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 چکيده

توليدی و خدماتي است.  هایچابكي توانایي پاسخگویي سریع به تغييرات یكي از عوامل اصلي موفقيت و بقای شرکت

در این پژوهش پس از شناسایي  پذیری آنها ضروری است.اند که چابكي برای بقا و رقابتها دریافتهامروزه شرکت

نوع متغيرها مشخص  MIC MACسازی ساختاری تفسيری مدل چابكي ترسيم و با تحليل  متغيرهای چابكي، با مدل

ریزی متناسب از  و برنامه ITهای کارکنان، به کارگيری وظایف، توسعه مهارت پذیری، ادغام فرآیندها و انعطافگردید. 

گویي به بازار و شوند. حساسيت و پاسخداران استان فارس محسوب مي عوامل مهم چابكي در زنجيره توزیع تعاوني کمباین

جدید، سرعت انجام خدمات  ها، رضایت مشتری، معرفي محصولمشتری قدرت نفوذ و وابستگي زیادی دارد. کاهش هزینه

و کيفيت انجام خدمات دارای قدرت نفوذ کم و وابستگي زیادی هستند که نشان دهنده این است که بيشتر به سایر 

ها و وظایف، سنگ زیربنای چابكي زنجيره توزیع نتایج تحقيق بيانگر آن است که ادغام فرآیندمتغيرها وابسته هستند. 

های شدن متغيرکه برای چابكي سامانه باید از این متغير شروع کرد که زمينه برای چابکباشد. این بدین معناست  مي

 سطح باالتر فراهم شود و این رویه تا رسيدن به رضایت مشتری ادامه پيدا کند.

 .MIC MACسازی ساختاری تفسيری، تحليل  چابكي، مدل : های کليدی ه واژ

 

 *مقدمه
به طور کلي ضایعات غالت در چهار مرحله شامل ضایعات 

کاشت، ضایعات قبل از برداشت، ضایعات برداشت و ضایعات پس 

ها در افت قبل از شوند که نقش تعاونياز برداشت حاصل مي

برداشت بسيار مشهود است. ضایعات پيش از برداشت شامل 

عات ناشي از تأخير در برداشت است که به صورت ریزش یا ضای

شود. در خيز حاصل ميسبز شدن روی خوشه در نواحي باران

کيلوگرم در  9/54یک طرح تحقيقاتي تلفات پيش از برداشت 

و در  (Dickey et al., 2002)گيری شده است هكتار اندازه

تحقيقي دیگر ضایعات این مرحله به ميزان پنج درصد از کل 

ها در که تعاونيدر صورتي(. Asadi et al., 2006)توليد است 

ها کوتاهي کنند، افت پيش از برداشت موقع کمباینتوزیع به

 یابد.افزایش مي
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به محيطي که  شرایط در حساسيت محصوالت کشاورزی

های تعاونيهای مناسب کنشضرورت وا متغيرند، طور دایم

پذیری آنها با محيط را دو چندان کرده و بر انعطاف داران کمباین

به منظور  ها. امروزه تعاونيفشاردن خارجي پای ميئنامطم

گيری از الگوی کسب جایگاه مناسب و حفظ آن نيازمند بهره

 مين در راستای تحققأمناسب همچون مدیریت زنجيره ت

ها  های اخير، نگرش سازماندر سال هستند. انتظارات مشتریان

به مشتری دچار دگردیسي شده است. نگاه صرف به مشتری به 

کننده جای خود را به مشتری به عنوان یک عنوان مصرف

همكار، شریک، خالق ارزش، توسعه دهنده دانش و مزیت رقابتي 

در دنيای پرتالطم امروزی  (.Martelo et al., 2013)داده است 

ریان نقش بسيار حياتي را در بقا و به حرکت در آوردن مشت

کنند به طوری که در کسب و کار های سازمان ایفا ميچرخ

ها در جستجوی راهي برای کسب مزیت  نوین، زماني که سازمان

پسند  های مشتریرقابتي و رهبری بازار هستند توجه به ارزش

ها تلقي شود  تواند عاملي کليدی در جهت موفقيت سازمانمي
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(Gillis and Castrogiovanni, 2012 .)های توليدی و  سازمان

خدماتي با درک این موضوع، قدم در مسير شناسایي نيازها و 

موقع اند تا با ارائه خدمات به های مشتریان برداشته خواسته

 (.Angilella et al., 2014) پاسخگوی نياز مشتریان خود باشند
های  داران به عنوان نهاد های کمباینبا این اوصاف تعاوني

 با توجه به مشتریان نيازهای به سریع واکنشخدماتي برای 

 محيطيشرایط  تحوالت و محصول در طول دوره رشد شرایط

 هستند.یابي به چابكي  دست نيازمند

انجام متغيرهای اساسي چابكي زنجيره توزیع و تحقيقات 

 آورده شده است. 1شده مربوط به هر متغير در جدول 
 

دارانهای مهم در مدل چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباين متغير .  1 جدول  

نماد 

 متغير
 منابع متغير

𝐴1 
توسعه مهارت 

 کارکنان
Power et al., 2001; Sherehiy et 

al., 2007 

𝐴2 گيری کاربه IT 
Agarwal et al., 2007; 

Gunasekaran et al., 2008 
𝐴3 رضایت مشتری Power et al., 2001; Agarwal et al., 

2007; Yeung, 2008 

𝐴4 انعطاف پذیری 
Swafford et al., 2006; Swafford et 

al., 2008; Gunasekaran et al., 

2008 

𝐴5 
حساسيت و 

پاسخگویي به بازار و 

 مشتری

Swafford et al., 2006; Agarwal et 

al., 2007; Gunasekaran et al., 

2008 

𝐴6 
ادغام فرآیندها و 

 وظایف
Agarwal et al., 2007 

𝐴7 کار سرعت انجام 
Power et al., 2001; Agarwal et al., 

2007; Swafford et al., 2008; 

