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از خبرگتان   گیتری از نظترات بیستت تتن     با بهره پذیری تولید تدوین الگوی درونی ابعاد انعطاف

امه ها در این بخت  بتر استاس پرسشتن    ت. دادهصورت گرف پذیری تولیدآشنا به موضوع انعطاف

سازی  از روش مدل ،هاتحلیل داده و برایآوری تفسیری جمع -سازی ساختاری روش مدل ویژه

شتده بترای   داد کته الگتوی درونتی ایجاد   های تحقیق نشان یافته .تفسیری استفاده شد -ساختاری

 بته در  تعامتل   ،تفستیری  -سازی ستاختاری  پذیری تولید، با استفاده از روش مدلابعاد انعطاف

در  ؛کنتد متک متی  ک ایتن ابعتاد  پتذیری و پیامتدهای متدیریتی     عاد مختلف مؤثر بر انعطافبین اب

و « فرآینتد پتذیری   انعطتاف » تفستیری،  -سازی ستاختاری  شده از طریق مدلالگوی درونی ایجاد

همچنتین،   پذیری و ترین( ابعاد انعطافکننده )هدایت تأثیرگذارترین «پذیری نیروی کار انعطاف»

پذیری در صنایع غذایی تلقی افترین( بعد انعط)وابسته تأثیرپذیرترین« محصولپذیری  انعطاف»

و در  پتذیر بهبتود عوامتل تأثیر   بته یی در عوامل تأثیرگتذار  آافزای  کار ؛ افزون بر این،دشون می

  د.انجامپذیری بیشتر در صنایع غذایی میبه انعطاف نتیجه،

 
 ، صنایع غذایی.(ISM) تفسیری -ساختاری سازی مدلتولید،  پذیریانعطاف ها:واژهکلید

 JEL : L66 ،Q18بندی  طبقه

 

 مقدمه

فعتال   هتای شترکت ها که این چال  ،هستند رو هروب متعدد هایچال  با غذایی صنایع

 ختود  کیفی هایراهبرد و وری بهره توان رقابتی، حفظ برای تا کندمی وادار را صنعت ایندر 

 از ایگستترده  طیتف  کته  نتد ا مواجته  قدرتمنتد  یفروشتان  خرده با هاشرکت این بهبود دهند؛ را

 همتراه بتا تخفیتف و کتاه  قیمتت را خواستتارند       و مکترر  کوتاه تحویل زمان با محصوالت

(Jain and Lyons, 2009.) ؛ در حتال تیییتر استت    پیوستته ثبات و  ، محیط تولید بسیار بیهامروز

هتا، زمتان تحویتل     وریاتتر محصتوالت و فنت    چرخه عمر کوتاه های بارز آن از ویژگی همچنین،

و رقابت  تنوع تقاضا نیز، افزای  تنوع محصول، کیفیت و سازی سفارشیتر، افزای  سطح  کوتاه

 .(et al. Alonso-Urtasun 2000; ,D’Souza and Williams ,2014) استت شتدید جهتانی   

https://www.tandfonline.com/author/Urtasun-Alonso%2C+Ainhoa
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 ترثبات بی این صنعت و بازارتر در صنایع غذایی کوتاه چرخه عمر محصوالت اعتقاد بر این است که

 ،(Alfnes et al., 2000) نس و همکتاران فت آل باور(. به Khan et al., 2009) استسایر صنایع  از

 غتذایی  محصتوالت  آنها ؛خواهند نمی خواهند، می همه که را آنچه دیگر مشتریان صنایع غذایی

  .و شخصیت آنهاست تمایز، فردیت از نشان که خواهند می را شخصی و ویژه

 ()فاستد شتدن   پتذیری  آستی   ماننتد صتنایع غتذایی    هتای ویژگتی با توجته بته    این، بر افزون

 بتا  تتوان  نمتی  که محصولی رفتن هدر از اجتناب برای ،های فعال در این صنعتشرکت محصوالت،

زمان دریافت  کنند که تا حد ممکن، از ، تالش میآن امید داشت فروش به ماندگاری مدت انقضای

(. Mahalik and Nambiar, 2010; Pauls-Worm et al., 2016) هنتد تتا تحویتل ستفارش بکا   

 محصتول  انتواع  بین تنظیم طوالنی زمان ،عملیات تولید محصول 3طوالنی توالی به وابسته فرآیند

های صنایع  از دیگر ویژگی کیفیت از اطمینان برای بندیبسته و فرآوری ،جداسازی همچنین، و

عنتوان   این صنعت بته (. Dora et al., 2014; Van Weze et al., 2006) روند شمار می غذایی به

 غتذایی  متواد  ترکیبی از غالباً آن نهایی محصوالت زیراشود، محور تلقی میفرآیندیک صنعت 

 .(Panwar et al., 2015) دکتر  ترکیت   و دوبتاره  جتدا  هتم  از توان نمیرا آن  عناصرکه  هستند

 یتا  تشکیل جداسازی، ، کردن مخلوط با محور،فرآیندعنوان یک صنعت  به غذایی، مواد صنعت

 جریتان  صتورت  به کشاورزی اولیه مواد روی عملیات این ؛کندمی فعالیت شیمیایی های واکن 

 یتک  توانتایی  ،در چنتین شترایطی   (.Bech et al., 2018شتود)  متی  اعمتال  انبتوه  تولیتد  یا مداوم

 اثرگتذار باشتد   ن شترکت آتواند بر بازار مصترف  ست که میهاویژگی این مدیریت در شرکت

(Costa et al., 2018.)  

 متواد  صتنعت  بترای  تواندمی تولید مدیریت پیشرفته ابتکاراتها و روش بر همین اساس،

تواند منجر به بهبود هایی است که مییکی از روش 6پذیری تولید . انعطافباشد ارزشمند غذایی

م نظتا ای استت کته بته    پذیری تولید مشخصته انعطاف(. Oke, 2013) ها شودتوان رقابتی شرکت

                                                                                                                                                   
1. long sequence-dependent process  
2. manufacturing flexibility  
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از تیییرات در نوع محصتول، بتدون ایجتاد     مشخص سطح یک دهد تا برتولید ترکیبی اجازه می

 پتتذیریتیییتتر بتتین محصتتوالت مختلتتف، غلبتته کنتتد. انعطتتاف ر اثتترتولیتتد بتت فرآینتتداختتتالل در 

شتود   محصتوب متی  از شترایط محیطتی ممکتن     گستترده  ای توانایی تطبیتق بتا دامنته    کنندة تعیین

(Pandey et al, 2016 .) 

پتذیری ماشتین،   مانند انعطاف گوناگونهای پذیری از جنبهپیشین، انعطاف های پژوه در 

پتذیری   انعطتاف  پتذیری تولیتد،  ، انعطاففناوریپذیری سیستم ماشین ابزار، انعطافپذیری انعطاف

رغتم  علتی  (.Kapitanov, 2017) بحث و تحلیل شده استت  ...و  پذیری حجمیتحویل و انعطاف

، (Jain et al., 2013; Beach et al., 2000) پتذیری تولیتد  در حوزه انعطتاف  مطالعات مختلفانجام 

در صنایع پذیری تولید زمینه انعطافدر  تروی ارائه بحث بیشتر و دید کلیر ،تحقیقچند در تنها 

پتذیری تولیتد،   هتای پیشتین در ادبیتات انعطتاف    . در حقیقتت، بررستی  شده استت تمرکز غذایی 

و  کوتتاه  تحویتل  محصتوالت، زمتان   پذیری دلیل آسی  آن در صنایع غذایی بهرغم اهمیت  علی

فاقد یک رویکترد   ،عملیات تولید محصول و ... طوالنی مشتریان، توالیتیییر سریع ذائقه  سریع،

تأثیرگتذار در   مهتم  ابعتاد  تعیتین پتذیری تولیتد و   زمینه شناخت روابط بین ابعاد انعطافمنظم در 

 کته  رستد نظتر متی   ستوی دیگتر، بته   از  پذیری بیشتر بوده استت. انعطاف سوی حرکت به راستای

از دارنتد و   پتذیری شناخت کمی از ابعاد مختلف انعطتاف ور مدیران صنایع غذایی در داخل کش

نتد.  اتختاذ کن پذیری سازی انعطافکارگیری و پیاده برای به توانند تصمیمات مناس  رو، نمی این

 ها نتواننتد کتو شر بدها افزای  یاهای تولید در شرکتمیزان هزینه شود کهاین مسئله باعث می

بته  هتم   ، کته گیرنتد های ایجادشده در محتیط بهتره   ، از فرصتپذیری کافیدلیل عدم انعطاف به

د. انجامت  متی  هاقدرت و توان رقابتی شرکتبه کاه  محصوالت و هم  ةشد افزای  قیمت تمام

توانتد قتدرت   پذیری و روابط بین این ابعاد متی افزای  شناخت مدیران از ابعاد انعطاف ،بنابراین

