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 چكيده
هاي شود و  سیستممی تلقی هاي امروزيبنگاه بقاي و موفقیت اصلی عامل و تغییرات به سریع گوییپاسخ توانایی چابكی،

باشد. با توجه به ابعاد گسترده چابكی سازمانی چابكی می به دستیابی هايتوانمندساز ترینممه از یكی اطالعاتی یكپارچه،

 مطالعه و بررسیتحقیق بدنبال  هاي سازمانی در توسعه آن دارد، ایندر علم مدیریت و همچنین نقش بسزایی كه سیستم

هاي مناسب براي بیشینه حلراه شناخت به را هاسازمان باشد، تاچابكی می هايبر قابلیت هاي سازمانیتأثیر سیستم

مزیت رقابتی، قادر  و بهبود رسیدن به چابكی جهت از فناوري اطالعات برداريو بهره هایشانگذاريسود سرمایه كردن

مستقیم هاي سازمانی بر روي چابكی سازمان تأثیرگذارند. تأثیر غیركه سیستم تحقیقات حاكی از آن است نتایج .سازد

بر سیستم  گویی مبتنیهاي ادراك و پاسخاي قابلیتهاي سیستم سازمانی بر چابكی سازمان، از طریق اثرات واسطهبلیتقا

گویی بكار گرفته كه در فرآیندهاي ادراك و پاسخ هاي سازمانی، زمانیكند كه سیستمسازمانی، بر این امر داللت می

 .شوند، تأثیر بیشتري بر چابكی سازمان دارندمی

 

 

 گوییهاي ادراك و پاسخهاي سازمانی، چابكی سازمان، قابلیتهاي اطالعاتی، سیستمسیستمواژگان كليدي: 
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Enterprise Systems and  agile development in organization  

 

 

Abstract  

Agility is considered as ability to respond quickly to changes and the main factor 

of success and survival of modern enterprises and integrated information systems, 

are one of the most important enablers to achieve agility. Due to the several 

dimensions of organizational agility in management science and the prominent 

role of enterprise systems in its development, This study is seeking to study and 

evaluating the impact of enterprise systems on agility capabilities, so that enable 

organizations to recognize the right solutions for maximizing their returns on 

investment and further exploitation of information technology to achieve agility 

and improve competitive advantage. The results of this study show that the 

enterprise systems affect organizational agility. The indirect impact of enterprise 

system on the organizational agility, through the mediation of sensing and 

responding capabilities based on enterprise system implies that when enterprise 

systems, are used in the process of sensing and responding, have a greater impact 

on organizational agility. 

 
 

 

Keywords: information systems, enterprise systems, organizational agility, 

sensing and responding capabilities 

 

 
 

 مقدمه  -1
گویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاري از پذیري و نیز پاسخ، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطافامروز در بازار رقابتی

هاي تكنولوژیكی، تغییر رو هستند كه به واسطه نوآوريمطمئنی روبهپایدار و نا ها با رقابت فزایندهها و شركتسازمان

اي در هاي بازاري و نیازهاي درحال تغییر مشتریان، شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمدهمحیط

 به. استاً معاصر شدههاي نسبتهاي سنتی و حتی مدلوكاري، و بازبینی مدلهاي كسبانداز استراتژیک سازمان، اولویتچشم

هاي سازمانی و هاي گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود براي رویارویی با چالشحلرویكردها و راه توان گفت كهعبارتی می

هاي رو، یكی از راههاي جدیدي جایگزین شوند. از اینیا بهتر است با رویكردها و دیدگاه ،اندمحیط بیرونی را از دست داده

است. در واقع، چابكی، به عنوان پارادایم جدیدي براي  سازمانی چابكی ،یی به این عوامل تغییر و تحول سازمانیگوپاسخ

 [.1]هاي رقابتی استها و بنگاهمهندسی سازمان

كاري و پاسخی آگاهانه و  محیط در موجود تغییرات بینیو پیش ادراك گري،حس براي سازمان معناي توانایی به چابكی

ها، باال بودن محتواي اطالعاتی هاي چابک با سایر سیستماست. یكی از تمایزات بین سیستم به نیازهاي در حال تغییرجامع 

هاي همكار باالست و لزوم حفاظت از اطالعات كلیدي هر سازمان را است. به عالوه، حجم اطالعات مبادله شده بین شركت

پذیري بوده كه هم هاي اطالعاتی و ارتباطی پیشرفته و انعطافک، نیازمند سیستمهاي چابسازد. بنابراین سازمانتر مینمایان

این [. 2جریان روان و مطمئن اطالعات را با توجه به مشكالت تضمین كند و هم قابلیت انطباق با شرایط متغیر را داشته باشد]
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اند كه مدیران بتوانند در م آوردهاي فراهزمینه هاي سازمانی معروف هستند،به سیستم عها كه در مجموسیستم

توانند هاي سازمانی میسیستم. هاي مختلف خود از اطالعات مناسب در هر جا و در زمان مناسب استفاده نمایندگیريتصمیم

هاي سازمانی كه توسط توانند مشكل كاستیها میسیستم فرآیندهاي اصلی داخلی سازمان را یكپارچه و هماهنگ نمایند. این

