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 .1مقدمه

امروزه سازمانها با تغییرات محیطی سریع روبهرو هستند و باید بتوانند خیلی سریع راهبردها و اقداماتی را
برای پذیرش و هماهنگی با آنها انجام داده و سعی در بهبود سرعت ،کارایی و اثربخشی اطالعات و مواد اولیه
موردنیاز برای توسعه و افزایش عملکرد خود دارند .افزایش سرعت و زمان انجام فعالیتها میتواند منجر به ایجاد
مزیت رقابتی برای شرکت شود .دستیابی به اهداف ،موفقیت و تسهیل در روند انجام فعالیتها مستلزم چابکی و
راهبردهای آن در شرکت هست [ .]01از این رو ،سازمانها باید چابکی شرکت را با چابکی راهبردی مطابقت
دهند [ .]1۶چابکی راهبردی ،توانایی ،مهارت ،پارادایم و سیستم مدیریت یکپارچه باقابلیتهای چندوجهی ،در
محیط کسبوکار است [ .]۳چابکی راهبردی از طریق فعالیتهایی مانند قابلیتهای فناوری ،نوآوریهای
مشارکتی ،یادگیری سازمانی و توازون داخلی ،پاسخگویی عملیاتی و عملکرد شرکت را افزایش ،مزایایی رقابتی را
ایجاد ،انعطافپذیری سازمان را بیشتر و قدرت واکنش سازمان در محیط را افزایش میدهد [ .]01چابکی
راهبردی ،با تأکید بر قابلیتهای فناوری سازمان میتواند ،موجب کاهش زمان و هزینههای تولید ،افزایش
انعطافپذیری ،چابکی و جایگزینی محصوالت و پاسخگویی سریع به مشتریان باشد [ .]۶۶با وجود منابع طبیعی
محدود برای توسعه اقتصادی ،یادگیری سازمانی یک عامل کلیدی ،موجب ترکیب دانش داخلی و مانع اتالف
منابع ،افزایش کارایی و اثربخشی میشود [ .]۶0چابکی راهبردی در راهبردهای اصلی سازمان ،همراستایی و
توازن داخلی و خارجی برای سازمان ایجاد میکند .این توانایی ،سازمان را قادر به درک درست و صحیح از محیط
متغیر خود و واکنش مناسب و بهموقع در مقابل آن میکند [ .]1۳در واقع چابکی راهبردی ضرورتی برای بقا
سازمان در مقابل رقبا ،در محیطهای متغیر در برخورد با چالشهای تحویل سریع محصوالت و خدمات ،کیفیت و
رضایت مشتری است .شناخت استفاده از روشهای جدید تولید در سازمانها باعث ایجاد توانایی سازگاری و
قابلیت انطباق با محیط شده و در نهایت به افزایش عملکرد سازمانها ،کارایی و اثربخشی منجر خواهد شد.
بنابراین ،مسئله اصلی پژوهش حاضر ،نامعین بودن تأثیر چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانهای تولیدی بزرگ
استان خوزستان است هست.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