 تحقیتق  رو، از ایتن افزای  دهد.  را پذیرهای انعطافشکارگیری رو دربارة به آنهاگیری تصمیم
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 روش استاس  بتر  غتذایی  صتنایع  در تولیتد  پتذیری انعطتاف  ابعتاد  درونی الگوی تدوین حاضر به

 د. پردازمی 3تفسیری -ساختاری سازی مدل

 

 مبانی نظری تحقیق
 پذیری تولیدمفهوم انعطاف

 و رقابتت  افتزای   بتا  که کنندمی فعالیت محیطی مانند صنایع غذایی در یفرآیند صنایع

افتزای    بترای  دیگتری  زمتان  هر از بی  این صنایع باید بنابراین،. است همراه ناچیز سود حاشیه

 گیریتصمیم فرآیند از است عبارت تولید پذیریانعطاف .کنند تالش خود وریبهره و کارآیی

 توانتد متی  و کنتد می فراهم را تولید کارآمد مدیریت امکان که ،گویی سریع به تیییرات و پاسخ

 منتابع،  کارآمتد  تخصتیص  بته  فرآینتد  ایتن . باشد تأثیرگذار هافعالیت وریبهره بر مستقیم طور به

 توانتایی سیستتم بترای انطبتای ستریع بتا تیییترات اشتاره دارد         تیییرات تولیتد در حجتم و نتوع و   

(Pinedo, 2016 .) 

(. Fogliatto et al., 2012) پذیر شده استتوجه زیادی به تولید انعطاف ،های اخیردر سال

پتذیری  انطاف ابعاد وهای مختلف موضوع مانند تعریف پذیری تولید، به جنبهدر ادبیات انعطاف

پتذیری، ارزیتابی   هتا و تاکستونومی انعطتاف   بنتدی ، طبقه(Koste and Malhotra, 1999) تولید

توجه  (Brettel et al., 2016و عملکرد ) پذیریرابطه عدم اطمینان، انعطاف نیز پذیری وانعطاف

( از Gerwin, 1993) هتای گتروین  پذیری تولید به تتالش توسعه ادبیات انعطاف. بیشتری شده است

 تولید راهبرد یک عنوان پذیری تولید را بهگردد که انعطافطریق ایجاد یک مدل مفهومی برمی

 تولیتتد، راهبتترد محتتیط، قطعیتتت عتتدم بتتین متقابتتل وابستتتگی گتتروینکتترده استتت.   معرفتتی

 عنتوان هستته   را بته  تولیتد  راهبترد  ،در یک ساختار نشتان داده  را عملکرد و تولید پذیری انعطاف

تولیتدی   راهبترد اصتلی   ةکنند تولید هدایت پذیری انعطاف به باور او،داند. می این ساختار اصلی

 راهبترد » ،(Brettel et al., 2016) برتل و همکتاران  بنا به تعریف ،در همین حال. هر بنگاه است

                                                                                                                                                   
1. Interpretive Structural Modelling (ISM) 
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 و تجتاری  اهداف به دستیابی برای رقابتی سالح در قال  تولید قوت نقاط از مؤثر استفاده «تولید

 د.شتو ترین نقطته قتوت یتک ستازمان محستوب متی      پذیری تولید اصلیانعطاف است و شرکتی

توافتق عمتومی در متورد تعریتف آن      گونته  مفهومی چندبعدی است و هیچ پذیری تولید انعطاف

 پتذیری تولیتد را بته شتیوه ختود      عطتاف ان ، چراکه هر شترکتی (Jain et al., 2013) وجود ندارد

د. پتذیری تولیتد رستی    به درکی از انعطافبه روش انطباقی یا کنشگرایانه  توان می کند. در  می

پتذیری بترای ستازگاری بتا      افانعطت  «پتذیر  کاربرد دفاعی یا واکن » ةدهند انطباقی نشان راهبرد

پتردازد  ستازمان متی   رویتاروی ثبتاتی بیرونتی    ثبتاتی درونتی و بتی    بی بهثباتی ناشناخته است و  بی

(Slack, 1983از دیدگاه انطباقی، انعطاف .)    توانتایی عمتومی بترای    »تتوان   پتذیری تولیتد را متی

پتذیری بته    استتفاده کنشتگرایانه از انعطتاف    (.Slack,1983,1987) تعریف کترد  «انطبای یا تیییر

بترای رقبتای ختود،    « ثبتاتی  بیافزای  »و « افزای  انتظارات مشتری»کند تا با  شرکت کمک می

یتتا  «ثبتتاتی بتتازار بتتازتعریف بتتی»مکتتان بتته ستتازمان ا ایتتن شتترایطدستتت آورد.  مزیتتت رقتتابتی بتته

(. Gerwin, 1993)دهد  را می «مشتریان از یک صنعت خاص انتظار دارند ی بر آنچهگذارتأثیر»

برای مقابله با طیتف   مند نظامتوانایی » پذیری را انعطافتوان  می ،چنینهماز دیدگاه کنشگرایانه، 

دو  ی،از نظتر کتاربرد   ،(. هرچنتد Jain et al., 2013) تعریتف کترد   «محیطتی تیییترات   ةگسترد

، بته  دهنتد  را انتقتال متی   مفهومی مشابهاز این نظر که  هر دوند، اما ا متفاوتبا هم  یادشده راهبرد

بر  مبنی م تولیدنظاپذیری تولید با قابلیت  که انعطافیکدیگر شباهت دارند، مفهومی حاکی از آن

 محور باشد و پذیری تولید باید مشتری دیدگاه شرکت، انعطافتوجه به عدم ثبات رابطه دارد. از 

احتیاجتات   کته  محصتوالتی  باشتد،  کیفیتت سوی دسترسی مشتری بته محصتوالت با   به توجه آن

 ها برآورده کند. زمان نیاز آندر مشتریان را 

در بستیاری از  های اصلی صنایع غذایی استت کته   ثباتی محیط و بازار یکی از ویژگیبی

دان پرداختته شتده استتت   بت  ،پتذیری تولیتتد در صتنایع غتذایی   انعطتاف  هتای مربتوط بته    پتژوه  

(Accorsi et al., 2019) .همکتاران نس و فت آل (Alfnes et al., 2000)،     در پژوهشتی بتا عنتوان

، تیییر ستریع نیازهتای   «آنها به گویی پاسخ چگونگی و غذایی صنایع در پذیری انعطاف الزامات»
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هتا را از دالیتل   فرد و رقابت بتین شترکت   های شخصی و منحصربهندگان، درخواستکنمصرف

در تحقیقتی بتا عنتوان     ،(Khan et al., 2009) ختان و همکتاران   داننتد. پذیری متی نیاز به انعطاف

پذیری  یکی از دالیل نیاز به انعطاف ،«وری مواد غذاییآپذیری در صنعت فرتحلیل انعطافو تجزیه»

 بچ به باور ند.شمرتیییر سریع ذائقه مشتریان برمی تولید را عدم ثبات در تقاضای محصوالت غذایی و

حاصتل تیییتر    غذایی صنایع در تولیدی های نظام تیییرپذیری ،(Bech et al., 2018) و همکاران

بررستی کتاربرد    ، بتا (Accorsi et al., 2019) کورستی و همکتاران  ا. استدر نیازهای مشتریان 

کته دلیتل اصتلی     اندپرداختهین نکته دب ،ضمنی ای گونه به، های مشارکتی در صنایع غذاییربات

های مشارکتی، رقابتت زیتاد بتین تولیدکننتدگان     از ربات پذیری از طریق استفادهنیاز به انعطاف

 بترای ستازی  بنتدی و ذخیتره  تولیتد، بستته   فرآینتد صنایع غتذایی و مراقبتت از محصتوالت طتی     

  .استگویی سریع به مشتریان  پاسخ

صورت گرفته، اما  پذیری تولیدهای متعدد در صنایع مختلف در خصوص انعطافتالش

 ;D’Souza and Williams 2000) ارائه شتده استت   زمینهدر این  نیز تعاریف مختلف همچنان

Fitzgerald et al. 2009)، کنشتگرایانه یتا    یا تطبیقیهای بندیدستهیکی از  که این تعاریف در

توسط جتین و   مختلف در منابع این تعاریف ةترین خالص رایجد. نگیرر میاین دو قراترکیبی از 

گفتته و تعتاریف    پتی  هتای   . بحتث آمده است 3( در قال  جدول Jain et al., 2013) همکاران

پذیری تولید بته توانتایی    دهد که انعطاف روشنی نشان می به جدول این شده در گوناگون خالصه

م تولیدی برای واکن  مؤثر و کارآمتد بته عتدم ثبتات محیطتی )داخلتی و ختارجی( اشتاره         نظا

ی سفارشتی بتا کیفیتت بتاال و قیمتت مناست  شتود.        که قادر به تولید کاالهتا ای  گونه کند، به می

برای برآورده کردن الزامات تنوع محصول با کیفیتت و   نظام تولیدتوانایی  ةدهند اثربخشی نشان

تمتام   باید از است که این ةدهند که بازده نشان حالی کمیت مناس  و در زمان مناس  است، در

  د.شوطور مطلوب استفاده  به این نظاممنابع 
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  پذيري توليدتعاريف انعطاف -1 جدول

ــارت قاب     توانايي عملكرد توليد براي ايجاد تغييرات الزم به     • ل منظور واكنش به تغييرات محيطي بدون خسـ
 توجه به عملكرد شركت. چنين تنظيماتي معموالً در دامنه خروجي و يا واكنش به تغيير قرار دارند.