 .[3]آیند را مرتفع نمایندهاي اطالعاتی منزوي بوجود میستمسی

هاي اطالعات ها براي بقا در شرایط رقابتی امروز، همچنین نقش سیستملذا با توجه به ضرورت چابكی براي سازمان

، تسهیل قابلیت سازمانی در یكپارچگی اطالعات و عملیات موجود در سازمان، فراهم نمودن زمینه پیوستن به بازارهاي جهانی

هاي در حال تغییر و توانمند نمودن سازمان نسبت به واكنش سریع به نیازهاي تغییریافته و جدید، ما برآن سازگاري در محیط

 در چابكی سازمان بپردازیم.  هاي سازمانی و نقش آنسیستم مطالعهشدیم تا به 

 

 چابكي-2
چاالك، فعال، و چابكی توانایی حركت به صورت سریع و آسان، و چابک در فرهنگ لغت، به معناي: حركت سریع،  واژه

 ناشی از تولید چابک است و تولید قادر بودن به تفكر به صورت سریع و با یک روش هوشمندانه است. ریشه و زادگاه چابكی،

 ی كه خودشان را برايتولیدكنندگانچابک مفهومی است كه طی سالهاي اخیر عمومیت یافته و به عنوان استراتژي موفق توسط 

كنند، پذیرفته شده است. در چنین محیطی، هر سازمانی باید توان تولید همزمان اي آماده میافزایش عملكرد قابل مالحظه

هاي تولید، و توان واكنش كارآمد به تغییرات را محصوالت متفاوت و با طول عمر كوتاه، طراحی مجدد محصوالت، تغییر روش

 .[1]هایی، به آن بنگاه تولیدي، سازمان چابک اطالق خواهد شدورت داشتن چنین توانمنديداشته باشد. در ص

است، و پس از اولین معرفی، بوسیله محققین و جوامع (، معرفی شده1991)بنیاد یاكوكا مفهوم چابكی بوسیله محققین

ددي را ارائه عو هركدام تعاریف مت داشته فعالیت محققان بسیاري در این زمینهصنعتی مورد توجه روزافزون قرار گرفت و 

 ایم:ها پرداختهبندي تعدادي از آناند كه ما در زیر به طبقهكرده

 بینیهاي تولیدكننده براي واكنش سریع به تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشتوانایی -

 كنشی به تغییرات پاسخ پیش -

 سودآوري از محیط  -

 مجدد سریع دهیقابلیت سازگاري و شكل -

 هاي آشفتههاي ذاتی نهفته در محیطگیري از تغییرات به عنوان فرصتبهره -

 ایجاد سازمان مجازي و استفاده از دانش بازار -

 توانایی پاسخ موثر به مشتري -

 بینیتوانایی بقا و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیرقابل پیش -

نیاز به این پارادایم جدید، مبتنی بر  .استهاي رقابتی یک پارادایم جدید شدهبنگاهواقع براي مهندسی  چابكی در -

كند. بازارها و مشتریان خواهان كنشی به تغییرات میافزایش نرخ تغییر در محیط است كه موسسات را وادار به پاسخ پیش

 [.6]محصوالت ارزان، متناسب با سالئق خود و دسترسی سریع به آن هستند

 آمده است.  1اي از مفاهیم حوزه چابكی سازمان در ادبیات تحقیق، در جدول شماره صهخال
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 [8مفاهيم حوزه چابكي سازمان ] -1جدول

 زمينه چابكي سازمان چابكي سازمان "چگونگي" چابكي سازمان "چيستي"
 منبع

 پويايي محيط سرعت يادگيري گوييپاسخ ادراك پذيريانطباق پذيريانعطاف

  X X  X X Ashrafi et al. 2005 

  X X X X X Dove 2001, 2005 

 X  X  X X Ganguly et al. 2009 

X  X X  X X Hoek et al. 2001 

 X  X  X X Lee 2004 

X X    X X Menor et al. 2001 

 X    X X Nayyar & Bantel 1994 

  X X  X X Sull 2009, 2010 

X X  X  X X Swafford et al. 2006 

  X X  X X Yang & Liu 2012 

X X    X X Yusuf et al. 1999 

  X X  X X Yusuf et al. 2004 

X  X X  X X Zhang & Sharifi 2007 

 

گر این مطلب است كه غالب تفكرات در زمینه چابكی سازمان بررسی ادبیات تحقیق در زمینه مفهوم چابكی سازمان، بیان

گویی، جهت تعریف چابكی بر پایه دیدگاه فرآیندمحور استوار است. بنابراین، در تحقیق حاضر، از فرآیندهاي ادراك و پاسخ

 شود.سازمان استفاده می

 نیازمند سازمان چابک اطالعات است. بودن محتواي باال ها،سایر سیستم با هاي چابکسیستم ینب تمایزات از یكی

 به مشكالت با توجه را مطمئن اطالعات و روان هم جریان كه بوده پذیريپیشرفته و انعطاف ارتباطی اطالعاتی و هايسیستم

 [.7باشد] داشته را شرایط متغیر با انطباق هم قابلیت و تضمین كند

 