چابکی راهبردی .اصطالح چابکی ،اولین بار در سیستمهای تولید انبوه ظاهر شد که در آن چابکی و
انعطافپذیری اغلب بهطور متناوب استفاده میشدند [ .]1۵چابکی دارای ویژگی منحصربهفرد توانایی سنجش
بازار برای کشف و بهرهبرداری از فرصتها [ ]۶1و به معنای توانایی پاسخ به تغییرات مؤثر محیط کسبوکار و
تبدیل آنها به فرصتهاست [ .]03مفهوم چابکی سازمانی ریشه در دو مفهوم مرتبط ،سازگاری سازمانی (جنبه
واکنشی) و انعطافپذیری سازمانی (جنبه پیشگیرانه) دارد [ .]۶3چابکی سازمان توانایی سازمان در توسعه و بهره-
برداری از ساختار دانش خود بهمنظور رقابت در محیط نامطمئن و غیرقابل پیشبینی است [ .]7۸شرکتهای
1
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تولیدی چابک برای افزایش چابکی با ابعاد مختلف ،برای بقا و رشد در عرصه تجارت جهانی کنونی با اوضاع
غیرقابل پیشبینی بازار تالش کردهاند [ .]17لنگنیک هال 1و همکاران در سال  1113تقویت مکمل ،2تغییر
موفقیت آمیز ،3خالقیت نوآورانه 4و ابتکار بنیادی 5را بهعنوان ابعاد چابکی راهبردی معرفی کردند .اما شین 6و
همکاران در سال  117۵از جنبههای متفاوت چابکی مانند؛ قابلیتهای فناوری ،نوآوری ،یادگیری سازمانی و
توازون داخلی بهعنوان معیارهای سنجش چابکی راهبردی در سازمان استفاده کردهاند .در این پژوهش نیز از
معیارهای مذکور برای سنجش چابکی راهبردی استفاده شده است.
پاسخگویی عملیاتی .پاسخگویی عملیاتی؛ مهارتها ،فرآیندها و رویههای متمایز است که بهسرعت و به-
راحتی به تغییرات نیازهای ورودی و خروجی یک فرایند در پاسخگویی سریع و کم هزینه به نیازهای مشتری
واکنش نشان میدهد [ .]11توانایی مدیریت منابع تولیدی مانند ماشینآالت و تجهیزات تولید ،نیروی کار ،حمل
مواد و تولید مستمر با توجه به عدم اطمینان ،اساس این توانایی است که میتواند پایهای برای عملکردی
انعطافپذیر ایجاد کند [ .]۵1پاسخگویی عملیاتی ،توانایی یک شرکت در ارائه به موقع حجم و انواع محصوالت
موردنیاز مشتریان هست [ .]0۳اکثر صاحب نظران اعتقاد دارند که پاسخگویی عملیاتی مترادف با عملکرد
عملیاتی است .زلبست 7و همکاران در سال  1171برای سنجش پاسخگویی عملیاتی ،معیارهای انعطافپذیری
باال ،سیکل زمانی کوتاه مدت ،مسئولیت پاسخگویی ،کاهش هزینهها ،کاهش زمان انتظار و طراحی جدید و
نوآوری را بهکار بردهاند .انعطافپذیری یک معیار برای سنجش عملکرد عملیاتی بهکار برده شده توسط پراژوگو8
و همکاران در سال  117۸هست .شین و همکاران در سال  117۵از معیارهای انعطافپذیری محصول ،زمان
کوتاه طراحی محصول و نوآوری ،پاسخ سریع به تقاضای خارجی بازار و قوانین زیست محیطی برای اندازهگیری
پاسخگویی عملیاتی استفاده کردهاند ،که به شاخصهای اندازهگیری عملکرد عملیاتی نزدیک هستند و در این
پژوهش نیز استفاده شدهاند.
چابکی راهبردی و پاسخگویی عملیاتی .پاسخگویی عملیاتی ،سطح باالیی از انعطافپذیری برای روبهرو
شدن با نیازهای مشتریان و بازار فراهم میکند [ .]7۶چابکی راهبردی تأثیر مثبت بر پاسخگویی عملیاتی دارد و
سازمانهایی که از چابکی برخوردار هستند ،عملکرد عملیاتی بهتری دارند [ .]0۵ ،7۵چابکی ،عملکرد سازمان را
با تحویل بهموقع محصوالت و خدمات و تسهیل در انجام وظایف تحت تأثیر مثبت قرار میدهد [.]01
7 Lengnick-Hall
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پاسخگویی عملیاتی پیگیری راهبردهای چابکی به شکل روشن و واضح را امکانپذیر میسازد .پاسخگویی
عملیاتی یک نماینده برای عملکرد عملیاتی با این منطق است که پیگیری چابکی راهبردی اساسأ با بهبود
پاسخگویی در عملیات سر و کار دارد [ .]07 ،1پاسخگویی عملیاتی یک سطح پیشرفته انعطافپذیری برای
برآوردن درخواستهای مشتری و بازار است [ .]71اوکوتوه 1در سال  117۶اظهار داشته است ،چابکی سازمانی
تأثیر زیادی بر عملکرد عملیاتی دارد و توانایی سازمان در پذیرش تغییرات غیرقابل انتظار در دستیابی و فراهم
کردن افزایش عملکرد عملیاتی را بهبود میبخشد .طبق اظهار وایتن 2و همکاران در سال  1171و اینمان 3و
همکاران در سال  ،1177تولید چابک یک شرکت ارتباط مثبت با عملکرد عملیاتی دارد و به نوبه خود عملکرد
بازاریابی شرکت را نیز بهبود میبخشد .پاسخگویی عملیاتی ،از میان همه معیارهای عملکرد عملیاتی بیشترین
نتیجه را برای دستیابی به چابکی راهبردی داشته و چابکی سازمان منجر به افزایش عملکرد عملیاتی و عملکرد
سازمان خواهد شد [.]01
عملکرد سازمانی .بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی عظیم همافزایی ایجاد کرده و پشتیبان برنامه
رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی میشود .عملکرد کسبوکار یک مدیریت راهبردی ،زیرمجموعه