 تغييرات در محيط بدون خسارت قابل توجه به عملكرد.توانايي عملكرد توليد براي واكنش به  •

 توانايي عملكرد نظام توليدي براي واكنش به تغييرات و عدم ثبات مربوط به فرآيندهاي توليد.   •

 صرفه و سريع براي نيازها و الزامات محصول در حال تغيير.بهتوانايي نظام توليدي براي واكنش مقرون •

ــب با هزينه معقول در واكنش به تغييرات        توانايي اجراي تغييرات    • در محيط عملياتي داخلي در زمان مناسـ
 در شرايط بازار.  

سريع با هرگونه تغيير در عوامل مربوط مانند محصول، فرآيند، ميزان توليد     • توانايي نظام توليد براي انطباق 
 و نقص دستگاه.

 ثباتي ناشي از محيط.ر يا بيتوانايي نظام توليد براي مقابله با شرايط در حال تغيي •

 د كرد.اي كه بتوان محصوالت متنوع پربازده با كيفيت قابل قبول توليگونهتوانايي تنظيم مجدد منابع توليدي، به •

 هايي كه قادر به واكنش به تغييرات شرايط بازار هستند.سرعت و سهولت در برنامه •

 وكار خود.كسبهاي رقابتي يا توانايي شركت براي تغيير اولويت •

هاي بردهاي رقابتي خود يا از بين بردن راهها براي تغيير موقعيت خود در بازار، تغيير برنامهتوانايي شــركت •
 فعلي، زماني كه از نظر مشتريان، خدمات آنها به همان اندازه سابق جذاب نيستند. 

 ».عملكرد«يا » هزينه«، »تالش«، »زمان«توانايي تغيير يا واكنش با تاوان كمتر در  •

 طور مؤثر در شرايط در حال تغيير. پذيري بهتوانايي واكنش •

ــته به تغييرات پيشتوانايي پيش • ــده و انطباقبينيبيني تغييرات عمدي، واكنش پيوس با پيامدهاي غيرقابل  نش
 تغييرات مورد انتظار.  شدهبينيپيش

 كند.قابل تنوع محيطي عمل ميعنوان وسيله دفاعي در ممالكيت فناوري كه به •

  )Jain et al., 2013( أخذ: جين و همكارانم

  

  و روابط بين آنها پذيري توليدابعاد انعطاف

ــمني در تحقيقات مختلف  پذيري به  بين ابعاد مختلف انعطاف  ارتباط   ــورت ضـ ورد م صـ

يد       به عق ته اســــت.  جه قرار گرف كاران  بروياُ ةتو عاد  درك ،)Oberoi et al., 2008( و هم  اب

 آنها قابتر قدرت كه هاييسازمان  براي آنها متقابل روابط و توليد پذيريانعطاف ةدهندتشكيل 

ستگي  پذيرانعطاف توليد به سيار  دارد، ب ست  مهم ب شت  ،در اين بين .ا مديريتي  هاي مختلفبردا
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از ابعاد  کدامگوناگون هر پذیری تولید وابسته به عملکرد سازمان و کارکردهای از ابعاد انعطاف

پتذیری  در مباحتث انعطتاف   (.Oberoi et al., 2008) پذیری تولید بترای ستازمان استت   انعطاف

ابعتادی را بترای    پرداخته و هر کدام از آنهتا پذیری تولید ابعاد انعطاف به محققان مختلف تولید،

 ای گونته  بته  ،(Gothwal and Raj, 2017) گاثوال و راجاند. دهکرپذیری تولید مشخص انعطاف

را سه بعتد   1یابیمسیر پذیریانطافو  6پذیری ماشین، انعطاف3پذیری نیروی کارانعطاف ،ضمنی

دارند. ایتن   تولید اثر مثبت در سطوح مختلف آن دانند که بر سایر ابعادپذیری میاصلی انعطاف

و  4پتذیری ررفیتت  تواننتد بتر انعطتاف   می ،طرفه با یکدیگر دارند، ضمن اینکه ارتباط دوسه بعد

 پذیری نیروی کار بته توانتایی  انعطافداشته باشند.  تأثیر مستقیم 5نقل موادو حملپذیری  انعطاف

 یک تولید تواند برایمی ،کارکنان اشاره دارد که در کنار انواع ماشین توسط مهارت چند انجام

 ابعتتاد (Kapitanov, 2017) کاپیتتتانوف .گیتترد قتترار استتتفاده متتورد تولیتتد منظتتا در محصتتول

 پتذیری ، انطتاف 2گستترش پتذیری  پذیری ررفیتت، انطتاف  را شامل انطافتولید پذیری  انعطاف

یک مدل مفهومی در دو  دانسته و 9پذیری محصولو انعطاف 7پذیری عملیاتمسیریابی، انعطاف

پتذیری توستعه،   پذیری شامل انعطتاف سه بعد انعطاف ،سطح ارائه کرده است که در سطح پایین

پتذیری توستعه و ررفیتت در ستطح پتایین      ررفیت و مسیریابی قرار دارند؛ در این سطح، انعطاف

هتا و  که وریفة آن توزیع مواد بتین ماشتین   گیرندپذیری مسیریابی تأثیر میاز انعطاف نظام تولید

پتذیری  از طریق همتین انعطتاف   ،و در سطح باالتر های کاری برای تولید محصول استایستگاه

 کومتار و همکتاران   نتد. گذار متی ، عملیتات و محصتول اثتر    8فرآیندپذیری بر انعطاف ،ابیمسیری

                                                                                                                                                   
1. labour flexibility  
2. machine flexibility  
3. routing flexibility  
4. volume flexibility  
5. material handling flexibility  
6. expansion flexibility  
7. operation flexibility  
8. product flexibility  
9. process flexibility  
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(Kumar et al., 2017)،   ابعتاد  پتذیری تولیتد شتامل   انعطتاف  گونتاگون  ضمن نشتان دادن ابعتاد 

 ،مواد ونقل حمل گسترش، ررفیت، یابی،مسیر محصول، ،، عملیاتفرآیندپذیری ماشین، انعطاف

پتذیری   ، یک هرم از انواع انعطاف6پذیری بازار و انعطاف3پذیری برنامهو نیز انعطاف نیروی کار

پذیری  انعطاف چهارگانة ، ابعاددر قاعده هرم :، که به چهار بخ  تقسیم شده استاندارائه کرده

 کومتار و همکتاران   دیتدگاه از  نیروی کار وجود دارد کته و  ،مواد ونقل حمل یابی،مسیر ماشین،

(Kumar et al., 2017)، استت، ولتی کتافی     پتذیر ضتروری  دهی بته تولیتد انعطتاف   برای شکل

 بعتاد ستایر ا  بتازار قترار دارد؛ و   پتذیری محصتول و  انعطتاف  ابعتاد  در رأس این هترم نیتز   ؛نیست

، فرآینتد  ةکننتد  رونتد و هتدایت  متی شتمار   بته قاعده بته رأس هترم    «حلقه اتصال»پذیری انعطاف

 و همکتتاران یصتتدیق همچنتتین،شتتوند. پتتذیری محستتوب متتی انعطتتافهتتای عملیتتات و روش

(Siddiquie et al., 2017)پتذیری اشتاره   ارتباط بتین ابعتاد انعطتاف    صورت آشکار به ، گرچه به

متؤثر بتر    عوامتل تترین   اصتلی ماشتین را   ، نیتروی کتار و  بتازار پذیری انعطاف اما ابعاد ،اندنکرده

هتا بته   ستازمان تترین محتر  گترای      مهتم  و بتر ایتن باورنتد کته     دانندپذیری تولید میانعطاف

کته  ستت  و نیز جل  رضتایت آنها  پاسخ سریع به نیازهای مشتریان در بازار پذیری تولیدانعطاف

توانتد  پذیری بازار متی انعطاف دیگر سخن، به .شودبندی میپذیری بازار طبقهعنوان انعطاف زیر

جتین و  پتذیری تتأثیر داشتته باشتد.     ها بته انعطتاف  ی  سازمانپذیری و گرابر سایر ابعاد انعطاف

پتذیری  ابعتاد انعطتاف   منتد، بتا برشتمردن    نظتام در یتک بررستی    ،(Jain et al., 2013) همکاران

، برنامته،  مواد نقلو حمل تولید، محصول، ،فرآیند گسترش، ررفیت، یابی،مسیر ،عملیات ماشین،