 هاي سازمانيسيستم -3
هاي اطالعاتی ترین فناوريهاي سازمانی، در میان مهمكار الكترونیكی سازمان یا همان سیستموهاي كسبسیستم

هاي سازمانی دو صنعت متفاوت، یكسان نیستند، كه سیستمي اخیر ظهور پیدا كردند. در حالیكار قرار دارند كه در دههوكسب

 [.9سازي و كارایی بهبود یافته متمركز است]سازي، همزمانهاي سازمانی، عمدتاً بر استانداردیستماي سمفهوم پایه

ما . شودداراي فرآیندهایی هستند كه منجر به ارائه محصوالت و خدمات به مشتریان می ،ها در سطح دنیاتمامی شركت

 ارتباط اجزاي داخلی سازمان را ،فرآیندهاي داخلی .كنیمفرآیندهاي سازمان را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می

در . شوندكنند و فرآیندهاي خارجی منجر به ارتباط اجزاي داخلی سازمان با عناصر خارج از مرزهاي سازمان میپشتیبانی می

د كه منجر به شوبراي كنترل فرآیندهاي داخلی سازمان استفاده میریزي منابع سازمان هاي برنامه، سیستمبندياین دسته

 . شودمحصول نهایی می و آالت و تجهیزات، تولید، موجوديكنترل منابع انسانی، ماشین

نیز براي پشتیبانی از فرآیندهاي خارجی مثل ارتباط با  مدیریت زنجیره تأمین، و سیستم مدیریت ارتباط با مشتري

 .روندگان بكار میكنندمینأمشتري و ت
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 سازماني هاي سيستمقابليت -3-1

هاي سیستم سازمانی دارد كه سازمان آن را در خود جاي گویی بستگی به كیفیت زیرساختایجاد قابلیت سنجش و پاسخ

اي از انسان و تجارت هاي ساده فناوري اطالعات نیستند، بلكه شامل تركیب ماهرانهحلهاي سازمانی، راهداده است. سیستم

هاي سیستم سازمانی دارد. ساختهاي سیستم سازمانی، اشاره به كیفیت زیر[. قابلیت11]اندهایی مرتبطهستند كه به قابلیت

ایم كه بعد از اتخاذ و استفاده مداوم از سیستم هاي سیستم سازمانی متمركز شدهبه دلیل هدف این تحقیق، ما بر روي قابلیت

 [.11سازمانی، ایجاد شده است]

هاي اطالعاتی را مشخص بعد اساسی قابلیت سیستم 3 شود، بررسی تحقیقات،میمالحظه  2همانطور كه در جدول شماره 

 پردازیم.ها میكند كه در ادامه به بررسی آنمی

 
 [8هاي سيستم سازماني]ابعاد قابليت -2جدول 

قابليت سيستم 

 اطالعاتي
 نام محققين توضيحات مجموعهزير

 قابلیت فنی

 افزاريقابلیت سخت
هاي دیگر را و قابلیت همكاري با سیستم سیستم منسجم است

 دسترسی یكپارچه از طریق كاربر مشترك -دارد
Byrd & Turner 2000; 

Piccoli & Ives 2005; 
Stratman & Roth 2002; 

Tallon 2008; Wade & 

Hulland 2004; Weill et al. 
2002 

ماژوالر بودن 

 افزارينرم
افزاري نرم –ستفاده مجدد كد با قابلیت ا -افزارتوسعه سریع نرم

 قابل حمل در سراسر سیستم

 ايارتباط شبكه
دسترسی از راه دور  -هاي موجودتوانایی توسعه و تعامل با شبكه

هاي منطبق با شركا لینک–به منبع اطالعات به اشتراك گذاشته 

 داخلی و خارجی

قابلیت نیروي 

 انسانی و مدیریتی

 مهارت و دانش فنی
تی براساس تخصص خاص خود در ی پرسنل آيتوانایی فن

 هاي فنیزمینه
Bharadwaj 2000; Bhatt & 

Grover 2005; Byrd & 
Turner 2000; Fink & 

Neumann 2007; Piccoli & 

Ives 2005; Ravichandran 
2007; Stratman & Roth 

2002; Tallon 2008; Weill et 

al. 2002 

مهارت و دانش 

 رفتاري
تی براي تعامل با دیگران و و مدیریتی پرسنل آي توانایی فردي

 هامدیریت آن

مهارت و دانش 

 وكاركسب
هاي تی به درك كل محیط كسب و كار و بخشتوانایی پرسنل آي

 خاص سازمانی

 قابلیت عملیاتی
هاي اطالعاتی محدوده عملكردهاي كسب وكار كه توسط سیستم

 شود.پشتیبانی می
Karimi et al. 2007 

Karimi et al. 2009 

 

 قابليت فني  -3-1-1

ساخت سیستم سازمانی، به صورت توانایی فنی زیرساخت سیستم سازمانی براي ارائه و حمایت سریع از قابلیت فنی زیر

 [.11گردد]ها، معرفی میطراحی، توسعه و اجراي سیستم سازمانی و همچنین توانایی سازمان در توزیع اطالعات در كل سازمان

 

