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 چکیده

ی هاشرکتچابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی از طریق پاسخگویی عملیاتی  تأثیربا هدف بررسی  حاضر پژوهش
تولیدی بزرگ استان  شرکت 7۸1پژوهش کاربردی را  آماری این جامعه. تولیدی بزرگ استان خوزستان، انجام شده است

شرکت با استفاده  711ست که هاشرکتواحد آماری جامعه، مدیران عملیاتی/ مالی/بازاریابی آن . دهدخوزستان تشکیل می
ای در اختیار مدیر عملیاتی/ مالی/بازاریابی نمونه انتخاب شد و پرسشنامه عنوانبهاز فرمول کوکران برای جوامع محدود، 

( است که روایی محتوایی آن را 117۵ه شین و همکاران )ها، پرسشنامآوری دادهقرار گرفت. ابزار جمع هاشرکتهر یک از 
ها و داده تحلیلکردند و روایی سازه آن، از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد.  تائیدخبرگان و اساتید دانشگاهی 

چابکی  نتایج نشان داد. صورت پذیرفت روش معادالت ساختاری و SPSS  22افزارها با بهره گرفتن از نرمآزمون فرضیه
چابکی بخشد. ی را بهبود میسازمانطور مستقیم و غیر مستقیم )از طریق پاسخگویی عملیاتی(، عملکرد ه راهبردی ب

ی سازمانعملکرد دهد. همچنین، پاسخگویی عملیاتی موجب ارتقا ی را افزایش میسازمانراهبردی، پاسخگویی عملیاتی 
 شود.می

 چابکی راهبردی؛ پاسخگویی عملیاتی؛ عملکرد سازمانی. ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1

هستند و باید بتوانند خیلی سریع راهبردها و اقداماتی را  روروبهها با تغییرات محیطی سریع ه سازمانامروز
یه انجام داده و سعی در بهبود سرعت، کارایی و اثربخشی اطالعات و مواد اول هاآنبرای پذیرش و هماهنگی با 

تواند منجر به ایجاد ها میبرای توسعه و افزایش عملکرد خود دارند. افزایش سرعت و زمان انجام فعالیت موردنیاز
ها مستلزم چابکی و روند انجام فعالیتمزیت رقابتی برای شرکت شود. دستیابی به اهداف، موفقیت و تسهیل در 

چابکی شرکت را با چابکی راهبردی مطابقت  ها باید[. از این رو، سازمان01] هستراهبردهای آن در شرکت 
، در چندوجهی هایباقابلیت[. چابکی راهبردی، توانایی، مهارت، پارادایم و سیستم مدیریت یکپارچه 1۶دهند ]
های های فناوری، نوآوریهایی مانند قابلیتاز طریق فعالیت [. چابکی راهبردی۳] است وکارکسبمحیط 

ازمانی و توازون داخلی، پاسخگویی عملیاتی و عملکرد شرکت را افزایش، مزایایی رقابتی را مشارکتی، یادگیری س
[. چابکی 01دهد ]افزایش می را پذیری سازمان را بیشتر و قدرت واکنش سازمان در محیطایجاد، انعطاف
های تولید، افزایش تواند، موجب کاهش زمان و هزینههای فناوری سازمان میبر قابلیت تأکیدراهبردی، با 

[. با وجود منابع طبیعی ۶۶و پاسخگویی سریع به مشتریان باشد ] محصوالت ینیگزیو جا یچابک ،یرپذیانعطاف
محدود برای توسعه اقتصادی، یادگیری سازمانی یک عامل کلیدی، موجب ترکیب دانش داخلی و مانع اتالف 

راستایی و راهبردی در راهبردهای اصلی سازمان، هم [. چابکی۶0شود ]منابع، افزایش کارایی و اثربخشی می
کند. این توانایی، سازمان را قادر به درک درست و صحیح از محیط توازن داخلی و خارجی برای سازمان ایجاد می

 بقا برای ضرورتی واقع چابکی راهبردی  [. در1۳کند ]موقع در مقابل آن میمتغیر خود و واکنش مناسب و به

 و کیفیت خدمات، و محصوالت سریع های تحویلچالش با برخورد در متغیر هایمحیط در رقبا، مقابل سازمان در
ها باعث ایجاد توانایی سازگاری و های جدید تولید در سازماناست. شناخت استفاده از روش مشتری رضایت

ها، کارایی و اثربخشی منجر خواهد شد. قابلیت انطباق با محیط شده و در نهایت به افزایش عملکرد سازمان
تولیدی بزرگ  هایسازمانچابکی راهبردی بر عملکرد  تأثیرحاضر، نامعین بودن پژوهش بنابراین، مسئله اصلی 
 .هستاستان خوزستان است 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش .2

و  یکه در آن چابک ظاهر شد 1انبوه دیتول یهاستمیبار در س نیاول ،یاصطالح چابک. چابکی راهبردی

سنجش  ییتوانا فردمنحصربه یژگیو یدارا یچابک [.1۵] ددنشیمتناوب استفاده م طوربهاغلب  یریپذانعطاف
و  وکارکسبپاسخ به تغییرات مؤثر محیط  به معنای توانایی [ و۶1] هااز فرصت یبردارکشف و بهره یبازار برا
)جنبه  یسازمان یسازگار ،مرتبط مودر دو مفه شهیر یسازمان یچابکمفهوم [. 03هاست ]به فرصت هاآنتبدیل 
-[. چابکی سازمان توانایی سازمان در توسعه و بهره۶3دارد ]( رانهیشگی)جنبه پ یسازمان یریپذ( و انعطافیواکنش

ی هاشرکت[. 7۸بینی است ]پیش غیرقابلمنظور رقابت در محیط نامطمئن و برداری از ساختار دانش خود به
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تولیدی چابک برای افزایش چابکی با ابعاد مختلف، برای بقا و رشد در عرصه تجارت جهانی کنونی با اوضاع 
، تغییر 2مکمل تیتقو 1113و همکاران در سال  1[. لنگنیک هال17اند ]تالش کرده بینی بازارپیش غیرقابل

