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Abstract�
Background� &� Purpose:� Context/Purpose:� Given� the� characteristics� of� the�
missions�assigned�to�defense�organizations�and�the�characteristics�of�future�wars,�
the� agility� of� logistics� systems� will� play� an� important� role� in� the� effective�
performance�of�missions.�Therefore,�the�purpose�of�this�study�was�to�investigate�
the�influential�factors�on�agility�of�defense�logistics.�
Methodology:�This�research�is�applied�in�terms�of�purpose�and�in�terms�of�nature�and�
method� is� descriptive-survey,� and� the� statistical� population� of� the� research� is� the�
logistics� managers,� experts� and� staff� of� a� defense� organization.� In� this� study,� the�
judgmental� sampling�method�was�used�and�the� sample�size�was�calculated�based�on�
Cochran's�formula,�158�people.�To�collect�information,�mainly�the�field�method�and�a�
researcher-made� questionnaire�were� used,� the� validity� and� reliability� of� which�were�
confirmed.�Data�analysis�through�one-sample�t-test,�one-�way�analysis�of�variance�and�
Friedman�and�confirmatory�factor�analysis�SPSS�and�LISREL�softwares�was�done.�
Findings:� The� results� indicate� that� leadership� and� management,� knowledge-based�
organization,� strategic� factors,� human� factors,� human� relations� management,�
technological�factors,�structure�and�organization�and�customer�orientation�affecting�the�
agility� of� defense� logistics,� respectively.�These� factors�are� not� in� a� good� position� in�
defense�logistics.�
Conclusion:� Purposeful� and� priority� investment� based� on� research� findings� in�
modern�logistics�management�will�improve�the�mobility,�agility�and�productivity�
of�defense�logistics�systems.�
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ـاب�شـدند����به�نفر�158تعداد��یقضاوت�يریگ�نمونهو�روش��کوکران روش�بـه��اطالعـات���يآور�جمـع��.عنوان�نمونـه�انتخ
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��.ستندیبرخوردار�ن�یمطلوب�تیاز�وضع�یدفاع�یبانیپشت�و�آماد�يها�در�سامانهگفته��پیشعوامل�.�دارند

و��یموجب�ارتقاء�چـابک�حاضر��هاي�پژوهش�و�بر�اساس�اولویت�در�یافته�هدفمندگذاري��سرمایه�:گیري�نتیجه
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�مقدمه �

�يدارا�طیمحـ��الزاماتهاي�چابک�هستند�تا��رهیزنج�ازمندین�يامروز�دکنندهیهاي�بزرگ�تول�شرکت

.�نـد�ینمابـرآورده��مناسـب���تیـ�فیبـاال�و�ک��ینـ�یب�شیپبا�راحت،��ع،یسرصورت��بهرا��ندهیاشتاب�فز

ی�رقـابت��يفضا�نیبا�چابک�کردن�خود�در�ا�دیند،�باخود�عقب�نمان�ياز�رقبا�نکهیا�يها�برا�سازمان

�یچـابک��،یطـ�یمح�چنـین�در�).��1397،یو�غالم�ینیواالفر،�ام(�ندیهوشمندانه�عمل�نماصورت��به

�دیـ�با�کیلجسـت��رانیمـد��نیبنـابرا�؛�اسـت�هـا���شرکت�تیمؤثر�بر�موفق�یاتیاز�عوامل�ح�کیلجست

�،ییخگوپاســ�،یســتگیبــا�شا�را�یکیلجســت�ينــدهایفرآ�تــارا�انتخــاب�کننــد��یراهبــرد�مناســب

�يها�سازمان).��1391ان،یو�افضل�یمحقر،�مالئ(توسعه�دهند��یپذیري�و�سرعت�قابل�قبول�انعطاف

�يو�از�آن�بـرا��کننـد��یاهـرم�مـ���عضـالنی�قـدرت���يجـا��را�بـه��رکنـان�کا�یچابک�قـدرت�عقالئـ��

��).�1390،ییآقا(�کنند�یاستفاده�م�انیمشتر�يازهایدر�مقابل�ن�عیو�پاسخ�سر�يریپذ�انعطاف

بـه���یمبرم�ازین�،یتیو�امن�یدفاع�،يا�منطقه�،یاسیثبات�س�یو�ب�دهیچیپ�،یرقابت�طیدر�مح

�یکـ�ی.�وجود�دارد�دینوپد�داتیو�مؤثر�به�تهد�عیسر�ییپذیري�و�پاسخگو�توسعه�و�بهبود�انعطاف

و��یعوامـل�مـؤثر�بـر�چـابک�����یی،�شناسـا�یدفـاع��دیـ�نوپد�داتیـ�بـه�تهد��ییهاي�پاسخگو�از�راه

�يروزیـ�آنچـه�پ�.�هـاي�مـورد�انتظـار�اسـت�����تیـ�بر�اسـاس�قابل��یهاي�دفاع�مانساز�یبازمهندس

�داتیـ�بـه�تهد��ییدر�پاسـخگو��یچـابک��شیطور�قطع�افزا�را�رقم�خواهد�زد؛�به�ندهیهاي�آ�جنگ

بـا���داریـ�در�د)�یالعال�مدظله(اي��فرمانده�معظم�کل�قوا�امام�خامنه).�1�،2009چان�و�تانگ(است�

قـدرت�تحـرك�و����دیـ�با.�اسـت��یمهم�اریبس�مسئله�ك،تحر�مسئله:�فرمودند�یفرماندهان�نظام

��.وجود�داشته�باشد�یهاي�نظام�گانی�يبرا�ییجا�هجاب

چـان�و��(�اسـت�چابـک���یکیهـاي�لجسـت���سامانه�ازمندیسازمان�چابک�باشد؛�ن�نکهیا�يبرا

�شـتر�یب�،رانیـ�ا�یاسـالم��يجمهـور�وارد�بـر���هاي�میتحر�به�دلیلدر�حال�حاضر�).�2009تانگ،�

�لیـ�امر�به�اتالف�زمان�و�تحم�نیا؛�شود�یانجام�م�غیر�الکترونیکصورت��بهدي�فرآیندهاي�آما

�یدر�نوع�و�چگونگ�بایدو�کاهش�داده�وري�را��و�سرعت�و�بهره�شود�یگزاف�منجر�م�يها�نهیهز

حجـم��گی�گسـترد��بـه�علـت��طـور���نیهم.�انجام�شود�یاساس�يبازنگر�ها�آن�کیلجست�تیریمد

در�سطوح�مختلـف�رزم���یهاي�دفاع�دازه�بزرگ�سازمانو�ان�دینوپد�داتیتهد�،یطیتحوالت�مح

و�نظـام���یارضـ��تیـ�هـا�در�دفـاع�از�اسـتقالل،�تمام����سـازمان��نیا�ریخط�تیو�با�توجه�به�مأمور

�یسـادگ��بـه��یچـابک��بـر�هـاي�مـؤثر����هـا�و�شـاخص���تیـ�قابل�ییشناسا�ران،یا�یاسالم�يجمهور

بـا�توجـه�بـه����).��1391،آقـا�محمـدي��(دارد��یعلمـ��قیـ�عمبه�مطالعـه���ازیو�ن�ستین�ریپذ�امکان

��

1.�Chan�&�Tang�
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ران�یمـد��ییتوانـا�،�هـا��تیهـا�و�محـدود���يازمندیحجم�ن�عیسر�شیها�و�افزا�تیمأمور�یگستردگ

هاي��يبدون�ابزارها�و�فناور�ها�آنبه��ییو�پاسخگو�راتییدرك�تغ�يبرا�یبانیپشت�و�سامانه�آماد

در�.�یسـت�ن�سریم�یمؤثر�بر�چابک�لنسبت�به�عوام�قیمناسب�و�شناخت�عم�يسازوکارها�ن،ینو

�هیـ�تک�يجا�به�یدفاع�یبانیپشت�و�ن�سامانه�آمادیران�و�مسئولیمد�يها�يرگی�میحال�حاضر�تصم

�و�سـامانه�آمـاد���یچـابک��يدارد�و�اقـدامات�در�راسـتا���هیـ�تک�هـا��آن�كبر�در�یبر�اطالعات�علم

�بـه�دلیـل��کـه���ردگیـ��صورت�می�یعلمهاي��و�بدون�استفاده�از�روش�سنتی�صورت�به�یبانیپشت

�ربـ�.�دارد�یرا�در�پ�یمنابع�سازمان�هدر�رفتو�برخوردار�نبوده��یچندان�کاراییاز��بودن�یعلمریغ

و��یاساسـ��ياز�راهبردهـا��یکـ�یعنوان��به�یبانیآماد�و�پشتهاي��سازي�سامانه�چابکاساس،��ینا

��.گرفته�استقرار��نیهمواره�مورد�توجه�فرماندهان�و�مسئول�یتوان�رزم�شیهاي�افزا�مؤلفه

با�نگرش�به��یهاي�دفاع�در�سازمان�یعوامل�مؤثر�بر�چابک�يبند�تیو�اولو�ییشناسا

�ریبه�انتظارات�و�تـداب��ییپاسخگو:�شود�ها�تیقابلاین�به��لیتواند�باعث�ن�می�یآت�داتیتهد

آمـاد�و��سـامانه���رانی؛�ارائه�نقشه�راه�و�برنامه�به�مـد�)یالعال�مدظله(فرمانده�معظم�کل�قوا�

تـر���عیسـر��شـبرد�ین�سـامانه؛�پ�کردچابک��يتاگام�برداشتن�در�راس�براي�یدفاع�پشتیبانی

مناسـب�بـه����ییشده؛�پاسخگو�نییتع�شیو�اهداف�از�پ�یسمت�چابک�به�یهاي�دفاع�سازمان

�ریگ�توسعه�چشم�از؛یو�موردن�يدیهاي�کل�یستگیها�بر�شا�تیتمرکز�فعال�دات؛یتهد�راتییتغ

و��تیـ�خالق�يریکـارگ��تمرکز�بـر�اطالعـات؛�بـه����؛يریپذ�انعطاف�شیمهارت�کارکنان؛�افزا

�یاصـل��مسـئله��نیبنـابرا�؛�)1391،�آقـا�محمـدي��...�(اعتماد�در�سازمان�و��شیافزا�؛ينوآور

مـؤثر���یدفـاع��آمـاد�و�پشـتیبانی��هـاي���سامانه�یبر�چابک�یاست�که�چه�عوامل�آن�قیتحق