ستطح اول   انتد: کترده بنتدی  پذیری تولید را در سه ستطح طبقته  ابعاد انعطاف ،نیروی کار بازار و

پتذیری  هتای ستاختمانی بترای انعطتاف    عنوان ستون پذیری است که بهای اساسی انعطافهلفهؤم

(، ابعتاد  Jain et al., 2013شتوند؛ از دیتدگاه جتین و همکتاران )    تولیتد ضتروری محستوب متی    

گیرند. در ستطح  در این سطح قرار می عملیات و مواد ونقل حمل پذیری ماشین،انعطاف گانة سه

                                                                                                                                                   
1. programme flexibility  
2. market flexibility  
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، مسیریابی و گسترشپذیری ررفیت، انعطاف ابعاد ،نظام تولیدپذیری عنوان سطح انعطاف بهدوم 

شود و بته دیگتر   های اساسی تلقی میلفهؤعنوان نتایج سطح م این سطح به اند؛قرار گرفته فرآیند

است. در نهایت ستطح ستوم    اولروجی سطح خ پذیری در سطح دوم همانسخن، انواع انعطاف

استت؛ ابعتاد    نظتام تولیتد  در ستطح   پتذیری انعطتاف  نتیجته  ،کتل  پتذیری انعطتاف  عنوان سطح به

پذیری در این ستطح قلمتداد   تولید و بازار از جمله انواع انعطاف محصول، پذیری برنامه، انعطاف

که خروجی هر ستطح، ورودی ستطح    رنددر امتداد هم قرار دا گانة یادشده سطوح سه ند.شومی

پتذیری  پتذیری شتامل انعطتاف   ( سته نتوع انعطتاف   Oke, 2013) اوکته دهد. بعدی را تشکیل می

بتر استاس بررستی     کترده و محصول را معرفی و ارتباطات آنها را بررستی   نیروی کار و ررفیت،

معرفتی کترده    تولیتد پتذیری  لفه انعطتاف ؤترین ماصلی پذیری ررفیت راادبیات تحقیق، انعطاف

. همچنتین، بته   کار گیرنتد  هپذیری را بکند تا دیگر ابعاد انعطافها کمک میکه به سازمان است

بتوده و  گام اصلی در افزای  توان رقتابتی   تقاضا مختلف هایررفیت در تولید توانایی باور وی،

عامتل   ر گیرد؛پذیری تولید مورد توجه قراعنوان عامل مرتبه اول در انعطاف ضروری است که به

 راستتای پذیری نیروی کار است که کمک خواهد کرد تا ررفیت تولیدی در انعطاف مرتبه دوم

پتذیری  م، انعطتاف در نهایتت، در مرتبته ستو    ایجتاد شتود؛ و  تولید محصول بهتر و مناس  بتازار  

 و همکتاران  اُبتروی  م تولیتدی اشتاره دارد  نظتا که به تولید محصوالت جدید  محصول قرار دارد

(Oberoi et al., 2008 )پتذیری  پذیری اصتالح و انعطتاف  پذیری تولید را شامل انعطافانعطاف

پتذیری محصتول را عامتل    ( انعطتاف Sethi and Sethi, 1990)ستهی و ستهی دانند. تحویل می

و بتازار   فرآینتد ماننتد ررفیتت،    پتذیری تولیتد  تواند بر سایر ابعتاد انعطتاف  که می ،دانداصلی می

  اثرگذار باشد.

 ،گفتته  پتی   کته در مطالعتات   دهد میپذیری تولید نشان بررسی روابط بین ابعاد انعطاف

 ،و محققتان  ردپتذیری تولیتد وجتود نتدا    توافقی روی روابط حتاکم بتر ابعتاد انعطتاف     گونه هیج

ابعتاد   انتد. دهکتر پتذیری تولیتد را مشتخص    های خود، روابط بتین ابعتاد انعطتاف   براساس تحلیل

 .آمده است 6در جدول محققان مختلف  نگاهپذیری تولید از  انعطاف
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 هاآنو تعاریف  تولید پذیری ابعاد انعطاف -2 جدول

 محققان ریفاتع پذیری ابعاد انعطاف

 Siddiquie et al., 2017 تواند انجام دهدانواع مختلف عملیاتی که یک ماشین می پذیری ماشین انعطاف

 Kumar et al., 2017 های مختلفتوانایی تولید یک محصول به روش عملیات یپذیر انعطاف

پذیری  انعطاف

 مسیریابی

تواند های کاری که میها و ایستگاههای مختلف بین ماشینمسیر

 نظام تولید مورد استفاده قرار گیردبرای تولید یک محصول در 
Kumar et al., 2017 

 ررفیت پذیریانعطاف
هتتای مختلتتف تقاضتتا بتترای افتتزای   فیتتتتولیتتد در ررتوانتتایی 

 سودآوری
Kumar et al., 2017 

گسترش پذیری  انعطاف

 [توسعه]

م تولیتدی و توستعه آن در   نظتا توانایی ایجاد ررفیتت جدیتد در   

 صورت نیاز
Kumar et al., 2017; 

Jain et al., 2013 

 فرآیندپذیری  انعطاف
تواند با متواد مختلتف و   می نظام  تولیدمجموعه محصوالتی که 

 دکنهای مختلف تولید روش
Jain et al., 2013 

 Browne et al., 1984 م تولیدنظاتوانایی اضافه کردن محصوالت جدید به  پذیری محصول انعطاف

 پذیری تولید انعطاف
نظتتتام تولیتتتد بتتتدون نیتتتاز بتتته تعتتتداد محصتتتوالتی کتتته یتتتک 

 تواند تولید کندگذاری جدید می سرمایه
Sethi and Sethi, 1990 

پذیری  انعطاف

 مواد ونقل حمل

آالت و تجهیتزات  جتایی متواد ختام در بتین ماشتین      هتوانایی جاب

 تولیدی
Sethi and Sethi, 1990 

 Sethi and Sethi, 1990 برای ادامه کار بدون نظارت و مطابق با برنامه نظام تولیدتوانایی  پذیری برنامه انعطاف

 پذیری بازار انعطاف
م تولیتدی بتا محتیط متییتر بتازار و      نظاانطبای و سازگاری سریع 

 نیازهای جدید
Kumar et al., 2017 

پذیری نیروی  انعطاف

 کار

 منتابع / اپراتورهتا / کارکنتان  توستط  مهتارت  چنتد  انجتام  توانایی

 ییآکار کاه  بدون ،... و انسانی
Kumar et al., 2017 

 های پژوه  مأخذ: یافته

، بتا برختورداری از محصتوالت متنتوع،     صتنایع غتذایی   هتا و  شترکت  کته بیشتتر  از آنجا 

و باعتث   بپردازنتد صورت مشتتر    خانواده بهتولید محصوالت هم فرآیندبخشی از  به توانند می

بتترای افتتزای  د توانتتپتتذیری متتیبعتتاد مختلتتف انعطتتافا ، شتتناختستترعت بتتاالی تولیتتد شتتوند

ین دب معطوف پذیری ماشین انعطاف نمونه،ی ند. براکها کمک به شرکت ،پذیری تولید انعطاف
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روی محصتوالت انجتام دهتد؛ یتا      چنتد نتوع عملیتات را    توانتد متی  که یک دستتگاه  نکته است

 ،نظتام تولیتد  ست که با توجه به تنوع تولیتد در  ااین موضوع متمرکز  بر پذیری مسیریابی انعطاف

بتین   های جایگزین و مختلتف مسیرکه برای تولید یک محصول، م تولید قادر باشد نظایک  باید

سیر م سرعت بههای کاری داشته باشد تا در صورت بروز نقص در یک مسیر، ها و ایستگاهماشین

  د.یابمحصول بدون وقفه در مسیر جدید ادامه تولید و  جایگزین تولید محصول مشخص شود

توافقی در بتین محققتان مبنتی بتر وجتود روابتط        ،بررسی ادبیات تحقیق نتایجبا توجه به 

محققتان  تتالش   رد و همچنتان در صنایع غذایی وجود ندا ویژه پذیری بهدرونی بین ابعاد انعطاف

رو، در  است؛ از ایندر صنایع غذایی  تولید پذیریانعطاف ابعاد درونی الگوی تدوین معطوف به

تأکیتد بتر ابعتاد     پذیری تولید و بانعطافیک مدل اولیه و مفهومی با محوریت ا پژوه  حاضر،

 ده است. شتدوین  3 صورت شکل پذیری به انعطاف

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی و اولیه تحقیق -1 شکل

 روش پژوهش

 -توصتیفی  بتوده و روش آن ای توستعه  -از نوع کاربردی ،هدف لحاظ هب حاضر، تحقیق

انجتام گرفتته    3189و در نیمه دوم ستال  صورت مقطعی  به پژوه از نظر زمانی، است.  پیمایشی

شتامل  پتذیری تولیتد   جامعه آماری پژوه  شامل کلیه خبرگان آشنا به موضتوع انعطتاف  است. 