مفهوم کلی اثربخشی سازمانی و به عنوان دستیابی به اهداف سازمان (سودآوری ،افزایش سهم فروش و بازار) و
تحقق اهداف راهبردی کلی شرکت ،تعریف میشود [ .]73عملکرد کسبوکار مسئولیت حداکثرسازی منافع ذی-
نفعانشان [ ]۶۵و به معنای میزان کارایی شرکت تعریف شده است [ .]11عملکرد سازمانی به میزان دستیابی یک
سازمان به اهداف رقابتی ،عملیاتی ،بازار و مالی تعریف شده است .معموأل عملکرد بازار با شاخصهای؛ (رشد
فروش و سهم بازار) و عملکرد مالی با شاخصهای؛ (بازده سرمایهگذاری ،بازده دارایی و بازده فروش) ،برای
سنجش عملکرد سازمانی استفاده شدهاند [ .]۸پراژوگو 4و همکاران در سال  117۸سهم بازار و بازده فروش و
شین در سال  117۵از بازده فروش ،بازده سهام ،نرخ باالی جذب مشتری ،نرخ باالی حفظ مشتری برای ارزیابی
عملکرد سازمان استفاده کردهاند .بر اساس مبانی نظری و تجربیِ عملکرد سازمان و معیارهای سنجش آن،
عملکرد کسبوکار  ،عملکرد شرکت ،عملکرد تجاری و در برخی موارد عملکرد صادرات (بازده دارایی ،بازگشت
سرمایهگذاری ،بازده فروش و فروش) نیز با معیارهای مشابه اندازهگیری شدهاند [ .]1در این پژوهش برای
سنجش عملکرد سازمانی از معیارهای استفاده شده در پژوهش شین و همکاران در سال  117۵استفاده شده
است.
پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی .نتایج پژوهشهای اینمان در سال 1177و وایتن در سال 1171
نشان داد که پاسخگویی عملیاتی ،موجب بهبود عملکرد سازمانی میشود .بهبود پاسخگویی عملیاتی ،عملکرد
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سازمان را ارتقا میبخشد [ .]01پاسخگویی سریع و بهموقع به درخواستهای مشتری اغلب مستلزم توانایی تغییر
سریع و طراحی مجدد فرایندهای موجود سازمانی و در نهایت تولید و تحویل کاالها و خدمات به آنها میگردد.
مفهوم عملکرد عملیاتی و پاسخگویی عملیاتی از نظر بسیاری از پژوهشگران مشابهاند [ .]71نوانیر 1و همکاران
در سال  ،117۶کارک 2در سال  1110و صابر راد در سال  7۶3۵تأثیر مثبت عملکرد عملیاتی بر عملکرد سازمانی
را بر اساس نتایج پژوهشهای خود تائید کردند .نتایج بررسیهای اینمان و همکاران در سال  1177نیز رابطه
مثبت عملکرد عملیاتی با عملکرد سازمانی (مالی و بازاریابی) را نشان داد.
چابکی راهبردی و عملکرد سازمانی .در دنیای کنونی که مشتریها اولویتهای خود را دائمأ تغییر می-
دهند ،سازمانها با پذیرش چابکی سازمانی ،عملکرد سازمانی خود را افزایش دادهاند .امروزه ،تمایل به داشتن
نگرش راهبردی برای تغییر جهت توانمندی سازمانها در رسیدن به عملکرد سازمانی باال با استفاده از چابکی
سازمانی هست [ .]7ارتباط تجربی بین چابکی راهبردی و عملکرد سازمان وجود دارد [ .]3چابکی راهبردی،
موجب افزایش عملکرد سازمان میشود [ .]00تالون و پینسیولت 3در سال 1171بر ارتباط بین اجزاء چابکی و
عملکرد شرکت تأکید کردند .روبرت و گرور 4در سال  1171ارتباط بین چابکی راهبردی و عملکرد مالی را در
پژوهش خود نشان دادند .جمینز -جمینز و سانز -والی 5در سال  1177رابطه مثبت بین نوآوری و یادگیری
سازمانی (ابعاد چابکی راهبردی) بر عملکرد سازمانی را نشان دادند .راویچاندران 6در سال  117۸و هازن 7و
همکاران در سال  1171رابطه مثبت چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی را تائید کردند .چابکی سازمانی ،عملکرد
سازمانی را افزایش میدهد [.]01 ،7۸
چابکی راهبردی ،عملکرد سازمانی و پاسخگویی عملیاتی .شین و همکاران در سال  117۵تأثیر
مستقیم چابکی راهبردی بر عملکرد مالی و تأثیر غیرمستقیم چابکی راهبردی از طریق پاسخگویی عملیاتی را
تائید و بهبود عملکرد سازمان را نتیجه این تأثیرات میدانند .یک راهبرد ممکن است بهطور مستقیم یا از طریق
مدیریت اثربخش منابع ،موجب بهبود عملکرد سازمان گردد [ .]0چابکی راهبردی مستقیم و غیر مستقیم از طریق
پاسخگویی عملیاتی عملکرد شرکت را ارتقا میبخشد .نتایج پژوهش نوانیر و همکاران در  117۶تأثیر عملکرد
عملیاتی بر عملکرد سازمانی صنایع تولیدی را مورد تائید قرار دادند .پاسخگویی عملیاتی نقش میانجی بین تأثیر
چابکی راهبردی بر عملکرد شرکت دارد [ .]۶چابکی راهبردی ،عملکرد عملیاتی و سازمانی را بهبود میبخشد.
اگرچه پژوهشهای زیادی چابکی را عامل مهم تسهیل کننده در دستیابی به اهداف سازمانی بررسی و معرفی
7 Nawanir
1 Kirk
۶ Tallon & Pinsonneault
0 Roberts & Grover
۵ Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle
۳ Ravichandran
1 Hazen
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کردهاند ،اما تحقیقات کمی به مطالعه عوامل مؤثر بر چابکی راهبردی و تأثیر آنها بر پاسخگویی عملیاتی و
عملکرد شرکت پرداختهاند [.]11
پیشینه تجربی پژوهش