��؟�هستند

�پژوهش�ۀپیشین �

��کیچاب

،�قادر�بودن�و�آسان�عیحرکت�سر�ییچاالك،�فعال،�توانا�يواژه�چابک�در�فرهنگ�لغت،�به�معنا

داننـد���ی�مـی�چـاالک�ی�و�را�معادل�چسـت��یکار�رفته�است�و�چابک�و�هوشمندانه�به�عیبه�تفکر�سر

متحـده�و�از�دســت�دادن���االتیــا�عیبـه�دوره�رکــود�صـنا���یچــابک�خچـه�یتار).�1389د،�یـ�عم(

گرفت�تـا���میتصم�کایکنگره�آمر�1990در�سال�.�گردد�بر�می�1980در�طول�دهه��يریپذ�رقابت

�1991در�سـال���یمفهـوم�چـابک���بیـ�ترت�نیـ�ا�بـه�.�مورد�انجـام�دهـد���نیدر�ا�يرورض�یاقدامات

��).1390شدار،�یآذر�و�پ(شد��يگذار�هیپا

و��یطـی�مح�راتییـ�تغ�ینـ�یب�شیهر�سازمان�در�احسـاس،�ادراك�و�پـ���ییتوانا�يبه�معنا�یچابک

سـود�از��و��تیـ�و�کسـب�مز��دیـ�نوپد�داتیمنتظره،�مقابله�با�تهدریهاي�غ�فائق�آمدن�بر�چالش�ییتوانا
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�فیتعـار�).�1397،�یرانشـاه�یا(شـده�اسـت����فیـ�تعر�شـرفت�یهاي�رشد�و�پ�عنوان�فرصت�به�رات،ییتغ

).�1391،�آقـا�محمـدي��(دهنـد���وکار�را�نشان�می�کسب�طیدر�مح�رییسرعت�و�تغ�دهیاعموماً،��کیچاب

حـس���یو�خـارج��یرا�در�منـابع�داخلـ���رییبه�تغ�ازیاست�که�ن�ایسازمان�پو�کی�یطراح�تیقابل�یچابک

�نیـ�ا.�کند�یحفظ�م�ییو�عملکرد�را�در�سطح�باال�دهد�یطور�روزمره�انجام�م�را�به�راتییآن�تغ�کند،�یم

).�1�،2010و�الولـر��یورلـ�(�اسـت��یحفظ�شود؛�شرط�الزم�چابک�ییدر�سطح�باال�لکردکه�عم�یژگیو

�رییـ�تغ�دیـ�اجتناب�کنند؛�بلکه�با�ها�آنخود�هراس�داشته�و�از��يکار�طیمح�راتییاز�تغ�دیها�نبا�سازمان

��.ندیتصور�نما�طیدر�مح�یرقابت�تیکسب�مز�يبرا�یرا�فرصت

.�اسـت��رشد�محورو��ریرپذییگرا،�تغ�تیموقع�ا،یسازمان�پو�کیسازمان�چابک�،�فیتعار�بر�اساس

�یسـازمان�بـه�چـابک����کیـ�کـه�امـروز�تحـت�آن�����یطیشـرا�که��است�نیدر�ا�ییایبه�پو�لیعلت�تما

سـطح���ربـ��طیآن�است�که�محـ��زین�تیعلت�موقع.�دممکن�است�فردا�مؤثر�و�اثربخش�نباش�رسد،�یم

در�گرو�حرکـت�سـازمان����یاست�که�چابک�نیا�زین�يریرپذییتغ�لیدل�گذارد،�یر�میتأث�ازیموردن�یچابک

ـا��قیـ�از�طر�واسـت���رشد�محورصورت��به�یچابک�نکه،یمورد�ا�نیآخر.�تطابق�است�راستايدر� �ییتوان

هـا���کیـ�در�فنون�و�تکن�يراهبردها�و�نوآور�يسازانداز،�باز�مجدد�چشم�قیادراك�و�تصد�يسازمان�برا

ـا�را�سـر����راتییـ�ن�چابـک�تغ�یهاي�تـأم��رهیزنج).�1393رحمدل،�(�ابدی�یمصداق�م �عیموجـود�در�تقاض

�رهیـ�زنج�يایـ�دسـت�آوردن�مزا��بـه��يها�بـرا��دهند؛�پس�سازمان�کنند�و�به�آن�جواب�می�احساس�می

ـا�یعوامـل�و�مع��یین�چابک�به�شناسایتأم ـا��آنه�و�توسـع��یچـابک��ياره مهـم�در���نیـ�ا.�ازمندنـد�ین�ه

�یکـاف��زاتیـ�بدون�تجه).�1391،�آقا�محمدي(برخوردار�است��يشتریب�تیاز�اهم�یهاي�نظام�سازمان

ـتیبانی�هاي��یژگیاز�و�یکیتحرك�.�ستیمقدور�ن�یاتیعمل�يها�تیمأمور�ياجرا و��یدفـاع��آماد�و�پش

ـا��طیهایی�که�در�شـرا��گانی.�است�یرزم�یهاي�آمادگ�از�مؤلفه�یکی ـاالتر���يدارا�يومس �يتحـرك�ب

ـتیبانی��اصل�تحرك�در�.�هستندکارآمدتر��ند،هست نـاظر�بـر�دو�مؤلفـه�درصـد�تحـرك�و�������آمـاد�و�پش

آمـاد�و��که�بخش��ییاز�آنجا.�استدر�رزم��یاتیهاي�عمل�گانیاز��یبانیپشت�يتوانمند�زانیو�م�ییجابجا

�امتا�هنگـ��ورود�وح�از�بدمسل�يروهایو�امکانات�ن�زاتیتجه�تیریمسلح�کشور،�مد�يروهاین�پشتیبانی

ـا��يو�اجرا�یطراح�نیدارد؛�بنابرا�عهده�بهو�خروج�را��يریکارگ�مصرف،�به مناسـب�در�هـر����يراهکاره

�یعباسـ��طرف،یب�،ییسایع(داشته�باشد��یچابک�شیدر�افزا�یتواند�اثرات�مهم�از�مراحل�فوق�می�کی

��).�1391،یکرمان�یو�مردان

��یدفاع�آماد�و�پشتیبانی

�نهیمرهون�استفاده�به�شتری،�بلکه�بشود�نمی�یبرتر�ناش�کیها�از�کاربرد�تاکتدر�جنگ�تن�يروزیپ

��

1.�Worley�&�Lawler�
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�ایـ�جنگ�در�دن�،در�حال�حاضر.�مشهور�است�کیاست�که�امروزه�به�نام�لجست�یامکانات�هیاز�کل

و��یکیبعـد�تـاکت���اشتناست�که�عالوه�بر�د�ییرویبا�ن�يروزیپ�راینامند�ز�می�یکیرا�جنگ�لجست

�رهیـ�از�زنج�یبخـش�مهمـ���کیلجسـت�.�استوري�مناسب��با�بهره�يقو�کیلجست�يدارا�،یمانیا

.�ردیگ�را�دربر�می�عیونقل،�انبارش�و�توز�ن،�حملیمسائل�مربوط�به�تأم�ورود��می�به�شمارن�یتأم

شـمارش�اسـت����ایـ��بهمحاسـ��به�معنیوس�یکلجست�یونانی�شهیبا�ر�یسیاي�انگل�واژه�کیلجست

�ینظـام��يواحـدها��یبانیدر�امـور�پشـت���شیوب�کم�خیواژه�در�طول�تار�نیا).�الف�1392،�یبیحب(

�یهاي�نظام�گانیآن�در��ییاجرا�میو�مفاه�کیکلمه�لجست�شیاز�صد�سال�پ.�شد�کار�برده�می�به

واژه�را�در�کتـاب���نیـ�ها�رسـماً�ا��يدر�قرن�هجدهم،�فرانسو.�شدمورد�استفاده�و�متداول��کایآمر

واژه�در��نیها�از�ا�یسیها�انگلبعد.�ردندکف�یها�تعر�تحرك�ارتش�یخالصه�هنر�جنگ،�هنر�علم

در�ارتـش��).�1391اران،�کـ�و�هم�ییسـا�یع(خود�بهـره�جسـتند����ینظام�يواحدها�یبانیامور�پشت

در�نبـرد،���کیو�بـه�بخـش�لجسـت����يارد�سـپه��،یجنگ�و�قدرت�نظـام��یاتیبه�بخش�عمل�رانیا

��).ب�1392،�یبیحب(کردند��اطالق�می�ياری�سپه

اسـتفاده���آماد�و�پشتیبانیاز�واژه��یو�انتظام�ینظام�ياروهیدر�ن�کیواژه�لجست�يجا�به�رانیا�در

نـد��یفرآ:�کند�یم�فیتعر�گونه�نیرا�ا)�کیلجست(�آماد�و�پشتیبانیواژه��رانیا�کیانجمن�لجست.�شود�یم

کاالهـا�و�خـدمات�و����يساز�رهیذخ�انیو�جر�يو�ترابر�ياجرا�و�کنترل�مؤثر�بر�اقالم�آماد�،يزیر�رنامهب

آمـاد��.�يمشـتر��اجاتیمنظور�برآوردن�احت�از�نقطه�شروع�تا�نقطه�مصرف�به�ها�آناطالعات�وابسته�به�

مـواد�و�ارائـه����زات،یـ�تجه�ياراگـذ�و�،عیـ�ن،�انبار�کردن،�انتقـال،�توز�یتأم�ه،یته�تیمسئول�،و�پشتیبانی

�زیـ�کـردن،�تجه��يو�بستر�نیمصدوم�ن،یمجروح�هیتخل�،يونگهدارریتعم�،یمهندس�،يخدمات�ترابر

عبـارت���ینظام�کیلجست.�را�بر�عهده�دارد�رهیو�غ�تیاعزام�به�مأمور�يبرا�نیگزیجا�يروهایافراد�و�ن

ـا�ین�يبـرا��يماد�یبانیسازي�و�فراهم�آوردن�پشت�آماده�،يزیر�است�که�در�آن�به�برنامه�یتیلاز�فعا �روه

ـان���دنیو�حرکت،�آموزش�د�یکه�به�زندگ�کند�میآنان�را�قادر��ب،یترت�نیشود�و�بد�مبادرت�می در�زم

.�حفـظ�صـلح�بپردازنـد����ایـ�و�شـرکت�در�جنـگ�و����ياضـطرار��تیاسـتقرار�در�وضـع���و�جیصلح،�بسـ�

معنـا�و�مفهـوم�خـاص�خـود�را������،یتیو�با�هر�نوع�مـأمور��یدر�هر�سازمان�آماد�و�پشتیبانیهاي��تیفعال

در�کنار�وجـوه��.�هستندمشترك��ياجزا�يدارا�یرنظامیو�غ�ینظام�آماد�و�پشتیبانیهر�دو�شاخه�.�دارد

ـ��تفاوت�دیفراوان،�نبا�تركمش �نیـ�از�جملـه�ا�.�دو�حـوزه�را�از�نظـر�دور�داشـت����نیـ�ا�نیهاي�موجود�ب

ـاي���تیـ�سود�در�فعال�شیو�افزا�نهیاصل�کاهش�هز�تیتوان�به�رعا�ها،�می�تفاوت ـتیبانی��ه �آمـاد�و�پش

�تیـ�اهم�به�دلیـل��،ینظام�آماد�و�پشتیبانیکه�در��یدر�حال.�اشاره�کرد�یو�بازرگان�یهاي�صنعت�سازمان

�ایـ��نهیاصل�حداقل�هز�از�این�رو.�شود�توجه�می�شتریب�آماد�و�پشتیبانی�یبه�اثربخش�،یاتیاهداف�عمل

ـن�(�ردیگ�یقرار�م�يبعد�تیدر�اولو�يسودآور در�هـر���آمـاد�و�پشـتیبانی���هیـ�اصـول�اول�).�1390،�یروش

�یاصـول�در�زمـان�صـلح،�بحـران�و�حتـ������نیـ�ا.�استو�مداومت��یاثربخش�،کاراییشامل��یدگاهید
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قـرار�گرفتـه����رشیجهان�مورد�پـذ��یهاي�نظام�سازمان�یتوسط�تمام�باًیه�و�تقرها�پابرجا�بود�شیرزما

��).1391اران،�کو�هم�ییسایع(�است

ـازمانده��،یهـایی�چـون�طراحـ����مقولـه�مواجه�با��هنگام،�مباحث�فوق�بر�اساس و��تیهـدا��،یس

و��آمـاد��تیریتحت�عنـوان�مـد���یبه�دانش�،آماد�و�پشتیبانیهاي��تیو�نظارت�بر�امور�و�فعال�یهماهنگ

ـتیبانی���ياجزا�کپارچهیاست�که�همان�اداره��ازین�پشتیبانی ـا��آنو�هماهنـگ�کـردن����آمـاد�و�پش در��ه

ـت��نیهم.�به�اهداف�کالن�سازمان�است�یدسترس�راستاي در��یتـوجه��از�وسـعت�قابـل���کیطور�لجس

ـت�نظـران��صـاحب�از��یبعضـ��بـه�اعتقـاد��ها�برخوردار�اسـت�و���سطح�سازمان ـادل�کل��کی،�لجس �هیـ�مع

�تیریاست�کـه�مـد���یهیبد.�شود�محسوب�می�يدیتول�و�یسازمان�صنعت�کیجود�در�هاي�مو�تیفعال

هـاي�محولـه�و����تیـ�مأمور�ادیـ�بـا�حجـم�و�تنـوع�ز����یدفـاع��آماد�و�پشتیبانیو�ناکارآمد�سامانه��یسنت

از�.�خواهـد�کاسـت���یهاي�دفـاع��الزم�سازمان�یو�قدرت�بازدارندگ�یتوان�رزماز��نفعان،�يذ�نیشتریب

�میبه�عنوان�پـارادا��یچابک�اقعدر�و.�ها�است�چالش�نیبه�ا�ییهاي�پاسخگو�راه�از�یکی�یرو،�چابک�نیا

��.رود�کار�می�ها�به�سازمان�یمهندس�يبرا�يدیجد

��کیمرتبط�با�چاب�يرهایعوامل�و�متغ�الگوها،

نباشد،�تحوالت�امـروز���يدیجد�مسئله�رییاگر�تغ�یحت.�است�یعامل�محرك�در�چابک�ترین�مهم�رییتغ

از�عوامـل���یکـ�یبـه���ط،یدر�محـ��نـان�یاطم�و�عدم�یآشفتگ.�دهند�می�يشته�رواز�گذ�شیب�یبا�سرعت

�راتییـ�هـاي�متفـاوت،�تغ���یژگـ�یهاي�متفاوت�با�و�سازمان.�شده�است�لیها�تبد�سازمان�یناکام�یاصل

ـاي�چابـک�فراتـر�از�����که�منحصر�به�خودشان�است،�اما�اصوالً�سـازمان��کنند�میرا�تجربه��یمختلف ه

مـتالطم�و���طیمحـ��کیـ�هاي�بالقوه�در��به�استفاده�از�فرصت�لیو�متما�شندیاند�یم�راتییانطباق�با�تغ

ـتحکم�در�ازا��تیـ�موقع�کیـ�کسب� ـا�و�شا��ينـوآور��يمس وسـف�و��ی(�هسـتند�هـاي�خـود����یسـتگ�یه

ـازمان�چابـک�را�فرهنـگ�����شاخص)�1998(�2و�هاردر�کافمن).�1�،2003ویروستک یـاد��هاي�برجسته�س

�یچـابک�.�داننـد��و�مشارکت�کارکنـان�مـی���ریپذ�طباقهاي�ان�ستمیس�،ارتباطات�،ي،�سرعت�نوآوردهنده

ـتم�یس�،یسـازمان��يهر�سازمان�اسـت�کـه�سـاختارها����يجامع�برا�تیقابل�کی ـاي�اطالعـات���س و��یه

بـه���یمتک�سابقه،�یب�راتییبا�تغ�ییارویرو�يبرا�یچابک�نیبنابرا؛�ردیگ�یرا�دربر�م�یبانیپشت�يندهایفرآ

��).1391،�آقا�محمدي(�به�اطالعات�استافراد��یو�دسترس�یابتکار،�مهارت،�دانش�انسان

�طیو�شـرا��طیمحـ��رییـ�باعث�تغ�یمعتقدند�که�ابتدا�عوامل�،یپردازان�عرصه�چابک�هینظر

و��راتییـ�تغ�نیسازمان�از�ا�نکهیمحض�ا�به�اندازند،�یو�سازمان�را�به�چالش�م�هشدوکار��کسب

��

1.�Yusuf�&�Crocitto�
2.�Coffman�&�Harder�
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�نیمقابله�با�ا�يود�براهاي�خ�ییو�توانا�ها�تیقابل�شهیبه�فکر�و�اند�افت،ی�یها�آگاه�ینابسامان

وجـود�دارنـد�کـه�����یعوامـل�درون�سـازمان���یحـال،�برخـ���نیدر�همـ�.�افتـد��یها�مـ��ینابسامان

هـاي���دهیـ�و�ا�اتیـ�عوامـل�در�نظر��نیا.�و�ابهامات�هستند�راتییبا�تغ�ییارویکننده�رو�لیتسه

ـ��رییـ�تغ�یبا�انـدک��کیمشاهده�شده�و�هر��نظران�صاحباز��ياریبس �دیـ�تأک�هـا��آنبـر���یجزئ

مـدل�سـازمان�چابـک�را�از�بعـد�����)�2003(�تویو�کروس�وسفی).�1391،�آقا�محمدي(اند��داشته

فرهنگ،�فناوري�اطالعات،��،يمانند�رهبر�يعناصر�يبر�رو�ها�آنمدل�.�مطرح�کردند�یانسان

�یچابک�یعنوان�جوانب�اصل�پاداش�به�ستمیو�س�انیکنندگان،�مشتر�نیتأم�،یسازمان�تیعضو

شود�و��می�دهیسنج�نهیسرعت�و�هز�ت،یفیسه�مؤلفه�ک�هیپا�بر�یسازمان�یچابک.�ز�استکمتمر

سـه�مقولـه�را�بـه�سـطح������نیا�دیدر�سطح�کالن،�با�یسازمان�یبه�چابک�لین�يها�برا�سازمان

هستند��یاز�عوامل�درون�سازمان�يا�سازمان،�مجموعه�کیچاب�هايتوانمندساز.�ندبرسان�یعال

ها��در�سازمان)�یچابک�تیقابل(اي��هژیو�ییتوانا�،یهاي�چابک�از�محرك�يریرپذیکه�ضمن�تأث

�توانمندسـازهاي�).�1392،�يرافشـار�یه�و�امیـ�الک�یقاضـ��یمـ�ی،�رحیرمضـان�(کنند��می�جادیا

سـازمان�را���یچـابک��تیـ�ها�هستند�و�قابل�سازمان�یبر�چابک�ررگذایاز�جمله�عوامل�تأث�یچابک

را��یچـابک��توانمندسـازهاي�)�1389(�ییجعفرنـژاد�و�شـها��.�بخشـند��بهبود�می�نیادیطور�بن�به

�یبه�طـور�کلـ��.�دانند�می�یکپارچگیو��يفناور�،یانسان�يروین�،یشامل�عوامل�ساختار�سازمان

�ر،ییـ�تغ�جـاد�یا�يبـرا��یآمـادگ��،يارزش�به�مشتر�لیتحو�؛یچهار�مؤلفه�اساس�يدارا�یچابک

�یآقائ�،یآقائ(است��يهاي�مجاز�مشارکت�لیها�و�تشک�و�مهارت�يداشتن�دانش�بشر�یگرام

��.)�1391،يو�جعفر

ن�چابـک�را�متشـکل�از�چهـار����یتـأم��رهیزنج�یمدل�مفهوم)�2005(�1و�همکاران�نگیتور

�يهـا��كمحر.�کردند�شنهادیپ�یتوانمندسازها�و�اهداف�چابک�ها،�تیها،�قابل�محرك�یبخش�اصل

فناورانـه�و�عوامـل����ي،�شاخص�رقابت،�بـازار�و�نـوآور��يمشتر�يها�يازمندیعبارتند�از�ن�کیچاب

و��يریپـذ��،�انعطـاف�یسـتگ�ی،�شاییپاسـخگو��هـاي��مؤلفـه�شامل��کیبچا�يها�تیقابل.�یاجتماع

،�يارکـ�بر�هم�یروابط�مبتن�به�عواملی�از�قبیل�کیچاب�هايتوانمندساز�همچنین�.هستند�سرعت

�نیـز��کیاهـداف�چـاب��.�اشـاره�دارد��يت�مشتریاطالعات�و�حساس�یارچگپیکند،�یفرآ�یپارچگیک

