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Abstract: 

Today, due to increasing competitive pressure, organizations increasingly need agility to 

be able to identify and understand the needs of customers, competitive activities of 

competitors as well as opportunities for cooperation of suppliers. Therefore, the use of 

information technology in organizations has become inevitable. There are fewer units or 

activities of organizations that are not affected by information technology. The application 

of information technology in the organization and the acceleration of change resulting from 

it, has increased the complexity within organizations. The need for better management of 

complexity and changes in today's organizations leads them to new approaches such as 

organizational agility. It is considered as a key factor in dealing with and managing 

dynamic organizational environments that are accompanied by uncertainty, which leads 

organizations to their predetermined goals. Due to the importance of this issue, this study 

examines and compares previous literature and academic papers in the field of 

organizational agility and its various models and measurement methods with the aim of 

identifying its evaluation indicators in the organization. This article introduces 9 factors of 

product agility, customer agility, supplier agility, employee agility, organizational strategic 

agility, agility of competitors, information agility, market agility and business process 

agility as the main indicators of organizational agility assessment. In addition, sub-criteria 

of each of these indicators were identified. The results of this article can be used as a guide 

for a comprehensive and effective measurement of organizational agility. 
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 چکیده

 هایفعالیت مشتریان، نیازهای دنبتوان تا اندچابکی نیازمند ایفزاینده طور به  هاسازمان رقابتی، فشار افزایش به امروزه،باتوجه
 اطالعات فناوری از استفادهاز این رو  .کنند درک و شناسایی را کنندگانتأمین همکاری هایفرصت همچنین و رقبا رقابتی

 فناوری از متأثر که دارد وجود ،هاسازمان از فعالیتی یا واحد کمتر .است شده تبدیل ناپذیر،اجتناب امری به هادرسازمان
ها را افزایش پیچیدگی درون سازمانناشی از آن، سرعت تغییر افزایش کاربرد فناوری اطالعات در سازمان و  .نباشد اطالعات

 های نوینی چون چابکیرا به سوی رویکرد ، آنهاامروزی هایو تغییرات سازمان به مدیریت بهتر پیچیدگینیاز داده است، 
های پویای سازمانی بعنوان یک عامل اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیط سازمانی، چابکیسازد. سازمانی رهنمون می

دهد. با توجه به ا به سمت اهداف از پیش تعیین شده خود سوق میها رکه سازمان شودمیکه با عدم اطمینان همراهند، تلقی 
ها و چابکی سازمانی و انواع مدل درزمینه آکادمیک مقاالت و پیشین ادبیات مقایسه و بررسی به پژوهش ایناهمیت این مسأله،

نه عامل چابکی  مقاله، این در نهایت .پردازدمی های ارزیابی آن در سازمانبا هدف شناسایی شاخص آن گیریهای اندازهروش
، محصول، چابکی مشتری، چابکی تأمین کننده، چابکی کارمندان، چابکی استراتژیکی سازمان، چابکی رقبا، چابکی اطالعات

عالوه براین، کند. ابکی سازمان معرفی میهای اصلی ارزیابی چعنوان شاخصرا ب وکارچابکی بازار و چابکی فرآیندهای کسب
جامع و مؤثر از گیری اندازه یک، بعنوان راهنمایی برای مقاله این نتایج ها شناسایی شد.معیارهای هریک از این شاخصزیر

 تواند مورد استفاده قرار گیرد.میچابکی سازمانی 
 

 های ارزیابی چابکی سازمانیچابکی سازمانی، شاخص کلمات کلیدی:

 

 مقدمه. 1



 

های رقابتی است باشند. تغییرات محیطی یکی از این چالشهای گوناگونی مواجه میها با چالشدر دنیای رقابتی امروز، سازمان
ای امروز است. از جمله عوامل بحرانی موفقیت در اقتصاد شبکه ،تغییرات این پذیری سازمان در پاسخگویی بهو میزان انعطاف