Gunasekaran et al., 2008 

𝐴8 
معرفي محصول 

 جدید
Swafford et al., 2006; Agarwal et 

al., 2007 

𝐴9 ریزی متناسب برنامه Agarwal et al., 2007 
𝐴10 کيفيت محصول Agarwal et al., 2007 
𝐴11 ها کاهش هزینه Agarwal et al., 2007 

 

Mandal and Deshmukh (1994)  از این روش در

سازی معيارهای انتخاب فروشندگان استفاده کردند و  مدل

مورد نظر برای جلب رضایت مشتریان را در قالب  هایمعيار

سازی ساختاری در پژوهشي دیگر از مدل. مدلي ارائه کردند

های شش سيگما استفاده جهت ارائه مدل تواناساز 1تفسيری

 (.Soti et al., 2010)گردید 

 (2011) Pfohl et al. های بالقوه زنجيره تأمين را ریسک

 (2011)رسم و تحليل نمودند. سازی ساختاری تفسيری با مدل

                                                                                             
1. Interpretive Structural Modeling 

Talib et al سازی موانع اجرای مدیریت از این روش برای مدل

 .کيفيت جامع بهره بردند

موارد ذکر شده بيانگر این موضوع است که تاکنون 

های مختلف سازماني و سازی ساختاری تفسيری در حوزه مدل

مدیریتي استفاده شده است. در پژوهش حاضر که پژوهشي 

یشي و در زمينه مدیریت است روش مورد استفاده برای پيما

سازی ساختاری تفسيری ها، مدلی مدل و تحليل دادهارائه

 است.

ها شامل سازی ساختاری تفسيری در پژوهشکارکردهای مدل

 موارد زير است:

تواند به عنوان ابزاری سازی ساختاری تفسيری مي مدل -1

های روابط ميان اجزا، به کار برای ایجاد نظم و هدایت پيچيدگي

 رود.

رود که سازی ساختاری تفسيری زماني به کار مي مدل -2

ای را در مورد یافته محقق قصد داشته باشد تفكر منسجم و نظام

 یک مبحث پيچيده به کار برد.

های سازی ساختاری تفسيری ابهام مدل فرآیند مدل -3

کاربردی خوب تعریف های شده سامانه را به مدلذهني توصيف

 کند.شده تبدیل مي

تواند به صورت سازی ساختاری تفسيری مي مدل -4

قضاوتي درست برای به دست آوردن بينش بهتری از درون 

 Kazemi and)سامانه تحت مطالعه، مورد استفاده قرار بگيرد 

Karimi-Rahmat Abadi, 2010.) 

سازی  مدلهای مذکور برای گر چه هر یک از کارکردا

باشد اما به طور کلي هر یک از ساختاری تفسيری یک مزیت مي

توان به عنوان مزایای این روش در مقابل موارد زیر را مي

 های مشابه نام برد:تكنيک

کنندگان سازی ساختاری تفسيری برای استفادهمدل -1

 های مختلف، علمي قابل درک و فهم است.گوناگون در گروه

ساختاری تفسيری یک ابزار یكپارچه کننده  سازی مدل -2

 کننده مختلف است.های شرکتادراکات گروه

سازی ساختاری تفسيری به راحتي مورد استفاده  مدل -3

 گيرد و برای تعداد زیادی از مخاطبين قابل فهم است.قرار مي

سازی ساختاری تفسيری در این است که  زیبایي مدل -4

از مسئله مورد مطالعه را در یک ساختار یک مبحث پيچيده 

مدل خوب طراحي شده که نمودارها را به خوبي کلمات به کار 

 Kazemi and Karimi-Rahmat) دهد گيرد، نشان ميمي

Abadi, 2010.) 

ها دریافتند که های ذکر شده شرکتدر همه پژوهش
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ها ضروری است. هيچ شرکتي  پذیری آنچابكي برای بقا و رقابت