هتای صتنعتی کنسترو، لبنیتات،     در گروه های صنایع غذاییشرکتو مدیران عامل مدیران تولید 

 تولیدپذیری انعطاف

 ماشینپذیری انعطاف

 عملیاتپذیری انعطاف

 گسترشپذیری انعطاف

نقل و پذیری حملانعطاف

 مواد

 فرآیندپذیری انعطاف نیروی کارپذیری انعطاف

 محصولپذیری انعطاف برنامهپذیری انعطاف

 یابیمسیرپذیری انعطاف

 ررفیتپذیری انعطاف

 بازارپذیری انعطاف
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و اساتید دانشگاه با رشته تخصصی تولیتد بتوده   شرقی  و آرد گندم در استان آذربایجان خشکبار

پذیری تولیتد در صتنایع غتذایی بهتره گرفتته      تبیین روابط درونی بین ابعاد انعطافکه از آنها در 

بته روش   تعتداد شده است. تعداد خبرگان این تحقیق بیستت نفتر در نظتر گرفتته شتده کته ایتن        

 گیری شده است. نمونه برفیگلوله

تبیتین روابتط درونتی بتین ابعتاد       بترای هتا  آوری دادهمنظتور جمتع   حاضتر، بته   در تحقیق

 -ستازی ستاختاری   از پرسشتنامه مخصتوص روش متدل    ،پذیری تولید در صنایع غتذایی  انعطاف

از خبرگان خواستته   ،در این پرسشنامه. (Gothwal and Raj, 2017) تفسیری استفاده شده است

پتذیری را تعیتین   رابطه بین دو بعتد از ابعتاد انعطتاف    ،Oو  V ،A ،Xبا استفاده از حروف  که شد

منجتر بته    jمتییر  A ،شودمی jمنجر به متییر  iمتییر  Vکنند. معانی این حروف بدین شرح است: 

. وجتود نتدارد   jو  iبین دو متییتر   ای رابطه O دوطرفه است، و jو  iبین  رابطة X ،شودمی iمتییر 

 شود. تفسیری تشریح می -ساختاریی ساز مراحل روش مدلدر پی، 

ستت  فهرمشتخص و  ( پذیری تولیتد ابعاد انعطافنظر ) معیارها و یا عناصر مد: مرحله اول

 ند. شو می

بتا توجته بته     شده در مرحله اول، شناسایی متییرهای استفاده از معیارها و یا با: مرحله دوم

پتس از  د. شتو متی  تعریتف  از خبرگتان  توسط هر کدامیک رابطه میان آنها  ،هرجفت از معیارها

)مد( هر  بر اساس بیشترین فراوانی روابط بین متییرها،تعیین  برای Oو  V ،A ،Xحروف  تعریف

 و متتاتریس گیتترد صتتورت متتیتجمیتتع نظتترات هتتای خبرگتتان، از حتتروف در پرسشتتنامه کتتدام

 د. شوایجاد می 3خودتعاملی ساختاری

شود کته  تبدیل می صفر و یکبه یک ماتریس  تعاملیساختاری خود ماتریس: مرحله سوم

عتدم وجتود رابطته بتین ابعتاد       ةدهنتد  نشتان  صتفر رابطه بین ابعتاد و   وجود ةدهند یک نشان ،در آن

 صتفر و یتک   خودتعتاملی ستاختاری بته یتک متاتریس      . تبدیل ماتریساستپذیری تولید  انعطاف

                                                                                                                                                   
1. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 
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نامیتده  « ماتریس دستتیابی اولیته  »بط گیرد و ماتریس حاصل از این رواراساس قوانین زیر انجام میب

   شود:می
o اگتتر خانتته «i  وj» ستتاختاری  در متتاتریس خودتعتتاملیV بگیتترد، آنگتتاه خانتته «(i  وj»  در متتاتریس

 خواهد شد.   «صفر» «iو  j» و خانه «یک»دستیابی 

o  خانه اگر«i  وj» ساختاری  در ماتریس خودتعاملیA  خانه بگیرد، آنگاه«i  وj»  در ماتریس دستیابی

 خواهد شد.   «یک» «iو  j»خانه و  «صفر»

o  خانه اگر«i  وj»  ساختاری در ماتریس خودتعاملیX  خانه بگیرد، آنگاه«i  وj»  در ماتریس دستیابی

 خواهد شد.   «یک» نیز «iو  j»خانه و  «یک»

o  خانه اگر«i  وj» ساختاری  در ماتریس خودتعاملیO  خانه بگیرد، آنگاه«i  وj» در ماتریس دستیابی 

 خواهد شد.  « صفر» نیز «iو  j»خانه و  «صفر»

دست  همعیارها با درنظر گرفتن رابطه تسری ب ای بر نهایی دستیابی ماتریس: مرحله چهارم

س قبل از در نظر گرفتن روابط تسری، ماتری ،البتهدستیابی اولیه سازگار شود.  آید تا ماتریسمی

بته   آمتده  دستت  هب ماتریس ،شود؛ پس از آنیکه جمع می ةانداز با یک ماتریس همدستیابی اولیه 

به حالت پایتدار دستت یافتت. روابتط تستری       بتوان که ای گونه ، بهشودرسانده می1K توان

 خواهتد هتم منجر  Cبته   Aد، پس شو Cمنجر به  Bو  شود Bمنجر به  Aاست که اگر  ین معنیدب

  شود:( محاسبه می3) رابطهشد. این حالت از طریق 

(3)   11   KRRR k

i

k

if ,  

دین منظتور، تعیتین   بت  و شتود؛ سطح و اولویتت متییرهتای تحقیتق تعیتین متی     : پنجممرحله 

د. مجموعه دستتیابی هتر متییتر    گیرمی صورتنیاز برای هر متییر  مجموعه دستیابی و مجموعه پی 

نیتاز شتامل    ؛ و مجموعته پتی   توان بته آنهتا رستید   که از طریق این متییر می استشامل متییرهایی 

ین متییر رسید. این کار با استفاده از متاتریس دستتیابی   دتوان بمتییرهایی است که از طریق آنها می

عناصر مشتتر    ،نیاز برای هر متییر های دستیابی و پی  شود. پس از تعیین مجموعهنهایی انجام می

. در اولتین  ستت تعیتین ستطح متییرها   اکنون نوبتشوند. برای هر متییر شناسایی می موعهمج دو در
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 کته مجموعته دستتیابی و عناصتر مشتتر  آن کتامالً       استت متییری دارای باالترین ستطح   ،جدول

از جتدول   ایتن متییتر یتا متییرهتا     دارای باالترین سطح، یکسال باشند. پس از تعیین متییر یا متییرها

نیتز هماننتد    جتدول  دومتین  . درشودتشکیل میجدول بعدی  ،مانده با متییرهای باقیده و شحذف 

 .یابدمیو این کار تا تعیین سطح همه متییرها ادامه  شود؛ میمشخص  متییر سطح دوم ،جدول اول

 دستتیابی  در متاتریس  شتده  تعیتین  روابتط شتده و   بندی انجامسطحبر اساس  :مرحله پنجم

 .شودمیو روابط تسری حذف  میرستدار جهت گراف یک ،نهایی

 

 نتایج و بحث

معیارها و یا عناصتر   ، بایدتفسیری، در مرحله اول -سازی ساختاری با توجه به روش مدل

ابعتاد   متییرهتا یتا همتان    بر اساس متروری بتر ادبیتات تحقیتق،     حاضر، مشخص شوند. در تحقیق

 . آمده است 1 در جدول کدام از این ابعادهر های همراه با نماد (6 جدول)پذیری تولید انعطاف
 های تحقیق همراه با نمادهای هر کداممتغیر -3 جدول

 هانماد پذیری ابعاد انعطاف

 FL1 پذیری ماشین انعطاف

 FL2 عملیات یپذیر انعطاف

 FL3 پذیری مسیریابی انعطاف

 FL4 پذیری ررفیتانعطاف

 FL5 (توسعه)گسترش پذیری  انعطاف

 FL6 فرآیندپذیری  انعطاف

 FL7 پذیری محصول انعطاف

 FL8 پذیری تولید انعطاف

 FL9 مواد ونقل حملپذیری  انعطاف

 FL10 پذیری برنامه انعطاف

 FL11 پذیری بازار انعطاف

 FL12 پذیری نیروی کار انعطاف

 های پژوه  مأخذ: یافته



   ......در توليد پذيري انعطاف ابعاد درونی الگوي تدوين 

772 

هتتای دو بتته دوی متییتتربطتته تفستتیری، را -ستتازی ستتاختاری در مرحلتته دوم روش متتدل

 بر اساس بیشتترین فراوانتی   ساختاری و ماتریس خودتعاملیشده شده در گام اول تعیین  شناسایی