 قابليت انساني و مديريتي-3-1-2

قابلیت نیروي انسانی سیستم سازمانی، به دانش و چابكی فنی و مدیریتی استفاده از سیستم سازمانی كه در اجراي فرآیند 

 [.13شود]هاي فنی، تجاري و رفتاري می[. این امر شامل چابكی12گیرد، اشاره دارد]كسب و كار مورد استفاده قرار می

بندي، حفظ، نگهداري و استفاده موثر از سیستم سازمانی، اي فنی، به توانایی كاركنان  و كاربران نهایی در پیكرهچابكی

هاي مدیریتی و دانش فرآیند كسب و كار كه تحت مالكیت افرادي است كه در هاي تجاري، به چابكی[. چابكی11اشاره دارد]
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هاي بین فردي افرادي كه در سیستم سازمانی هاي رفتاري، به چابكیو چابكی[، 11كنند، اشاره دارد]سیستم سازمانی كار می

 [.13]هاي دیگر اشاره داردهاي كاركردي متقابل با پرسنلی از بخشدرگیر هستند، مانند توانایی همكاري در تیم

 [.11راتژیک، اشاره دارد]ریزي استهمچنین قابلیت مدیریتی سیستم سازمانی، به مدیریت پروژه، آمادگی تغییر و برنامه

 

 قابليت عملياتي-3-1-3

هاي سازمانی، در حمایت از عملكرد هاي سازمانی، به میزان اجرا و كیفیت استفاده از سیستمعملیاتی سیستم قابلیت

 [.11كسب و كار سازمان، اشاره دارد]

 

 هاي سازماني در چابكي سازماننقش سيستم -4
ترین پرسشی كه مطرح هاي اطالعاتی و چابكی سازمان بصورت جداگانه، مهممدر این بخش، پس از بررسی سیست

و باقی ماندن در آن وضعیت،  ها از سیستم سازمانی براي كسب چابكی سازمانیشود، آن است كه : چطور سازمانمی

 كنند؟برداري میبهره

 

 هاي سازماني در چابكي سازمانهاي مختلف نقش سيستمديدگاه -4-1

تحقیقات پیشین، بیانگر این مطلب است كه اگرچه تحقیقاتی در مورد سیستم اطالعاتی و چابكی سازمانی وجود  بررسی

مشاهده  3دارد، مقاالت اندكی در مورد چابكی سازمانی و سیستم سازمانی به چاپ رسیده است. همانطور كه در جدول شماره 

و چابكی سازمانی، سه دیدگاه تسهیل، مهار و خنثی كردن را ترویج شود، ادبیات مبتنی بر رابطه بین سیستم اطالعاتی می

 دهد.می
 [8خالصه ادبيات سيستم سازماني و چابكي سازماني] -3جدول

 هاي چابكي سازمانيديدگاه

 هاي اصلييافته
روش 

 تحقيق
 نام محقق و سال

 خنثي
محدود 

 كننده
تسهيل 

 كننده

X   
ریزي بر مبناي منابع سازمان و برنامهارتباط مفهومی بین سفارشی كردن 

 چابكی استراتژیک
چارچوب 

 مفهومی
Davis 2005 

  X 
ها و فرآیندهاي داده -ریزي بر مبناي منابع: منعطفهاي برنامهویژگی

 حمایت از چابكی سازمانی –ايدانش مشاوره-منسجم
مطالعه 

 موردي
Gattiker et al 2005 

  X 
هاي سازمانی ثالث، راهكارهاي بیشتري تمهاي ساخته شده و سیسگزینه

 دهند.را براي برآوردن چابكی ارائه می
مطالعه 

 موردي
Goodhue et al. 2009 

X   

معرفی سیستم سازمانی در تفاوت قدرت و رانش درون سازمان تاثیر 

پذیري سازمان گذارد كه به ترتیب منجر به كاهش یا افزایش انعطافمی

 شوند.می

مطالعه 

 يمورد
Ignatiadis & 

Nandhakmar 2007 

X   

، هایی از مدیریت استراتژیکتواند جنبهسیستم سازمانی می

، نیروي انسانی و اطالعات را پشتیبانی پذیري استراتژیک، عملیاتانعطاف

 یا محدود كند..
 .MacKinnon et al بررسی

2008 

 X  اند تا چابكی.دهوري معرفی شسیستم سازمانی بیشتر براي كنترل و بهره 
مطالعه 

 موردي
Newell et al. 

2007 

    X 
تمرین درست و  –گیري فرآیند تجاري جهت -انسجام سیستم سازمانی

 بخشد.، چابكی فرایند كسب و كار را بهبود میسازياستاندارد
مطالعه 

 موردي 
Seethamraju 

2009 
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 پردازیم.هاي ذكر شده میدر ادامه به بررسی دیدگاه

 

 

 : سيستم سازماني تسهيل كننده چابكي سازمان اولديدگاه  -4-1-1

دیدگاه تسهیل كننده معتقد است كه چابكی سازمانی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با سیستم اطالعاتی مرتبط است. 