ها را دارا نيست، بنابراین منابع الزم برای استفاده از فرصتتمام 

ها  پذیری در بازار جهاني، شرکتیابي به توانایي رقابت برای دست

کنندگان و مشتریان، برای مؤثر کردن راستا با تأمين باید هم

عمليات با یكدیگر کار کنند تا به سطحي از چابكي فراسوی یک 

ابند که زنجيره تأمين چابک شرکت در حالت منفرد دست ی

به  محيطي ناپایدار ها در شرایطتعاونيموفقيت شود. ناميده مي

سهم زیادی در  ،زنجيرهمدیریت آید بلكه تنهایي به دست نمي

به  اهميت ورود چابكي . در چنين شرایطي،این موفقيت دارد

تواند بهای مي یابد زیرا چنين زنجيره زنجيره بيشتر نمود مي

از  واکنش نشان دهد.شرایط  ثری به تغييرؤطور مو بهسرعت 

این رو اعتقاد بر آن است که چابكي خصيصه مورد نياز برای 

داران استان  در حال حاضر تعاوني کمباین .خواهد بود هاتعاوني

فارس بزرگترین تعاوني موجود فعال کشور است که حدود یک 

برداشت غالت های کشور را تحت پوشش دارد و در سوم کمباین

استان کشور مشارکت فعال دارد. در این پژوهش سعي شده  25

 مدیران به است با توجه به اهميت چابكي این تعاوني، بينشي

 بهبود برای استراتژیک ریزیبرنامه در آنها به که بتواند شود ارائه

 کند. کمک زنجيره چابكي

 هامواد و روش

ؤثر بر چابكي در زنجيره های م به منظور شناسایي و تعيين متغير

داران پس از بررسي دقيق پيشينه پژوهش  توزیع تعاوني کمباین

معيار به عنوان  21های مرتبط،  و مطالعه دقيق پژوهش

ها انتخاب شد که این عوامل های مؤثر در چابكي تعاوني متغير

 ارائه شده است. 2در جدول 

قت که تعداد زیاد متغيرها موجب کاهش دبه دليل این 

ای با تيم کارشناسي تعاوني، شود، طي جلسهتحقيق مي

های دارای اهميت برای تعاوني شناسایي شدند و بر روی  متغير

های پيشين نيز مورد بررسي قرار متغيری که در پژوهش 11

(. سپس عوامل مهم در 1گرفته بودند، توافق حاصل شد )جدول 

داران  بایننامه توسط کارشناسان تعاوني کم قالب یک پرسش

ها، به نمودن پاسخاستان فارس امتيازدهي شد. به منظور کمّي 

های به دست آمده استفاده نمود، پاسخ ای که بتوان از دادهگونه

های مشخص شده در  انتخابي کارشناسان به هر یک از متغير

نامه امتيازدهي گردید و پس از آن ميانگين امتيازات  پرسش

اثرگذاری متغيرها به دارابودن حداقل عدد محاسبه شد. تعيين 

سه مشروط شد که از ميانگين حاصل جمع دو سر طيف ليكرت 

 پنج تایي به دست آمده است.

 
 های اوليه شناسايی شدهمتغير .2جدول 

 متغير رديف

 ورودی و خروجي تعاوني 1

 مشارکت کشاورزان با تعاوني 2

 دانش، معلومات و مهارت کارکنان 3

 فرهنگ شرکت تعاوني در به اشتراک گذاشتن دانش و معلومات 4

 یادگيری مستمر و به روز کردن دانش کارکنان 5

 ITاستفاده از  6

 رقابت در بازار 7

 برنامه ریزی درست و منسجم 8

 بينيتوانایي پاسخگویي به تغييرات غير قابل پيش 9

 انجام به موقع وسریع خدمات 10

 رضایت مشتریان 11

 ميزان سود 12

 کيفيت خدمات 13

 تمایل و تعهد مدیر و کارکنان 14

 درک عدم تعادل در بازار 15

 اعتماد مراجعه کنندگان به تعاوني 16

 ميزان ارتباط مراجعه کنندگان با تعاوني 17

 توانایي پاسخگویي به واکنش رقيبان در بازار 18

 معرفي خدمات جدید 19

 خدمات پيشين تالش در جهت بهبود 20

 های نویناستفاده از فناوری 21

 

بنابراین هر معياری که متوسط امتيازش سه و بيشتر از 

بر چابكي شناخته شد و کليه مؤثر های  آن باشد جز متغير

 3تر از سه حذف شدند که نتایج در جدول  متغيرها با امتياز کم

 (.Ahmadpoor et al., 2009)آورده شده است 

تأیيد متغيرها، نمونه تحقيق با استفاده از فرمول پس از 

( تعيين گردید. در پژوهش حاضر حجم 2و  1کوکران )روابط 

حجم  2و  1تن بود که با استفاده از روابط  192جامعه آماری 

کارمند  9نامه بين تن به دست آمد و پرسش 89نمونه برابر با 

حجم  nکه در آن  داران توزیع گردید.تن از کمباین 80تعاوني و 

 dپيش برآورد انحراف معيار جامعه،  sحجم جامعه،  Nنمونه، 
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%( 95)در سطح اطمينان  96/1برابر با  tدقت احتمالي مطلوب، 

ای که به  نامهبرای آزمون قابليت اعتماد یا پایایي پرسش باشد مي

ای  های آن چند گزینهصورت طيف ليكرت طراحي شد و جواب

ن آلفای کرونباخ استفاده شد. تعداد متغيرها باشند، از آزمو مي

باشد )که هر دسته سؤال،  نامه مي برابر با تعداد سؤاالت پرسش

، باید به طور جداگانه آزمون شوند. مثالً های برابر با تعداد جواب

جوابه با هم و سه جوابه با هم(. ترتيب سؤاالت )از  5سؤاالت 

 رونباخ مهم نيست،.نظر امتياز سؤاالت( برای ضریب آلفای ک
 

 

 زنجيره توزيع تعاونیآزمون فرضيات با فرض مؤثر بودن در چابکی  .3جدول 

 نتيجه آزمون انحراف معيار ميانگين فرضيات فرضيه فرعی تحقيق رديف

 قابل قبول IT  H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 2500/4 0به کارگيری  1

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 1667/4 1559/0 پذیری انعطاف 2

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 9556/3 4296/0 توسعه مهارت کارکنان 3

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 3016/4 2070/0 رضایت مشتری 4

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 0000/5 0 حساسيت و پاسخگویي به بازار و مشتری 5

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 3492/4 2033/0 ادغام فرآیندها و وظایف 6

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 0000/5 0 سرعت انجام کار 7

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 0000/5 0 معرفي محصول جدید 8

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 8148/4 1656/0 برنامه ریزی متناسب 9

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 9259/3 2095/0 کيفيت محصول 10

 قابل قبول H0: µ ≤ 3, H1: µ >3 4926/4 2095/0 ها کاهش هزینه 11

 

𝑛 (1)رابطه  = (𝑁〖(𝑆 × 𝑡)〗^2)/((𝑁 − 1)𝑑^2
+〖(𝑆 × 𝑡)〗^2 ) 