��.استرد�و�قدرت�کنه،�زمان،�عملیشامل�هز

را�توأمـان�داشـته�باشـد؛�����يپذیري�سـاختار��و�انعطاف�يثبات�ساختار�دیبک�باچا�سازمان

�يهـاي�سـاختار���یژگـ�یو�از�،یبر�بوروکراس�یمبتن�يهاي�ساختار�یژگیوشتن�عالوه�بر�دا�یعنی

��

1.�Toring�&�et.�al.�
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مناسـب���يافزارهـا��افزارهـا�و�نـرم���سخت�ازمندیچابک�ن�ستمیس.�برخوردار�باشد�زین�یادهوکراس

از��یکـ�یرا��يمدار�پژوهشگران،�دانش�یبرخ�.)1�،2010رای�يوم،�چندران�یت،�ابراهیزوال(است�

مثابـه���دانـش�بـه���تیریاطالعـات�و�مـد���ياند�و�از�فناور�دانسته�یدر�چابک�يهاي�محور�تیقابل

).�2�،2010نگیگولـد�و�سـور��(انـد���کـرده��ادیـ�چابـک��هاي��سازمان�داي�اثرگذار�بر�عملکر�مقوله

�،ساختار،�فناوري�،راهبردخود،��قیحقدر�ت�)1392(�يرافشاریه�و�امیالک�یقاض�یمی،�رحیرمضان

از��یبه�برخـ�)�1(در�جدول�.�دانند�می�یچابک�هايتوانمندسازرا��یدانش�و�منابع�سازمان�تیریمد

��.اشاره�شده�استی�چابکعوامل�مؤثر�بر�

��عوامل�مؤثر�بر�چابکی.�1جدول�

��توانمندسازها��سندهینو

تقی�پور�و�همکاران�

)1399(��
��فناوري�اطالعات

ه�و�همکاران�برزادکا

)1398(��
��دوسوتوانی�زنجیره�تأمین�و�پذیري�قابلیت�تطبیق�،قابلیت�سنجش�بازار

واالفر�و�همکاران�

)1397(��

�-هوشمندي�بازار،�هوشمندي�رقبـا،�هوشـمندي�فناورانـه�و�هوشـمندي�راهبـردي�����

��اجتماعی

��ینشه�دایو�سرما�يا�ه�رابطهی،�سرمايه�ساختاری،�سرمایه�انسانیسرما��)1397(�یرانشاهیا

دهقان�و�عبدلی�

��)1394(بیدهندي�
��پذیري�سرعت،�پاسخگویی،�شایستگی�و�انعطاف

��)الف�1392(�یبیحب

رزمـی،�همـاهنگی����توان�ها،�ارتقاء�ور�مأموریت�بهره�اهداف،�انجام�سمت�پیشبرد�به

�پاسخگویی�و�داخل�عملیاتی�عناصر�بین �انگیـزه���خارج، �توسـعه���سـریع، �کارکنـان،

��هاي�فناورانه�عملیاتی�و�برتري�کاراییسازمانی،��هاي�کارکنان،�نظارت�مهارت

زرو،�مقبل�باعرض�یآذر،�ت

��)1389(�یرستم�يو�انور

�و�حساسـیت��ندها،یفرآ�ادغام�اطالعات،�فناوري�کارگیري�به�هاي�کارکنان،�مهارت�توسعه

�سـرعت��جدید،�محصول�معرفی�پذیري،�انعطاف�مناسب،�ریزي�برنامه�بازار،�به�پاسخگویی

��محصول�مشتري،�کیفیت�رضایت�ها،�زینهه�کاهش�تحویل،

�کو،�روسبه�لومآسالم،�

��)2018(ازهر�
��یو�دوسو�توان�کارایی،�يریپذ�انعطاف

��)2012(�جانسن�گانگ�و
�ســازمانی،�ســاختار�ســازمانی،�رهبــري،�فرهنــگ�ســبک�انســانی،�منــابع�کیفیــت

��وتوسعه�تحقیق

همکاران��و�لمبرت

)2005(��
��نیتأم�زنجیرة�انسانی،�منابع�مدیریت�دانش،

��

1.�Zolait,�Ibrahim,�Chandran�&�Veera�
2.�Gold�&�Seuring�
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و�یروستکیوسف�و�

)2003(��
��کنندگان�ینتأمپاداش،��سیستم�و�فرهنگ�رهبري،�مشتریان،

هاي�و�همکاران��لی�جین

)2003(��

نفعـان���ند�راهبردي،�یکپارچگی،�شایسـتگی�کلیـدي،�فنـاوري�اطالعـات�و�ذي����یفرآ

��چندگانه

هوپر�و�همکاران�

)2001(��
��و�ساختارهاي�مجازي�،�خدمات�عمومی،�رهبري،�فناوريیريپذ�انعطافتمرکز�بر�

��شکوفایی�و�بالندگی�مشتري،�سازگاري�افراد�و�اطالعات،�همکاري�و�توانایی�تغییر��)2001(ماسکل�

��1400ن؛�یمحقق:�منبع

��تجربی�پیشینه

پنـاه�و���نصـرت��،يعلمـدار�.�شـود��مطالعات�تجربی�مرتبط�اشاره�مـی��ترین�مهمدر�این�بخش�به�

�تیریمـد��یعـات�و�ارتباطـات�را�در�ارتقـاء�چـابک����اطال�يفنـاور��ریتأث�زانیم)�1399(زاده��نجف

ابعـاد���نیـی�پـژوهش�تب��نیهدف�ا.�ردندک�یبررس�یو�انتظام�ینظام�هاي�سازمان�نیتأم�رهیزنج

اطالعـات�و���يفنـاور��قیاز�طر�کیلجست�ستمیانجام�آن�در�س�یو�چگونگ�سازي�مختلف�چابک

�تیریمد�کردیتباطات�با�رواطالعات�و�ار�فناوري�آمده،�دست�به�جیبر�اساس�نتا.�است�رتباطاتا

و��یستگیسرعت،�شا�،ییپاسخگو�،يرپذی�انعطاف�ءو�ارتقا�جادیرا�بر�ا�يرگذاریتأث�تیدانش�قابل

چـابکی��براي�ی�یالگو)�1399(سلطانی،�ناظم�و�ایمانی�.�دارد�کیلجست�ستمیدر�س�یچابک�جادیا

ي�اطالعـات،�انسـانی،���،�فنـاور�ي،�راهبردگانه�پنجهاي�پژوهش�ابعاد��یافته.�ندکردارائه�سازمانی�

نتـایج��.�ییـد�قـرار�داد��أعنوان�ابعاد�اثرگذار�بر�چابکی�سـازمانی�مـورد�ت���سازمانی�و�فرهنگی�را�به

�يو�شهسـوار��یرزمـ��،يدریـ�ح�،یسـ�یو.�را�داردباالترین�میـانگین���ينشان�داد�که�بعد�راهبرد

�تیبه�نوع�و�ماهبا�توجه��آماد�و�پشتیبانی�هاي�تیو�اولو�ها�یژگیو�نییو�تب�ییبه�شناسا)�1398(

و��مـان�یو�انعطـاف،�ا��تیالیسـ��،یه�چـابک�کاز�آن�است��کیج�حاینتا.�پرداختند�ندهیآ�يدهایتهد

�،ينان�آمادکارک�صصنترل�هوشمند،�مهارت�و�تخکو��یسامانه�فرمانده�،ينان�آمادکارکتعهد�

�حاتیو�تسـل��زاتیـ�تجه�نیتـأم��ا،یـ�پو�یسـامانه�فرمانـده���دار،یامن�و�پا�،یبوم�یسامانه�ارتباط

هوشـمند���حاتیو�تسـل��زاتیـ�تجه�نیز�و�تـأم�کنـامتمر��يز�و�اجـرا�کـ�متمر�یطراح�رمحور،یتأث

بـه�طراحـی�مـدلی����در�پژوهشـی��)�1398(شیدائی�حبشی��.هستند�ها�تیاولو�ترین�مهم�بیترت�به

لفـه�اصـلی�مـدنظر�قـرار�����ؤم�توسعه�محصول�جدید�،در�مدل�پیشنهادي.�پرداختبراي�چابکی�

ـ��أتوسعه�محصول�جدید�و�مـدیریت�تـ��ه�نتایج�حاکی�از�آن�بود�ک.�گرفت طـور���همین�و�تولیـد،�ب

مین�اثـر��أطور�غیرمستقیم�بر�چابکی�زنجیره�تـ��همستقیم�و�غیرمستقیم�و�مدیریت�تحویل�تنها�ب

�آمـاد�و�پشـتیبانی���سـتم�یساختار�مناسـب�س��نییبه�تب)�1397(�یفیو�س�یروشن�،یمخدوم.�دارند

�یسامانه�فعل�کردمشخص��قیتحق�هاي�افتهی.�پرداختند�عیمخصوص�واکنش�سر�روین�هاي�پیت

ملـزم�اسـت�از����نـده�یآ�داتیو�تهد�راتییبوده،�اما�متناسب�با�تغ�ازهاین�ياگرچه�تاکنون�جوابگو
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�يساز�کچاب�هاي�مؤلفه)�1397(�آقا�محمدي.�شودبرخوردار��يشتریب�یتحرك�و�چاالک�،ییایپو

و��كردنـد�و�متحـر��ک�یرا�بررسـ��نـده�یآ�داتیـ�متناسب�بـا�تهد��یخدمات�رزم�یبانپشتی�سامانه

تمرکـز،���همراه�بـا�عـدم���یکپارچگی�نان،یاطم�تیقابل�،یبانیانعطاف،�روزآمد�بودن،�تداوم�پشت�قابل

را��يآسـان،�صـرفه�اقتصـاد����یدسترسـ��اد،یـ�ز�ينـدگار�ما�،يآماد�تینوآور�و�مبتکر،�امن�و��خالق

��.ردندک�ییشناسا�يساز�کچاب�يها�عنوان�مؤلفه�به

.�نـد�کردک�را�تحلیل�ابچ�دیدر�تول�يتوانمند�جادیا�عوامل)�2018(�1پوتدار�و�روتروي

�اطالعـات��ياعتبـار�و�سـازگار���انتقال،�،تیشفاف�لیتسهبر��دینشان�داد�که�تمرکز�با�جینتا

زیرسـاخت��پذیري��انعطافتأثیر�)�1397(باورصاد،�زارع�و�فعلی��.باشد�یچابک�شیافزا�يبرا