ود دارد. افزایش چابكی شماري از محققان اشاره كردند كه رابطه مثبتی بین استفاده از سیستم اطالعاتی و چابكی سازمانی وج

 [.16شود]سازي سیستم اطالعاتی، ایجاد میسازمانی یكی از مزایایی است كه با پیاده

 

 : سيستم سازماني محدود كننده چابكي سازمان دومديدگاه  -4-1-2

شود.  هاكند كه معماري پیچیده فناوري اطالعات، ممكن است مانع چابک شدن سازماندیدگاه محدود كننده بیان می

هاي مختلف كسب و كار، ممكن است پیچیدگی سیستم و همچنین كل سازمان را افزایش دهد، هرچه ادغام فشرده بین بخش

شود. سفارشی كردن سیستم تر میتر باشد، بازسازي مجدد سازمان در زمانی كه نیاز به تغییر دارد، سختسازمانی پیچیده

هاي استاندارد ارائه شده كاري متعلق به سازمان و فرآیندهاي كسب وین فرآینداطالعاتی، كه در نتیجه وجود عدم تناسب ب

كند كه باعث كاهش چابكی شود، پیچیدگی بیشتري را به این امر اضافه میتوسط فروشندگان سیستم اطالعات، ایجاد می

 [.17شود]می

 

 تأثير در چابكي سازمان: سيستم سازماني بي سومديدگاه  -4-1-3

تواند هم مانع چابكی سازمانی شود و هم قادر به ایجاد چابكی سازمانی كند كه سیستم اطالعاتی میه خنثی بیان میدیدگا

هاي چابكی كه توسط سیستم اطالعاتی ایجاد شده و ماهیت مدیریت سیستم اطالعاتی آن است كه این بسته به وجود شكاف

 [.11ابكی مورد نیاز و چابكی كسب شده، اشاره دارد]هاي چابكی به تفاوت بین سطح چجایگاه دارد. شكاف

 

معتقدیم كه اثر سیستم البته است و  "م سازمانی و چابكی سازمانیتسهیل كننده سیست"بحث اصلی ما در راستاي دیدگاه

و  ادراكلیت هاي سازمانی خود را براي توسعه قابها، سیستمسازمانی بر چابكی سازمانی، مستقیم نیست و نیاز است كه سازمان

 هاي سازمانی، توسعه دهند.گویی مبتنی بر سیستمپاسخ

 

 هاي سازمان در دستيابي به چابكيسيستم سازماني و قابليت -4-2

 توانددهند كه میها پلتفرم ضروري كسب و كار را  ارائه میدهد. آنسیستم سازمانی، منابع ارزشمند و نادري را ارائه می

با  [.19]كندتواند به چابكی سازمانی كمک هاي سازمانی باشد و به طور بالقوه و البته غیرمستقیم میمنبعی كلیدي از قابلیت

عوض نیاز است كه سیستم در سازي چابكی سازمانی دارد. حال، سیستم سازمانی استاتیک نیست و نقش مهمی در توانمنداین

گویی و پاسخ ادراكرا كه ایجاد دو قابلیت پویا و حساس  بندي شود، همچنین به منظورسازمانی به دقت انتخاب و پیكر

 باشد، با دیگر منابع سازمانی، تركیب شود.می

 

 ادراكساز قابليت سيستم سازماني توانمند -4-2-1

 به قابلیت ادراك، قابلیت كنیم. در مدیریت استراتژیکبراي درك این مفهوم، ما از ادبیات مدیریت استراتژیک استفاده می

 [.21]گرایش و جذب بازار بسیار مرتبط است
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آوري و استفاده از اطالعات بازار درباره نیازهاي كنونی و آتی مشتري گرایش بازار اشاره به توانایی شركت براي جمع

 [.21]دارد

 [.22]گیري اطالعات داردقابلیت جذب، اشاره به توانایی سازمان در جذب، یكسان سازي، تبدیل و بكار

نه تنها توانایی سازمان را در  ادراكقابلیت  [.21]دهد، قابلیت گرایش و جذب بازار را پوشش میادراكین، قابلیت بنابرا

هایی كه قادرند دهد. سازمانبینی تغییراتی آتی را نیز توسعه میدهد، بلكه بینش بازاري پیشدرك تغییرات كنونی نشان می

 تر از رقبا ارائه دهند. توانند اقدامات پاسخی خود را سریعد، میبینی كننتغییرات محیط كسب و كار را پیش

هایی كه قابلیت (، معتقدند سازمان2117)سنجش( وجود دارد. نیل و رز)كادراهاي متعددي براي ایجاد قابلیت روش

ن را به روش چند بعدي كنند و محیط كسب و كارشاگیري، بهتر اجرا میانتقال اطالعات مرتبط را در میان اعضاي تیم تصمیم

كنند، قابلیت درك باالتري دارند و در هاي مختلف تحلیل میكنند، و اطالعاتشان را با در نظر داشتن همزمان دیدگاهتفسیر می

 تر هستند.نهایت چابک

، لیت ادراكتوسعه قاب كل،در  [.21]باشد ادراكتواند یكی از ابعاد ضروري قابلیت بینی میعالوه بر این، قابلیت پیش

دریافت ب و كار را فراتر از منابع معمول هاي كسها محیط كسب و كار را كنترل كنند و بینشنیازمند این است كه سازمان