و  6عاد چابکی راهبردی معرفی کردند. اما شیناب عنوانبهرا  5و ابتکار بنیادی 4نوآورانه تیخالق، 3موفقیت آمیز
های فناوری، نوآوری، یادگیری سازمانی و های متفاوت چابکی مانند؛ قابلیتاز جنبه 117۵همکاران در سال 

اند. در این پژوهش نیز از معیارهای سنجش چابکی راهبردی در سازمان استفاده کرده عنوانبهتوازون داخلی 
 سنجش چابکی راهبردی استفاده شده است.  معیارهای مذکور برای

-سرعت و بهاست که به زیمتما یهاهیو رو ندهایها، فرآمهارتی؛ اتیعمل گوییپاسخ. پاسخگویی عملیاتی 

ی مشتر یازهاین در پاسخگویی سریع و کم هزینه به ندیفرا کی یو خروج یورود یازهاین راتییبه تغ یراحت
کار، حمل  یروین ،آالت و تجهیزات تولیدنیمانند ماش یدیمنابع تول تیریمد ییتوانا[. 11دهد ]واکنش نشان می

 یعملکرد یبرا یاهیپاتواند میکه است  ییتوانا نیاساس ا ،نانیبا توجه به عدم اطم مستمر دیمواد و تول
به موقع حجم و انواع محصوالت در ارائه  شرکت کی ی، تواناییاتیعمل ییپاسخگو[. ۵1]کند  جادیا ریپذانعطاف
[. اکثر صاحب نظران اعتقاد دارند که پاسخگویی عملیاتی مترادف با عملکرد 0۳] هست انیمشتر موردنیاز

پذیری برای سنجش پاسخگویی عملیاتی، معیارهای انعطاف 1171و همکاران در سال  7عملیاتی است. زلبست
ها، کاهش زمان انتظار و طراحی جدید و ی، کاهش هزینهباال، سیکل زمانی کوتاه مدت، مسئولیت پاسخگوی

 8پراژوگو کار برده شده توسطپذیری یک معیار برای سنجش عملکرد عملیاتی بهاند. انعطافکار بردهنوآوری را به

پذیری محصول، زمان های انعطافاز معیار 117۵. شین و همکاران در سال هست 117۸در سال  و همکاران
گیری محصول و نوآوری، پاسخ سریع به تقاضای خارجی بازار و قوانین زیست محیطی برای اندازه کوتاه طراحی

گیری عملکرد عملیاتی نزدیک هستند و در این های اندازهاند، که به شاخصی استفاده کردهاتیعمل ییپاسخگو
 اند.پژوهش نیز استفاده شده

رو پذیری برای روبهعملیاتی، سطح باالیی از انعطافپاسخگویی . چابکی راهبردی و پاسخگویی عملیاتی

مثبت بر پاسخگویی عملیاتی دارد و  تأثیر[. چابکی راهبردی 7۶کند ]شدن با نیازهای مشتریان و بازار فراهم می
[. چابکی، عملکرد سازمان را 0۵، 7۵هایی که از چابکی برخوردار هستند، عملکرد عملیاتی بهتری دارند ]سازمان

[. 01دهد ]مثبت قرار می تأثیرموقع محصوالت و خدمات و تسهیل در انجام وظایف تحت حویل بهبا ت
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سازد. پاسخگویی پذیر میشکل روشن و واضح را امکان های چابکی بهپاسخگویی عملیاتی پیگیری راهبرد
اساسأ با بهبود  عملیاتی یک نماینده برای عملکرد عملیاتی با این منطق است که پیگیری چابکی راهبردی

پذیری برای [. پاسخگویی عملیاتی یک سطح پیشرفته انعطاف07، 1پاسخگویی در عملیات سر و کار دارد ]
است، چابکی سازمانی  اظهار داشته 117۶در سال  1[. اوکوتوه71های مشتری و بازار است ]برآوردن درخواست

در پذیرش تغییرات غیرقابل انتظار در دستیابی و فراهم  زیادی بر عملکرد عملیاتی دارد و توانایی سازمان تأثیر
و  3نمانیاو  1171در سال و همکاران  2طبق اظهار وایتن بخشد.کردن افزایش عملکرد عملیاتی را بهبود می

به نوبه خود عملکرد  ودارد  یاتیشرکت ارتباط مثبت با عملکرد عمل کیچابک  دیتول ،1177در سال همکاران 
 نیشتریب یاتیعمل معیارهای عملکردهمه میان از  ی،اتیعمل ییپاسخگو. بخشدیبهبود منیز را شرکت  یابیبازار

ه و چابکی سازمان منجر به افزایش عملکرد عملیاتی و عملکرد داشت راهبردی یبه چابک یابیدست یرا برا جهینت
 [.01سازمان خواهد شد ]

 برنامه ایجاد کرده و پشتیبان افزاییهم عظیم نیروی ها،سازمان عملکرد مستمر . بهبودعملکرد سازمانی

 یک مدیریت راهبردی، زیرمجموعه وکارکسبعملکرد  شود.سازمانی می تعالی هایفرصت ایجاد و توسعه و رشد
عنوان دستیابی به اهداف سازمان )سودآوری، افزایش سهم فروش و بازار( و مفهوم کلی اثربخشی سازمانی و به

-حداکثرسازی منافع ذی مسئولیت وکارکسب[. عملکرد 73شود ]راهبردی کلی شرکت، تعریف میتحقق اهداف 

[. عملکرد سازمانی به میزان دستیابی یک 11[ و به معنای میزان کارایی شرکت تعریف شده است ]۶۵نفعانشان ]
های؛ )رشد بازار با شاخصاست. معموأل عملکرد  سازمان به اهداف رقابتی، عملیاتی، بازار و مالی تعریف شده