اند. های رقابتی برگزیدهجهت پاسخگویی به چالشدر کار وبهای نوین کسهایی است که سازمانچابکی سازمانی یکی از قابلیت
وکار های کسبمحیطدر منتظره سازمان قابلیت گسترده سازمان در پاسخ سریع و ابتکاری برای مقابله با تغییرات غیرچابکی
 چابکی هرچند تعاریف .[1]دهدهای رشد و رفاه سوق مین فرصتمندی از این تغییرات بعنواسازمان را به سمت بهرهو است 
-بهره مستلزم اندکهکرده تعریف را قابلیتی چابکی سازمانی محققان اغلب است، اما مناقشه و بحث جای گاهی و است متغیر
 و بزرگ گاهی و مکرر تغییرات از ناشی آنها همة که است رقابتی تهدیداتتبت با مه مواجه و هافرصتی مزایا از فعاالنه گیری

 هافرصت رفتن دست از و توجهقابل حقیقی ضررهای به منجر تواندمی چابکی فقدان بینی هستند. بنابراینپیش غیرقابل
ی و بهبود چابک یابیرا در ارز کسازمانیکه  ییهاو روش، معیارها دسترس بودن ابزار ،دریآگاه نیحال، با وجود ا نیبا ا[؛ 2]شود

گیری واقع بینانه آن، های مختلف چابکی سازمانی و اندازهاز این رو شناخت انواع شاخص است. ابیکم ،کند تیحما یسازمان
 گردد.امری ضروری است و می تواند در ایجاد و بهبود آن مؤثر واقع 

 نظاممند مطالعات انجام گیری آن از طریقو معیارهای اندازه چابکی سازمانی بررسی تحقیق، این ارائه از هدف منظور همین به
های اصلی سنجش چابکی سازمانی شناسایی ست تا از این طریق شاخصهانآبندیوجمع بندیطبقه گذشته، هایپژوهش برروی
 شود.

 پیشینه پژوهش.2

 چابکی سازمانی. 1. 2

یت در زنده ماندن و موفقَ به منظوروکار سازمانبعنوان یک محرک کلیدی کسب 1991سازمان اولین بار در سال مفهوم چابکی 
ریشه واژه چابکی سازمانی، تولید چابک است که به منظور واکنش نشان . [3]وکار معرفی گردیدمحیط پر هرج و مرج کسب

 است. شدهها( معرفی برداری از آن تغییرات )بعنوان فرصتوکار و بهرهدادن نسبت به تغییرات محیط کسب

ودرون سازمانی است؛ مدیریت  پیچیده بین روابط تغییرمستمر از طریق مدیریت برمحیطی همراه با لبهغ معنی به چابکی
گردد. ایجاد می بازاریابی های جدیداستراتژی و سازمانی تکنولوژی، اطالعات، ارتباطات، طراحی در نوآوری ازطریق روابطی که

های گوناگون ابعاد متفاوتی اندازکنون از چشمخاص است و تا بعدی و یک چارچوبچابکی سازمان یک ساختار پیچیده، چند
کار در نظر گرفته ومنتظره محیط خارجی کسب، پاسخ سریع به تغییرات غیراست. با توجه به اینکه چابکی برای آن تعریف شده

های اخیر یک باشد. در پژوهش ، رقبا و تأمین کنندگانتواند مربوط به مشتریان، این تغییرات در سطح صنعت میاستشده 
 های مربوط به سه بخش مشتریان، رقباو تأمین کنندگان بیان شدهسازمان به عنوان تشخیص موقعیت مفهوم از چابکی

 .[4]است

 هـای چابـک زیـاد واطالعـات در سـازمان های اصلی سیستم چابک توجه زیاد به اطالعات است. میزان تبادلکی از اولویتی
ر پذیهای اطالعاتی انعطافهای چابک نیازمند فناوریدی اسـت؛ بنـابراین، سازماننیازمنـد مراقبـت جـدی از اطالعات کلی