 ماتریسست آمده است. در مرحله سوم، د هب های خبرگانکدام از حروف در پرسشنامه)مد( هر 

ماتریس دستیابی  ،تبدیل شده و بدین صورت صفر و یک به یک ماتریسساختاری  تعاملیدخو

 نشان داده شده است.  4 در جدول که دست آمده هاولیه ب
 ماتریس دستیابی اولیه -4 جدول

 FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 FL9 FL10 FL11 FL12 

FL1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

FL2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 

FL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

FL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

FL5 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

FL6 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

FL7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FL8 3 3 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 

FL9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FL10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FL11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

FL12 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 

 های پژوه  یافتهمأخذ: 

دست آوردن ماتریس دستیابی اولیه، برای رسیدن به متاتریس دستتیابی نهتایی،     هپس از ب

ط تستری  روابت  ،جمتع شتده و ستپس    ة یکته انتداز هتم  ماتریس دستیابی اولیه با یک ماتریسابتدا 

، قطتر اصتلی بتر استاس     شده است. در این جتدول  ارائه 5 دولدر ج آن نتایج که ،دست آمده هب

 به پایداری رسیده است. 1در توان اندازه محاسبه شده و ماتریس هم جمع با یک ماتریس حاصل
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 ماتریس دستیابی نهایی -5 جدول

 FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 FL6 FL7 FL8 FL9 FL10 FL11 FL12 

FL1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 

FL2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 

FL3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

FL4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 

FL5 0 0 3 0 3 0 3 0 0 3 3 0 

FL6 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 

FL7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

FL8 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3 0 

FL9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

FL10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

FL11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

FL12 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 

 های پژوه  مأخذ: یافته

 شده استت. بندی برای شناسایی سطوح مختلف مدل انجام در گام بعدی، سطح ،در نهایت

 دستتیابی،  مجموعته  ةپایت  بنتدی بتر  ستطح  شده از متییرهتای تحقیتق،   بندیسطح ساختار ایجاد برای

 ده است.آم 33تا  2 در جداول شده، که نتایج آنمشتر  انجام  مجموعه و نیاز پی  مجموعه
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 تأثیرمرحله اول تعیین سطح  -6 جدول

 نماد
ابعاد 

 پذیری انعطاف
 نیازپیش دستیابی

فصل 

 مشترک
 خروجی

FL 1 پذیری ماشین انعطاف FL1, FL4, FL10, FL11 FL1, FL6, FL8, FL12 FL1 - 

FL 2 پذیر عملیات انعطاف FL2, FL3, FL4 , FL10, 

FL11 
FL2, FL6, FL8, FL12 FL2 - 

FL3 
پذیری  انعطاف

 مسیریابی
FL3, FL10, FL11 

FL2, FL3, FL5, FL6, 

FL8, FL12 
FL3 - 

FL4 
پذیری انعطاف

 ررفیت
FL4, FL10, FL11 

FL1, FL2, FL4, FL6, 

FL8, FL12 
FL4 - 

FL5 
پذیری  انعطاف

 [توسعهگسترش ]
FL3, FL5, FL7, FL10, 

FL11 
FL5 FL5 - 

FL6 فرآیندپذیری  انعطاف 
FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL6, FL7, FL8, FL10, 

FL11 

FL6 FL6 - 

FL7 
پذیری  انعطاف

 محصول
FL7 

FL5, FL6, FL7, FL8, 

FL12 
FL7 FL7 

FL8 پذیری تولید انعطاف FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL7, FL8, FL10, FL11 
FL6, FL8, FL12 FL8  

FL9 
پذیری  انعطاف

 مواد ونقل حمل
FL9 FL9, FL12 FL9 FL9 

FL10 پذیری برنامه انعطاف FL10 

FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL5, FL6, FL8, FL10, 

FL11, FL12 

FL10 FL10 

FL11 پذیری بازار انعطاف FL10, FL11 

FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL5, FL6, FL8, FL11, 

FL12 

FL11 - 

FL12 
پذیری نیروی  انعطاف

 کار

FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL7, FL8, FL9, FL10, 

FL11, FL12 

FL12 FL12 - 

 های پژوه  مأخذ: یافته
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 تأثیرتعیین سطح دوم مرحله  -7 جدول

 خروجی مشترک فصل نیازپیش دستیابی پذیری ابعاد انعطاف نماد

FL1 پذیری ماشین انعطاف FL1, FL4, FL11 FL1, FL6, FL8, FL12 FL1 - 

FL2 عملیات یپذیر انعطاف FL2, FL3, FL4 , 

FL11 
FL2, FL6, FL8, FL12 FL2 - 

FL3 
 پذیری انعطاف

 مسیریابی
FL3, FL11 

FL2, FL3, FL5, FL6, 

FL8, FL12 
FL3 - 

FL4 پذیری ررفیتانعطاف FL4, FL11 
FL1, FL2, FL4, FL6, 

FL8, FL12 
FL4 - 

FL5 
 پذیری انعطاف

 [توسعهگسترش ]
FL3, FL5, FL11, FL5 FL5 - 

FL6 فرآیند پذیری انعطاف 
FL1, FL2, FL3, 

FL4, FL6, FL8, 

FL11 

FL6 FL6 - 

FL8 پذیری تولید انعطاف FL1, FL2, FL3, 

FL4, FL8, FL11 
FL6, FL8, FL12 FL8 - 

FL11 پذیری بازار انعطاف FL11 

FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL5, FL6, FL8, FL11, 

FL12 

FL11 FL11 

FL12 
پذیری نیروی  انعطاف

 کار

FL1, FL2, FL3, 

FL4, FL8, FL11, 

FL12 

FL12 FL12 - 

 های پژوه  مأخذ: یافته
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 تأثیرتعیین سطح سوم مرحله  -8 جدول

 خروجی مشترک فصل نیازپیش دستیابی پذیریابعاد انعطاف نماد

FL1 پذیری ماشین انعطاف FL1, FL4 FL1, FL6, FL8, FL12 FL1 - 

FL2 پذیر عملیات انعطاف FL2, FL3, FL4 FL2, FL6, FL8, FL12 FL2 - 

FL3 
پذیری  انعطاف

 مسیریابی
FL3 

FL2, FL3, FL5, FL6, 

FL8, FL12 
FL3 FL3 

FL4 پذیری ررفیتانعطاف FL4 
FL1, FL2, FL4, FL6, 

FL8, FL12 
FL4 FL4 

FL5 
گسترش پذیری  انعطاف

 [توسعه]
FL3, FL5, FL5 FL5 - 

FL6 فرآیندپذیری  انعطاف FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL6, FL8 
FL6 FL6 - 

FL8 پذیری تولید انعطاف FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL8 
FL6, FL8, FL12 FL8 - 

FL12 
 پذیری نیروی انعطاف

 کار
FL1, FL2, FL3, FL4, 

FL8, FL12 
FL12 FL12 - 

  های پژوه  مأخذ: یافته

 تأثیرتعیین سطح چهارم مرحله  -9 جدول

 خروجی مشترک فصل نیازپیش دستیابی پذیریابعاد انعطاف نماد

FL1 پذیری ماشین انعطاف FL1 
FL1, FL6, FL8, 

FL12 FL1 FL1 

FL2 عملیات یپذیر انعطاف FL2 
FL2, FL6, FL8, 

FL12 
FL2 FL2 

FL5 
گسترش پذیری  انعطاف

 [توسعه]
FL5, FL5 FL5 FL5 

FL6 فرآیندپذیری  انعطاف FL1, FL2, FL6, 

FL8 
FL6 FL6 - 

FL8 پذیری تولید انعطاف FL1, FL2, FL8 FL6, FL8, FL12 FL8 - 

FL12 پذیری نیروی کار انعطاف FL1, FL2, FL8, 

FL12 
FL12 FL12 - 

 های پژوه  مأخذ: یافته
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 تأثیرتعیین سطح پنجم مرحله  -11 جدول

 خروجی فصل مشترک نیازپیش دستیابی پذیریابعاد انعطاف نماد

FL6 فرآیندپذیری  انعطاف FL6, FL8 FL6 FL6 - 

FL8 پذیری تولید انعطاف FL8 FL6, FL8, FL12 FL8 FL8 

FL12 پذیری نیروی کار انعطاف FL8, FL12 FL12 FL12 - 

 های پژوه  مأخذ: یافته

 تأثیرتعیین سطح ششم مرحله  -11 جدول

 خروجی فصل مشترک نیازپیش دستیابی پذیریابعاد انعطاف نماد

FL6 فرآیندپذیری  انعطاف FL6 

 
FL6 FL6 FL6 

FL12 پذیری نیروی کار انعطاف  

FL12 
FL12 FL12 FL12 

 های پژوه  مأخذ: یافته

توان در ش  را میدر صنایع غذایی پذیری دهد که ابعاد انعطافبندی نشان مینتایج سطح

پتتذیری محصتتول و  پتتذیری برنامتته، انعطتتاف انعطتتاف ،در ستتطح اول :ستتطح مختلتتف قتترار داد 