گذاری، بازده دارایی و بازده فروش(، برای های؛ )بازده سرمایهفروش و سهم بازار( و عملکرد مالی با شاخص
سهم بازار و بازده فروش و  117۸در سال  و همکاران 4پراژوگو[. ۸اند ]ی استفاده شدهسازمانسنجش عملکرد 

سهام، نرخ باالی جذب مشتری، نرخ باالی حفظ مشتری برای ارزیابی  از بازده فروش، بازده 117۵شین در سال 
سازمان و معیارهای سنجش آن،  اند. بر اساس مبانی نظری و تجربیِ عملکردعملکرد سازمان استفاده کرده

، عملکرد شرکت، عملکرد تجاری و در برخی موارد عملکرد صادرات )بازده دارایی، بازگشت وکارکسبعملکرد 
[. در این پژوهش برای 1اند ]گیری شدهگذاری، بازده فروش و فروش( نیز با معیارهای مشابه اندازهسرمایه

استفاده شده  117۵سازمانی از معیارهای استفاده شده در پژوهش شین و همکاران در سال  سنجش عملکرد
 است. 

 1171و وایتن در سال  1177های اینمان در سالپژوهش جینتا. پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی

شود. بهبود پاسخگویی عملیاتی، عملکرد ی میسازماننشان داد که پاسخگویی عملیاتی، موجب بهبود عملکرد 
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اغلب مستلزم توانایی تغییر  های مشتریموقع به درخواست[. پاسخگویی سریع و به01] بخشدسازمان را ارتقا می
گردد. می هاآنفرایندهای موجود سازمانی و در نهایت تولید و تحویل کاالها و خدمات به  سریع و طراحی مجدد

و همکاران  1[. نوانیر71اند ]گران مشابهو پاسخگویی عملیاتی از نظر بسیاری از پژوهش یاتیعملکرد عملمفهوم 
عملیاتی بر عملکرد سازمانی  مثبت عملکرد تأثیر 7۶3۵و صابر راد در سال  1110در سال  2، کارک117۶در سال 

نیز رابطه  1177های اینمان و همکاران در سال کردند. نتایج بررسی تائیدهای خود را بر اساس نتایج پژوهش
 با عملکرد سازمانی )مالی و بازاریابی( را نشان داد.  یاتیعملکرد عملمثبت 

-های خود را دائمأ تغییر میاولویتها . در دنیای کنونی که مشتریچابکی راهبردی و عملکرد سازمانی

اند. امروزه، تمایل به داشتن ها با پذیرش چابکی سازمانی، عملکرد سازمانی خود را افزایش دادهدهند، سازمان
ها در رسیدن به عملکرد سازمانی باال با استفاده از چابکی سازماننگرش راهبردی برای تغییر جهت توانمندی 

[. چابکی راهبردی، 3[. ارتباط تجربی بین چابکی راهبردی و عملکرد سازمان وجود دارد ]7] هستسازمانی 
بر ارتباط بین اجزاء چابکی و  1171در سال 3و پینسیولت  [. تالون00شود ]موجب افزایش عملکرد سازمان می

و عملکرد مالی را در ارتباط بین چابکی راهبردی  1171در سال  4کردند. روبرت و گرور تأکیدعملکرد شرکت 
رابطه مثبت بین نوآوری و یادگیری  1177در سال  5والی -جمینز و سانز -خود نشان دادند. جمینزپژوهش 

و  7هازنو  117۸در سال  6ی را نشان دادند. راویچاندرانسازمانسازمانی )ابعاد چابکی راهبردی( بر عملکرد 
عملکرد  ی،سازمان یچابک د.دنکر تائیدرا  یو عملکرد سازمان یسازمان یرابطه مثبت چابک 1171در سال همکاران 

 [.01، 7۸دهد ]ی را افزایش میسازمان

 تأثیر 117۵شین و همکاران در سال . ی و پاسخگویی عملیاتیسازمانچابکی راهبردی، عملکرد 

غیرمستقیم چابکی راهبردی از طریق پاسخگویی عملیاتی را  تأثیرمستقیم چابکی راهبردی بر عملکرد مالی و 
طور مستقیم یا از طریق دانند. یک راهبرد ممکن است بهرا نتیجه این تأثیرات می سازمان عملکرد و بهبود تائید

مستقیم و غیر مستقیم از طریق  یراهبرد یچابک[. 0مدیریت اثربخش منابع، موجب بهبود عملکرد سازمان گردد ]
عملکرد  تأثیر 117۶بخشد. نتایج پژوهش نوانیر و همکاران در سخگویی عملیاتی عملکرد شرکت را ارتقا میپا

 تأثیرقرار دادند. پاسخگویی عملیاتی نقش میانجی بین  تائیدعملیاتی بر عملکرد سازمانی صنایع تولیدی را مورد 
بخشد. رد عملیاتی و سازمانی را بهبود می[. چابکی راهبردی، عملک۶چابکی راهبردی بر عملکرد شرکت دارد ]

تسهیل کننده در دستیابی به اهداف سازمانی بررسی و معرفی  زیادی چابکی را عامل مهم هایپژوهشاگرچه 
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بر پاسخگویی عملیاتی و  هاآن تأثیراند، اما تحقیقات کمی به مطالعه عوامل مؤثر بر چابکی راهبردی و کرده
 [. 11] اندعملکرد شرکت پرداخته

 پیشینه تجربی پژوهش
را بررسی و  و عملکرد یاطالعات در بهبود چابک یفناور سازیپیاده تینقش قابل( 117۸و همکاران ) 1کروز

( 117۸و همکاران ) 2شود. تورزسازمان می ملکردارتقا عو  یبهبود چابک موجباطالعات  یفناورنشان دادند، 
عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمان را بررسی و افزایش عملکرد سازمانی به موجب  وکارکسبرابطه هوش 