ایجاد دانش آتی را ها و هنجارهاي سازمانی كه با هم ها، ارزشها، فرآیندتواند از طریق تكنولوژيهایی میكنند. چنین قابلیت

 [.19]كند، توسعه دهدمی

را  ادراكتواند توسعه یابد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابلیت میكنیم سیستم سازمانی بر اساس منطق باال، فرض می

 كنیم:گذاري كرده و به صورت زیر تعریف می، نامایجاد كند. ما این ساختار را توانایی سیستم سازمانی در ایجاد قابلیت دریافت

اش دارد مبتنی بر سیستم سازمانی، اشاره به توانایی سازمان در استفاده سریع و كارآمد از سیستم سازمانی ادراكقابلیت 

دهد. فرآیند كند و یک بینش بازاري استراتژیک را در مورد محیط كسب و كار ارائه میرا دیجیتالی می ادراككه فرآیند 

توانند ر از محیط كسب و كار می باشد. عوامل سیستم سازمانی می(، شامل جذب، تفسیر و تحلیل عالئم تغیی)سنجشادراك

 دهد.مبتنی بر سیستم سازمانی را نشان می ادراكماتریس مفهومی قابلیت  1را دیجیتالی كنند. جدول  ادراكفرآیند 
 [8]مبتني برسيستم اطالعاتي ادراكماتريس مفهومي قابليت  -4جدول 

 روش تحقيق نام محقق و سال محدوده
 قابليت دريافت مبتني بر سيستم سازماني

 تحليل تفسير دريافت

ی
سیستم سازمان

 

Seethamraju 2009 مطالعه موردي X  X 

Coltman 2007 پیمایش یا نظرسنجی X X X 

Dong & Zhu 2008 پیمایش یا نظرسنجی X X X 

ی
سیستم اطالعات

 

Goodhue et al. 2009 مطالعه موردي X X X 

Huang & Nof 1999 مطالعه موردي X  X 

Dove 2005 مفهومی X   

Setia et al. 2008 مطالعه موردي  X X 

Overby et al. 2006 مفهومی X X X 

Sambamurthy et al. 
2003 

 X X X مفهومی

Izza et al. 2008 مفهومی X X X 

Gallagher & Worrell 
2008 

  X X مفهومی

Lee et al. 2009 جی یا پیمایشینظرسن X X X 
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سازي ، مانند : استاندارددهدها ارائه میهاي زیادي را به سازمانزمانی كه سیستم سازمانی به درستی اجرا شود، مزیت

یابی به اطالعات از هاي دستهاي تعاملی از توابع مختلف، و روشها بر اساس ابعاد جهانی، تحكیم دقیق دادهمراحل و فرآیند

 [.21]هاي سازمانكلی فعالیت طریق طیف

برد كه این كار را با ارائه طیف وسیعی از اطالعات )سنجش( سازمان را باال می ادراكهاي بنابراین، سیستم سازمانی قابلیت

 [.19]دهد. بنابراین، چابكی سازمانی ایجاد می شوددر دسترس به سازمان انجام می

 

 گوييت پاسخساز قابليسيستم سازماني توانمند -4-2-2

گویی در كنار مدیریت . قابلیت پاسخهاي ماهر )چابک ( استگویی یک ویژگی مشخص و متمایز از سازمانقابلیت پاسخ

كند. كار را گردآوري می، دانش محیط كسب و)سنجش(كه قابلیت دریافتحالیدر [.26]دانش، هسته اصلی چابكی است

 [.27]هاي سازمانی لحاظ شده استشود كه در فرآیندت ایجاد تغییر منعكس میگویی با قابلیبنابراین، قابلیت پاسخ

، بیان كردند كه زمان كوتاه براي دسترسی به بازار، توانایی سنجش سریع مقیاس باال و پایین، مشاركت (2111) كریستوفر

هاي استراتژیكی جه طیفی از قابلیتهاي طراحی است. اعمال واكنشی نتیسریع ترجیحات مشتري در فرآیند طراحی، از ویژگی

 (، چهار قابلیت سازمانی را ارائه دادند :2116دهند. آوربی)ها آن را توسعه میو عملیاتی است كه سازمان
 

 هاي جدیدگذاري. قابلیت توسعه تولید براي تسهیل توانایی شركت به منظور شروع سرمایه1

هاي جدید مانند خدمات استفاده امد تغییر در سیستمریع و كارهاي توسعه سیستم به منظور اجراي س. قابلیت2

 یافتی( و معماري مبتنی بر خدماتمجدد)باز

 هاي جدید با منظور تطبیق تغییر مورد انتظار در تقاضا گذاري. قابلیت تولید و زنجیره تأمین براي تنظیم سرمایه3

گذاري جدید یا منابع به مناطق مورد نیاز به منظور شروع سرمایه پذیر به منظور انتقالبرداري از منابع انعطاف. بهره1

 گذاري جدید.سازگاري با سرمایه

تواند گویی، ما معتقدیم كه سیستم سازمانی به عنوان یک منبع ارزشمند میهاي باال در مورد قابلیت پاسخبر اساس یافته

 ه یابد.گویی، توسعبه عنوان منبعی از مكانیزم ایجاد قابلیت پاسخ

با ماتریس مفهومی،  1گویی مبتنی بر سیستم سازمانی نام نهادیم. و به صورت زیر در جدول ما این ساختار را قابلیت پاسخ

 تعریف كردیم. 