 
𝑑 (2)رابطه  = (𝑡 × 𝑠)/√𝑛 
 

را بر اساس واریانس انجام  چون این ضریب محاسبات

 شود:بيان مي 3دهد که به صورت رابطه  مي
 

α (3)رابطه  = (
k

k − 1
)(1 −

∑ Si
2k

i=1

S2
) 

 

های هر  واریانس جمع نمره S2 تعداد گویه ها، kکه در آن 

Siپاسخگو و 
 ام است  iنمرات مربوط به گویه شماره  واریانس  2

(Fathi-Ashtiyani, 2010). 
در این پژوهش برای محاسبه آلفای کرونباخ از نرم افزار 

SPSS  7/0استفاده شد. اگر مقدار ضریب آلفای کرونباخ بيش از 

توان از همبستگي دروني سؤاالت مطمئن بود. در غير باشد مي

این صورت باید با حذف سؤاالت اضافي به پایایي مطلوب رسيد 

نامه از پایایي مطلوبي برخوردار بود و هش پرسشکه در این پژو

ها با پس از مشخص شدن متغيرها تأیيد شدند. تمامي متغير

ها سازی ساختاری تفسيری به تعيين نوع متغيراستفاده از مدل

سازی ساختاری تفسيری یک فرآیند یادگيری  مدلپرداخته شد. 

به هم را تعاملي است که یک مجموعه عوامل گوناکون و مرتبط 

کند و با در یک مدل سازمان یافته جامع ساختاردهي مي

استفاده از برخي مفاهيم اصولي تئوری گراف، الگوی پيچيده 

کند. روابط مفهومي بين یک مجموع از متغيرها را تشریح مي

این روش هم تفسيری است بدین معنا که بر اساس قضاوت 

 ها و چگونه با هم شود که کدام متغيرها تصميم گرفته ميگروه

ارتباط داشته باشند و هم ساختاری است بدین معنا که یک 

ساختار کلي از یک مجموعه پيچيده از متغيرها را بر اساس 

سازی است  کند و هم یک تكنيک مدلارتباطات، استخراج مي

بدین معنا که روابط ویژه متغيرها و همچنين ساختار کلي را در 

 (.Ravi and Shanker, 2005)دهد یک مدل گرافيكي نمایش مي

 تحليل برای مناسب تكنيكي تفسيری ساختاری سازیمدل

 جهت و ترتيب روش این .است عناصر دیگر بر عنصر یک ثيرأت

 بيان به .کندمي بررسي را سامانه یک عناصر ميان پيچيده روابط

 پيچيدگي بين بر توانمين، آ وسيله به که است ابزاریر دیگ

مراحل توسعه  (.Agarwal et al., 2007) کرد غلبه عناصر

 شود:سازی ساختاری تفسيری در هفت گام انجام مي مدل

 مورد استفاده در مدلمتغيرهای تعيين  -گام اول 

سازی ساختاری تفسيری با تهيه ليستي از متغيرهایي  مدل

 Kannan)باشد شود که مربوط به مسئله یا موضوع ميشروع مي

and Haq, 2007).  ،این متغيرها از مطالعه ادبيات موضوع

 ,Tizro)آید نامه به دست مي مصاحبه با خبرگان یا پرسش

در تحقيق حاضر متغيرهای اوليه مؤثر در چابكي زنجيره  (.2010

داران استان فارس از طریق مطالعه ادبيات  توزیع تعاوني کمباین

فارس داران استان  تحقيق و مصاحبه با خبرگان تعاوني کمباین

 شناسایي شدند.

http://www.spss-iran.com/
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 درونی روابط ساختاری ماتريس آوردن دست به -گام دوم 

 1متغيرها

متغيرها، یک ماتریس به ابعاد  دروني روابط ساختاری ماتریس

باشد که در سطر و ستون اول آن متغيرها به ترتيب متغيرها مي

شوند. آنگاه روابط دو به دوی متغيرها توسط نمادهای ذکر مي

 :(Tizro, 2010; Sharifi et al., 2017)شود ميزیر مشخص 
 

 روابط مفهومی در تشکيل ماتريس ساختاری روابط  .4جدول 

 (Jitesh Thakkar et al, 2007)ها درونی متغير

 مفهوم نماد نماد
V i منجر به j شود.مي 
A j  منجر بهi شود.مي 
X  ارتباط دوطرفه بينi  وj . 
O  ندارد.رابطه معتبری وجود 

 

ساز رسيدن به عامل  زمينه (i)که عامل سطر  هنگامي

 (j)شود. اگر عامل ستون استفاده مي Vباشد، از نماد  (j)ستون 

استفاده  Aباشد، از نماد  (i)زمينه ساز رسيدن به عامل سطر 

ارتباط دوطرفه  (j)و ستون  (i)گردد. اگر بين عامل سطر مي

ساز رسيدن به همدیگر وجود داشته باشد و هر دو عامل زمينه

شود. در نهایت هرگاه هيچ نوع استفاده مي Xشوند، از نماد 

استفاده  Oارتباطي بين دو عنصر وجود نداشته باشد، از نماد 

 (.Tizro, 2010)شود مي

 2يابیبه دست آوردن ماتريس دست -گام سوم 

ها نمادهای روابط ماتریس ساختاری روابط دروني متغيربا تبدیل 

یابي رسيد. این  توان به ماتریس دستبه اعداد صفر و یک مي

 ,.Jitesh Thakkar et al)بيان شده است  5قواعد در جدول 

2007:) 
 نحوه تبديل روابط مفهومی به اعداد  .5جدول 

(Jitesh Thakkar et al., 2007) 