تأمین�بررسی�کردند�و�به�این��فناوري�اطالعات�و�یادگیري�سازمانی�را�بر�عملکرد�زنجیره

زیرساخت�فناوري�اطالعات�و�پذیري��انعطافتوانند�از�طریق��مینتیجه�رسیدند�که�مدیران�

�ارتقاء�دهند�جو�یادگیري�سازمانی، �2پاتـاك�.�عملکرد�زنجیره�تأمین�و�عملکرد�سازمانی�را

کـاري��هـاي���در�تحقیقی�با�عنوان�قابلیت�یادگیري�بلندمدت�کلید�چـابکی�گـروه��)�2017(

�چابکی�شـامل�هاي��در�این�مدل�محرك.�کردیادگیري�در�هند�مدلی�را�براي�چابکی�ارائه�

و��مالی،�رقابـت�و�پیچیـدگی�محـیط،�انتظـارات�جامعـه�����هاي��،�محدودیتانهتغییرات�فناور

چـابکی���هايتوانمندسازو��و�سرعتپذیري��انعطافهوشمندي،��شامل�یچابکهاي��قابلیت

ن�بـا��الالتحصـی��فـارغ��یامدهاي�چـابکی�شـامل��و�پ�عاتالساختار�چابک،�فناوري�اط�شامل

��.بود�تولید�دانشو��حیتالص

در�تحقیقی�با�عنوان�رهبران�سازگار�و�چابک�مدلی�را�براي�چـابکی��)�2016(�3مکفرسون

تغییـرات��(�چـابکی�هـاي���چابکی�سازمانی�در�قالـب�محـرك��هاي��ر�این�مدل�برنامهد.�کردارائه�

هـاي���قابلیـت�،�)بنیان،�رقابت�و�پیچیـدگی�محـیط���قتصاد�دانشا�،،�انتظارات�دانشجویانانهفناور

سـاختار�چابـک،���(�چـابکی��هايتوانمندساز،�)حل�دهنده�راه�رعت،�ارائه،�سپذیري�نعطافا(�چابکی

��.ارائه�شد)�زتولید�دانش�موردنیا(�و�پیامدهاي�چابکی)�فرهنگ،�شراکت

�هـاي��شـرکت��در�تـأمین��یـره�زنج�چـابکی��بـراي��مـدلی�)�1395(�اسـماعیلیان�و��رمضانی

�سـرعت،��ن�پـژوهش�شـش�معیـار�شایسـتگی،����یـ�در�ا.�نـد�کردخودرو�ارائـه���قطعات�تولیدکننده

شناسـایی���تـأمین��یـره�زنج�چـابکی��اطالعات�براي�فناوري�و�بازار�پذیري،�انعطاف�پاسخگویی،

�چـابکی��موفقیـت��يکلید�عوامل�تأثیر�رزیابیبه�ا)�1394(کرمی،�عرب�و�فالح�الجیمی��.شدند

��

1.�Potdar�&�Routroy�
2.�Pathak�
3.�McPherson�
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�مفهـومی��مدل�در.�پرداختند�الکترونیک�صنایع�يها�شرکتي�راهبرد�عملکرد�بر�تأمین�زنجیره

�روابـط��،يپذیر�انعطاف�کامپیوتر،�بر�مبتنی�يفناور�عامل�هفت�با�تأمین�زنجیره�چابکی�تحقیق،

�و�يمشـتر�/ربـازا��بـه��حساسـیت��مشارکتی،�روابط�جدید،فناوري��يکارگیر�به�کنندگان،�تأمین�با

�ابعـاد��بـین��رابطـه��بـه��تحقیقی�در)�2014(�همکاران�و�وسفی.�شد�سنجیده�تقاضا�پاسخگویی

�شـامل��چابـک��تـأمین��زنجیره�ابعاد�که�در�آن�پرداختند�عملکرد�و�رقابتک،�چاب�تأمین�زنجیره

��.بود�اطمینان�عدم�و�يتغییرپذیر�،يپذیر�رقابت�اطالعات،،�کارکنان�مشتریان،تأمین�نیازهاي�

�بررس)�2008(�1بوتانی چـابکی���توانمندسـاز��چـابکی�هفـت���بـا��طمرتب�مطالعات�قبلی�یبا

سـازي،���تـیم��افـزار،��اطالعـات،�سـخت���دانش،�فناوري�ن�را�شامل�مدیریتیتأم�زنجیره�مدیریت

�مفهومی�مدل�در)�2005(�همکاران�و�تورنیگ�.کرد�معرفی�زمان�هم�و�مهندسی�پروژه�مدیریت

�در�مهـارت��طالعـات،�ا�فناوري�و�افراد�ریتأث�نکرد�اهرم�را�چابکی�هايتوانمندساز�و�ارکان�خود

�و�چابـک��تولیـد��تطبیقـی��وتحلیل�تجزیه�در.�دانند�می�مشارکتی�تعامالت�و�روابط�تغییر�و�زمینه

�ماننـد��ابزارهـایی��طریق�از�چابکی�شد،�انجام)�2002(�2آدالي�و�یوسف�وسیله�به�که�ناب�تولید

�سـازمانی،��پذیري،�رهبـري��انعطاف�محصول،�تنوع�اعتماد،�قابلیت�سرعت،�کیفیت،�پایین،�هزینه

�در�هـاي�چابـک���سـازمان��کـه��داد�نشـان��تحقیق�این.�شد�ارزیابی�جدید�محصوالت�و�فناوري

�3ژانـگ��و�شـریفی�.�بودنـد��برخـوردار��بهتـري��عملکرد�معیارهاي�از�هاي�ناب�سازمان�با�مقایسه

�براي�چابک�سازمان�یک�که�داشتند�اظهار�خود�میدانی�تحقیقات�و�مطالعات�مبناي�بر)�2001(

�شایسـتگی،��بودن،�پاسخگوهاي��توانایی�نیازمند�وکارش�کسب�محیط�تغییرات�به�مناسب�پاسخ

��.است�عمل�سرعت�پذیري�و�انعطاف

��پژوهش�يها�هیو�فرض�یمدل�مفهوم

ثبـاتی�سیاسـی�و����بینی،�تهدیدات�نوپدید،�محـیط�رقـابتی�و�بـی����پیش�غیرقابل�و�سریع�تغییرات

�چـابکی،��مناسـب��مدل�طراحی�است�و�هکرد�هاي�دفاعی�وارد�به�سازمان�زیادي�را�دفاعی�فشار

بـراي���چابکی�مناسب�مدل.�است�محیطی�این�تغییرات�براي�کافی�آمادگی�ایجاد�براي�پاسخی

صـنعت���هـاي��ویژگـی��هاي�سـازمان،��توانمندي�دربرگیرندة�دفاعی�باید�آماد�و�پشتیبانیسامانه�

)�2(جدول�.�باشد�چابکی�به�دستیابی�از�حاصل�نتایج�و�هاي�تغییر�محرك�و�فشارها�نوع�دفاعی،

�کیموجـود�در�حـوزه�چـاب����يهـا��ق�و�مـدل�یـ�نه�تحقیشـ�یموضوع،�پ�ينظر�یکه�از�بررسی�مبان

دفاعی،�برخـی���آماد�و�پشتیبانیترین�عوامل�مؤثر�بر�چابکی�سامانه��مرتبط�استخراج�شده�است،

��

1.�Bottani�
2.�Adeleye�
3.�Sharifi�&�Zhang�
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�بـه��توجـه��بـا�.�دهـد��را�نشـان�مـی���ها�آنننده�ک�یبانیها�و�تعدادي�از�منابع�پشت�از�مهترین�مؤلفه

پرتکـرار�و�بـومی����چـابکی��بـر��مـؤثر��عوامـل��گستردگی�و�پراکندگی�ادبیات�مرتبط�با�چـابکی،�

انتخـاب�و�در�مـدل����یدفـاع��آماد�و�پشتیبانی�هاي�سامانهسازي��چابک�بر�مؤثر�عوامل�عنوان�به

��.ارائه�شد)�1(ل�کها�به�شرح�ش�ق�و�مبناي�فرضیهیتحق�یمفهوم

��دفاعی�پشتیبانی�آماد�وعوامل�مؤثر�بر�چابکی�سامانه�.�2جدول�

��منابع��ها�مؤلفه��عوامل

��انسانی

�یانسان�يروین

،�رپذی�انعطاف

�یانسان�يروین

،�ونوآور�خالق

�یانسان�يروین

،�ماهر�و�چندمهارته

�یانسان�يروین

��خودکنترل

،�ورنادات�)2001(،�ماسکل�)1389(شهایی��و�،�جعفرنژاد)1999(گاناسکاران�

�و�،�هیلگرزبرگ)2005(،�تورینگ�و�همکاران�)2001(�،�هرمزي)1999(

،�فرانک�و�همکاران�)2007(�همکاران�و�هاي�يشر،�)2005(همکاران�

�،�یوسف)2009(�کولومبو�،�ریبیرو،�باراتا�و)1998(هاردر��و�،�کافمن)2009(

،�)2007(دیویدسون��و�،�رامش)2001(ژانگ��و�،�شریفی)2003(کروسیتو��و

،�حبیبی�)2009(،�مورون�)2005(،�کریستوفر�)2000(فرانسیس��و�مریدیت

�و�،�لمبرت)1999(�همکاران�و�،�شارپ)1996(،�کید�)1390(،�آقایی�)1392(

��)1389(همکاران��و�،�آذر)2012(�جانسن�و�،�گانگ)2005(�همکاران

��فناورانه

چندکاره�بودن�

،�زاتیتجه

،�نهیزات�بهیتجه

نان�کارک�یدسترس

،�نترنتیبه�ا

خودکار��اتیعمل

��سامانه

�آقا�محمدي،�)1389(شهایی��و�،�جعفرنژاد)2009(ی�،�بوتان)1999(گاناسکاران�

و�همکاران��هاي�ینج،�لی�)2001(،�هوپر�و�همکاران�)1999(،�ورنادات�)1391(

همکاران��و�،�هیلگرزبرگ)1995(،�گلدمن�و�همکاران�)2001(�،�هرمزي)2003(

،�)2009(�وانگ�،)2002(�یورا�مک�و�يکار�مک�،)2001(�ناگی�و�،�سانچز)2005(

،�)1991(�کیسلر�و�اسپرول�و�)1999(گوفی��مک�،)1998(مکاران�ه�و�میتیس

�و�،�ویلدینگ)2001(همکاران��و�،�تسورولودیس)2006(�همکاران�و�الین

همکاران��و�،�تورینگ)1999(�،�گورانسون)1991(،�گاناسکاران�)1999(�گوندري

،�پاور�و�سوهال�)2007(دیویدسون��و�،�رامش)2001(ژانگ��و�،�شریفی)2005(

�و�،�ذولیت)1390(،�آقایی�)1392(همکاران��و�،�رمضانی)1392(،�حبیبی�)2001(

�همکاران�و�،�شارپ)1996(،�کید�)2010(�سورینگ�و�،�گولد)2010(�همکاران

��)1999(همکاران��و�،�نیلور)2010(�همکاران�و�،�سیدحسینی)1999(

��راهبردي

�بازنگري�قابلیت

�سامانه،�دیدگاه

راهبردي،�

�پشتیبانی

فرماندهان،�

�و�انداز�شمچ

��مأموریت

و��هاي�ینج،�لی�)1391(�آقا�محمدي،�)2009(،�بوتانی�)1999(گاناسکاران�

�،�مریدیت)2001(همکاران��و�،�تسورولودیس)1999(�،�داو)2003(همکاران�

�و�،�شارپ)1390(،�آقایی�)1392(همکاران��و�،�رمضانی)2000(فرانسیس��و

،�)1391(همکاران��و�،�یعقوبی)1389(همکاران��و�،�آذر)1999(�همکاران

��)2001(ماسکل�

ساختار�و�

��سازمان

�يسپار�برون

ها،��فعالیت

�،�هرمزي)1999(،�ورنادات�)1391(�آقا�محمدي،�)1999(گاناسکاران�

،�)2005(اران�کهم�و�،�زئین)1996(،�ژنریک�و�همکاران�)2001(
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�بازمهندسی

