدیریت تهدیدها، به قابلیت شناخت فرصت

-ها و مدیریت تهدیدها تغییر نام یافت همچنین قابلیت بهرهها به قابلیت شناخت فرصتقابلیت شناخت فرصت

ها و تهدیدها تغییر نام یافت. همچنین دو قابلیت برداری از فرصتها نیز به قابلیت بهرهبرداری از فرصت
سازی دانش تغییر نام پارچهدلیل نزدیکی مفاهیم به هم به قابلیت خلق و یکه سازی دانش و خلق دانش بیکپارچه

 های نیروی انسانی نیز با نظر خبرگان حذف گردید.سازی توانمندیو قابلیت اهرمفت یا
ها با هر تعداد فراوانی در اختیار ده خبره دانشگاه و صنعت غنا بخشیدن به تحلیل کلیه ابعاد و قابلیت منظوربه

در صنایع ایران اعالم نمایند  هاآنها و مصداق داشتن قرار گرفت تا نظر خود را در رابطه با اهمیت ابعاد و قابلیت
به همراه توضیحات الزم  ی بدست آمدههاشاخصبه این منظور نتایج تحلیل محتوا در قالب پرسشنامه که در آن 

بندی و امتیازات ابعاد و جمع هاآنذکر شده بود، در اختیار خبرگان قرار گرفت و در پایان نظرات  هاآندر خصوص 
پویای سازمانی بر  هایقابلیتپذیری تولید و انواع ابعاد منتخب انعطاف ۹جدول  ص شد.ها منتخب مشخقابلیت

 دهد.اساس میانگین امتیازات خبرگان و نظرات ایشان را نشان می
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 پویای سازمانی منتخب هایقابلیتپذیری تولید و انواع . میانگین امتیازات ابعاد انعطاف۹جدول 

 پذیری توليدابعاد انعطاف کد
ميانگين 

 امتياز
 ميانگين امتياز پویای سازمانی هایقابليت کد

F1 ۱/۶ دیتول حجم C1 ۱7/۶ مجدد بندیپیکره 

F2 ۱7/۶ دیجد محصول C2 7/۱ دهایوتهد هافرصت شناخت 

F3 7/۱ محصول ختهیآم C3 ۱/۶ دهایتهد تیریمد و هافرصت از یبرداربهره 

F4 ۱/۶ آالتنیماش C4 0/۱ یریادگی 

F5 1/۶ مواد نقل و حمل C5 ۹/۶ دانش یسازکپارچهی و خلق 

F6 70/۱ توسعه C6 1/۶ یهماهنگ 

F7 ۱/۱ کار یروین  

 

F8 3/۶ یابی ریمس  

F9 7/۶ برنامه  

F10 1۱/۶ بازار  

F11 ۱ دیتول  

F12 ۹/۶ اتیعمل  

F13 30/۶ لیتحو  

F14 3/۶ اصالح  

 
ی شناسایی شده در مرحله قبل از روش هاشاخصدر ادامه پژوهش جهت احصا روابط درونی حاکم میان 

DEMATEL  فازی استفاده گردید. بدین منظور جهت انجام مقایسات زوجی دو ماتریس در اختیار خبرگان قرار
یای سازمانی قرارداده شد. های پوپذیری تولید و انواع قابلیتگرفت که در سطر و ستون ماتریس ابعاد انعطاف

-ی ذکر شده در قبل برای ابعاد انعطافهاگامفازی مطابق با  DEMATELروش  سازیپیادهنتایج حاصل از 

( هر یک Jپذیری ) تأثیر( و R) تأثیرگذاریهای پویای سازمانی که نشان دهنده میزان پذیری تولید و انواع قابلیت
نمایش داده شده است. جهت امکان تحلیل بیشتر، این نتایج در  3در جدول  هست هاآناز عناصر با ذکر رتبه 

. عناصر هستنیز ارائه گردیده است که نشان دهنده محل واقعی هر عنصر در سلسله مراتب نهایی  7قالب نمودار 
نفوذ  قطع تحت طوربهقطع یک نفوذ کننده بوده و در صورت منفی بودن  طوربه هستند( مثبت R-Jکه دارای )

( نیز نشان دهنده مجموع شدت یک عنصر هم از نظر نفوذ کننده و هم از نظر تحت R+Jخواهند بود. مقادیر )
 .هستنفوذ واقع شدن 

 
 های پویای سازمانی بر یکدیگرپذیری تولید و انواع قابلیت. ترتیب نفوذ ابعاد انعطاف3جدول 

