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رکت بر عملکرد ش پاسخگویی عملیاتیو بررسی تاثیر چابکی راهبردی   

 

 

  اهواز دانشگاه شهید چمرانگروه مدیریت،  استادیار،، بلقیس باورصاد

دانشگاه شهید چمران اهواز ،مربی ،عبدالحسین نیس  

  دانشگاه شهید چمران اهواز ارشد مدیریت بازرگانی، کارشناس، دانشجوی پگاه دارابیان

 

 دهچكی

ها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی روربه رو هستند که به واسطه ها و شرکتامروزه بسیاری از سازمان

نوآوری های تکنولوژیکی، تغییر محیط های بازاری و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت یافته است. یکی از 

واقع چابکی به عنوان یک پارادایم جدید برای در  است. راههای پاسخگویی به این عوامل تغییر و تحول چابکی

پذیری، سرعت، های رقابتی مطرح شده است. چابکی سازمان از طریق انعطافمهندسی سازمانها و شرکت

بخشد. در این ها را بهبود میها مزایای رقابتی ایجاد کرده و عملکرد سازمانپاسخگویی عملیاتی  برای سازمان

اهمیت این موضوع را قبال انجام شده که در داخل و خارج از کشور  یه مطالعاتژوهش سعی شده با توجه بپ

 مورد بررسی قرار دهیم.

 

 چابکی، پاسخگویی عملیاتی و عملکرد شرکت: کلمات کلیدی

 

 مقدمه .1

-بینی، سفارشات خاص و سلیقهمختلفی همچون تغییرات سریع و غیر قابل پیش های امروزی با مسائلسازمان

ن، کیفیت کامل و انتظار دریافت سطح بسیار باالیی از خدمات روبرو هستند. در این بین، تغییر های مشتریا

ثباتی بازار، رقابت شدید بین ها در عصر رقابتی جدید است. ناپایداری و بیهای اصلی سازمانیکی از ویژگی

رانه همگی از عوامل ایجاد ها، کاهش عمر محصوالت، تغییر نیازهای مشتریان و شتاب تغییرات فناوسازمان

ها، به (. در چند دهه اخیر شرکت0212، 1نگ و همکاراناکننده عدم اطمینان و ثبات در قرن حاضر است )ژ

های رقابتی ود سرعت و کارایی مواد و اطالعات تاکید بسیاری دارند. محیط کسب و کار امروزه بر مزیتببه

مزایایی رقابتی  ام شده انجام عملیات سریع و کارا یکی ازکند. و با توجه به  پژوهش های انجتاکید می

ینده پایدار و نامطمئن موجب اصالحات ا(.  بنابراین مواجهه با شرایط رقابت فز0212، 0محسوب می شود)شین

های نسبتا های سنتی و حتی مدلو بازبینی مدل راهبردیهای کسب و کار، چشم انداز ای در اولویتعمده
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های شرکت ها باید چابکی راهبردی را در شرکت به کار برند و استراتژیت. بر این اساس شرکتمعاصر شده اس

 (. 0222، 1)لی را با چابکی راهبردی مطابقت سازند

چابکی راهبردی استراتژی جدیدی است که به عنوان یک توانایی، مهارت، پارادایم و سیستم با مدیریت 

(. 0210، 0)برانر تاکید دارد، در محیط کسب و کار بکار برده می شود های چند وجهییکپارچه که بر قابلیت

های مشارکتی، یادگیری سازمانی های تکنولوژیکی، نوآوریهای شامل قابلیتچابکی راهبردی از طریق فعالیت

د دهد، مزایایی رقابتی برای سازمان ایجاو توازون داخلی پاسخگویی عملیاتی و عملکرد شرکت را افزایش می

 دهدو قدرت واکنش سازمان را در محیط افزایش می دهدپذیری سازمان را افزایش میمی کند، انعطاف

های تکنولوژیکی سازمان را برای پاسخگویی بهتر در (. پژوهشگران بر این باورند که قابلیت0212، 3)شین

جدید می توانند هزینه و زمان  های چابک با بکارگیری تکنولوژی هایمقابل مشتریان آماده می سازد. سازمان

فعلی با  ییندهااپذیری، چابکی و جایگزینی سریع محصوالت و فر. تکنولوژی بر انعطافکاهش دهندتولید را 