کروز 1و همکاران ( )117۸نقش قابلیت پیادهسازی فناوری اطالعات در بهبود چابکی و عملکرد را بررسی و
نشان دادند ،فناوری اطالعات موجب بهبود چابکی و ارتقا عملکرد سازمان میشود .تورز 2و همکاران ()117۸
رابطه هوش کسبوکار عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمان را بررسی و افزایش عملکرد سازمانی به موجب
عملکرد عملیاتی را تائید کردند .راویچاندران در سال  117۸رابطه بین فناوری اطالعات ،ظرفیت نوآوری و چابکی
سازمانی در شرکتهای بزرگ آمریکایی را مطالعه و نشان داد شرکتهای با سرمایهگذاری باال در فناوری
اطالعات و ظرفیت نوآوری باال چابکی بیشتر و عملکرد شرکت باال دارند .آذر و سیاباسچی 3در سال  1171رابطه
بین نوآوری سازمانی و فناوری بر عملکرد صادرات (بازده دارایی ،بازگشت سرمایهگذاری ،بازده فروش و فروش)
در  17۸شرکت صادراتی سوئدی را با استفاده از معادالت ساختاری تحلیل و رابطه مثبت بین نوآوری سازمانی،
فناوری و عملکرد صادرات (مالی و بازاریابی) را تائید کردند .هازن و همکاران در سال  1171معماری سازمانی با
یک رویکرد مبتنی بر شایستگی برای دستیابی به چابکی و عملکرد سازمانی در  ۶1شرکت آمریکایی را با استفاده
از معادالت ساختاری مطالعه و رابطه مثبت چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی را تائید کردند .فانک 4و همکاران
در سال  117۳تأثیر یادگیری سازمانی بر فرایند فناوری و عملکرد عملیاتی در  7۳استان و شهرداری چین را
بررسی نشان دادند ،سیستمها و تیمهای یادگیریگرا میتوانند اتوماسیون فرایند و عملکرد عملیاتی را افزایش -
دهند .در سال  117۳جنتی مشکانی و خدادادی 5نقش تعدیلگر چابکی سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی
و عملکرد سازمانی در اداره مالیات اصفهان را با استفاده از معادالت ساختاری مطالعه و رابطه مثبت قابل توجهی
بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی را تائید کردند .رابطه مثبت بین چابکی سازمانی و یادگیری سازمانی با
عملکرد سازمانی نیز تائید شد .شین و همکاران در سال  117۵تأثیر چابکی راهبردی (قابلیتهای فناوری،
نوآوری ،سازمان یادگیرنده و توازون داخلی) بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمان در سازمانهای متوسط و
کوچک کشور کره را از نظر  100مدیر میانی و ارشد با استفاده از پرسشنامه و روش معادالت ساختاری بررسی و
نشان داد که چابکی سازمان بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد شرکت تأثیر قابل مالحظهای دارد .جوان 6و
همکاران در سال  117۵تأثیر فرآیند ساختار دانش بر عملکرد سازمان با نقش میانجی چابکی سازمان در 771
شرکت بزرگ در اسپانیا با کمک پرسشنامه و معادالت ساختاری مطالعه و نشان داد که دانش بر عملکرد سازمان
7 Queiroz
1 Torres
۶ Azar & Ciabuschi
0 Fang
۵ Mashkani & khodadadi
۳ Juan
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تأثیر دارد و همچنین چابکی نیز عملکرد سازمان را بهطور مستقیم و غیرمستقیم ارتقا میبخشد .نوانیر و همکاران
در سال  117۶تأثیر شیوههای ناب بر عملکرد عملیاتی و عملکرد کسبوکار از نظر مدیران تولید در  7111شرکت
تولیدی ونزوئال را بررسی کردند و نشان داد شیوههای ناب بر عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت
قابل مالحظهای دارد .همچنین عملکرد عملیاتی نقش میانجی در تأثیر شیوههای ناب بر عملکرد کسبوکار دارد.
اوکوتوه 1در سال  117۶تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد عملیاتی برند تجاری شرق آفریقا را مطالعه و نشان داد
چابکی سازمانی تأثیر زیادی بر عملکرد عملیاتی دارد .بولیور راموس 2و همکاران در سال  1171تأثیر شایستگی-
های متمایز فناوری و یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی برای بهبود عملکرد شرکت در  117شرکت فناوری
اسپانیا بررسی و نشان داد شایستگیهای متمایز فناوری و یادگیری سازمانی بهطور مستقیم و از طریق نوآوری بر
عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارند .پلوی اس آن )1177( 3تأثیر تولید چابک بر عملکرد و مزیت رقابتی در تایلند را
مثبت ارزیابی کرده و عملکرد و مزیت رقابتی را وابسته به چابکی سازمان و تولید چابک را راه حلی برای دوام در
بازار رقابتی میداند .جیمینز -جمینز و سانز -والی )1177( 4رابطه بین نوآوری و یادگیری سازمانی با عملکرد
سازمانی در  0۵7شرکت اسپانیایی را با استفاده از معادالت ساختاری بررسی و نشان داد بین نوآوری و یادگیری
سازمانی (بعد چابکی راهبردی) با عملکرد کسبوکار رابطه مثبت وجود دارد .اینمان و همکاران ( )1177رابطه
تولید بهموقع و خرید به موقع ،با عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی و عملکرد بازاریابی با نقش میانجی تولید چابک
از نظر مدیران تولید و عملیات شرکتهای تولیدی ایالت متحده را ارزیابی و نشان داد تولید چابک رابطه مستقیم
با عملکرد عملیاتی دارد .عملکرد عملیاتی رابطه مثبت با عملکرد سازمانی (مالی و بازاریابی) دارد .دیوش)111۸( 5
تأثیرات چابکی را بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی را سنجیده و راهبرد چابکی را برای موفقیت و برتری ضروری
تشخیص داد .صابرراد ( )7۶3۵تأثیر شیوههای تولید ناب بر عملکرد عملیاتی و عملکرد تجاری در شرکتهای
تولیدی استان خوزستان را با استفاده از معادالت ساختاری بررسی و نشان داد که شیوههای تولید ناب ،عملکرد
عملیاتی و عملکرد تجاری را ارتقا میبخشند .همچنین بین عملکرد عملیاتی و عملکرد تجاری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .چابکی راهبردی متفاوت از چابکی است و تغییرات در بازار را پیشبینی میکند .از آنجاییکه
این مهم در صنایع بسیار کم مطالعه شده است .بنابراین پژوهش حاضر ،به بررسی تأثیر چابکی راهبردی بر
پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی شرکتهای بزرگ تولیدی استان خوزستان میپردازد (نمودار  .)7با توجه
به آنچه در بخش پیشینه نظری و تجربی بیان شد ،فرضیههای زیر مطرح میشوند:

7 Okotoh
1 Bolívar Ramos
۶ Ploy S. O
0 Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle
۵ Divesh
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فرضیه 7
عملکرد سازمانی





پاسخگویی عملیاتی

چابکی راهبردی


 انعطافپذیری محصول
بازده فروش
طراحی
کوتاه
زمان

بازده سهام
۶
فرضیه
فرضیه  1
محصول و نوآوری
نرخ باالی جذب

 پاسخ سریع به تقاضای
مشتری

خارجی بازار
نرخ باالی حفظ
مشتری
 قوانین زیست محیطی

قابلیتهای
فناوری
نوآوری
یادگیری سازمانی
توازن داخلی

فرضیه 0

نمودار  .7مدل مفهومی پژوهش

فرضیه اول :چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد.
فرضیه دوم :چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد.
فرضیه سوم :پاسخگویی عملیاتی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد.
فرضیه چهارم :چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی از طریق پاسخگویی عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد.
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به چگونگی گردآوری دادهها ،از جمله پژوهشهای
توصیفی -همبستگی بهشمار میرود .برای تحلیل و بررسی دادهها ،از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم-
افزارهای  SPSSو  Lisrelاستفاده شده است .آمار توصیفی ،درصد فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی را نشان
میدهد و آمار استنباطی ،آزمونهای روایی و مدل معادالت ساختاری 1برای آزمون فرضیهها را در بر میگیرد.
جامعه آماری مدیران میانی و عالی عملیاتی /مالی /بازاریابی شرکتهای تولیدی بزرگ استان خوزستان است.
تعداد این شرکتها  7۸1شرکت است که تعداد  711شرکت ،مطابق فرمول کوکران نمونه آماری شدند.
پرسشنامهای در اختیار مدیر عملیاتی /مالی/بازاریابی هر شرکت قرار گرفت .روش نمونهگیری در پژوهش حاضر
تصادفی ساده است ،زیرا که هم امکان فهرست کردن جامعه وجود داشت و هم تمام شرکتها شانس برابر جهت
انتخاب شدن داشتند .برای تدوین مبانی نظری پژوهش ،منابع کتابخانهای شامل کتب و مقالهها و منابع اینترنتی
مطالعه شد ،سپس استادان و صاحبنظران به پرسشها پاسخ دادند .دادههای پژوهش به کمک روش میدانی
7 Structural Equation Modeling
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جمعآوری گردید و پرسشنامه پژوهش برگرفته از پژوهشهای شین و همکاران در سال  117۵است .دلیل
استفاده از یک پژوهش برای طراحی پرسشنامه ،استاندارد و کاملتر بودن پرسشنامه و نادر بودن پژوهش مشابه با
متغیر چابکی راهبردی هست .در این پرسشنامه ،برای سنجش چابکی  7۶سؤال ،پاسخگویی عملیاتی  3سؤال ،و
عملکرد سازمانی  ۵سؤال ،مطرح شده است .مقیاس اندازهگیری پرسشنامه ،پنجدرجهای لیکرت از  =7کامالً
مخالف تا  ۵کامأل موافق است .در این پژوهش برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو مدل معادالت
ساختاری استفاده شد .جدول  7اندازههای آماری صفات پاسخدهندگان را نشان میدهد.
جدول  .7اندازههای آماری صفات پاسخدهندگان
درصد فراوانی

صفات
مرد
زن
1۵-7۸
 ۶۵-1۳سال
 0۵-۶۳سال
بیشتر از  0۵سال
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس و باالتر
کل دادههای مورد تحلیل

جنسیت

توزیع سنی

تحصیالت

۸1/۳
73/0
1/۶
71/1
01/۵
01/1
۶7/۳
۳7/11
۳/1
71۶

 .4تحلیل دادهها و یافتهها
نتایج آزمون میانگین برای متغیرهای پژوهش در جدول  1مشاهده میشود .با توجه به این جدول مقدار sig

برای همه متغیرها  1/1۵است؛ ازاین رو ،فرض صفر ،یعنی ادعای برابری میانگین با  ۶رد میشود .مقادیر حد باال
و پایین همه متغیرهای پژوهش مثبت است ،بنابراین ،میانگین متغیرها از مقدار آزمون شده بزرگتر و وضعیت
مطلوبی دارند.
جدول  .1آزمون  tبرای متغیرهای پژوهش
ارزش آزمون شده =3
متغیر

sig

میانگین

فاصله اطمینان %59

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف

حد باال

df
t

حد پایین

چابکی راهبردی

77/7۶7

711

1/111

۶/۵317

1/0۸۳

1/۳31

پاسخگویی عملیاتی

1۸/۶0۵

711

1/111

0/71۸

7/13۵

7/1۳1

عملکرد سازمانی

10/1۶1

711

1/111

0/10

7/701

7/۶01
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برای سنجش پایایی پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد که در جدول  ۶نشان داده شده
است .اگر آلفای کرونباخ بیشتر از  11درصد باشد ،سازگاری درونی و تک بعدی بودن بلوک تائید و اگر این
شاخص بیشتر از  11درصد باشد ،پایایی مرکب مدل تائید میشود.
جدول  .۶پایایی مرکب و آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ

نام متغیر
چابکی راهبردی

1/1۳0

پاسخگوی عملیاتی

1/117

عملکرد سازمانی

1/111

در جدول  0روابط بین متغیرها دوبهدو با استفاده از آزمون پیرسون مشاهده میشود .اگر مقدار به دست آمده
مثبت باشد ،تغییرات دو متغیر بهطور هم جهت اتفاق میافتد و با افزایش مقدار هر متغیر ،مقدار متغیر دیگر نیز
افزایش مییابد و برعکس اگر مقدار  rمنفی باشد ،دو متغیر در جهت عکس همدیگر عمل میکنند ،و با افزایش
مقدار یک متغیر ،مقدار متغیر دیگر کاهش مییابد و برعکس اگر مقدار بدست آمده صفر باشد ،هیچ رابطهای بین
دو متغیر وجود ندارد.
جدول  .0نتایج آزمون ضریب همبستگی
ضریب همبستگی

سطح معنی داری

پیرسون ))r

() sig

چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی تأثیر مثبت معناداری دارد.

0/517

0/000

چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد.

0/435

0/000

پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد.

0/620

0/000

متغیرها

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،ضریب همبستگی بین متغیرها مثبت است یعنی با افزایش یک
متغیر دیگری نیز افزایش مییابد .بهمنظور بررسی مناسب بودن سواالت انتخابی برای سنجش متغیرهای مورد
مطالعه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است .در جدول  ۵مقادیر بار عاملی برای تمام سؤاالت آورده شده
است.
جدول  .۵تحلیل عاملی تأییدی سواالت
عامل
چابکی راهبردی

سوال

بار عاملی استاندارد

مقدار معناداری

OL

1/31
1/۳1

71/۵1
1/۸1

IA
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عامل

سوال

بار عاملی استاندارد

مقدار معناداری

CI

1/۶۶
1/1۸
1/۳1
1/۸1
1/۳7
1/۵1
1/۵1
1/11
1/11
1/1۵
1/۸۳
1/1۸
1/۳1
1/۶۳
1/۶0
1/۶۶

۶/3۵
71/۶3
1/1۸
71/۵1
1/07
۵/1۸
۳/71
3/1۶
3/07
71/۶1
71/1۳
71/3۵
۸/۸3
0/۶۶
0/17
۶/30

TC
FP1
FP2

عملکرد سازمانی

FP3
FP4
FP5
OR1
OR2
OR3
OR4

پاسخگویی عملیاتی

۱7

OR5
OR6
OR7
OR8
OR9

با توجه به اینکه همه بارهای عاملی بیشتر از  1/۶هستند ،بنابراین ،سؤاالت بهخوبی میتوانند متغیرها را
اندازهگیری کنند .پس از تائید روایی و پایایی مدل بیرونی (مدلهای اندازهگیری پژوهش) ،مدل بیرونی یا همان
مدل معادالت ساختاری پژوهش ارزیابی میشود .مدل درونی پژوهش با کاربرد نرم افزار  Lisrelترسیم شد .در
این بخش مدل معادالت ساختاری (شکلهای  7و  )1و عدد معناداری نشان داده شده است.

شکل  .7مدل معادالت ساختاری (معنیداری)
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شکل  .1مدل معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)
جدول  .۳نتایج فرضیه های پژوهش
فرضیههای پژوهش
چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی تأثیر
مثبت و معنادار دارد.
چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
پاسخگویی عملیاتی بر عملکرد سازمانی
تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مقدار معناداری ()t-value

ضریب استاندارد

نتیجه آزمون

۶/ ۳۳

1/07

تائید فرضیه

1/3۵

1/۶1

تائید فرضیه

۶/07

1/۶۳

تائید فرضیه

برای بررسی فرضیه چهارم نقش میانجی پاسخگویی عملیاتی ،از آزمون سوبل استفاده شد .از آنجاکه مقدار
موردنظر از  7/3۳بیشتر است ،فرضیه میانجی نیز تائید شد.
=2/125