رابطه بین فناوری اطالعات، ظرفیت نوآوری و چابکی  117۸در سال  کردند. راویچاندران تائیدعملکرد عملیاتی را 
اال در فناوری گذاری بی با سرمایههاشرکتی بزرگ آمریکایی را مطالعه و نشان داد هاشرکتسازمانی در 

رابطه  1171در سال  3اطالعات و ظرفیت نوآوری باال چابکی بیشتر و عملکرد شرکت باال دارند. آذر و سیاباسچی
گذاری، بازده فروش و فروش( بین نوآوری سازمانی و فناوری بر عملکرد صادرات )بازده دارایی، بازگشت سرمایه

معادالت ساختاری تحلیل و رابطه مثبت بین نوآوری سازمانی،  شرکت صادراتی سوئدی را با استفاده از 17۸در 
 ی باسازمان یمعمار 1171کردند. هازن و همکاران در سال  تائیدفناوری و عملکرد صادرات )مالی و بازاریابی( را 

شرکت آمریکایی را با استفاده  ۶1سازمانی در و عملکرد  یبه چابک یابیدست یبرا یستگیبر شا یمبتن کردیرو کی
 و همکاران 4کردند. فانک تائیداز معادالت ساختاری مطالعه و رابطه مثبت چابکی سازمانی و عملکرد سازمانی را 

استان و شهرداری چین را  7۳یادگیری سازمانی بر فرایند فناوری و عملکرد عملیاتی در  تأثیر 117۳در سال 
-توانند اتوماسیون فرایند و عملکرد عملیاتی را افزایش گرا میهای یادگیریها و تیمد، سیستمبررسی نشان دادن

گر چابکی سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی نقش تعدیل 5جنتی مشکانی و خدادادی 117۳در سال دهند. 
ری مطالعه و رابطه مثبت قابل توجهی و عملکرد سازمانی در اداره مالیات اصفهان را با استفاده از معادالت ساختا

 با یسازمان یریادگکردند. رابطه مثبت بین چابکی سازمانی و ی تائیدی را و عملکرد سازمان یسازمان یریادگبین ی
های فناوری، چابکی راهبردی )قابلیت تأثیر 117۵در سال  شد. شین و همکاران تائیدی نیز عملکرد سازمان

متوسط و  هایسازمانو توازون داخلی( بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمان در  نوآوری، سازمان یادگیرنده
مدیر میانی و ارشد با استفاده از پرسشنامه و روش معادالت ساختاری بررسی و  100کوچک کشور کره را از نظر 

و  6رد. جوانای داقابل مالحظه تأثیرنشان داد که چابکی سازمان بر پاسخگویی عملیاتی و عملکرد شرکت 
 771فرآیند ساختار دانش بر عملکرد سازمان با نقش میانجی چابکی سازمان در  تأثیر 117۵همکاران در سال 

شرکت بزرگ در اسپانیا با کمک پرسشنامه و معادالت ساختاری مطالعه و نشان داد که دانش بر عملکرد سازمان 
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بخشد. نوانیر و همکاران طور مستقیم و غیرمستقیم ارتقا میدارد و همچنین چابکی نیز عملکرد سازمان را به تأثیر
شرکت  7111از نظر مدیران تولید در  وکارکسبهای ناب بر عملکرد عملیاتی و عملکرد شیوه تأثیر 117۶در سال 

مثبت  تأثیرهای ناب بر عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمانی تولیدی ونزوئال را بررسی کردند و نشان داد شیوه
دارد.  وکارکسبهای ناب بر عملکرد شیوه تأثیرای دارد. همچنین عملکرد عملیاتی نقش میانجی در ابل مالحظهق

چابکی سازمانی بر عملکرد عملیاتی برند تجاری شرق آفریقا را مطالعه و نشان داد  تأثیر 117۶در سال  1اوکوتوه
-یستگیشا تأثیر 1171در سال  و همکاران 2ور راموسزیادی بر عملکرد عملیاتی دارد. بولی تأثیرچابکی سازمانی 

شرکت فناوری  117در  بهبود عملکرد شرکت یبرا یسازمان یبر نوآور یسازمان یریادگیو  فناوری زیمتما یها
مستقیم و از طریق نوآوری بر  طوربهی سازمان یریادگیو  فناوری زیمتما یهایستگیشااسپانیا بررسی و نشان داد 

را  تایلند در رقابتی مزیت و عملکرد بر چابک تولید ( تأثیر1177) 3اس آن مثبت دارند. پلوی تأثیرعملکرد شرکت 
 در دوام برای حلی راه را چابک تولید و سازمان چابکی به وابسته را رقابتی مزیت و عملکرد و کرده ارزیابی مثبت

( رابطه بین نوآوری و یادگیری سازمانی با عملکرد 1177) 4والی -جمینز و سانز -جیمینز .داندمی رقابتی بازار
شرکت اسپانیایی را با استفاده از معادالت ساختاری بررسی و نشان داد بین نوآوری و یادگیری  0۵7سازمانی در 

( رابطه 1177ن و همکاران )رابطه مثبت وجود دارد. اینما وکارکسبسازمانی )بعد چابکی راهبردی( با عملکرد 
موقع، با عملکرد عملیاتی و عملکرد مالی و عملکرد بازاریابی با نقش میانجی تولید چابک موقع و خرید بهتولید به

ی تولیدی ایالت متحده را ارزیابی و نشان داد تولید چابک رابطه مستقیم هاشرکتاز نظر مدیران تولید و عملیات 
( 111۸) 5دیوش. عملکرد عملیاتی رابطه مثبت با عملکرد سازمانی )مالی و بازاریابی( دارد. دارد با عملکرد عملیاتی

 یموفقیت و برتری ضرور یبرا ی راسنجیده و راهبرد چابکرا را بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی  یتأثیرات چابک
 یهاشرکتدر  یو عملکرد تجار یاتیناب بر عملکرد عمل دیتول یهاوهیش تأثیر( 7۶3۵صابرراد )تشخیص داد. 