اطالعات  های فناوریقابلیت. اطالعات با فرایندهای کاری ضروری است و ادغام فناوری دار هستندبـرای تطبیق بـا شرایط ناپای
اطالعات  گذاری در فناوریبه محیط دارند سرمایه ی در درک و واکنش نسبترده، نقـش اساساز چـابکی سـازمان پشتیبانی ک

انسانی را  و های فنیتوان سیستماطالعات میبا استفاده از فناوری شود.های یکپارچگی میهزینه وک ش ریسب کـاهموج



 

ای برای توسعه دانش کارکنان در جهت تحقق هاطالعات وسیل ین فناوریهمچن. متناسب با تغییرات، مجدداً سازماندهی کرد
اطالعات زیرساختی  فناوری اطالعاتی بهروز استی هامکنندگان نیازمند سیستپویـایی رابطه با مشتریان و تأمین .چابکی است
تغییرات کار بـدان بسـتگی دارد و موجـب حسگری و پاسخگویی بهتر نسبت به وبآورد که سایر فراینـدهای کسرا فراهم می

هنگـام  کنند تا اطالعـات بـهها و ارتباطات الکترونیکی کمک میگیـری، پایگاه دادهمیمهای پشتیبان تصسیستم. شودمی
 کند.به طور مختصر برخی از تعاریف چابکی سازمانی را بیان می 1جدول[.5]دریافـت و پیمـایش شوند

 تعاریف چابکی سازمانی -1جدول

 مراجع سازمانیتعریف چابکی  ردیف

1 

تولید با  است که از طریقتغییر سریع و مداوم محیط بازار جهانی  مندی ازبهرهتوانایی سازمان در 
در نتیجه و  گرددبر مشتری و خدمات ایجاد میندی خوب مبتنی کیفیت باال، کارایی باال، پیکرب

و  گرددایجاد می سازمانی پیشرفته ،های مدیریتیدستیابی به فناوری پیشرفته سازمانی، ساختار و روش
 های انسان است.ها و انگیزهها، مهارتحتی محصول توانایی

[6] 

2 
-که اغلب به طور غیر است مقابله با تغییراتی درقابلیت گسترده سازمان در پاسخ سریع و ابتکاری 

این تغییرات به عنوان گردد سازمان از منجر میآیند. و وکار به وجود میهای کسبمنتظره در محیط
 .مند گرددو رفاه بهره هایی برای رشدفرصت

[1] 

3 

کننده در نظر گرفته شده است که نیاز چابکی سازمانی به عنوان صالحیت اصلی، مزیت رقابتی، تفکیک
برداری از تغییرو سازگاری دارد؛ چابکی یک ضرورت تژیک، یک طرز فکر نوآورانه، بهرهبه تفکر استرا

نشده به یک محرک خارجی؛ بینیهای پیشبقاست. چابکی یک معیار پاسخگویی است، پاسخبرای 
های خارجی گیری و پاسخگویی مرتبط با محرکپذیری کلی یک سازمان است. تصمیمبیانگر انعطاف

 یک معیار از سازگاری هستند.

[7] 

4 
انگیزه و های باال،  باساختاری با مهارتگردد که دارای یک مدیریت نوآور، چابکی در سازمانی ایجاد می

های برای مدیریت پذیری، فناوری هوشمند و سیستمافرادی که بعنوان یک تیم  با حمایت از انعطاف
 باشد.میکنند؛ مناسب دانش و یادگیری،کار می

[8] 

5 
زیرساخت ارتباطی، اطالعات، از طریق تولید چابک، فناوری، منابع انسانی و سازمان را چابکی سازمانی، 

سازد و پاسخگویی مؤثر و پذیری، سرعت، کیفیت، خدمات و کارایی ادغام و یکپارچه میاعطای انعطاف
 سازد.وکار را ممکن میهماهنگ با تغییرات محیط کسب

[9] 

6 
طور صحیح با چابکی یک ادغام مؤثر از مسئولیت و مدیریت دانش به منظور انطباق سریع، کارا و به 