i نماد مفهومي به    j j به   i 

V 0 0 

A 0 1 

X 1 1 

O 0 0 
 

 Nishat)باشد نحوه استفاده از جدول بدین صورت مي

Faisal et al., 2006:) 
 گرفته است، Vنماد SSIM در ماتریس (j;i)اگر خانه  -1

خانه قرینه  و گيردمي 1یابي عدد  خانه مربوط در ماتریس دست

                                                                                             
1. Structural Self – Interaction Matrix 
2. Reachability Matrix 

 گيرد. عدد صفر مي (i;j) آن یعني

 گرفته است، A نماد SSIMدر ماتریس  (j;i)اگر خانه  -2

خانه  و گيردمي یابي عدد صفر خانه مربوط در ماتریس دست

 گيرد. مي 1عدد  (i;j) قرینه آن یعني

 گرفته است، X نماد SSIM در ماتریس (j;i)اگر خانه  -3

خانه قرینه  و گيردمي 1یابي عدد  خانه مربوط در ماتریس دست

 گيرد.مي 1هم عدد  (i;j) آن یعني

 گرفته است، X نماد SSIM در ماتریس (j;i)اگر خانه  -4

خانه  و گيرد مي یابي عدد صفر خانه مربوط در ماتریس دست

 گيرد.( هم عدد صفر ميi;j) قرینه آن یعني

 انجام شد. MATLABافزار که این کار با کدنویسي در نرم

 بیياسازگار کردن ماتريس دست -گام چهارم 

 باید آمد، دست به یابيدست اوليه ماتریس کهاین از پس

 منجر 1 متغير اگر به عنوان نمونه. شود برقرار آن دروني سازگاری

 باید متغير شود، 3 متغير به منجر هم 2 متغير و شود 2 متغير به

 این بيیادست ماتریس در اگر و شود 3 متغير به منجر نيز 1

 قلم از که روابطي و شدهاصالح ماتریس باید نبود، برقرار حالت

 های ماتریس روش کردن سازگار برای. شوند جایگزین افتاده

 اشاره کلي روش دو به جااین در که است شده پيشنهاد مختلفي

 شود: مي

 از پس که اندهعقيد این بر محققان از تعدادی: اول روش

 و SSIMهای  ماتریس آورن دست به و خبرگان نظرات آوریعجم

 یابيدست ماتریس درون ناسازگاری کهصورتي در یابي،دست

 و شود پر خبرگان وسيلهبه نامه پرسش دوباره باید شد، مشاهده

 آن کار این و شود چک یابيدست ماتریس دوباره سازگاری گاهآن

 گردد. سازگاری برقرار کهاین تا کند پيدا ادامه باید قدر

 ایجاد برای ریاضي قوانين از روش این در: دوم روش

 صورت این شود، بهمي یابي استفادهدست ماتریس در سازگاری

، به (K≥1)رساند مي K+1 توان به را یابي دست ماتریس که

 .که حالت پایدار برقرار شودطوری

(= M
K+1 M

K) بدین ترتيب برخي از عناصر صفر به یک ،

 البته شود.نشان داده مي 1*تبدیل خواهد شد که به صورت 

 باشد. 1 بولن قاعده طبق باید ماتریس رساندن توان به عمليات

 :قاعده این طبق
1*1=1   1+1=1 

نویسي در باشد، که این عمل با استفاده از برنامه مي

MATLAB پذیر است.امكان 
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 متغيرها اولويت و سطح تعيين -گام پنجم 

 یابيدست مجموعه متغيرها، اولویت و سطح تعيين یبرا
 و1

2نيازپيش مجموعه
 مجموعه .شودمي تعيين متغير هر برای 

این  طریق از که شودمي متغيرهایي شامل متغير هر یابيدست

 شامل نيازپيش مجموعه و رسيد ها آن به توانمي متغير

يد رس متغير این به توانمي آنها طریق از که شودمي متغيرهایي

(Warfield, 1974) .یابي دست ماتریس از استفاده با این کار 

 برای نيازپيش و یابي دست مجموعه تعيين از پس. شودمي انجام

 برای نياز پيش و یابيدست مجموعه در مشترک عناصر متغير هر

 .شوندمي شناسایي متغير هر
 عناصر وبي یا دست و نيازپيش هایمجموعه تعيين از پس

، جدول اولين در. رسدمي هاسطح متغير تعيين به نوبت ،مشترک

 و یابيمجموعه دست که باشديم سطح باالترین دارای متغيری

 یناتعيين  از پس .باشندمي یكسان کامالً آن مشترک عناصر

 هایمتغير بقيه با و کرده حذف جدول از را آنها هامتغير یا متغير

 نيز دوم جدول درشود.  مي بعدی تشكيل جدول ،مانده باقي

 تا کار این و شده مشخص دوم سطح متغير اول جدول همانند

 ,.Jitesh Thakkar et al)یابد  مي ادامه متغيرها همه سطح تعيين

2007; Tavakoli et al., 2017a.) 

 مدل ترسيم - گام ششم

 شكل به را ها آن توانمي متغيرها سطح و روابط تعيين از پس

 حسب بر را متغيرها ابتدا منظور همين به د.کر ترسيم مدلي

از ماتریس  .شوندمي تنظيم پایين به باال از ترتيب به ،ها آن سطح

دریافتي مرتب شده براساس سطوح، مدل ساختاری به وسيله 

وجود دارد، با  jبه  iای از شود. اگر رابطهها و خطوط رسم ميگره

 ,.Jitesh Thakkar et al)شود مشخص مي jبه  iپيكاني از 

2007.) 