پتذیری قلمتداد   ین ابعتاد انعطتاف  گیترد کته تأثیرپتذیرتر   قترار متی   نقتل متواد  و پذیری حمل انعطاف

در ستطح   پتذیری بتازار و  ، انعطتاف در ستطح دوم  نتد؛ گیراز سطوح قبلی خود تأثیر می و دنشو می

، در ستتطح چهتتارم  قتترار دارنتتد؛  پتتذیری ررفیتتت مستتیریابی و انعطتتاف  پتتذیریستتوم، انعطتتاف 

در ستطح   نتد؛ پتذیری گستترش قترار دار   و انعطتاف  پذیری عملیاتذیری ماشین، انعطافپ انعطاف

پتذیری  و انعطتاف  فرآینتد پتذیری  انعطتاف  ،در سطح ششم سرانجام،پذیری تولید و انعطاف ،پنجم

بتر استاس    ند.شتو پذیری تولید محسوب متی نیروی کار قرار دارند که تأثیرگذارترین ابعاد انعطاف

یابی بته یتک متدل ترستیم شتده استت. در       دست برای 6 صورت شکل بهبندی، نموداری نتایج سطح

ده شت مستتقیم اجتنتاب   ها نشان داده شتده و از روابتط غیر  متییر رسم این نمودار، سطح تأثیرگذاری

 است.  
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 پذیری تولیدبندی ابعاد انعطافنتایج سطح -2 شکل

پتذیری  دهتد کته انعطتاف   نشان می (6پذیری تولید )شکل  ابعاد انعطافبندی سطحنتایج 

و قتدرت هتدایت   شتدت تأثیرگتذاری    ازپتذیری نیتروی کتار در ستطح آختر      و انعطاف فرآیند

نظتتام استتاس  برخوردارنتتد ودر صتتنایع غتتذایی پتتذیری ستتایر ابعتتاد انعطتتاف نستتبت بتتهبیشتتتری 

از پایین شکل به سمت باال حرکت شتود،   چهد. هرنشوپذیری در صنایع غذایی تلقی می انعطاف

آنهتا  و وابستتگی  ها کاسته و بر شتدت تأثیرپتذیری   متییرو قدرت هدایت از شدت تأثیرگذاری 

هتدف  پذیری محصول دهد که انعطافمینشان  6 آمده در شکل دست هروابط بشود. می فزودها

رستیدن بته    نظام تولید در راستایهای یک که همه تالش شودپذیری محسوب میغایی انعطاف

نشان داد کته   نیز( Kapitanov, 2017) کاپیتانوف طالعةنتایج م پذیر است.یک محصول انعطاف

بتوده و از ایتن نظتر،    پتذیری محصتول   پذیری در راستای دستیابی به انعطافتمامی ابعاد انعطاف

انعطاف پذیری نیروی کارانعطاف پذیری فرایند

انعطاف پذیری تولید

انعطاف پذیری گسترشانعطاف پذیری عملیاتیانعطاف پذیری ماشین

انعطاف پذیری ظرفیتانعطاف پذیری مسیریابی

انعطاف پذیری بازار

انعطاف پذیری حمل و نقل موادانعطاف پذیری محصولانعطاف پذیری برنامه
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پتذیری  انعطاف ،همچنین ،سو است. در سطح اول هم حاضر با نتایج تحقیق ،در سطح اول ویژه به

پتذیری  گیرند کته تأثیرپتذیرترین ابعتاد انعطتاف    قرار می نقل موادو پذیری حملبرنامه و انعطاف

پتذیری  عالوه بر انعطاف ،پذیری در صنایع غذایینتیجه انعطاف دیگر سخن، شوند. به قلمداد می

جتایی   هبرای ادامه کار بدون نظارت و مطابق با برنامه و توانایی جابت  نظام تولیدمحصول، توانایی 

پتذیری  جهیزات تولیدی است کته حاصتل ستایر ابعتاد انعطتاف     آالت و تمواد خام در بین ماشین

پتذیری نیتروی کتار    و انعطتاف  فرآیندپذیری انعطاف ،د. در مقابل، در سطح ششمشوقلمداد می

نتد. نیتروی کتار    رومتی شمار  بهپذیر م تولید انعطافنظااصلی و ارکان اساسی  ةقرار دارند که پای

 فرآینتد که از آنجا  ،همچنین د؛ وکنایجاد  ی نظام تولیدزاتواند توانمندی الزم را در سایر اجمی

 کته  استت  اصتلی  لفته ؤم یتک  دارد، عهتده  بته  نظام تولیتد  یک در را خروجی به ورودی تبدیل

پذیری تولید قترار  انعطاف ،در سطح پنجمتأثیرگذار باشد.  تولید می نظااجزا تمامی در تواند می

محصول در سطوح باالتر اثرگذار  یابی ومسیر ،عملیاتذیری ماشین، پانعطاف ابعاد که بر گرفته

یتد،  نام هتم  پتذیری توان هسته اصلی انعطتاف پذیری تولید را میانعطاف حاضر، در تحقیق .است

ذیری ماشتین،  پت انعطتاف  ، ابعتاد در ستطح چهتارم  تأثیر دارد.  نظام تولیدکه بر ابعاد زیادی از چرا

 جتز  شتوند؛ بته   متی پتذیری تلقتی   حلقته ارتبتاطی انعطتاف   انتد کته   گسترش قرار گرفته و عملیات

 دو بعتد دیگتر شتامل    و اثرپذیری از سایر عوامل ندارد، استپذیری گسترش که مستقل انعطاف

کته تولیتد   شتوند، چرا پذیری تولید محستوب متی  نتیجه انعطاف عملیات یری ماشین وپذانعطاف

هتای  انایی تولید یتک محصتول بته روش   گذاری به توتعداد زیادی محصول بدون نیاز به سرمایه

تواند انجتام دهتد، مربتوط استت. در ستطح      مختلف و انواع مختلف عملیاتی که یک ماشین می

 انتتد. ایتتن دو نتتوع پتتذیری ررفیتتت قتترار گرفتتته  پتتذیری مستتیریابی و انعطتتاف ستتوم، انعطتتاف 

 ،گذارند. در سطح دوم می اثر ،پذیری بازارهم بر برنامه سازمان و هم بر انعطاف ،پذیری انعطاف

های و در برنامه اشدپذیری برنامه اثرگذار بانعطاف تواند برکه می پذیری بازار قرار داردانعطاف

 د.کنپذیری ایجاد انعطاف ،شرکت برای تولید
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   و پیشنهادها گیرینتیجه

 رکته بت   بتوده  تولید پذیریانعطاف ابعاد درونی الگوی تدوین ة حاضرهدف اصلی مطالع

طور  گذار است تا مدیریت بتواند بهتأثیرای چشمگیر  گونه به یتولیدهای منظادر پذیری انعطاف

 د. در تحقیتق کنت م تولیدی صنایع غذایی از آنها استتفاده  نظادن کرپذیر انعطاف راستایمؤثر در 

روابتط  بترای نشتان دادن    (ISM) تفستیری  -ستازی ستاختاری   ، از یک مدل مبتنی بر مدلحاضر

 پتذیری از نظتر ستطح تأثیرگتذاری و تأثیرپتذیری استتفاده شتده استت.        ابعاد انعطافی بین درون

)برای  تفسیری -سازی ساختاری در مدل دارای قدرت تأثیرگذاری باالتر عوامل اصالح و بهبود

بررستی،  بتر استاس اولویتت متورد      ،پذیری نیروی کتار( و انعطاف فرآیندپذیری انعطاف نمونه،

منظتور افتزای     بته  رنتد. پذی نیتز از آنهتا تتأثیر متی    پذیری زیرا ابعاد دیگر انعطاف ،ضروری است

از ایتن     درستبین با دستیابی به توانند می، مدیران تولید در صنایع غذایی تولید پذیریانعطاف

بتر   تأثیرگتذار  بتر ایتن عوامتل    ، بکوشند کهاهمیت نسبی و وابستگی متقابل آنها و در  عوامل

های عملی مدیران تولید در صنایع غذایی را دیدگاه ISMغلبه کنند. روش  پذیری تولیدانعطاف

بته تصتویر    پتذیری تولیتد   انعطتاف  و تصتویری واضتح از اهمیتت ابعتاد مختلتف      کند میتقویت 

بتا   را م تولیتدی نظتا پتذیری  بتر انعطتاف   متؤثر  تتوان عوامتل مختلتف   می ،کشد. در این روش می

 حداکثر دقت شناسایی و بررسی کرد.