هایی وکار فعال و انفعالی، نیازهای مشتری و فرصتبینی در هر دو نوع کسبتغییرات غیرقابل پیش
 است. امیددهنده در هزینه و یا کیفیت محصول و فرآیند

[3] 



 

 

 چابکی سازمانی  های ارزیابیشاخص. 2. 2
های ارزیابی و روش تعاریف، ابعاد متفاوتبعدی و یک چارچوب خاص است و تاکنون چابکی سازمان یک ساختار پیچیده، چند

مفهوم چابکی سازمان را از چهار بعد هزینه، زمان، ، [11]اشده است، فیلندر و وکورک ارائههای گوناگوناندازمتفاوت آن از چشم
توان چابکی سازمان را عادل بین این ابعاد استراتژیک میاند که باحفظ تاند و نشان دادهدهکیفیت و حوزه مورد بررسی قرار دا

نیروی کار، توانایی  ی تکنولوژی،پنج دسته ،های انجام شده در این زمینهبا بررسی سازمان و پژوهش [11]افزایش داد. ودلر 
گیری، گذار بر چابکی سازمان مشخص کرد. باالبردن سرعت تصمیمو مشتری را به عنوان عوامل تأثیر، فرهنگ سازمان سازمان

چابکی )چابکی [12]سامبامورتی و همکارانش. سازدفراهم میرتباطات و پاسخ سریع به تغییر شرایط چابکی سازمان را تسهیل ا
 از عبارت است مشتری د. چابکیندانعملیاتی می و چابکی شرکا مشتری، چابکی مرتبط چابکی هم به بعد سه (رااستراتژیک

 کردن اهرمی توانایی شرکا و تحرکات فعالیت رقابتی. چابکی نوآور هایازفرصت برداریهبهر و کشفزمان  در مشتریان انتخاب
 از پشتیبانی خدمات کنندگان ارائه و تولیدکنندگان قراردادی و کنندگانتوزیع کنندگان،عرضه هایشایستگی و دانش ها،دارایی
 اجرای جهت در شرکت تجاری فرآیندهای توانایی عملیاتی مشترک است و چابکی گذاریسرمایه و ها، شراکتاتحادیه طریق

تواند با استفاده از سازمان می باشد.رقابتی می فعالیت و نوآوری هایفرصت از برداریبهره در باصرفه اقتصادی و سریع، صحیح
و درک کند، کنندگان را شناسایی های همکاری تأمینو همچنین فرصت های رقابتی رقباچابکی، نیازهای مشتریان، فعالیت

، پاسخ سریع به تغیرات ، با توجه به اینکه چابکی[1]سازمان یک تأثیر مثبت بر عملکرد سازمان دارد بنابراین دستیابی به چابکی
، رقبا و تواند مربوط به مشتریان، این تغییرات در سطح صنعت میاستکار در نظر گرفته شده ومنتظره محیط خارجی کسبغیر

های مربوط به سه بخش سازمان به عنوان تشخیص موقعیت های اخیر یک مفهوم از چابکیان باشد.در پژوهشتأمین کنندگ
 . [4]است مشتریان، رقباو تأمین کنندگان بیان شده

کند، دو راه اصلی برای پیگیری چابکی پنچه نرم میوبینی نشده دستای که یک شرکت با تغییرات پیشبا توجه به درجه
-در ادبیات مروری مشخص شده است. رویکرد اول بر روی قابلیت داخلی و یا دیدگاه منفعل متمرکز است و نشان می سازمان

سازی مطلوب ابعاد چابکی سازمان یافتنی منتقل شود و با پیادهتواند به چند بعد دستبینی نشده میدهد که مفهوم تغییر پیش
ها را چابکی، در اولین قدم سازمان باید این ابعاد کلیدی را شناسایی کند سپس، آن یابد. برای داشتندر این رویکرد افزایش می

های مختلف یکپارچه سازد که در نهایت منجر به های تعبیه شده در فعالیتپیکربندی مجدد کند و یا با منابع موجود و قابلیت
تواند با گیرند که مین یک ساختار مرتبه باال در نظر میگردد. در این رویکرد محققان چابکی سازمانی را بعنوامزیت رقابتی می