 مدل  MIC MACتحليل  تجزيه و - گام هفتم

و  3هدف از تجزیه و تحليل، تشخيص و تحليل قدرت نفوذ

 بر تحليل متغيرها تجزیه ومتغيرهاست. در این   4وابستگي

 شوند:دسته تقسيم مي چهار بهي وابستگ و ایتهد قدرت حسب

هستند که دارای  "متغيرهای خودگردان"دسته اول 

این متغيرها  باشند، کهقدرت هدایت و وابستگي ضعيف مي

نسبتاً غيرمتصل به سامانه هستند و دارای ارتباطات کم و ضعيف 

 با سامانه هستند.

باشند که دارای دومين دسته مي "متغيرهای وابسته"

                                                                                             
1. Reachability set 

2. Antecedent set 

3. Driving Power 
4. Dependence 

 باشند.قدرت هدایت کم ولي وابستگي شدید مي

5متغيرهای ارتباطي"دسته سوم 
هستند که دارای قدرت  "

باشند،  متغيرها غير ایستا مي هدایت و وابستگي زیاد هستند. این

تواند سامانه را تحت تاثير قرار ها مي زیرا هر نوع تغيير در آن

تواند این متغيرها را دهد و در نهایت بازخورد سامانه نيز مي

 تغيير دهد.

هستند که دارای قدرت  "متغيرهای مستقل"دسته آخر 

 Ravi and)باشند هدایت قوی ولي وابستگي ضعيف مي

Shanker, 2005.) 

 نتايج و بحث
مورد  SPSSافزار نامه با روش آلفای کرونباخ در نرمپایایي پرسش

بود. آلفای  751/0نامه برابر با  آزمون قرار گرفت. پایایي پرسش

است که بيانگر این موضوع  7/0کرونباخ محاسبه شده بيش از 

های مورد استفاده در این پژوهش از پایایي  نامه است که پرسش

 ادبيات بررسي با تحقيق، این درقابل قبولي برخوردار است. 

 سازیمدل شد و با شناسایي فرآیند هایشاخص و ابعاد موضوع،

 استفاده گردید، هاشاخص و ابعاد بين روابطی، تفسير ساختاری

 و شناسایي برای مطلوب استقرار روش یک مدل مذکور زیرا

. مراحل توسعه است هاشاخص و بين ابعاد روابط تحليل

شود. در  سازی ساختاری تفسيری در هفت گام انجام مي مدل

رهای اوليه مؤثر در چابكي زنجيره توزیع تحقيق حاضر متغي

داران استان فارس از طریق مطالعه ادبيات تحقيق  تعاوني کمباین

داران استان فارس شناسایي  و مصاحبه با خبرگان تعاوني کمباین

 آورده شده است. 1شدند که در جدول 

باید با نظر  ساختاری روابط دروني متغيرهاماتریس 

متخصصين تهيه شود. به همين منظور با نظرات سه تن از 

 تكميل گردید: 6خبرگان و با استفاده از روابط مفروض، جدول 

در سطح ششم، ادغام فرآیندها و وظایف قرار گرفته است 

کند و چابكي باید از که همانند سنگ زیر بنایي مدل عمل مي

منتقل شود و این به دليل  این متغير شروع و به سایر متغيرها

تعداد کم کارکنان با توجه به حجم کاری تعاوني است تا 

پذیر که این متغير چابک نشود، چابكي سامانه امكان زماني

ریزی متناسب، انعطاف پذیری، نيست. در سطح پنجم برنامه

قرار گرفتند که در واقع  ITتوسعه مهارت کارکنان و به کارگيری 

داران چون تعاوني کمباین ،به نيروی کار است های مربوطمتغير

یک شرکت خدماتي کاربر است. در سطح چهارم، حساسيت و 

گيرد و این بدان معناست پاسخگویي به بازار و مشتری قرار مي

                                                                                             
5. Linkage variables  
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های مربوط به نيروی انساني، که پس از چابک شدن متغير

چابكي به متغير حساسيت و پاسخگویي به بازار و مشتری نيز 

شود تا سرعت و کيفيت انجام خدمات، کاهش تقل ميمن

ها، معرفي محصول جدید نيز چابک شود و در نهایت به  هزینه

رضایت مشتری منجر شود که هدف هر سامانه خدماتي و 

  توليدی است.

 ISMمشخص است، در گراف  1طور که در شكل  همان

روابط متقابل و تاثير گذاری بين متغيرها به خوبي نمایان است و 

های سطوح مختلف نيز کامال واضح است و این  ارتباط متغير

کند. در نمودار به درک بيشتر جهت تصميم گيری کمک مي

ترین سطح یا همان سطح ششم مدل، ادغام فرآیندها و پایين

بنایي مدل عمل وظایف قرار گرفته است که همانند سنگ زیر 

کند و چابكي باید از این متغير شروع و به سایر متغيرها مي

منتقل شود. این بدین معناست که این متغير بيشترین ارتباط و 

تاثير را بر سامانه دارد و هرگونه تغيير در این عامل سبب تغيير 

شود. در سطح پنجم مدل چهار متغير در کل زنجيره توزیع مي

پذیری، توسعه مهارت کارکنان و به  ناسب، انعطافریزی متبرنامه

قرار گرفتند که با یكدیگر روابط متقابل دارند.  ITکارگيری 

متغيرهای ذکر شده در سطح پنجم بر حساسيت و پاسخگویي 

ها، معرفي به بازار و مشتری، سرعت انجام خدمات، کاهش هزینه

محصول جدید و رضایت مشتری تأثير دارد. حساسيت و 

سخگویي به بازار و مشتری بر کيفيت انجام خدمات، سرعت پا

ها، معرفي محصول جدید و رضایت انجام خدمات، کاهش هزینه

مشتری تاثير دارد. کيفيت انجام خدمات و سرعت انجام خدمات 

ها، معرفي دارای روابط متقابل با یكدیگرند و برکاهش هزینه

ها اهش هزینهمحصول جدید و رضایت مشتری تاثيرگذار است. ک

گذارد و در بر معرفي محصول جدید و رضایت مشتری تأثير مي

  نهایت معرفي محصول جدید بر رضایت مشتری تأثير دارد. 
 