دو بعد اصتلی بترای    ،پذیری نشان داد که در صنایع غذاییبندی ابعاد انعطافنتایج سطح

 دیگتر ستخن،  . بته  استت  فرآینتد پذیری نیتروی کتار و   پذیری تولید، انعطافدستیابی به انعطاف

بیشتتری  یتن دو بعتد تمرکتز    روی ا ، بایتد پتذیری برای دستیابی به انعطاف ،صنایع غذاییمدیران 

مستتقیم تتأثیر   طتور مستتقیم و غیر   سایر ابعتاد نیتز بته    توانند برکه این دو بعد می، چراندداشته باش

پتذیری  انعطتاف  نیتز  (Gothwal and Raj, 2017) بر اساس مطالعته گتاثوال و راج  . داشته باشند

کنتد؛  تواند محرکی در تولید باشد که بر مشکالت ساختاری و فنی در تولید غلبه می نیروی کار

د. کنت م تولیتدی ایجتاد   نظا اجزایتوانمندی الزم را در سایر تواند مینیروی کار  به دیگر سخن،

نیروی کار ماهر زیاد ولتی   ازبرای کشورهایی اهمیت دارد که  ویژه پذیری نیروی کار بهانعطاف
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پتتذیری نیتتروی کتتار، انعطتتاف نتتد. در ایتتن ستتطح و متتوازی بتتا برخوردار ایینستتطح فنتتاوری پتت

ای از م تولیتدی در تولیتد مجموعته   نظتا کته اشتاره بته توانمنتدی      هستت  فرآینتد پذیری  انعطاف

تبدیل ورودی به خروجتی را   فرآیندکه از آنجا  دارد؛ و مختلف هایروش و مواد محصوالت با

م ی نظتا در تمتامی اجتزا   تتوان لفه اصلی استت کته متی   ؤبه عهده دارد، یک م نظام تولیددر یک 

تواند بیشتر باشد، می فرآیندپذیری در انعطاف ، هرچهبر همین اساس .دیدتولیدی اثری از آن را 

)ستتطح پتتنجم(،  تتتردر ستتطح پتتایین نظتتام تولیتتدی را بهبتتود بخشتتد. بتته شتتکل کلتتی عملکتترد  

پتتذیری نیتتروی کتتار و  انعطتتافاز  ،ه بتته شتتکل مستتتقیم پتتذیری تولیتتد قتترار دارد کتت  انعطتتاف

الزمته عملکترد رقتابتی استت. بته       پتذیری گیرد. این بعد از انعطتاف یر میتأث فرآیندپذیری  انعطاف

 توانتد متی  جدیتد  گتذاری سترمایه  بته  نیاز بدون تولید منظا یک که محصوالتی تعداد دیگر سخن،

توانتد   ، متی و در نتیجه افزای  دهدها را از منظر تنوع و تعداد تولید کند، توان رقابتی شرکت تولید

پتذیری  انعطتاف  شده اثرگذار باشتد.  های ثابت و سربار، بر کاه  بهای تماماز طریق کاه  هزینه

)ستطح  عملیات  یری ماشین وپذپذیری مانند انعطافتولید در سطوح مختلف بر سایر ابعاد انعطاف

)ستطح دوم( و   پتذیری بتازار  )ستطح ستوم(، انعطتاف    ررفیتت  ی مسیریابی وپذیرچهارم(، انعطاف

پتذیری تولیتد    ، انعطتاف نتوعی  )سطح اول( تتأثیر مستتقیم دارد؛ بته    محصول پذیری برنامه وانعطاف

هتای  و یک محصول را بته روش  هدد انجام را عملیات مختلف انواع ماشین یک شود کهباعث می

پتذیری  انعطتاف  ،(Jain et al., 2013) جتین و همکتاران   بته عقیتده   ،د. همچنینکنمختلفی تولید 

پتذیری بیشتتر   به انعطاف که کند، میتقاضا را ایجاد  مختلف هایررفیت در تولید تولید، توانایی

پتذیری را تحریتک   تواند بخ  دیگری از انعطافد. تنوع در تولید میانجامم تولیدی مینظادر 

 متییتر  محتیط  بتا  تولیتدی  منظا سریع سازگاری و بازار است که انطبایپذیری د و آن انعطافکن

 ،(Kumar et al., 2017) کومتار و همکتاران   دیدگاهد. از شوجدید را باعث می نیازهای و بازار

بتر ایتن   پذیری بازار و محصتول استت. ایتن محققتان     م تولیدی، انعطافنظاپذیری نتیجه انعطاف

نظتام تولیتد در راستتای    توانتایی   افتزای  منتهتی بته    دپتذیری بایت  رند که تمامی ابعاد انعطافباو

 د. شو بازار متییر محیط با آن سریع سازگاری وبدین نظام  جدید محصوالت افزای 
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ه دارد کت  وجتود توافق عمومی روی این موضوع  ،پذیریدر ادبیات انعطاف ،طور کلی به

که از ابعتاد مختلتف ماننتد محصتول، نیتروی      ، چرابعدی استپذیری تولید مفهومی چندانعطاف

دستتیابی   در راستای  کنار هم قرار دادن این ابعاد، تشکیل شده که در ، عملیات و ...فرآیندکار، 

زمان  توجه همشود. برای مدیران صنایع قلمداد می «مسئله اصلی»عنوان یک  ، بهپذیریبه انعطاف

ایجاد تعادل مناست  در آنهتا یکتی از     نیز و عملیات وبه منابع تولید مانند نیروی کار، مواد اولیه 

 انجامتد. پذیری بیشتر تولید متی انعطاف هشود که بهای اصلی مدیران تلقی میها و تواناییقابلیت

ایجتتاد تعتتادل مناستت  در منتتابع تولیتتدی بتترای دستتتیابی بتته  بتتر پایتتة استتتدالل پتتژوه  حاضتتر،

، ط بتین ایتتن منتابع و میتتزان اهمیتت آنهاستتت   پتتذیری نیازمنتد شتتناخت مناست  از روابتت   فانعطتا 

و منجتر بته   باشتند  توانند روابط درونی بتا یکتدیگر داشتته    می پذیریی که ابعاد انعطافا گونه به

هتای  نگترش پتذیری، محققتان مختلتف    ابعاد انعطتاف  زمینةند. در شوپذیری بیشتر تولید انعطاف

تواننتد  پتذیری متی  مختلتف انعطتاف  که ابعاد است اند و این موضوع مطرح بوده داشته گوناگون

پتذیری شتوند.   در دستتیابی بته انعطتاف    افزایتی  هتم  یتک  ایجتاد  و باعث اشندمحر  یکدیگر ب

 هاییتتوان پیشتنهاد  متی  ،پذیری صتنایع غتذایی  برای افزای  انعطاف گفته، پی براساس مباحث 

 کرد: ارائه  بدین شرح کاربردی

هتای  کته بتا آمتوزش مهتارت     الزم استت پتذیری نیتروی کتار،    افزای  انعطتاف  راستایدر  -

د. یابت های نیتروی کتار شتاغل در ایتن بخت  افتزای        ها و تخصصتعداد مهارتمختلف، 

و  استت نیتروی کتار فنتی     ر نیروی کتار شتاغل در صتنایع غتذایی    که بیشت، از آنجا همچنین

ی متتدیریتی و هتتاتتتوان بتتا ایجتتاد دوره ، متتیدیریتی نتتدارآشتتنایی زیتتادی بتتا مباحتتث متتد 

واگتتذاری اختیتتار ستتازی شتتیلی، توانمندستتازی آنهتتا در حتتوزه منتتابع انستتانی ماننتتد غنتتی 

 پذیری نیروی کار را افزای  داد. گیری و آزادی عمل، انعطاف تصمیم

از رویکردهتای جدیتد    شایسته است کته ، ذاییدر صنایح غ فرآیندپذیری در بحث انعطاف -

 نیتز  در بستیاری از صتنایع تولیتدی    البتته  کته  گیری شود بهره هافرآیندمانند مهندسی مجدد 

  .شودکار گرفته می ههای تولیدی و خدماتی بفرآیندبرای تحلیل، ارزیابی و بهبود 
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بتر استاس دو    گروهتی  فنتاوری  از روش ، الزم است کته پذیری تولیدبرای افزای  انعطاف -

تنتوع محصتوالت    شتیوة  کتارگیری  بته  و شوداستفاده  «هزینه -تنوع»و « مقدار -تنوع» شیوة

 د. صورت گیرهای مبتنی بر هزینه های کمیتی و یا تحلیلتولیدی بر اساس تحلیل

در  پتذیری تولیتد  انعطتاف  الگوی درونتی ابعتاد  ، حاضر تحقیق درکه از آنجا  ،در نهایت

بته محققتان آتتی     ،سنجی نشده استاز نظر آماری اعتبارو این الگو شناسایی شده صنایع غذایی 

آمتده را   دستت  هالگتوی بت  ، ستازی معتادالت ستاختاری    متدل بتا استتفاده از    کته  شتود  پیشنهاد می

توانتد بترای تهیته     متی  ابزاری است که (ISM) تفسیری -سازی ساختاری مدل. کنندسنجی اعتبار

آمتاری   آزمتون توانتایی  سازی معتادالت ستاختاری    مدلدر حالی که  ،یک مدل اولیه مفید باشد

 . راستدارا  «یافته توسعه ازپی »نظری  الگوییک 
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