های رقابتی متنوع و یا ابعاد آن مورد ارزیابی قرار گرفته شود. رویکرد دوم، رویکردی استفاده از محاسبه سطح شدت ویژگی
ها درنظر ع به آنمبتنی بر دیدگاه خارجی است که چابکی سازمان را بعنوان قابلیت تشخیص تغییر محیط و پاسخگویی سری

 .[5]گیرد. به این ترتیب ابعاد اصلی برای ارتقای چابکی سنجش )درک( و پاسخگویی می باشدمی

، 2جدول . [4]البته در برخی از مطالعات، با در نظر گرفتن دو  رویکرد ذکر شده به شناسایی ویژگی چابکی سازمانی پرداخته اند
-ارائه میمختصر به صورت را،  اندشناسایی شدههای گذشته که در پژوهش ،را و انواع آن چابکی سازمانی هایشاخصبرخی از 

 دهد.



 

 .گیری چابکیمعیارهای اندازه -1جدول 

 مراجع گیری چابکیمعیار اندازه ردیف

1 

 سازی مشتریانغنی -1
 افزایش رقابت با همکاری -2
 تسلط بر تغییر با عدم اطمینان -3
 افزایش افراد کلیدی و همچنین اطالعات -4

[13] 

 مراجع گیری چابکیمعیار اندازه ردیف

 [14] دامنه -4 کیفی -3 زمان -2 هزینه -1 2

 [11] پذیریانعطاف -4 اعتماد -3 بهبودکیفیت -2سودمندی اقتصادی  -1 3

 [15] سوددهی-6پویایی -5نوآوری  -4پذیریانعطاف -3کیفیت -2سرعت -1       4

 [16] یکپارچگی و پیچیدگی کم -4 فرهنگ تغییر -3 پاسخگویی -2 پذیریانعطاف -1 5

 مهندسی متقارن -4 یکپارچگی زنجیره ارزش چابک -3 فناوری چابک -2 منابع انسانی چابک  -1 6
 مدیریت دانش -5

[9] 

7 
 چابکی مشتری -1
 چابکی همکاری -2
 چابکی عملیاتی -3

[12 ]
[17 ]
[18 ]
[19 ]
[21] 

 تنظیم عملیاتیچابکی  -1 8
 گذاری بازارچابکی سرمایه -2

[1 ]
[21 ]
[22] 

9 

 میتنظ ییتوانای،به اطالعات مشتر یدسترس ،یمشتر یتقاضا ینیب شیپ ییتوانا)چابکی مشتری -1
 ی(محصول مطابق با خواسته مشتر عیمقدرا و زمان و روش توز مت،یق

رقبا، توانایی واکنش نشان  دسترسی به اطالعات رقبا، میزان توجه به دغدغه های) چابکی رقیب -2
 (دادن به تغییرات قیمت رقبا

 زانیمکننده، نیبه اطالعات تأم یکننده، دسترس نیارتباطات با تأم زانیم) چابکی تأمین کننده -3
 (کننده نیاز منابع تأم یدر بهره بردار ییتوانا

[4] 

 [3] سودمندی اقتصادی -3پاسخگویی  -2سهم بازار  -1 11



 

11 

 گیری غیرمتمرکز، مشخصه قدرت(پذیری کاربردی، آموزش و دانش، ایجاد تصمیمانعطاف)کارکنان  -1
های موازی و برنامه نویسی، توسعه مکرر، خاصیت پیمانه ای بودن فرآیندها، فرآیند فرآیندها )آزمون -2

 ثبت الزامات، قابلیت استفاده مجدد، بهبود مستمر(
های ارتباط با آموزش مشتری، تیممشارکت مشتری در طراحی، دوره میزان مشارکت مشتری) -3

 مشتری در سازمان(
شکست خورده به علت عدم صالحیت، کیفیت هزینه و کیفیت )هزینه ایجاد تغییر، وجود پروژه های -4