 
 [8]گويي مبتني بر سيستم سازمانيماتريس مفهومي قابليت پاسخ  -5جدول 

 روش تحقيق به نقل از محدوده

 تم سازمانيگويي مبتني بر سيسقابليت پاسخ

توسعه 

 محصول

توسعه 

 سيستم

زنجيره 

تأمين و 

 توليد

برداري از بهره

منابع 

 پذيرانعطاف

سیستم 

ی
سازمان

 

Goodhue et al. 2009  مطالعه موردي X X X  

Seethamraju 2009  مطالعه موردي X X X X 

ی
سیستم اطالعات

 

Dove 2005 مفهومی X X X X 

Tan et al. 2009  مورديمطالعه X X X X 

Overby et al. 2006  مفهومی X X X X 
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Sambamurthy et al. 2005  مفهومی X X X X 

Izza et al. 2008 مفهومی X X X X 

Gallagher & Worrell 2008  مفهومی X X  X 

Lee et al. 2009 پیمایش یا نظرسنجی X X X  

Seo & Paz 2008 مفهومی X X X X 

 

ها اش دارد كه آنگویی مبتنی بر سیستم سازمانی، اشاره به توانایی سازمان در استقرار منابع سیستم سازمانیخقابلیت پاس

براي  برداري از منابع منعطف،هاي بهرهها و فرآیندرا در توسعه تولید، تولید و زنجیره تأمین، توسعه سیستم و استراتژي

  كند. گویی كارا به تغییرات، لحاظ میپاسخ

برداري كنند. هاي سازمانی متعددي بهره، از سیستمشانگوییهاي پاسختوانند براي برتري داشتن قابلیتها میسازمان

كار، و توسعه محصوالت و هاي مهندسی مجدد كسب وتوانند سیستم سازمانی را براي دستیابی به بازارها، فرآیندها میسازمان

هاي تواند براي طراحی پاسخدهند كه میاي را ارائه میزمینه، اطالعات پیشهاي سازمانیخدمات جدید به كار گیرند. سیستم

 [.29]كار برده شوندرقابتی به

)فروش، تولید،منابع انسانی( درون كارهاي مختلف كسب وهاي مشتركی را بین واحدارزش تواندسیستم سازمانی می

هاي مشترك در طراحی و اجراي تغییرات، باعث ایجاد همكاري هد. ارزششان ارائه دها و بین شركا تجاريسازمان

 [.31]شودمی

تر را گیري سریعسازي كه از نتایج اساسی سیستم سازمانی است، سادگی و تسهیل  تصمیمسازي و یكپارچهاستاندارد

 [.31]شودگویی میكند و باعث ایجاد قابلیت پاسخفراهم می

برد توانند از اكوسیستم دیجیتالی خود به عنوان اهرمی براي پیشكنند، میم سازمانی استفاده میهایی كه از سیستسازمان

شود كه زمان هاي زمانی و جغرافیایی در كل اكوسیستم منتشر میاطالعات فارغ از محدودیت [.32]چابكی استفاده نمایند

در اكوسیستم سازمان، سازمان را در داشتن دیدي بهتر در  كاردهد. ادغام اطالعات و فرآیند كسب وگویی را كاهش میپاسخ

گویی سازمان را افزایش كند و قدرت پاسخو همچنین تقویت روابط با كل زنجیره تأمین، توانمند می خصوص كسب و كار شركا

شده، مانند ها ارائه دهد. عالوه بر این، در دسترس بودن سیستم سازمانی منعطف كه توسط فروشندگان این سیستممی

ها بعالوه، سازمان [.31]كند)معماري مبتنی بر خدمات(، میزان چابكی سازمانی را تعیین می SOAهاي وب و سرویس

شان را افزایش دهند. غناي فرآیند دیجیتالی شده به توانند از طریق سیستم سازمانی، روند دسترسی به فرآیند دیجیتالیمی

هایی كه ها و سیستمباره تعامالت موجود در فرآیند، شفافیت اطالعات نسبت به دیگر فرآیندآوري شده دركیفیت اطالعات جمع

 [.19]اند و توانایی استفاده از اطالعات در مهندسی مجدد فرآیند را دارند، اشاره داردبه آن مرتبط

كنند، منجر به تغییرات برداري میههایشان، بهرها از سیستم سازمانی براي پشتیبانی كردن از استراتژيمیزانی كه سازمان

 شود. گویی و چابكی سازمانی میقابل توجهی در قابلیت پاسخ

 

 گويي مبتني بر سيستم سازمانيو پاسخ ادراكهمسويي قابليت  -4-2-3

 [.33]چابكی سازمانی تأكید شدیدي بر سرعت دارد. زیرا به دلیل فعالیت در محیط پویا، سرعت یک كیفیت ضروري است

ها اشاره دارد، ها و تهدیدگویی به فرصتزمان، دو بعد حساس در چابكی سازمانی دارد. اول اینكه به سرعت شناسایی و پاسخ