0/30×0/36
) √(0/362 ×0/112 )+(0/302 ×0/102 )+(0/112 ×0/102

=Z

تحلیل متغیر میانجی .متغیر میانجی متغیری است که بین دو متغیر مستقل و وابسته قرار میگیرد .به این
معنی که ابتدا متغیر مستقل ( )Xروی میانجی ( )Mتأثیر میگذارد و سپس متغیر میانجی ( )Mروی متغیر وابسته
( )Yتأثیر میگذارد .در واقع ،تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی صورت میگیرد .برای
بررسی نقش میانجی معموال از سه مرحله در روش آزمون سوبل استفاده شد .در مرحله اول ،پس از بررسی مسیر
مستقیم بین چابکی راهبردی و عملکرد سازمانی ضریب همبستگی ( 1/0۶۵و سطح معناداری  ،)1/111معناداری
مسیر تائید شد؛ و در مرحله دوم پس از اضافه کردن متغیر میانجی ،مسیر متغیر چابکی راهبردی به پاسخگویی
عملیاتی (  1/۶و  ) t= 1/3۵بررسی شد و نشان داد هر دو مسیر معنادار است .در مرحله سوم پس از بررسی تأثیر
مستقیم پاسخگویی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در حضور پاسخگویی عملیاتی ضریب مسیر برابر با ( 1/۶۳و
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 ،)t= ۶/07این تأثیر نیز تائید شد .چابکی راهبردی هم غیرمستقیم از طریق پاسخگویی عملیاتی و هم مستقیم
بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد .از این رو ،پاسخگویی عملیاتی در تأثیر بین چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی
نقش میانجی دارد .اما این نقش ضعیف است.
 .9نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه بهاینکه سازمانها باید بهطور مؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و همچنین چالشهای جدید
مشتریان با هزینه اندک فایق آیند .بنابراین ،توانایی واکنش سریع و اثربخش ،رقابت مبتنی بر زمان و تأمین
نیازهای مشتری ،مشخصه قطعی رقابتجویی شده و چابکی ضرورتی برای بقا در مقابل رقبا ،در محیطهای متغیر
برای رویارویی با چالشهای تحویل سریع کاالها و خدمات ،کیفیت و رضایت مشتری است .این پژوهش تأثیر
چابکی راهبردی بر عملکرد شرکت از طریق پاسخگویی عملیاتی در شرکتهای تولیدی بزرگ استان خوزستان را
بررسی کرده است.
در آزمون فرضیه اول ،عدد معناداری مسیر بین دو متغیر  ۶/۳۳بهدست آمد و این فرضیه تائید شد؛ از این رو،
چابکی راهبردی ،عملکرد سازمانی را ارتقا بخشیده و با توجه به تغییرات و پویایی محیط ،سازمان را قادر می سازد
تا سریعأ با این تغییرات سازگار شده و با محیط ارتباط برقرار کرده و به تقاضاهای مشتری پاسخ دهد و با
هماهنگی سریع با این تغییرات و انجام اقدامات الزم میتواند موقعیت رقابتی خود را بهبود و به عملکرد باالیی
دست یابد .با توجه به جدول  ، ۳میزان اثرگذاری این دو متغیر ( ،)1/07بهازای یک واحد تغییر در متغیر چابکی
راهبردی ،عملکرد سازمانی  1/07واحد و همراستا با آن تغییر میکند .این نتیجه با یافتههای هازن و همکاران
( ،)1171جنتی مشکانی و خدادادی ( ،)117۳جوان در سال  117۵و پلی اس آن در سال  1177که تأثیر مثبت
چابکی بر عملکرد سازمانی را تائید کردند ،همسو هست .کروزا و همکاران در سال  117۸نقش مثبت چابکی
راهبردی (بعد فناوری اطالعات) بر بهبود چابکی سازمانی و عملکرد شرکت تائید کردند .راویچاندران در سال
 1171نشان داد که چابکی راهبردی (ابعادِ فناوری اطالعات و ظرفیت نوآوری) عملکرد شرکت را بهبود می-
بخشند .نتایج پژوهش آذر و سیاباسچی در سال  1171رابطه مثبت بین نوآوری سازمانی و فناوری (ابعادِ چابکی
راهبردی) با عملکرد صادرات (مالی و بازاریابی) را نشان داد .بولیور راموس و همکاران در سال  1171تأثیر مثبت
شایستگیهای متمایز فناوری و یادگیری سازمانی (ابعادِ چابکی راهبردی) بر بهبود عملکرد شرکت را تائید کردند.
دیوش در سال  111۸افزایش عملکرد مالی سازمان تحت تأثیر چابکی را نشان دادند .در حالیکه ،نتایج پژوهش
شین و همکاران در سال  117۵تأثیر چابکی راهبردی بر عملکرد مالی به طور مستقیم و از طریق پاسخگویی
عملیاتی را تائید نکرده است.
در آزمون فرضیه دوم ،عدد معناداری مسیر بین دو متغیر  1/3۵است و این فرضیه تائید شد؛ از اینرو ،اگر
چابکی راهبردی ارتقا یابد ،پاسخگویی عملیاتی نیز افزایش خواهد یافت .فعالیتهای چابکی راهبردی از قبیل
یادگیری سازمانی ،توازن داخلی ،نوآوری و فناوری میتواند موجب پاسخگویی سریع سازمان به تغییرات محیطی
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و نیازهای بازار شده و سطح باالیی از عملکرد عملیاتی را به دنبال داشته باشد .چابکی راهبردی ،سطح انعطاف-
پذیری به درخواستهای مشتری و بازار را افزایش میدهد و پاسخگویی عملیاتی ،واضحترین دستاورد چابکی
راهبردی هست .با توجه به جدول  ،۳میزان اثرگذاری دو متغیر ( )1/۶1بهازای یک واحد تغییر در متغیر چابکی
راهبردی ،پاسخگویی عملیاتی  1/۶1و هم راستا با آن تغییر میکند .فانک و همکاران در سال  117۳تأثیر مثبت
یادگیری سازمانی و فرایند فناوری (ابعادِ چابکی راهبردی) بر عملکرد عملیاتی را تائید کردند .شین و همکاران
( )117۵و اوکوتو ( )117۶چابکی سازمانی ،عملکرد عملیاتی را بهبود میبخشد.
در آزمون فرضیه سوم ،عدد معناداری مسیر بین دو متغیر  ۶/07بهدست آمد و این فرضیه تائید شد؛ بنابراین،
با بهبود پاسخگویی عملیاتی ،عملکرد شرکت نیز افزایش خواهد یافت .بهبود پاسخگویی عملیاتی موجب
پاسخگویی سریع به تقاضای بازار و مشتری ،کاهش زمان انتظار ،کاهش زمان تحویل محصول به مشتری ،پایین
بودن هزینههای تولیدی و کاهش هزینهها و در نهایت عملکرد سازمان افزایش خواهد یافت .با توجه به جدول ۳
 ،میزان اثرگذاری دو متغیر پاسخگویی عملیاتی بر عملکرد شرکت ،نشان میدهد بهازای یک واحد تغییر در متغیر
پاسخگویی عملیاتی ،عملکرد شرکت  1/۶۳و همراستا با آن تغییر میکند .این یافتهها با نتایج مطالعات صابر راد
( )7۶3۵و تورز و همکاران ( )117۸که تأثیر مثبت عملکرد عملیاتی بر عملکرد سازمان را تائید کردند همسو
هست .شین و همکاران ( ،)117۵ناوانیر و همکاران )117۶( ،و اینمان و همکاران ( )1177نیز ارتقا عملکرد
سازمان بر اثر عملکرد عملیاتی (پاسخگویی عملیاتی) را نشان دادند.
در آزمون فرضیه چهارم ،مقدار بار عاملی  1/71۵بهدست آمد ،این فرضیه تائید شد .بنابراین ،چابکی سازمانی
نه تنها مستقیمأ عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی مورد مطالعه را افزایش میدهد بلکه از طریق
پاسخگویی عملیاتی نیز اگر چه ضعیفتر اما تأثیر مثبت بر عملکرد سازمانی دارد ،نتایج پژوهش شین و همکاران
( )117۵نیز چنین است.
پیشنهادها