فرآیندها،�

پذیري��انعطاف

واحدها،��میان�مرز

و��شایستگی

��پاسخگویی

،�)2001(همکاران��و�،�تسورولودیس)2005(همکاران��و�لگرزبرگهی

�و�،�کافمن)2004(،�تاکر�)2006(همکاران��و�،�اگروال)1994(بورگس�

،�)2001(ژانگ��و�،�شریفی)2005(همکاران��و�،�تورینگ)1998(هاردر�

�و�،�رمضانی)1392(،�حبیبی�)2009(،�مورون�)2007(دیویدسون��و�رامش

�،�کید)2010(�همکاران�و�ذولیت�،)1390(ی�،�آقائ)1392(همکاران�

�و�،�آذر)2012(�جانسن�و�،�گانگ)2001(�همکاران�و�به�سنت،�)1996(

��)1391(همکاران��و�،�یعقوبی)1389(همکاران�

رهبري�و�

��مدیریتی

�فرماندهی�سبک

�و�منعطف

مشارکتی،�

دفاعی،��هاي�یشهاند

نش،�یب�و�ياریهوش

��اقتدار�و�تیمحبوب

،�)2001(،�هوپر�و�همکاران�)1389(شهایی��و�ژاد،�جعفرن)2009(بوتانی�

دیویدسون��و�،�رامش)2003(کروسیتو��و�،�یوسف)2004(موریال��و�آمبروس

�و�،�یونت)1392(،�حبیبی�)2003(،�دابلین�)2001(،�پاور�و�سوهال�)2007(

��)2012(�جانسن�و�،�گانگ)1996(�همکاران

مدیریت�

روابط�

��سازمانی

کارکنان،��روابط

�با�روابط

کنندگان،��ینتأم

�با�روابط

�،�تسهیلنفعان�يذ

��شرکاء�با�ارتباط

و��ینگتور،�)1999(�،�داو)2001(�،�هرمزي)2003(و�همکاران��هاي�ینجلی�

�،�اسونسون)2000(،�تولون�)2006(�همکاران�و�،�الین)2005(همکاران�

�و�،�رامش)2003(کروسیتو��و�،�یوسف)1998(هاردر��و�،�کافمن)2001(

،�پاور�)2005(،�کریستوفر�)2000(فرانسیس��و�ریدیت،�م)2007(دیویدسون�

�همکاران�و�،�لمبرت)2001(�همکاران�و�به�سنت،�)2001(و�سوهال�

��)1391(همکاران��و�،�یعقوبی)2005(

مشتري�

��مداري

مداري،��سفارش

به�تقاضا،��حساسیت

،�نفعان�يذ�رضایت

�به�ییگو�پاسخ�واحد

��شکایات

�و�،�زئین)1995(گلدمن�و�همکاران�،�)2001(،�هوپر�و�همکاران�)2001(ماسکل�

�وانگ�،)2002(�یورا�مک�و�يکار�مک�،)2001(�ناگی�و�،�سانچز)2005(اران�کهم

،�برانس�)2005(،�کریستوفر�)2000(�،�تولون)2006(�همکاران�و�،�الین)2009(

دیویدسون��و�،�رامش)2003(کروسیتو��و�،�یوسف)2009(�سورش�و�چیدل

��)1389(همکاران��و�،�آذر)2005(،�تورینگ�و�همکاران�)2007(

سازمان�

��محور�دانش

�مدیریت�استقرار

دانش،�مشارکت�

�کارکنان،�توسعه

تحقیقات،�

�ایجاد�گردآوري،

��دانش�تولید�و

�،�وانگ)2002(�یورا�مک�و�يکار�مک�،)2001(�ناگی�و�،�سانچز)1999(�داو

�و�،�یونت)2010(�سورینگ�و�،�گولد)1392(همکاران��و�،�رمضانی)2009(

،�)2012(�جانسن�و�،�گانگ)2005(همکاران��و�،�لمبرت)1996(�همکاران

��)1999(اران�کهم�و�،�نیلور)1391(همکاران��و�یعقوبی

��.شود��می��بیان�زیر�شرح�به�هاي�پژوهش�فرضیه

��.دارد�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�فناورانه�عوامل)�1

��.دارد�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��امانهس�چابکی�ارتقاء�بر�انسانی�عوامل)�2

��.دارد�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�سازمان�و�ساختار)�3
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��.دارد�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�سازمانی�روابط�مدیریت)�4

��.دارد�ریتأث�یدفاع�و�پشتیبانیآماد�هاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�مداري�مشتري)�5

��.دارد�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�مدیریتی�و�رهبري�عوامل)�6

��.دارد�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�راهبردي�عوامل)�7

��.دارد�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�محور�بر�دانش�سازمان)�8

��)1400ن،�یمحقق(تحقیق��مفهومی�مدل.�1شکل�

�شناسی�پژوهش�روش �

�جامعـه��.است�یشیمایپ�-توصیفی�روش�و�ماهیت�نظر�از�و�کاربردي�هدف�نظر�از�پژوهش�این

�مستقر�در�یدفاع�آماد�و�پشتیبانی�سامانه�کارکنان�و�کارشناسان�پژوهش�شامل�مدیران،�يآمار

ها�و�بـاال�بـردن�نـرخ�����کندگی�و�محرمانه�بودن�اطالعات�مرتبط�با�نمونهپرا�به�دلیل.�بود�تهران

�رهبري�و�مدیریتی �محور�ن�دانشسازما

�عوامل�راهبردي

�عوامل�فناورانه

�ساختار�و�سازمان

�مداري�مشتري

�دفاعی�دانش�مدیریت�استقرار

�کارکنان�یريپذ�مشارکت

��سامانه�در�تحقیقات�توسعه

�دانش�تولید�و�ایجاد�گردآوري،

�مشارکتی�و�منعطف�فرماندهی�سبک

�رهبري�دفاعی�هاي�یشهاند�و�تدابیر

��هانفرماند�بینش�و�هوشیاري

�فرماندهان�اقتدار�و�محبوبیت

�سامانه�مداري�سفارش

�سازمان�تقاضاي�براي�حساسیت

��سامانه�نفعان�يذ�رضایت

�شکایات�به�ییگو�پاسخ�واحد�ایجاد

��سامانه�مداوم�بازنگري�قابلیت

�چابکی�راهبردي�دیدگاه

��چابکی�فرماندهان�از�پشتیبانی

�چابکی�مأموریت�و�انداز�چشم

�چابکی

�عوامل�انسانی
�مدیریت�روابط�انسانی

�یرپذ�انعطاف�انسانی�نیروي

�ونوآور�خالق�انسانی�نیروي

�چندمهارته�و�ماهر�انسانی�نیروي

�منضبط�و�خودکنترل�انسانی�نیروي

�یسازمان�درون�يارتباط�واحدها�لیتسه

�کنندگان�تأمین�با�روابط

�سامانه�نفعان�يذ�با�روابط

�سازمان�شرکاء�با�ارتباط�تسهیل

�مناسب�يافزارها�نرمافزار�و��سخت

�تجهیزات�شدن�بهینه

�اینترنت�شبکه�کارکنان�به�دسترسی

�خطرات�عیهشداردهنده�سر

�ها�یتفعال�يسپار�برون

�سازمان�فرآیندهاي�بازمهندسی

�و�خوداتکا�يا�منطقه�يسامانه�آماد

�سامانه�پاسخگویی�و�شایستگی
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�انتخـاب�نمونـه�اسـتفاده�شـد�و�حجـم������براي�قضاوتی�گیري�نمونه�روش�بازگشت�پرسشنامه�از

گـردآوري�اطالعـات�بـه�روش����.�شـد��تعیـین��کوکران�فرمول�طریق�از�نفر��158تعداد�به�نمونه

موجود��تیه�وضعکبود�شاخص��یا�هیگو�56راي�دا�ساخته�محقق�نامه�میدانی�و�از�طریق�پرسش

شـاخص�بـر���آن��يرگـذار�یتأث�زانیـ�در�سمت�راست�جدول�و�م�آماد�و�پشتیبانیسامانه��یچابک

�زپرسشـنامه�ا��یـی�روا.�شده�بـود��در�سمت�چپ�جدول�مشخص�آماد�و�پشتیبانیسامانه��یچابک

روایی�محتوا�و�)�3طبق�جدول�شماره�(�تأییديتحلیل�عاملی��،طریق�استفاده�از�پیشینه�مناسب

ب�یـ�پـژوهش�بـه�ترت���ياهـ��مؤلفـه��يبـرا�و��0.894مقدار��کلرونباخ�ک�يب�آلفایضر�.شد�ییدتأ

�ییاپایـ��از�نشـان��کـه��آمد�دست�به�0.826�،0.722�،0.842�،0.7�،0.72�،0.818�،0.897�،0.839