افتد و ارزیابی پیامدهاي آن براي سازمان، زمان كشف كه این موضوع شامل زمان دریافت وقایع، زمان تفسیر آنچه كه اتفاق می

دوم، اشاره به زمانی  [.31]شودگردد و زمان اجراي پاسخ مناسب مید تصمیماتی كه اتخاذ میگیري در مورها و تصمیمحلراه

 كنند.ها توسط رقبا تقلید شود، حفظ میهاي رقابتی را قبل از اینكه این مزیتها، مزیتدارد كه سازمان
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یع عمل كنند. تغییرات به صورت ها، سرها، اتخاذ و اجراي فعالیتهاي ماهر در شناسایی فرصتنیاز است كه سازمان

رو چابكی سازمان، هماهنگی با تغییرات محیط كسب و كار را دهد. از اینبینی نشده و مداوم در محیط كسب و كار رخ میپیش

 دهد.نشان می

اند، نیاز به پاسخی مناسب دارند. هماهنگی بین قابلیت سنجش و ( مشخص شده)سنجشادراكتغییراتی كه در فرآیند 

است. بنابراین، دهد كه هیچ تغییري نادیده گرفته نشده و یا هیچ منبع سازمانی تلف نشدهگویی، این اطمینان را میپاسخ

 [.31]همسویی این دو قابلیت، تآثیر بهینه بر چابكی سازمانی دارد

گویی، و پاسخ ادراكت هاي ارزشمند سیستم سازمانی را براي توانمند كردن قابلیاینكه تا چه حد یک سازمان قابلیت

و  ادراكهاي سیستم سازمانی و قابلیت تواند به طور چشمگیر بر سطح چابكی تأثیر بگذارد. قابلیتكند، میبندي میاهرم

ها، سازگار بندي مجدد قابلیتتوانند به سازمان كمک كنند تا با تغییرات، بازسازي و پیكرگویی سیستم سازمانی، با هم میپاسخ

 چابک شوند و چابک بمانند.شوند و 

 

 گيرينتيجه -5
ها از منابع مختلف، تحلیل كار را با دستیابی به دادهها امكان درك سریع محیط كسب وهاي سازمانی به سازمانسیستم

، را خواهد رخ دهدبندي اغلب تغییرات حیاتی كه رخ داده و یا میها به منظور هوشیاري تجاري از محیط كلی، و اولویتداده

گویی سریع و مناسب به تغییرات شناخته شده را بوسیله ارائه محصوالت یا خدمات جدید به دهد. همچنین، امكان پاسخمی

هاي مورد بازار،  تنظیم حجم تولید محصوالت و خدمات، ایجاد درجه باالي اتصال فرآیند با شركاي تجاري، افزایش صحت داده

آورد. دوم اینكه، سیستم وسعه همزمان سیستم اطالعاتی با شركاي تجاري، فراهم میاستفاده بوسیله شركاي تجاري، و ت

ها و كاركردهاي مورد نیاز براي ارتقاي چابكی ها، تكنولوژيسازمانی شرایط مورد نیاز را براي توسعه مستمر و بكارگیري مهارت

 آورد.سازمان فراهم می

گویی، هاي درك و پاسخي پویا، دو قابلیت كلیدي چابكی سازمان، به نامهابر اساس دیدگاه مبتنی بر فرآیند و قابلیت

گویی مبتنی بر سیستم سازمانی، بعنوان دو قابلیت كه چابكی را و پاسخ ادراكها، قابلیت است. بر اساس این تئوريطراحی شده

ی مداوم، ساخت و تركیب مجدد سیستم ها، توانایی یک سازمان را براي یكپارچگاند. این قابلیتتعریف شده ،بردپیش می

گویی به تغییرات محیط كسب ها در درك و پاسخسازمانی و فرآیندهاي كسب وكار و توانمندسازي آن بوسیله این سیستم

هاي تغییر محیط كسب ، توانایی سازمان را براي دستیابی، تفسیر و تحلیل سریع سیگنالادراكدهد. قابلیت وكار، نشان می

گویی، توانایی سازمان را در پاسخ سریع به تغییر از طرق بهبود تولید و یكپارچگی داخلی و همچنین قابلیت پاسخوكار، و 

 كند. شركاي خارجی بیان می

هاي سیستم تواند از ادغام، ایجاد و تركیب مجدد قابلیتگویی مبتنی سیستم سازمانی، میو پاسخ ادراكهاي قابلیت

كند. از دیدگاه عنوان یک ساختار مستقل، مشخص میهاي سیستم سازمانی را بهین تحقیق، قابلیتسازمانی، توسعه یابد. ا

گویی مبتنی بر سیستم هاي درك و پاسخایجاد قابلیت هاي سیستم سازمانی، منابع اساسی برايهاي پویا، قابلیتقابلیت

 كند. سازمانی را ارائه می

هاي سازمانی مدیریتی و عملیاتی براي سیستم -عاتی، سه قابلیت فنی، انسانیهاي سیستم اطالبر اساس ادبیات قابلیت

 گویی و در نتیجه، چابكی سازمان باشند.  و پاسخ ادراكهاي توانند اهرمی براي ایجاد قابلیتاست كه میشناسایی شده
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