 نرم افزار(

[23] 

 مراجع گیری چابکیمعیار اندازه ردیف

12 

تنظیمات و وجود قابلیت پذیری، طیف وسیعی از تالش برای تغییر، تطبیقمحصول )تولید چابکی  -1
تولید،  ، میزان اشتراک عملیاتی تولیدها، تنوع بخشهای تولیدیسیستم تنظیم، قابلیت جایگزینی

 (های محصول های تولید شدهمیزان اشتراک قسمت
 قابلیت پیکربندی مجدد، قابلیت پیمانه ای، توانایی گسترش محدوده، اندازه(چابکی بازار ) -2
 موزش، وجود چرخش شغل(سطح آکارکنان )چابکی  -3
 میزان تبادل اطالعات، وجود شبکه() چابکی اطالعات -4

[6] 

پذیری، پاسخگویی، فرهنگ تغیر سازمان، سرعت واکنش به تغییر، میزان پیچیدگی انعطافکارکنان)چابکی  13
 [24] سازمانی و یکپارچگی کم، بلوغ همکاری، عملکرد مدیریتی کارمند(

14 
 تعداد روزهای کاری -4 میزان ارتباط با منبع شرکت -3 تنوع محصول -2 سازی محصولسفارشی -1
 کار بین المللیوکسب -9 پیچیدگی محصول -8 دولت -7 فشار رقابتی -6 اقتصاد عمومی -5

 تعداد بخش های شرکت -13  سهم بازار -12 فناوری -11 کنندهحساسیت در تامین -11
[25] 

15 

 کاروچابکی فرآیندهای کسب
های سازمانی( را به طور سریع ها )ترتیب انجام فعالیتبندی فعالیتتواند اولویتپذیری: سازمان میانعطاف

 تغییر دهد و یا اصالح کند.
ها و رفتارهای کاری خود را با تغییرات توانند به راحتی فعالیتسازگاری کارمندان: کارمندان سازمان می

 ر سازند.وکار سازگاایجاد شده در محیط کسب
 مند است.دید فرآیندی محور: مدیریت سازمان از دید فرآیندی بهره

 پذیرد.گونه تأخیری در سازمان انجام میها و تغییرات بدون هیچتوانایی پاسخگویی: نوآوری
ها و حوزه عملکرد خود به منظور قابلیت پیکربندی مجدد: سازمان از توانایی توسعه و تغییر دادن فعالیت

 باشد.مند میتر، بهرهوکار مناسببی به فرآیندهای کسبدستیا
 

[26] 

 

 یافته های پژوهش. 3



 

. البته شده استه ئ، ارابیان شدندچابکی سازمانی که در مطالعات پیشین ارزیابی های ای از انواع شاخصخالصه 2در جدول 
ها، در این آنبا حذف و یا ترکیب ، برابرند. پس از بررسیها با یکدیگر همپوشانی دارند و یا با یکدیگر برخی از این شاخص

و  گیری چابکی سازمانیاندازههای شاخص، (1)شکل  بندی شدند. مدل زیرهای چابکی سازمانی بررسی و طبقهمطالعه، شاخص
 .شوندشرح داده می دهد که در ادامه هر یک از معیارهای اصلیارائه می همچنین زیرمعیارهای هریک از آنها را 

 

 

 های ارزیابی چابکی سازمانی. مدل شاخص1شکل 



 

در فرآیند تولید را  منتظره ریغ رویدادهای به عیواکنش سر کی، دیتول یها رساختیدر سطح ز یچابکمحصول:تولید چابکی 
 .[6]رساندیبه حداقل مرا در فرآیند تولید، ، و اثر وقفه کندفراهم می

 .[24]تواند به طور متناسب به تغییرات سازمانی، واکنش نشان دهداست که یک کارمند خالق و نوآور میحدی :چابکی کارمند