��.استمناسب�پرسشنامه�

��تأییدي�یل�عاملیتحل.�3جدول�

��دیجد�یاملبار�ع��آماره�تی��یبار�عامل��هیگو��متغیر

عوامل�

��فناورانه

����22/0��18/4�20/0مناسب�افزارهاي�افزار�و�نرم�ختس

��دییعدم�تأ����06/0��14/1يجار�هاي�يدر�استفاده�از�فناور�يو�سرآمد�یآگاه

��دییعدم�تأ����040/0��65/0عیبا�واکنش�سر�ینظام�زاتیچندکاره�بودن�تجه

����17/0��84/2��17/0باال�يرپذی�همراه�با�انعطاف�زاتیشدن�تجه�نهیبه

����66/0��30/7��71/0نترنتیبه�شبکه�ا�نانکارک�یدسترس

��دییعدم�تأ��-��55/1-�/��09خودکار�در�آماد�هاياتیعمل

����32/0��79/4��30/0يخطرات�به�سامانه�آماد�عیهشداردهنده�سر

��دییعدم�تأ����06/0��97/0سرعت�در�پردازش�و�سنجش�اهداف

����50/0��47/5��49/0يمجاز�یشبکه�اختصاص

��سانیعوامل�ان

��دییتأ���22/0��35/4رپذی�انعطاف�یانسان�يروین

�دییتأ����50/0��87/9ونوآور�مبتکر،�خالق�یانسان�يروین

�دییتأ����54/0��08/11ماهر�و�چندمهارته�یانسان�يروین

�دییتأ����36/0��86/4خودکنترل�و�منضبط�یانسان�يروین

�دییتأ����46/0��78/7ریمعتمد�و�متعهد�و�بص�یانسان�يروین

ساختار�و�

��ازمانس

����27/0��74/5�26/0ها�يازمندین�بندي�تیو�اولو�ینبیشیپ

����22/0��17/3��24/0هاتیفعال�سپاري�برون

����16/0��43/2��14/0اضحو�ایپو�هاي�دستورالعمل�ها�و�شرو

����23/0��11/4��24/0سازمان�يندهاآیفر�یبازمهندس

����55/0��33/8��58/0و�استخدام�نشیسامانه�مناسب�جذب،�گز

����60/0��33/11��58/0مناسب�و�پاداش�عادالنه�یسانر�سامانه�خدمات

����44/0��06/8��45/0یانسان�يرویو�آموزش�مناسب�ن�تیسامانه�ترب

��دییعدم�تأ����07/0��08/1واحدها�انیو�حذف�مرز�م�يرپذی�انعطاف
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��دیجد�یاملبار�ع��آماره�تی��یبار�عامل��هیگو��متغیر

��دییعدم�تأ����02/0��34/0سامانه�آماد�یطیمح�عیسر�يرپذی�تطابق

��دییعدم�تأ����11/0��75/1و�خوداتکا�اي�منطقه�يسامانه�آماد

����28/0��48/5��28/0مناسب�آماد�در�صحنه�نبرد�ییو�پاسخگو�یستگیشا

����19/0��52/3��17/0یمیو�اقل�ییایجغراف�طیدر�هرگونه�شرا�گویی�پاسخ

��دییعدم�تأ����11/0��83/1)سازمان�تخت(خط�فرمان�کوتاه�

��دییعدم�تأ����07/0��90/0یکیلجست�هاي�کوتاه�کردن�کانال

مدیریت�

روابط�

��سازمانی

��دییعدم�تأ���14/0��74/1روابط�کارکنان�با�هم

����48/0��85/6��50/0کنندگاننیروابط�با�تأم

����35/0��32/5��34/0سامانه�آماد�نفعان�يروابط�با�ذ

����39/0��59/5��38/0سازمان�ءارتباط�با�شرکا�لیتسه

����26/0��97/3��26/0یسازمان�ندرو�يارتباط�واحدها�لیتسه

��مداري�مشتري

��دییتأ���28/0��74/3سامانه�يمدار�سفارش

�دییتأ����39/0��42/4سازمان�يتقاضا�يبرا�تیحساس

�دییتأ����29/0��67/3سامانه�آماد�نفعان�يذ�تیرضا

�دییتأ����58/0��73/5اتیبه�شکا�گویی�واحد�پاسخ�جادیا

�عوامل

�و�رهبري

��مدیریتی

��دییتأ���32/0��30/5یمنعطف�و�مشارکت�یسبک�فرمانده

�دییتأ����60/0��32/7يرهبر�یدفاع�هايشهیو�اند�ریتداب

�دییتأ����39/0��98/5فرماندهان�ياز�سو�یچابک�سازي�هنگفر

�دییتأ����31/0��40/6ها�تینش�فرماندهان�نسبت�به�موقعیو�ب�ياریهوش

��دییتأ����37/0��62/6ت�و�اقتدار�فرماندهان�در�اعمال�نفوذیمحبوب

عوامل�

��راهبردي

��دییتأ���29/0��32/5مداوم�سامانه�آماد�یابیو�ارز�يبازنگر�تیقابل

�دییتأ����46/0��62/7نهاجا�یدفاع�هايتیمتمرکز�بر�اولو�يسامانه�آماد

�دییتأ����24/0��65/4یو�انسان�يمتناسب�با�منابع�ماد�تیفعال

�دییتأ����43/0��27/8رده�ممکن�نیتر�نییتا�پا�یچابک�يریفراگ

��دییتأ����35/0��33/6و�نظم�در�سامانه�شیآرا

�دییتأ����41/0��38/8ینسبت�به�چابک�يراهبرد�دگاهید

�دییتأ����33/0��55/7نامتمرکز�عیمتمرکز�و�توز�تیفیکنترل�ک

�دییتأ����40/0��18/9یفرماندهان�ارشد�از�چابک�یبانیپشت

��دییتأ����44/0��51/9یچابک�یحام�یسازمان�تمأموری�و�انداز�چشم

سازمان�

��محور�دانش

��دییتأ����34/0��27/6یدانش�نظام�تیریاستقرار�مد

�دییتأ����32/0��11/6کارکنان�يرپذی�مشارکت

�دییتأ����47/0��34/9در�سامانه�آماد�قاتیتوسعه�تحق

�دییتأ����51/0��87/11در�دانش�و�ثبت�و�ضبط�آن�يگذار�یهراهبرد�سرما
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��دیجد�یاملبار�ع��آماره�تی��یبار�عامل��هیگو��متغیر

��دییتأ����47/0��51/11دانش�دیو�تول�جادیا�،يگردآور

�اي�مـورد��کتابخانـه��صـورت��به�شده�آوري�هاي�جمع�داده�ابتدا�تحقیق،�اهداف�به�دستیابی�براي

�یدفـاع��آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�در�گرفت�و�عوامل�مؤثر�قرار�وتحلیل�تجزیه

�هـا�در��تحلیـل�اطالعـات�پرسشـنامه����برايادامه،��در.�شددر�قالب�مدل�مفهومی�پژوهش�ارائه�

�اســتنباطی�از�آزمــون�آمــار�بخــش�در�و�نیانگیــدرصــد�و�م�،ی،�فراوانــیفیتوصــ�آمــار�بخــش

ـ��آزمـون��هـا،��داده�توزیع�تعیین�براي�اسمیرنوف�-کولموگروف �آزمـون��بـراي�اي��نمونـه��کتـ��یت

�يهـا��یژگـ�یهـا�بـا�توجـه�بـه�و�����هیفرضـ��یبررسـ��يانس�بـرا�یـ�وار�لیـ�تحل�آزمـون��هـا،��هیفرض

�هـاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�مؤثر�عوامل�يبند�تیاولو�يبرا�دمنیفر�آزمون�و�یشناخت�تیجمع

��.شداستفاده�.�اس.�اس.�پی.�ار�اسافز�نرم�با�استفاده�از�یدفاع�آماد�و�پشتیبانی

�هاي�پژوهش�یافته �

��دهندگان�پاسخ�یعموم�يها�یژگیو�اطالعات�لیتحل

�سـال���40تا��30نیب�افرد�به�دهندگان�مربوط�پاسخ�یفراوان�نیشتریب)�4(جدول��يها�افتهی�طبق

����7/5بـا��سـال���30از�مترک�افراد�به�مربوط�یفراوان�نیمترک�و�درصد��3/87با �نیمتـر�کدرصـد،

�و��4/23با�سرگردي،�درجه�به�مربوط�نفر��37تعداد�با�یوانفرا �مربـوط��فراوانـی��بیشترین�درصد

�دهنـدگان���از�درصـد��4/4.�بـود��درصـد���7/43با�باال�به�ود�سرهنگ�درجه�به �مـدرك��از�پاسـخ

از�مـدرك�فـوق����درصـد���4/35لیسانس،�كمدر�از�دهندگان�پاسخ�از�درصد��6/50و�زیرلیسانس

��.برخوردار�بودند�دکترا�كمدر�از�درصد��5/9و�لیسانس

��پاسخ�دهندگان�یشناخت�تیجمع�يها�یژگیاطالعات�و.�4جدول�

��درصد��یفراوان��التیتحص��درصد��یفراوان��درجه��درصد��یفراوان��سن

����87��55تر�لیسانس�و�پایین����52��9/32تر�سروان�و�پایین��30��9��7/5متر�از�ک

����56��5/35سانسیل�فوق����37��4/23سرگرد���40��138��3/87تا�30

����15��5/9دکترا����69��7/43و�باالتر�2سرهنگ���40��11��7ر�از�االتب

����158��100لکجمع�����158��100لکجمع�����158��100لکجمع�

��هاي�پژوهش�هیفرض�آزمون

�-کولمـوگروف��آزمـون��از�اسـتفاده��هـا�بـا���داده�توزیـع��هاي�پژوهش�نـوع��قبل�از�آزمون�فرضیه

�سـطح�شـود،���یده�مـ�مشـاه�)�5(ه�در�جـدول��کـ�طور�همان.�گرفت�قرار�بررسی�مورد�اسمیرنوف

��.هاي�از�توزیع�نرمال�برخوردار�بودند�و�داده�است��05/0تر�از�و�بزرگ��74/0يدار�یمعن

��
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��ها�ع�دادهیآزمون�نوع�توز.�5جدول�

��يدار�یسطح�معن��آماره�آزمون��اریانحراف�مع��نیانگیم��يحجم�نمونه�آمار

158��41/3��3/0��770/0��740/0��

�سازمانی،�روابط�مدیریت�سازمان،�و�ساختار�انسانی،�عوامل�فناورانه،�عوامل:�8تا���1يها�هیفرض

�بـر���دانش�راهبردي�و�سازمان�عوامل�مدیریتی،�و�رهبري�عوامل�مداري،�مشتري �ارتقـاء��محـور