 (. 0221، 2دهای جدید تاکید دارد )راماسشنیامحصوالت و فر

بیعی محدودی برای امروزه یادگیری سازمانی یکی از عوامل مهم و بسیار حیاتی برای هر ملتی که منابع ط

توانند ها و یادگیری میها از طریق دانش سایر سازمانشود. سازمانتوسعه اقتصادی دارد، محسوب می

های مناسب را به کار گیرند تا از ضایع کردن منابع به خاطر نبودن اطالعات جلوگیری کنند. ترکیب استراتژی

 اثربخشی و جلوگیری از هدر رفتن منابع می شود دانش داخلی و یادگیری سازمانی باعث افزایش کارایی،

(. زمانی که یک سازمان چابکی راهبردی را در استراتژی های اصلی خود قرار دهد، همراستایی 0220، 2)رانفت

و توازن داخلی برای سازمان ایجاد می شود. این توازون نه تنها بصورت داخلی بلکه به ایجاد توازون خارجی نیز 

سازد تا بتواند درک درست و صحیح از محیط متغیر خود . این توانایی سازمان را قادر میمنجر خواهد شد

 (.   0221، 6داشته باشد و بتواند واکنش مناسب  به موقع در مقابل آن داشته باشد)لئو، پارک

 

 تحقیق. اهمیت و ضرورت 2

 در  تقاضای تغییر و تکنولوژیکی تغییرات از که هستند رو به رو شدید بسیار رقابتی با هاشرکت امروزه        

است  شده سنتی مدیریت هایمدل صحت رفتن سؤال زیر باعث وضعیت این شود.می ناشی مشتریان

 جدید هایهمچنین چالش و غیرمنتظره و مستمر تغییرات بر مؤثر طور به باید ها (. شرکت1311)جعفرنژاد، 

 تأمین و زمان بر مبتنی اثربخش، رقابت و سریع واکنش توانایی ،بنابراین آیند؛ فایق اندک هزینه با مشتریان

 رقبا، مقابل در بقا برای ضرورتی واقع چابکی در .است شده جویی رقابت قطعی یمشخصه مشتری، نیازهای

 رضایت و کیفیت خدمات، و محصوالت سریع های تحویلچالش با برخورد برای متغیر هایمحیط تحت

 (. 1313است)خورشید،  مشتری
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 1332تا اواسط دهه  1312طراحی سازمان اساس مزیت رقابتی و عملکرد یک سازمان می باشد. از اواخر دهه 

در پی تحوالت گسترده اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان، تالش و اقدامات زیادی برای شناخت ریشه و 

صان صنعتی مشاهده کردند که عوامل موثر بر نظامهای جدید کسب و کار جهانی شده است. گروهی از متخص

های تولیدی سنتی درجهت تطبیق و سازگاری نرخ افزایش تغییرات در محیط کسب و کار، از تواناییی سازمان

هایی که ایجاد می شود. ناتوان هستند و این ناتوانی ها در استفاده از فرصتبا آن، سریع تر است. این سازمان

(. 1312)بازیار،  در بلند مدت باعث ورشکستگی و ناکامی آنها گردددر تطبیق با شرایط تغییر ممکن بود 

توانند نسبت به ها با بکارگیری چابکی راهبردی، میهای انجام شده در کشور کره نشان داد سازمانپژوهش

کارگیری چابکی راهبردی، بینی و فشارهای محیطی پاسخگو باشند. با بهغیرقابل پیش و سریع تغییرات

ها با این عملیاتی بهبود یافته، رضایت مشتریان و عملکرد مالی افزایش خواهد یافت. شرکت پاسخگویی

استراتژی تامین کنندگان چابک را انتخاب کرده تا بتوانند به نیازهای متغیر محیط و مشتریان پاسخگو باشند. 

ار می کنندکه این روابط باعث ها با ویژگی چابکی با تامین کنندگان روابط بلند مدت و با کیفیت برقرسازمان

افزایش مزایای رقابتی و ادامه حیات سازمان خواهد شد. چابکی راهبردی فواید بسیاری از جمله افزایش 

فروش، افزایش عملکرد مالی، رفع نیازهای مشتریان، اقدام مناسب به تغییرات محیطی، ادامه حیات سازمان، 

بهره برداری از تکنولوژی جدید و پیش بینی تغییرات است)شین، استفاده از فرصتها، ثبات تامین کنندگان، 

0212 .) 