 ماتريس ساختاری روابط درونی متغيرها .6جدول 

 ردیف متغيرها 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
A V V V A V V V V V 1 انعطاف پذیری 
 V V V V O V V V V 2 ادغام فرآیندها و وظایف 
  O O O O V A A A 3 ها کاهش هزینه 
   O A A V A A O 4 رضایت مشتری 
    A A V V A V  حساسيت و پاسخگویي به بازار و

 مشتری

5 

     X V V X V 6 های کارکنانتوسعه مهارت 
      V V V V  به کارگيریIT 7 
       O A O 8 معرفي محصول جدید 
        A X 9 سرعت انجام کار 
         V 10 برنامه ریزی متناسب 
 11 کيفيت ارائه خدمات          

ریس  ت ما بط  ا رو مادهای  ن بدیل  ت ا  ساختاری ب

متغيرها بط دروني  ا و یک، مي رو د صفر  اعدا ه  ن ب وا ت

ریس دست ت ما ه  بي رسيد: ب ا   ی

ز پس نكه ا ی تریس ا يه ما ل و ابيدست ا  آمد، دست به ی

اید     ب

اشد: مي  8جدول  شرح   ب

د سطر هر  عدا ا ا حاصل جمع  ب ر  ب ا ر ب فوذ  ن قدرت 

بستگي  ا و و قدرت  ا حاصل جمع متغير است  ب ر  ب ا ر ب

است )جدول  متغير  د ستون هر  عدا .10ا ) 
 

 
 

 يابی ماتريس دست .7جدول 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
6 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
9 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 
10 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
11 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
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 يابی سازگار شدهماتريس دست .8جدول 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

1 1 0 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 *1 *1 1 0 0 1 1 0 1 

6 1 0 *1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 *1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

9 0 0 1 1 0 0 0 *1 1 0 1 

10 1 0 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 

11 0 0 1 *1 0 0 0 *1 1 0 1 

  تعيين یابي نوبت بهپس از سازگار کردن ماتریس دست
 

 (.9رسد )جدول مي متغيرها اولویت و سطح

 تعيين سطوح متغيرها .9جدول 

 سطح م. مشترک نيازمجوعه پيش یابيمجموعه دست متغيرها

1 10،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 10 ،7 ،6  ،2 ،1 10 ،7 ،6 ،1 5 

2 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 2 2 6 

3 8 ،3 11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 3 2 

4 4 11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 4 1 

5 11 ،9 ،8 ،5 ،4 ،3 10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1 5 4 

6 10،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3، 1 10 ،7 ،6  ،2 ،1 10 ،7 ،6 ،1 5 

7 10،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 10  ،7 ،6 ،2 ،1 10 ،7 ،6 ،1 5 

8 8 ،4 11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 8 2 

9 11 ،9 ،8 ،4 ،3 11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1 11 ،9 3 

10 10،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1 10 ،7 ،6  ،2 ،1 10 ،7 ،6 ،1 5 

11 11 ،9 ،8 ،4 ،3 11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1 11 ،9 3 

 

 
 داران استان فارسمدل چابکی زنجيره توزيع تعاونی کمباين .1شکل 
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 ماتريس قدرت نفوذ و وابستگی . 10جدول 

 قدرت نفوذ 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

9 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 

10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

11 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5 

  8 5 8 10 5 5 6 10 9 1 5 قدرت وابستگي

 

 به را ها آن توانمي متغيرها سطح و روابط تعيين از پس

 به همين منظور ابتدا متغيرها، بر حسب  د.کر ترسيم مدلي شكل

تحقيق شوند. در يمها، به ترتيب از باال به پایين تنظيم  سطح آن

 (. 1اند )شكل سطح قرار گرفته 6حاضر متغيرها در 

سپس جدول مختصاتي بر اساس دو بعد قدرت نفوذ 

شود و متغيرها بر اساس قدرت يم)هدایت( و وابستگي تشكيل 

نفوذ و وابستگي محاسبه شده در جدول قبل، در آن وارد 

( 2شود. در نهایت جدول قدرت وابستگي و نفوذ )شكل  يم

د و متغيرهای خودگردان، ارتباطي، وابسته و مستقل تشكيل ش

متغيرهای خودگردان: هيچ کدام از متغيرها در  مشخص شدند.

بازه قدرت نفوذ کم و وابستگي کم )متغيرهای خود گردان( قرار 

ها را جدا از  نگرفتند که به دليل رابطه ضعيف با سامانه بتوان آن

متغيرها با یكدیگر در مدل سامانه ناميد و این بيانگر ارتباط قوی 

 چابكي به دست آمده است.

ادغام فرآیندها و وظایف به دليل قدرت نفوذ باالتر و 

ترین متغير این دسته است و برای چابک تر شاخص وابستگي کم

 کردن زنجيره ابتدا باید بر آن تاکيد کرد.