-استرا نشان  کنندهمبتنی برتأمین یسریع به فرصت گوییو پاسخ کردن قادر به حس سازمانیک حدیکه : کنندهچابکی تأمین
 .[4]است رقابتیبه منظور ایجاد نوآوری و اقدام دهد این پاسخگویی می

دهد میمشتری استرا نشان مبتنی بر یسریع به فرصت گوییو پاسخ کردن قادر به حس سازمانیک حدی که : چابکی مشتری
 .[4]است به منظور ایجاد نوآوری و اقدام رقابتیاین پاسخگویی 

دهد این میرقیب استرا نشان  مبتنی بر یسریع به فرصت گوییو پاسخ کردن قادر به حس سازمانیک حدی که : باچابکی رق
 .[4]است به منظور ایجاد نوآوری و اقدام رقابتیپاسخگویی 

کار )و وایجاد تغییر، پیکربندی مجدد و یا استقرار یک فرآیند کسب سازمان در توانایی بیانگر کار:وچابکی فرآیندهای کسب
 .[26]سازمان استهای ملزومات و نیاز ساختناجزای مختلف آن( به صورت پویا در جهت برآورده 

این چابکی از طریق ایجاد تعادل در برخی از مؤلفه های استراتژیکی سازمان همانند هزینه، زمان،  چابکی استراتژیکی سازمان:
 .[11]گرددکیفیت و .. در سازمان ایجاد می

گردد، که تبادل ساختارهای شبکه ایجاد میاین چابکی از طریق زیرساختارهای اطالعاتی مناسب نظیر  چابکی اطالعات:
المللی های در سطح جهانی و بینبخشد، این چابکی برای سازماناطالعات را در سطح سازمان و بیرون از سازمان تسهیل می

 .[6]بسیار اهمیت دارد

توسعه طول عمر سازمان است که های ایجاد شده در بازار به منظور فرصتشناسایی توانایی سازمان در  این شاخص،چابکی بازار:
-تر و با هزینه کمتر انجام میهای مختلف به صورت سریعها در حجمسازی محصوالت و توانایی ارانه آناز طریق سفارشی

 .[6]پذیرد

 گیرینتیجه. 4

است و در همه بینی تغییرات محیطی تأثیر فراوانی داشته سازی و توسعه سریع تکنولوژی بر عدم قطعیت و عدم پیشجهانی
شود، تا سازمان توانایی دستیابی و های یک سازمان بر اهمیت توانایی سازمان بر پذیرش تغییرات غیرمنتظره تأکید میبخش

ها را های چابک، حرکت در امتداد تحوالت زنجیرواری است که سازمانمعرفی سازماننگهداری مزیت رقابتی را داشته باشد. 
های حاصل از نماید. از یک طرف داشتن نگاه استراتژیک به تغییرات و فرصتز تجارت جهانی مجهز میبرای بقا در شرایط امرو

تواند ساز و کار مناسبی برای موفقیت بلند مدت و  پایدار های سازمان، میها و زیرساختتغییرات و از طرف دیگر، بهبود توانایی
بندی و ارائه شده بود، چابکی سازمانی که توسط محققین مختلف دستهگیری های اندازه. در این پژوهش شاخصسازمان باشد

گیری چابکی سازمانی، شناخته ها، نه شاخص اصلی اندازهبندی مجدد آنبندی و طبقهمورد بررسی قرار دادیم و از طریق جمع
ننده، چابکی رقبا، چابکی کری، چابکی کارمندان، چابکی تأمینشدند. که عبارتند از: چابکی تولید محصول، چابکی مشت



 

گیری هریک از وکار. بعالوه زیرمعیارهای اندازهاستراتژیکی سازمان، چابکی بازار، چابکی اطالعات و چابکی فرآیندهای کسب
ها با شناسایی و اهمیت دادن به این معیارهای وجه به ادبیات مشخص گردید که سازمانهای اصلی ذکر شده نیز، با تشاخص

 توانند در جهت ایجاد و بهبود چابکی سازمانی قدم بردارند.گیری چابکی سازمانی، میندازهعالوه بر ا
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