 

 مبانی نظری. 3

سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش  :چابكی

رد. در چنین های مشتری را داهای بازار و نیازمندیبینی نشده، فرصتبه تحوالت و وقایع غیرمنتظره پیش

شود که سرعت، انطباق و استحکام را تسهیل کرده دارای یندها و ساختارهایی یافت میآکاری فر کسب و

سازمان هماهنگ و منظمی است که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محیط تجاری کامالً پویا و غیرقابل 

 .(0222، 1تناسب نیست )کیدبی بینی را دارد و البته این محیط با کارکردهای کنونی سازمانپیش

کند. عملکرد وری داخلی سازمان را اندازه گیری میعملکرد عملیاتی کارایی و بهره :عملیاتی پاسخگویی 

وری، کیفیت محصول و رضایت مشتری است. مدیران درگیر مربوط به عملیات داخلی سازمان از قبیل بهره

و عملکرد عملیاتی هستند. عملکرد عملیاتی وابسته به توانایی و  ایجاد یک توازون ثابت بین تغییرات استراتژی

گویی به نیازهای مشتریان است. عملکرد عملیاتی وظایفی از قبیل سطح موجودی، ظرفیت سازمان برای پاسخ

 (.0212، 0زلبستپامال گردش نقدینگی و اطالعات عملکردی دارد )

 نیروها می این که کندمی ایجاد افزایی هم عظیم یروین ها،سازمان عملکرد مستمر بهبود :شرکتعملكرد 

 نحوه بُعد در عملکرد ارزیابی شود. سازمانی تعالی های فرصت ایجاد و توسعه و رشد برنامه پشتیبان تواند

 داده نسبت تعریف، ترین ساده در اگر .شود می کارآیی بیان های شاخص قالب در امکانات و منابع از استفاده
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 استفاده خصوص در مدیریت تصمیمات کارآیی میزان واقع در ارزیابی عملکرد نظام بدانیم، کارآیی را ستاده به

 .(1316دهد)توالیی،  می قرار سنجش مورد را و امکانات منابع از بهینه
 

 پیشینه تجربی تحقیق. 4

 تحقیقات داخلی. 1.4

م پزشکی استان ایالم مورد بررسی قرار داد. (، تاثیر چابکی سازمان را بر نوآوری در دانشگاه علو1330عبدالهی)

این پژوهش شامل  .است پیمایشی - میدانی نوع از شناسی روش لحاظ به و کاربردی هدف نظر از تحقیق این

یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی که رابطه بین چابکی و نوآوری را نشان می دهد. داده ها با استفاده از 

 رابطه آورینو و چابکی سازمان بین تجزیه و تحلیل شده و نتایج این پژوهش نشان داد که SPSSنرم افزار 

 دارد. وجود معناداری و مثبت

های کوچک و متوسط (، به بررسی تاثیر چابکی سازمان بر عملکرد مالی سازمانی در شرکت1332ابراهیمی)

زنوع توصیفی و پیمایشی و هدف آن کاربردی تولیدکننده مواد غذایی در استان گیالن پرداخت. روش تحقیق ا

است و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. درتحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی 

شرکت ازطریق  31شرکت کوچک و متوسط تولید کننده موادغذایی دراستان گیالن است که تعداد 122شامل 

نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند روش  فرمول کوکران و با استفاده از

ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که نهایت پرسشنامه ها جمع آوری و داده و در

طریق قابلیت  چابکی سازمانی برعملکرد مالی تاثیر مثبت و مستقیمی دارد. همچنین قابلیت احساسی از

پاسخگویی منجر به باال رفتن عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط تولید کننده موادغذایی در استان 

 گیالن میشود.