عملکرد ، ناب دیتول یهاوهینشان داد که ش و یبررس یتان خوزستان را با استفاده از معادالت ساختارتولیدی اس
رابطه مثبت و  یو عملکرد تجار یاتیعملکرد عمل نیب نیهمچن بخشند.ارتقا می را یو عملکرد تجار یاتیعمل

که کند. از آنجاییبینی میپیش دی متفاوت از چابکی است و تغییرات در بازار راچابکی راهبر وجود دارد. یمعنادار
چابکی راهبردی بر  تأثیراین مهم در صنایع بسیار کم مطالعه شده است. بنابراین پژوهش حاضر، به بررسی 

(. با توجه 7 پردازد )نموداری بزرگ تولیدی استان خوزستان میهاشرکتی سازمانپاسخگویی عملیاتی و عملکرد 
 شوند:های زیر مطرح میبه آنچه در بخش پیشینه نظری و تجربی بیان شد، فرضیه
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 . مدل مفهومی پژوهش7نمودار 

 

 مثبت معناداری دارد. تأثیرفرضیه اول: چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی 
 مثبت معناداری دارد. تأثیرفرضیه دوم: چابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی 

 مثبت معناداری دارد. تأثیری سازمانفرضیه سوم: پاسخگویی عملیاتی بر عملکرد 
 مثبت معناداری دارد. تأثیری از طریق پاسخگویی عملیاتی سازمانفرضیه چهارم: چابکی راهبردی بر عملکرد 

 
 شناسی پژوهشروش .3

های ها، از جمله پژوهشگردآوری داده چگونگیبا توجه به  وحاضر از لحاظ هدف کاربردی  پژوهش
-از آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم ،هاداده تحلیل و بررسیبرای رود. شمار میبه همبستگی -توصیفی

را نشان  شناختیتغیرهای جمعیتدرصد فراوانی م ،آمار توصیفیاست.  شده استفاده Lisrel و SPSS افزارهای
گیرد. ها را در بر میبرای آزمون فرضیه 1های روایی و مدل معادالت ساختاریآزمون ،و آمار استنباطیدهد می

ی تولیدی بزرگ استان خوزستان است. هاشرکتمیانی و عالی عملیاتی/ مالی/ بازاریابی جامعه آماری مدیران 
 شدند. نمونه آماری ، مطابق فرمول کوکرانشرکت 711تعداد  است کهشرکت  7۸1 هاشرکتتعداد این 
در پژوهش حاضر  گیریروش نمونه .ای در اختیار مدیر عملیاتی/ مالی/بازاریابی هر شرکت قرار گرفتپرسشنامه

شانس برابر جهت  هاشرکتتصادفی ساده است، زیرا که هم امکان فهرست کردن جامعه وجود داشت و هم تمام 
 منابع اینترنتیها و های شامل کتب و مقالمنابع کتابخانهپژوهش،  مبانی نظریبرای تدوین خاب شدن داشتند. انت

روش میدانی  ی پژوهش به کمکهاداده ها پاسخ دادند.نظران به پرسشمطالعه شد، سپس استادان و صاحب

                                                                                                                                                 
7 Structural Equation Modeling 
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  پاسخگویی عملیاتی

پذیری محصولانعطاف 

 زمان کوتاه طراحی
 محصول و نوآوری

 پاسخ سریع به تقاضای
 بازارخارجی 

قوانین زیست محیطی 

 عملکرد سازمانی
 

بازده فروش 
بازده سهام 
 نرخ باالی جذب

 مشتری

 نرخ باالی حفظ
 مشتری

 7فرضیه 

 ۶فرضیه  1فرضیه 

 0فرضیه 
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است. دلیل  117۵ران در سال شین و همکا هایپژوهشگردید و پرسشنامه پژوهش برگرفته از آوری جمع
تر بودن پرسشنامه و نادر بودن پژوهش مشابه با استفاده از یک پژوهش برای طراحی پرسشنامه، استاندارد و کامل

سؤال، و  3سؤال، پاسخگویی عملیاتی  7۶. در این پرسشنامه، برای سنجش چابکی هستمتغیر چابکی راهبردی 
= کامالً 7ای لیکرت از درجهگیری پرسشنامه، پنجت. مقیاس اندازهسؤال، مطرح شده اس ۵ی سازمانعملکرد 

و مدل معادالت  SPSSافزارهای ها از نرمکامأل موافق است. در این پژوهش برای تحلیل داده ۵مخالف تا 
  دهد.دهندگان را نشان میپاسخ های آماری صفاتاندازه 7جدول ساختاری استفاده شد. 

 دهندگانپاسخ آماری صفاتهای اندازه .7 دولج

 درصد فراوانی صفات

 جنسیت
 ۳/۸1 مرد

 0/73 زن

 توزیع سنی

7۸-1۵ ۶/1 

 1/71 سال 1۳-۶۵

 ۵/01 سال ۶۳-0۵

 1/01 سال 0۵بیشتر از 

 تحصیالت
 ۳/۶7 دیپلمفوق

 11/۳7 لیسانس

 1/۳ لیسانس و باالترفوق

 71۶ های مورد تحلیلکل داده 

 

 هاو یافته هاتحلیل داده  .4

 sigشود. با توجه به این جدول مقدار مشاهده می 1در جدول پژوهش نتایج آزمون میانگین برای متغیرهای 
شود. مقادیر حد باال رد می ۶است؛ ازاین رو، فرض صفر، یعنی ادعای برابری میانگین با  1۵/1برای همه متغیرها 

تر و وضعیت میانگین متغیرها از مقدار آزمون شده بزرگ و پایین همه متغیرهای پژوهش مثبت است، بنابراین،
 مطلوبی دارند. 