 رتبه R-J رتبه R+J شاخصکد 

F1 37/۱ ۹ 7۱/7- 7۱ 

F2 3۱/۱ ۱ ۶۹/7- 07 



 ۷۶۳۱زمستان  -۶۳شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی    4۳

 رتبه R-J رتبه R+J شاخصکد 

F3 73/۱ 77 71/7- 7۶ 

F4 ۶۶/۱ 1 0/7- 71 

F5 13/1 73 7۹/7- 77 

F6 37/۱ 7 70/7 ۱ 

F7 73/۱ 70 7۶/7 1 

F8 ۱7/1 73 7/7- 7۹ 

F9 00/۱ 3 73/7- 73 

F10 ۶۶/۱ 1 77/7 3 

F11 3۹/۱ ۶ 03/7- 7۱ 

F12 0۱/۱ ۱ ۶0/7- 73 

F13 11/1 7۱ 7۶/7- 77 

F14 37/1 7۹ 73/7- 70 

C1 7۱/۱ 7۶ 03/7 0 

C2 1۱/1 71 0۱/7 ۶ 

C3 07/۱ 77 71/7 3 

C4 13/۱ 0 7۱/7 ۱ 

C5 ۹۱/۱ 3 ۱0/7 7 

C6 3۱/1 7۱ 7۱/7 ۹ 

 
دهد. محور افقی نمودار اهمیت و تأثیرپذیری بین معیارها را نشان می تأثیرگذاریمیزان اهمیت و  7شکل 

 دهد.یا تأثیرپذیری معیارها را نشان می تأثیرگذاریمعیارها و محور عمودی 
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 . روابط و اهمیت معیارها7 شکل

 

 ی و پيشنهادهاگيريجهنت .5

پذیری تولید به ترتیب فراوانی، حجم محصول، با توجه به نتایج تحلیل محتوی متنی از بین ابعاد انعطاف
های پویای اند و از بین قابلیتگذشته داشته هایپژوهشتکرار را در آالت بیشترین محصول جدید و ماشین

ها و یادگیری بیشترین ی از فرصتبرداربهرهها، بندی مجدد، شناخت فرصتسازمانی به ترتیب فراوانی، پیکره
 اند.تکرار را داشته

ها در همچنین با توجه به نظر خبرگان صنعت و دانشگاه در خصوص اهمیت و مصداق داشتن ابعاد و قابلیت
پذیری تولید، نیروی کار، آمیخته محصول و توسعه بیشترین امتیاز را حاضر ابعاد انعطافپژوهش ر صنایع ایران، د

دهنده گذشته متفاوت است و این نشان هایپژوهشبه خود اختصاص دادند که در مقایسه با فراونی ابعاد در 
پذیری در ابعاد انعطاف کارگیریبهر پذیری تولید و تفاوت دمتفاوت بودن صنایع ایران در برخورد با مفهوم انعطاف

ها، های پویای سازمانی بیشترین امتیاز به ترتیب مربوط به شناخت فرصتصنایع ایران است. در بین قابلیت
شود نظر خبرگان دانشگاه که مشاهده می طورهمان. هستها برداری از فرصتبندی مجدد و بهرهیادگیری، پیکره

خوانی گذشته تقریبا هم هایپژوهشها در ی پویای سازمانی با فراوانی انواع قابلیتهاو صنعت در خصوص قابلیت
پویای سازمانی ذکر  هایباقابلیتهای پویای سازمانی مورد توجه صنایع ایران دهد که قابلیتدارد و این نشان می

 .هستگذشته که در مطالعات محققین خارجی ذکر شده است هم سو  هایپژوهششده در 
های پویای سازمانی و ابعاد انواع قابلیت تأثیرگذاریحاضر که بررسی نحوه پژوهش ز طرفی با توجه به هدف ا

، با تکیه بر مقایسات زوجی خبرگان از روش دیمتل فازی استفاده شده است که نتایج هستپذیری تولید انعطاف
( به R-J) ی سازمانی بیشترین مقدار مثبتهای پویا( در بین قابلیتR-J) گویای آن است که با توجه به مقدار

ها، ها و تهدیدمجدد، شناخت فرصت بندیپیکرهسازی دانش، ط به قابلیت پویای خلق و یکپارچهترتیب مربو
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دهد به ترتیب بیشترین که نشان می هستها و مدیریت تهدیدها برداری از فرصتیادگیری، هماهنگی و بهره
بر عوامل دیگر را با  تأثیرگذاریپذیری تولید بیشترین اند. در بین ابعاد انعطافداشتهرا برعوامل دیگر  تأثیرگذاری

پذیری از عوامل اند و بیشترین تاثیر( به ترتیب نیروی کار، توسعه و بازار داشتهR-J) توجه به بیشترین مقدار مثبت
آالت، برنامه، ملیات، تولید، ماشین( به ترتیب محصول جدید، عR-J) دیگر را با توجه به بیشترین مقدار منفی