متغيرهای ارتباطي: حساسيت و پاسخگویي به بازار و 

 Teece et al., 1997; Tavakoli et al., 2017b Tizroمشتری )

et al., 2011;) ،  قدرت نفوذ و وابستگي زیادی دارند. این

تواند مي ها متغيرها غير ایستا هستند، زیرا هر نوع تغيير در آن

 این متغيرها را دوباره تغيير دهد.

 ,.Goldman et al) هاکاهش هزینهمتغيرهای وابسته: 

1995 Tizro et al., 2011;)( رضایت مشتری ،Agarwal et al., 

2007; Tizro et al., 2011)، ( معرفي محصول جدیدTizro et 

al., 2011) سرعت انجام خدمات و کيفيت انجام خدمات دارای ،

قدرت نفوذ کم و وابستگي زیادی هستند که نشان دهنده این 

 ها است که بيشتر به سایر متغيرها وابسته هستند و انتخاب آن

گيری تحت تأثير سایر متغيرهاست. معرفي محصول تصميم در

 ترین متغير این دسته است. جدید شاخص
 

 
 نمايش قدرت نفوذ و وابستگی .2شکل 

 

 

انعطاف پذیری، ادغام در پژوهش حاضر پنج متغير 

 ITهای کارکنان، به کارگيری فرآیندها و وظایف، توسعه مهارت

های مستقل قرار گرفتند متغيرریزی متناسب در گروه  و برنامه

های کارکنان، به توسعه مهارتکه قرار گرفتن سه متغير 

 .Liو برنامه ریزی متناسب در این گروه با نتایج  ITکارگيری 

and O’Brien, 1999 Tizro et al., 2011;  وYousefi et al., 

پذیری و ادغام  همخواني داشت و دو متغير انعطاف 1999

و  Christopher, 2001ایف با نتایج تحقيقات ها و وظ فرآیند

Tizro et al., 2011 ها در تضاد است، چرا که در این پژوهش

پذیری و ادغام فرآیندها جز متغيرهای ارتباطي هستند و  انعطاف
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این به دليل تفاوت در نوع سامانه و زنجيره مورد بررسي است. 

توليدی مورد های های ذکر شده زنجيره تأمين سامانهدر پژوهش

که در تحقيق حاضر زنجيره بررسي قرار گرفته است، در صورتي

ای خدماتي است، مورد  داران که سامانه توزیع تعاوني کمباین

بحث و بررسي قرار گرفته است. حساسيت و پاسخگویي به بازار 

 ,.Tizro et alو  Teece et al., 1997های و مشتری در پژوهش

است که در پژوهش حاضر این امر نيز  ، یک متغير ارتباطي2011

ها، رضایت مشتری،  کاهش هزینهمشاهده و به اثبات رسيد. 

معرفي محصول جدید، سرعت انجام خدمات و کيفيت انجام 

 Goldmanخدمات جز متغيرهای وابسته هستند. در تحقيقات 

et al., 1995 ،Agarwal et al., 2007  وTizro et al., 2011  نيز

را معرفي محصول جدید رضایت مشتری و ، هاکاهش هزینه

اند و دانند که به سایر متغيرها وابستهمتغيرهایي وابسته مي

هاست. در گيری تحت تاثير سایر متغير ها در تصميم انتخاب آن

تحویل، جز  سرعت  Gunasekaran et al., 2001پژوهش

متغيرهای ارتباطي است ولي در پژوهش حاضر سرعت انجام 

 خدمات در گروه متغيرهای وابسته قرار گرفته است.

 گيرینتيجه
کردن زنجيره، نيازمند یافتن متغيرهای اصلي و تأثيرگذار چابک

باشد. از این رو در ها مي در این رابطه و برقراری ارتباط بين آن

شده است که متغيرهای اصلي در این پژوهش نيز سعي 

متغير  11معلومات موضوع چابكي پيدا شود که در نتيجه 

انتخاب شدند که تناسب بيشتری با نظرات کارشناسان تعاوني 

ها  ، ارتباط و توالي آنISMگاه با استفاده از تكنيک داشتند. آن

به دست آمد. در این تحقيق سعي شد تا مدلي طراحي شود که 

گام برای چابكي تا نتيجه حاصل از چابكي و در از نخستين 

نهایت رضایت مشتری که هدف هر سامانه توليدی یا خدماتي 

باشد، به صورت جامع، شفاف و متوالي گنجانده شود. نتایج مي

ها و وظایف، سنگ تحقيق بيانگر آن است که ادغام فرآیند

ه باشد. این بدین معناست ک زیربنای چابكي زنجيره توزیع مي

برای چابكي سامانه باید از این متغير شروع کرد که زمينه برای 

های سطح باالتر فراهم شود و این رویه تا شدن متغيرچابک

رسيدن به رضایت مشتری ادامه پيدا کند. در آخر قدرت نفوذ و 

یابي سازگار شده محاسبه  وابستگي هر معيار در ماتریس دست

ين دو بعد تشكيل شد شد، سپس جدول مختصاتي بر اساس هم

و با تعيين مختصات هر معيار، در نهایت متغيرها در سه گروه 

بندی شدند و هيچ  متغيرهای مستقل، وابسته و ارتباطي طبقه

معياری در دسته متغيرهای خودگردان قرار نگرفت. 

های پذیری، ادغام فرآیندها و وظایف، توسعه مهارت انعطاف

های مستقل قرار در گروه متغيرریزی درست کارکنان و برنامه

گرفتند. حساسيت و پاسخگویي به بازار و مشتری در گروه 

ها، رضایت های ارتباطي قرار گرفت و کاهش هزینهمتغير

مشتری، معرفي محصول جدید، سرعت انجام خدمات و کيفيت 

 انجام خدمات در گروه متغيرهای وابسته هستند.
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