 
 برای متغیرهای پژوهش t. آزمون 1جدول 

 

 
 
 
 
 

 متغیر

 3ارزش آزمون شده =

t 
df 

 درجه آزادی

sig 

 سطح معناداری

 میانگین

 اختالف

%59فاصله اطمینان   

 حد باال حد پایین

7۶7/77 چابکی راهبردی  711 111/1  ۵317/۶  0۸۳/1  ۳31/1  

۶0۵/1۸ پاسخگویی عملیاتی  711 111/1  71۸/0  13۵/7  1۳1/7  

1۶1/10 یسازمانعملکرد   711 111/1  10/0  701/7  ۶01/7  
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نشان داده شده  ۶پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد که در جدول برای سنجش 
و اگر این  تائیددرصد باشد، سازگاری درونی و تک بعدی بودن بلوک  11است. اگر آلفای کرونباخ بیشتر از 

 شود.می تائیددرصد باشد، پایایی مرکب مدل  11شاخص بیشتر از 

 
 مرکب و آلفای کرونباخ. پایایی ۶جدول 

 آلفای کرونباخ نام متغیر

 1۳0/1 چابکی راهبردی

 117/1 پاسخگوی عملیاتی

 111/1 یسازمانعملکرد 

 

دست آمده ه شود. اگر مقدار بدو با استفاده از آزمون پیرسون مشاهده میروابط بین متغیرها دوبه 0در جدول 
افتد و با افزایش مقدار هر متغیر، مقدار متغیر دیگر نیز اتفاق میطور هم جهت مثبت باشد، تغییرات دو متغیر به

کنند، و با افزایش منفی باشد، دو متغیر در جهت عکس همدیگر عمل می rیابد و برعکس اگر مقدار افزایش می
ی بین ایابد و برعکس اگر مقدار بدست آمده صفر باشد، هیچ رابطهمقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر کاهش می

 دو متغیر وجود ندارد. 
 

 . نتایج آزمون ضریب همبستگی0جدول 

 متغیرها
ضریب همبستگی 

 ((rپیرسون 

 سطح معنی داری

( sig) 

 000/0 517/0 مثبت معناداری دارد. تأثیرچابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی 

 000/0 435/0 مثبت معناداری دارد. تأثیرچابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی 

 000/0 620/0 مثبت معناداری دارد. تأثیرپاسخگویی عملیاتی و عملکرد سازمانی 

 
شود، ضریب همبستگی بین متغیرها مثبت است یعنی با افزایش یک مشاهده می 0که در جدول  طورهمان

بررسی مناسب بودن سواالت انتخابی برای سنجش متغیرهای مورد  منظوربهیابد. متغیر دیگری نیز افزایش می
مقادیر بار عاملی برای تمام سؤاالت آورده شده  ۵شده است. در جدول  مطالعه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده

 است. 
 

 . تحلیل عاملی تأییدی سواالت۵جدول 

 مقدار معناداری بار عاملی استاندارد سوال عامل

 راهبردیچابکی 
IA 31/1 ۵1/71 

OL ۳1/1 ۸1/1 
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 مقدار معناداری بار عاملی استاندارد سوال عامل

CI ۶۶/1 3۵/۶ 

TC 1۸/1 ۶3/71 

 عملکرد سازمانی

FP1 ۳1/1 1۸/1 

FP2 ۸1/1 ۵1/71 

FP3 ۳7/1 07/1 

FP4 ۵1/1 1۸/۵ 

FP5 ۵1/1 71/۳ 

 

 پاسخگویی عملیاتی

OR1 11/1 1۶/3 

OR2 11/1 07/3 

OR3 1۵/1 ۶1/71 

OR4 ۸۳/1 1۳/71 

OR5 1۸/1 3۵/71 

OR6 ۳1/1 ۸3/۸ 

OR7 ۶۳/1 ۶۶/0 

OR8 ۶0/1 17/0 

OR9 ۶۶/1 30/۶ 

 

توانند متغیرها را خوبی میهستند، بنابراین، سؤاالت به ۶/1اینکه همه بارهای عاملی بیشتر از با توجه به 
پژوهش(، مدل بیرونی یا همان گیری های اندازهروایی و پایایی مدل بیرونی )مدل تائیدگیری کنند. پس از اندازه

ترسیم شد. در  Lisrelشود. مدل درونی پژوهش با کاربرد نرم افزار مدل معادالت ساختاری پژوهش ارزیابی می
 .شده است داده نشان معناداری عدد و (1و  7های ساختاری )شکل این بخش مدل معادالت

  

 
 داری(. مدل معادالت ساختاری )معنی7شکل 
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 مدل معادالت ساختاری )ضریب استاندارد(. 1شکل 

 
 . نتایج فرضیه های پژوهش۳جدول 

 نتیجه آزمون ضریب استاندارد (t-valueمقدار معناداری ) های پژوهشفرضیه

 تأثیری سازمان چابکی راهبردی بر عملکرد
 مثبت و معنادار دارد.

 فرضیه تائید 07/1 ۶/ ۳۳

 تأثیرچابکی راهبردی بر پاسخگویی عملیاتی 
 .مثبت و معناداری دارد

 فرضیه تائید ۶1/1 3۵/1

ی سازمانپاسخگویی عملیاتی بر عملکرد 
 .مثبت و معناداری دارد تأثیر

 فرضیه تائید ۶۳/1 07/۶

 
مقدار  کهآزمون سوبل استفاده شد. از آنجا برای بررسی فرضیه چهارم نقش میانجی پاسخگویی عملیاتی، از

 شد.  تائیدبیشتر است، فرضیه میانجی نیز  3۳/7از  موردنظر
 

Z =  
0/30×0/36

√(0/362×0/112)+(0/302×0/102)+(0/112×0/102)
 =2/125 

 

گیرد. به این متغیر میانجی متغیری است که بین دو متغیر مستقل و وابسته قرار می. تحلیل متغیر میانجی