 اند. مسیریابی، حجم تولید، آمیخته محصول، اصالح، حمل و نقل و تحویل داشته
های پویای بسیار باالی انواع قابلیت تأثیرگذاریجاری نشان دهنده  نتایج پژوهشقابل ذکر است که     

پذیری های پویای سازمانی بر ابعاد انعطافقابلیت( برای همه انواع R-J) سازمانی با توجه به مثبت بودن مقدار
های پویای سازمانی رسد قابلیتزیرا به نظر می هست( برای اکثر ابعاد R-J) تولید با توجه به منفی بودن مقدار

-دهد در محیطکه نتایج نشان می طورهمانکنند. پذیری محیا میمحیط و بستر الزم را برای تحقق ابعاد انعطاف

است در بین  ( آمده077۱) کننمکپژوهش سازی دانش که در های خلق و یکپارچهویای امروزی قابلیتهای پ
 هایپژوهشپذیری که در ابعاد انعطاف ترینمحصول جدید یکی از مهمرا بر  تأثیرگذاریها بیشترین سایر قابلیت

گذشته شناخته  هایپژوهشرین ابعاد در تیکی از پر تکرار عنوانبه[ به آن اشاره شده و ۶۶، 77، ۹۱] بسیاری
های متفاوت شود، دارد. مبرهن است که هر چه سازمانی در توانایی ایجاد دانش جدید و کسب آن از شبکهمی

پذیری تولید، کوشا باشد به همان نسبت در تولید محصول جدید تواناتر خواهد بود. از طرفی در بین ابعاد انعطاف
دهد و پذیری که توانایی پرسنل را در انجام کارهای گوناگون نشان میدی از انعطافبع عنوانبهنیروی کار 

به آن اشاره شده  زیادی هایپژوهشهاست و در دهنده توانمندی نیروی انسانی و چند تخصصی بودن آننشان
جدید نتیجه  زیرا تولید محصول هستیکی از ابعاد تاثیرگذار بر توانایی تولید محصول جدید  عنوانبهاست 

 .[01، 77، ۶3] هستتوانمندی و تخصص نیروی انسانی سازمان 
اند اما مستقیم به ارتباط این دو رویکرد نپرداخته طوربهگذشته  هایپژوهشهیچ یک از  اگرچه در

ی هاشرکتهای پویا و در شرایط عدم اطمینان محیطی زیادی به نقش هر دو رویکرد در محیط هایپژوهش
 هایپژوهشبه  توانمیاند که از جمله برای افزایش مزیت رقابتی و ایجاد موقعیت رقابتی پرداختهتولیدی 

( 077۱) ( و گنچوف و ویلیس0770) (، کوپانی و اورگو0773) (، صالح077۱) (، اک0777) گریوال و تانسوهاج
رویکرد اشاراتی داشته اند از جمله به اهمیت و رابطه معنی دار بین این دو  هاآناشاره کرد. همچنین بسیاری از 

( اشاره کرد که در هر دوی این 077۶) ( و سینگ و سینگ7331) تیس و همکارانپژوهش به  توانمی
 شود.می تأکیدها پذیری سازمانهای پویا بر انعطافقابلیت تأثیربه  هایپژوهش

ذیری تولید درصنایع خود و با توجه به پافزایش انعطاف منظوربهتوانند بنابراین مدیران صنایع مختلف می
گذار بر ابعاد های پویای تاثیرقابلیت کارگیریبهگیری مناسبی در خصوص های پویای امروزی تصمیممحیط

حاضر در پژوهش پذیری تولید شناخته شده در ابعاد انعطاف سازیپیادهپذیری داشته باشند. از طرفی انعطاف
گیری در اولویت بندی های چشمشد چرا که از نگاه خبرگان صنعت و دانشگاه تفاوتصنایع ایران باید گزینشی با

شود با توجه به این ابعاد در داخل و خارج وجود دارد که مدیران صنایع باید به آن توجه داشته باشند. پیشنهاد می
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حاضر در پرداختن به این موضوع، محققین در مطالعات خود در پژوهش های و محدودیتپژوهش اهمیت موضوع 
پذیری تولید کرده و غالب انعطاف هایگروهحاضر، اقدام به شناسایی پژوهش آینده ضمن استفاده از نتایج 

پذیری تولید مختلف، ابعاد انعطاف هایگروهبر هر گروه غالب را مشخص تا با توجه به  مؤثرهای پویای قابلیت
 را مشخص نمایند و به مدیران صنایع پیشنهاد دهند.  هاآنبر  مؤثرهای پویای ب هر صنعت و قابلیتمناس
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