امروزه چابکی امری مهم در موفقیت سازمان میباشد ،شناخت این پدیده و عوامل انگیزشی انجام آن ،در
درک بهتر مفهوم چابکی و شناخت ویژگیها و محدودیتهای آن کمک میکند .بنابراین ،با توجه به تائید تأثیر
مثبت چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی ،به مدیران سازمانها ،پیشنهاد میشود ،ابعاد چابکی راهبردی (قابلیت-
های فناوری ،نوآوری ،یادگیری سازمانی و توازون داخلی) را بطور همزمان مورد توجه قرار دهند .زیرا از این
طریق میتوان فرصتهای خوبی را جهت بهبود عملکرد سازمان ایجاد نمود .از آنجا که در تولیدات و خدمات
تحوالت گستردهای به وجود آمده و دائمأ در حال تغییر است ،سازمانها بایستی بهمنظور باال بردن توان رقابتی
خود و کسب سهم بیشتر بازارهای داخلی و خارجی و همسویی با محیط پویای تجاری در پذیرش چابکی
راهبردی و بهبود عملکرد عملیاتی(پاسخگویی عملیاتی) برای کسب مزیت رقابتی و ارتقا عملکرد سازمانی خود
کوشا باشند .سازمانهای تولیدی استان خوزستان برای بقا در شرایط کنونی بازار نیازمند دستیابی به یک مزیت
رقابتی هستند ،که بتوانند در این فضای رقابتی و متغیر به حیات خود ادامه دهند و همچنین بتوانند در بازارهای
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داخلی و خارجی سهم بیشتری داشته باشند .چابکی راهبردی میتواند برای این شرکتها بهعنوان یک عامل
کلیدی جهت موفقیت در مقابل رقبا در پاسخ سریع به نیازها و تقاضاهای مشتری در بازار باشد .با توجه به
تغییرات سریع فناوری و محیط پویای رقابتی کنونی ،نیاز به شکلگیری سازمانهای چابک با چابکی راهبردی
بهخوبی احساس میشود .در راستای این رقابت تنگاتنگ ،پاسخگویی سریع به نیازهای روز افزون و متغیر
مشتری الزمه کسب مزایای رقابتی برای سازمان است .در این زمینه ،در صورت لزوم سازمانهای تولیدی استان
خوزستان بایستی چابکی راهبردی را مورد توجه و تأکید قرار داده تا بتوانند پاسخگویی عملیاتی(عملکرد عملیاتی)
خود را بهبود بخشیده ،با تغییر فرایندها و زیرساختهای خود عملکرد سازمانی را افزایش دهند و خود را بهطور
مناسب در جهت پاسخگویی به مجموعهای مشخص از نیروهای داخلی و خارجی ،در جهت چابکی راهبردی
طراحی کنند.
این پژوهش در شرکتهای تولیدی بزرگ استان خوزستان انجام شده است ،بنابراین ،پیشنهاد میگردد
پژوهشگران دیگر ،این مدل را در صنایع مشابه در سطح ملی بررسی کنند .چابکی راهبردی با چهار بعدِ؛ قابلیت-
های فناوری ،نوآوری ،یادگیری سازمانی و توازون داخلی در شرکتهای مورد مطالعه ارزیابی شد ،پیشنهاد می-
شود ،ابعاد دیگر چابکی راهبردی مانند؛ تقویت مکمل ،تغییر موفقیتآمیز ،خالقیت نوآورانه و ابتکار بنیادی مطالعه
گردد .این پژوهش در سازمانهای خدماتی انجام و با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
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