( روی متغیر وابسته Mگذارد و سپس متغیر میانجی )می تأثیر( Mروی میانجی ) (Xمعنی که ابتدا متغیر مستقل )
(Y) گیرد. برای متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی صورت می تأثیرگذارد. در واقع، می تأثیر

بررسی نقش میانجی معموال از سه مرحله در روش آزمون سوبل استفاده شد. در مرحله اول، پس از بررسی مسیر 
(، معناداری 111/1و سطح معناداری  0۶۵/1ی ضریب همبستگی )سازمانچابکی راهبردی و عملکرد  مستقیم بین

شد؛ و در مرحله دوم پس از اضافه کردن متغیر میانجی، مسیر متغیر چابکی راهبردی به پاسخگویی  تائیدمسیر 
 تأثیر( بررسی شد و نشان داد هر دو مسیر معنادار است. در مرحله سوم پس از بررسی =t 3۵/1و   ۶/1عملیاتی ) 

و  ۶۳/1ی در حضور پاسخگویی عملیاتی ضریب مسیر برابر با )سازمانمستقیم پاسخگویی عملیاتی بر عملکرد 
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07/۶ =t ی و هم مستقیم مستقیم از طریق پاسخگویی عملیاتشد. چابکی راهبردی هم غیر تائیدنیز  تأثیر(،  این
ی سازمانبین چابکی راهبردی بر عملکرد  تأثیردارد. از این رو، پاسخگویی عملیاتی در  تأثیری سازمانبر عملکرد 

 اما این نقش ضعیف است. نقش میانجی دارد.
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های جدید مچنین چالشمؤثر بر تغییرات مستمر و غیرمنتظره و ه طوربهها باید اینکه سازمانبا توجه به
مشتریان با هزینه اندک فایق آیند. بنابراین، توانایی واکنش سریع و اثربخش، رقابت مبتنی بر زمان و تأمین 

های متغیر جویی شده و چابکی ضرورتی برای بقا در مقابل رقبا، در محیطنیازهای مشتری، مشخصه قطعی رقابت
 تأثیراالها و خدمات، کیفیت و رضایت مشتری است. این پژوهش های تحویل سریع کبرای رویارویی با چالش

ی تولیدی بزرگ استان خوزستان را هاشرکتچابکی راهبردی بر عملکرد شرکت از طریق پاسخگویی عملیاتی در 
  .بررسی کرده است
از این رو، شد؛  تائید هیفرض نای و آمد دستبه ۳۳/۶ ریدو متغ نیب ریمس یعدد معنادار اول، هیدر آزمون فرض

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 

تواند موقعیت رقابتی خود را بهبود و به عملکرد باالیی قدامات الزم میهماهنگی سریع با این تغییرات و انجام ا
 یچابکازای یک واحد تغییر در متغیر (، به07/1، میزان اثرگذاری این دو متغیر ) ۳دست یابد. با توجه به جدول 

ی هازن و همکاران هاکند. این نتیجه با یافتهراستا با آن تغییر میواحد و هم 07/1ی سازمانعملکرد  ی،راهبرد
مثبت  تأثیرکه  1177و پلی اس آن در سال  117۵(، جوان در سال 117۳(، جنتی مشکانی و خدادادی )1171)

نقش مثبت چابکی  117۸در سال  . کروزا و همکارانهستکردند، همسو  تائیدچابکی بر عملکرد سازمانی را 
 در سال کردند. راویچاندران تائیدعملکرد شرکت  راهبردی )بعد فناوری اطالعات( بر بهبود چابکی سازمانی و

-نشان داد که چابکی راهبردی )ابعادِ فناوری اطالعات و ظرفیت نوآوری( عملکرد شرکت را بهبود می 1171

رابطه مثبت بین نوآوری سازمانی و فناوری )ابعادِ چابکی  1171بخشند. نتایج پژوهش آذر و سیاباسچی در سال 
مثبت  تأثیر 1171ان داد. بولیور راموس و همکاران در سال صادرات )مالی و بازاریابی( را نش راهبردی( با عملکرد

کردند.  تائیدرا  بهبود عملکرد شرکت )ابعادِ چابکی راهبردی( بر یسازمان یریادگیو  فناوری زیمتما یهایستگیشا
که، نتایج پژوهش چابکی را نشان دادند. در حالی تأثیرافزایش عملکرد مالی سازمان تحت  111۸در سال دیوش 

طور مستقیم و از طریق پاسخگویی ه چابکی راهبردی بر عملکرد مالی ب تأثیر 117۵در سال شین و همکاران 
 نکرده است. تائیدعملیاتی را 

رو، اگر شد؛ از این تائیداست و این فرضیه  3۵/1در آزمون فرضیه دوم، عدد معناداری مسیر بین دو متغیر 
های چابکی راهبردی از قبیل چابکی راهبردی ارتقا یابد، پاسخگویی عملیاتی نیز افزایش خواهد یافت. فعالیت

تواند موجب پاسخگویی سریع سازمان به تغییرات محیطی و فناوری می یادگیری سازمانی، توازن داخلی، نوآوری
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-انعطاف ی راهبردی، سطحچابک را به دنبال داشته باشد. و نیازهای بازار شده و سطح باالیی از عملکرد عملیاتی

ترین دستاورد چابکی دهد و پاسخگویی عملیاتی، واضحهای مشتری و بازار را افزایش میبه درخواستپذیری 
 یچابکازای یک واحد تغییر در متغیر ( به۶1/1، میزان اثرگذاری دو متغیر )۳با توجه به جدول  .هستراهبردی 

مثبت  تأثیر 117۳در سال فانک و همکاران کند. راستا با آن تغییر می و هم ۶1/1ی اتیعمل ییپاسخگو ی،راهبرد
کردند. شین و همکاران  تائیدیادگیری سازمانی و فرایند فناوری )ابعادِ چابکی راهبردی( بر عملکرد عملیاتی را 