های تولیدی در ایران (، به ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمان1313خوش سیما)

های ی به چابکی سازمان در سازمانپرداخت. این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدلی به منظور دستیاب

تولیدی و بررسی تاثیر آن بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان انجام پذیرفت. برای دستیابی به این هدف ابتدا با 

استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی متغیرهای مکنون چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمان پرداخته 

مکنون چابکی شامل اغنای مشتری، تسلط بر تغییرات و عدم اطمینان،  شد. در مدل تحقیق متغیرهای

همکاری در جهت افزایش رقابت پذیری و اهرمی کردن اثر اطالعات افراد است. در ادامه با استفاده از مدل 

معادالت ساختاری به بررسی رابطه مستقیم چابکی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شد که نتایج 

  ن پژوهش نشان داد چابکی سازمان به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی تاثیر دارد.ای

 تحقیقات خارجی. 2.4

 تأثیرات تایلند در رقابتی مزیت و عملکرد بر چابک تولید تأثیر عنوان تحت ای (، در مقاله0211)1سودن پلی

 را چابک تولید و کرده است معرفی سازمان چابکی به تهوابس را رقابتی مزیت و عملکرد و کرده ارزیابی رامثبت

 داند. می رقابتی بازار در دوام برای حلی راه
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حکمرانی الکترونیک و چابکی سازمانی بیان  (، در پژوهش خود تحت عنوان، پذیرش سیستم0213) 1المحمید

-ای چابکی افزایش دهد. همهسازمان را برای دستیابی به قابلیت کند، آشفتگی محیطی بایستی انگیزهمی

های مدیریتی و فناوری اطالعات تأثیر مثبتی بر چابکی سازمانی دارد. در واقع، تناسب سازمانی، چنین، قابلیت

ها با آن روبرو هایی که امروزه دولتنیازهای چابکی هستند. چالشپذیرش شبکه و همگونی فرآیندها، پیش

های ارتباطی ان ناشی از تغییر در انتظارات شهروندان و فناوریهستند، این است که چگونه با عدم اطمین

جدید کنار بیایند. بنابراین، تغییر به دولت، به سمت دولت الکترونیک، نقش کلیدی در کاهش نتایج حاصل از 

د تا کنها را قادر میکند. در واقع، دولت الکترونیک، سازمان، ایفا میتغییر در تقاضای شهروندان و تکنولوژی

 ها قادرند به سازمانی چابک تبدیل شوند.پاسخگوی تغییرات درونی و بیرونی خود باشند. به بیان دیگر، آن

(، تاثیر چابکی راهبردی را بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داد. این 0212شین)

ن پژوهش محقق جنبه های متفاوتی از پژوهش در سازمانهای متوسط و کوچک در کره انجام شده است. در ای

چابکی از قبیل توانایی تکنولوژیکی،  نوآوری، توازون داخلی و یادگیری سازمان را مورد بررسی قرار داد. و تاثیر 

چابکی راهبردی را بر  توانایی تکنولوژیکی،  نوآوری، توازون داخلی و یادگیری سازمان مورد بررسی قرار داد. و 

هبردی را بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمان مورد توجه قرار داد. و داده هارا با همچنین چابکی را

استفاده از پرسش نامه جمع آوری کرده است. در نهایت یافته های این پژوهش نشان داد که چابکی سازمان بر 

 پاسخگویی عملیاتی و عملکرد شرکت تاثیر چشم گیری دارد.

 

 گیرینتیجه. 9

پیش بینی رو به رو  غیرقابل بنیادین و بی سابقه سریع تغییرات با گذشته یدهه دو طی رد صنعتی محیط

کرده است. برای  مواجه پیش بینی غیرقابل و سریع تغییرات مانندهای تولید با مسائلی سازمانو بوده است. 

عرصه اقتصاد جهانی  مواجه با این تغییرات، چابکی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر فعالیت و رقابت در

 موفقیت در مهم امری مسئله ای است که ذهن مدیران سازمانهای تولید باید به آن مشغول باشد. چابکی

 شناخت و چابکی مفهوم بهتر درک در آن، انجام عوامل انگیزشی و پدیده این شناخت باشد. می سازمان

داشته باشند  آگاه چابکی از بایست ها می سازمان منظور بدینکمک می کند.  آن های محدودیت و ها ویژگی

تا بتوانند با کاربرد این سبک های نو بتوانند در این فضای رقابتی به این موضوع را مورد توجه قرار دهند.  و

همانطور که در پژوهش های انجام شده توسط  رقابت بپردازند و بتوانند به عملکرد باالیی دست یابند.

 و... نیز تاثیر مثبت و معنادار چابکی را بر عملکرد سازمان نشان داده اند. (0213)دالمحمی (،0212شین)

 منابع و مراجع. 6
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