 بخشد.  می ( چابکی سازمانی، عملکرد عملیاتی را بهبود117۶( و اوکوتو )117۵)
بنابراین،  شد؛ تائید هیفرض نای و آمد دستبه 07/۶ ریدو متغ نیب ریمس یعدد معناداردر آزمون فرضیه سوم، 

با بهبود پاسخگویی عملیاتی، عملکرد شرکت نیز افزایش خواهد یافت. بهبود پاسخگویی عملیاتی موجب 
زمان تحویل محصول به مشتری، پایین  اهشکپاسخگویی سریع به تقاضای بازار و مشتری، کاهش زمان انتظار، 

 ۳خواهد یافت. با توجه به جدول  شیفزاان اها و در نهایت عملکرد سازمکاهش هزینه و های تولیدیبودن هزینه
ازای یک واحد تغییر در متغیر دهد به، نشان میبر عملکرد شرکت یاتیعمل ییپاسخگو، میزان اثرگذاری دو متغیر 

راد  ها با نتایج مطالعات صابرکند. این یافتهراستا با آن تغییر میو هم ۶۳/1عملکرد شرکت  ی،اتیعمل ییپاسخگو
کردند همسو  تائیدمثبت عملکرد عملیاتی بر عملکرد سازمان را  تأثیر( که 117۸تورز و همکاران )( و 7۶3۵)

( نیز ارتقا عملکرد 1177( و اینمان و همکاران )117۶(، ناوانیر و همکاران، )117۵. شین و همکاران )هست
 سازمان بر اثر عملکرد عملیاتی )پاسخگویی عملیاتی( را نشان دادند.

شد. بنابراین، چابکی سازمانی  تائیددست آمد، این فرضیه به 71۵/1فرضیه چهارم، مقدار بار عاملی در آزمون 
دهد بلکه از طریق ی تولیدی مورد مطالعه را افزایش میهاشرکتنه تنها مستقیمأ عملکرد سازمانی در 

، نتایج پژوهش شین و همکاران مثبت بر عملکرد سازمانی دارد تأثیرتر اما پاسخگویی عملیاتی نیز اگر چه ضعیف
 ( نیز چنین است.117۵)

 پیشنهادها

 در آن، انجام عوامل انگیزشی و پدیده این شناخت باشد،می سازمان موفقیت در مهم امری امروزه چابکی

 تأثیر تائیدکند. بنابراین، با توجه به می آن کمک هایمحدودیت و هاویژگی شناخت و چابکی مفهوم بهتر درک
-شود، ابعاد چابکی راهبردی )قابلیتمی پیشنهاد ها،سازمان مثبت چابکی راهبردی بر عملکرد سازمانی، به مدیران

این  از زیرا دهند. قرار توجه مورد زمانهمبطور  های فناوری، نوآوری، یادگیری سازمانی و توازون داخلی( را
ایجاد نمود. از آنجا که در تولیدات و خدمات  انسازم را جهت بهبود عملکرد خوبی هایفرصت توانمی طریق

باال بردن توان رقابتی  منظوربهها بایستی ای به وجود آمده و دائمأ در حال تغییر است، سازمانتحوالت گسترده
خود و کسب سهم بیشتر بازارهای داخلی و خارجی و همسویی با محیط پویای تجاری در پذیرش چابکی 

رد عملیاتی)پاسخگویی عملیاتی( برای کسب مزیت رقابتی و ارتقا عملکرد سازمانی خود راهبردی و بهبود عملک
تولیدی استان خوزستان برای بقا در شرایط کنونی بازار نیازمند دستیابی به یک مزیت  هایسازمانکوشا باشند. 

مچنین بتوانند در بازارهای ، که بتوانند در این فضای رقابتی و متغیر به حیات خود ادامه دهند و ههستندرقابتی 
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یک عامل  عنوانبه هاشرکتتواند برای این داخلی و خارجی سهم بیشتری داشته باشند. چابکی راهبردی می
با توجه به کلیدی جهت موفقیت در مقابل رقبا در پاسخ سریع به نیازها و تقاضاهای مشتری در بازار باشد. 

با چابکی راهبردی چابک  هایسازمانگیری ، نیاز به شکلکنونیرقابتی  پویای محیطو  فناوریتغییرات سریع 
در راستای این رقابت تنگاتنگ، پاسخگویی سریع به نیازهای روز افزون و متغیر  .شودخوبی احساس میبه

 تولیدی استان هایسازماندر این زمینه، در صورت لزوم . مشتری الزمه کسب مزایای رقابتی برای سازمان است
قرار داده تا بتوانند پاسخگویی عملیاتی)عملکرد عملیاتی(  تأکیدستی چابکی راهبردی را مورد توجه و بای خوزستان

 طوربهخود را  خود عملکرد سازمانی را افزایش دهند و هایتغییر فرایندها و زیرساختخود را بهبود بخشیده، با 
 راهبردی ای داخلی و خارجی، در جهت چابکیای مشخص از نیروهمناسب در جهت پاسخگویی به مجموعه

  .دنطراحی کن
گردد ی تولیدی بزرگ استان خوزستان انجام شده است، بنابراین، پیشنهاد میهاشرکتاین پژوهش در 

-دیگر، این مدل را در صنایع مشابه در سطح ملی بررسی کنند. چابکی راهبردی با چهار بعِد؛ قابلیت پژوهشگران

-ی مورد مطالعه ارزیابی شد، پیشنهاد میهاشرکتوری، یادگیری سازمانی و توازون داخلی در های فناوری، نوآ

و ابتکار بنیادی مطالعه  نوآورانه تیخالقآمیز، تغییر موفقیت، مکمل تیتقوشود، ابعاد دیگر چابکی راهبردی مانند؛ 
 خدماتی انجام و با نتایج این پژوهش مقایسه شود. هایسازمانگردد. این پژوهش در 
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