��.ردارندیتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی

طـور�کـه�در�جـدول�����همان.�اي�استفاده�شد�نمونه�کت�ها�از�آزمون�تی�هیبراي�آزمون�فرض

�3و�میانگین�بیشـتر�از���05/0کمتر�از��8تا���1يها�هیداري�فرض�شود،�سطح�معنی�مشاهد�می)�6(

�سـاختار��انسانی،�فناورانه،�عوامل�گفت�توان�یم�نیبنابرا؛�ندشدد�ییق�تأیهاي�تحق�هیبوده�و�فرض

�راهبـردي�و�سـازمان���مـدیریتی،��و�رهبري�مداري،�مشتري�سازمانی،�روابط�مدیریت�سازمان،�و

��.دارند�ریتأث�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�محور�دانش

��پژوهش�يها�هیآزمون�فرض.�6جدول�

��حد�باال��حد�پایین��آماره�تی��يدار�یسطح�معن��نیانگیم��پژوهش�يمتغیرها

���2918/4��000/0��345/5024/1�34/1عوامل�فناورانه

���3937/4��000/0��333/3531/1�47/1عوامل�انسانی

���2943/4��000/0��569/5124/1�34/1سازمانساختار�و�

���2924/4��000/0��585/3722/1�36/1مدیریت�روابط�سازمانی

���1218/4��000/0��563/2704/1�20/1مشتري�مداري

���4772/4��000/0��094/3940/1�55/1مدیریتی�و�رهبري�عوامل

���4353/4��000/0��838/4337/1�50/1عوامل�راهبردي

���4456/4��000/0��783/37��37/1�52/1محور�سازمان�دانش

داري�در�خصـوص�وضـعیت����شود،�سـطح�معنـی���مشاهده�می)�7(در�جدول��کهطور��همان

�تـوان��مـی��نیبنـابرا�؛�است)�3(تر�از�میانگین�مورد�انتظار��و�میانگین�پایین�05/0موجود�کمتر�از�

�مطلـوبی��وضـعیت��از�یدفـاع��آماد�و�پشـتیبانی�هاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�مؤثر�عوامل�گفت

��.نیستند�برخوردار

��بررسی�وضعیت�موجود�عوامل�مؤثر�بر�چابکی.�7جدول�

��حد�باال��حد�پایین��آماره�تی��يدار�یسطح�معن��نیانگیم��وضعیت

��-���4422/0-���5879/0-���4850/2��000/0��967/13مطلوبیت�وضعیت�موجود

�از�یدفـاع��آمـاد�و�پشـتیبانی��هـاي���سـامانه��چـابکی��ارتقاء�بر�مؤثر�عوامل�يبند�رتبه�يبرا

�بـا�.�است�شده�داده�نشان)�8(جدول��در�آزمون�نیا�از�حاصل�جینتا.�شد�استفاده�دمنیفر�زمونآ

در��رتبـه�را��نیمتـر�ک�مـداري��مشـتري��رتبه�و�نیشتریب�مدیریت�و�رهبري�عامل�جینتا�به�توجه
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�بیشـترین�رتبـه�و���سـازمانی��روابـط��دفاعی�و�مدیریت�آماد�و�پشتیبانیوضعیت�مطلوب�سامانه�

��.موجود�کسب�کرده�است�مترین�رتبه�را�در�وضعیتفناورانه�ک�عوامل

��کیعوامل�مؤثر�بر�چاب�يبند�رتبه.�8جدول�

��ت�موجودیرتبه�وضع��رتبه
ن�یانگیم

��رتبه
��ت�مطلوبیرتبه�وضع

ن�یانگیم

��رتبه

���77/5عوامل�رهبري��68/5مدیریت�روابط�سازمانی��1

���20/5محور�دانشسازمان����37/5عوامل�انسانی��2

���14/5عوامل�راهبردي���68/4عوامل�راهبردي��3

���04/5عوامل�انسانی���67/4عوامل�رهبري��4

���04/4مدیریت�روابط�انسانی���52/4مداري�مشتري��5

���00/4عوامل�فناورانه���34/4ساختار�و�سازمان��6

���79/3ساختار�و�سازمان���54/3محور�سازمان�دانش��7

���02/3مداري�مشتري��19/3عوامل�فناورانه��8

����000/0��000/0داري�سطح�معنی

����307/129��846/160آماره�کاي�دو

��یت�شناختیجمع�يها�یژگیپژوهش�با�توجه�به�و�يها�هیفرض�یبررس

�كدرجه�و�مدر�سن،�به�توجه�دهندگان�با�پاسخ�نظرات�نیب�ایآ�هک�موضوع�نیا�یبررس�منظور�به

�آزمون�ر،�ازیخ�ای�دارد�وجود�داري�یمعن�پژوهش�تفاوت�يها�هیفرض�خصوص�در�ها�آن�یلیتحص

�آزمون�از�دهندگان،�پاسخ�نمرات�نیانگیم�یزوج�سهیمقا�منظور�و�به�یعامل�کت�انسیوار�لیتحل

��).9جدول�(شد��استفاده�کیتو

مـدیریت�روابـط�سـازمانی�����سال��30از�کمتر�افراد�به�نسبت�باال�به�سال�30افراد��نظر�از

�و�رهبـري��عامـل�.�دارد�یدفـاع��آمـاد�و�پشـتیبانی��هـاي���سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�بیشتري�ریتأث

�از�مترک�افراد�به�نسبت�کیبر�ارتقاء�چاب�يشتریر�بیتأث�سال��39تا��30نیب�از�نظر�افراد�مدیریتی

��.رتبه�بهتري�کسب�کرده�است�باال�به�سال��40افراد�نظر�از�موجود�ضعیتودارد��سال�30

آماد�هاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�يمترکر�یتأث�مداري�سازمان�و�مشتري�و�عوامل�ساختار

�درجـه��داراي�افـراد��بـه��نسـبت��سرگردي�سازمانی�درجه�يدارا�از�نظر�افراد�یدفاع�پشتیبانی�و

کمتري��ریمحور�تأث�دانش�دارد�و�عامل�سازمان�باال�به�ود�سرهنگ�تر�و�پایین�و�سروان�سازمانی

�تر�و�پایین�و�سروان�سازمانی�درجه�يدارا�از�نظر�افراد�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیسامانه��کیچاب�بر

��.دارد�باال�به�ود�سرهنگ�سازمانی�درجه�داراي�افراد�به�نسبت�گرديسر

�يدارا�از�نظر�افراد�کیچاب�بر�يمترک�ریمحور�تأث�عوامل�فناورانه،�انسانی�و�سازمان�دانش�
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�نظـر���همچنـین�.�دارد�لیسانس�فوق�كمدر�يدارا�افراد�به�نسبت�دکترا�و�لیسانس�التیتحص از

ر�یمحور�تأث�لیسانس�عامل�سازمان�دانش�مدرك�راد�دارايدکترا�نسبت�به�اف�مدرك�افراد�داراي

�يدارا�از�نظـر�افـراد���کیچـاب��بـر��بیشـتري��ریتـأث��مداري�عامل�مشتري.�دارد�کیکمتري�بر�چاب

�و�عامل�رهبري.�دارد�دکترا�كمدر�يدارا�افراد�به�نسبت�لیسانس�فوق�و�زیرلیسانس�التیتحص

�و�لیســانس�زیرلیســانس،�كمــدر�يادار�از�نظــر�افــراد�کیچــاب�بــر�بیشــتري�ریتــأث�مــدیریتی

��.دکترا�دارد�التیتحص�يدارا�لیسانس�نسبت�به�افراد�فوق

��یلیتحص�كبا�توجه�به�سن،�درجه�و�مدر�یعامل�کانس�تیل�واریآزمون�تحل.�9جدول�

��متغیرهاي�پژوهش
��یلیتحص�كمدر��درجه��سن

��يدار�یمعن��.آماره�اف��يدار�یمعن��.آماره�اف��يدار�یمعن��.آماره�اف

���823/0�441/0�803/1�168/0�420/5�001/0اورانهعوامل�فن

���249/2�086/0�555/1�214/0�101/4�008/0عوامل�انسانی

���090/0�914/0�678/16�000/0�271/5�002/0ساختار�و�سازمان

���647/3�028/0�680/2�072/0�025/2�113/0مدیریت�روابط�سازمانی

���791/5�004/0�839/3�024/0�851/6�000/0مداري�مشتري

���472/5�005/0�298/0�743/0�992/6�000/0مدیریتی�و�رهبري�واملع

���161/2�119/0�376/10�000/0�698/4�004/0عوامل�راهبردي

���197/2�115/0�348/1�263/0�282/12�000/0محور�دانشسازمان�

���668/5�004/0�411/2�093/0�102/2�102/0مطلوبیت�وضعیت�موجود

�گیري�بحث�و�نتیجه �

�پشـتیبانی���سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�مؤثر�عوامل�ییشناسا�هدف�با�پژوهش�نیا �و �یدفـاع��آمـاد

�یدفـاع��آماد�و�پشـتیبانی�سامانه��چابکی�بر�مؤثر�مبانی�نظري،�عوامل�یبررس�از�پس.�شد�آغاز

�مدیریت�و�انسانی،�ساختار�فناورانه،�عوامل�عوامل �مشـتري���روابط�سازمان، مـداري،���سـازمانی،

�يهـا��هیو�فرضـ��محـور�شناسـایی���دانش�راهبردي�و�سازمان�مدیریتی،�عوامل�و�رهبري�عوامل

�یدفـاع��آمـاد�و�پشـتیبانی��هـاي���سامانه�چابکی�ارتقاء�بر�ورکمذ�عوامل�ریبر�تأث�یپژوهش�مبتن

�سال،�درجه��40تا��30بین�دهندگان�به�پرسشنامه�افراد�داراي�سن�بیشترین�پاسخ�.شدند�نیتدو

�.د�شـدند�ییـ�ها�تأ�هیفرض�یتمام.�نس�بودندلیسا�تحصیلی�باال�و�مدرك�به�ود�سرهنگ�سازمانی

�راهبـردي،��عوامـل��محـور،��دانـش��سازمان�مدیریتی،�و�رهبري�گفت�عوامل�توان�یم�جهینت�در

مـداري�بـه����سازمان�و�مشتري�و�ساختار�فناورانه،�عوامل�انسانی،�روابط�مدیریت�انسانی،�عوامل
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�بر�مؤثر�دارند�و�عوامل�ریتأث�یاعدف�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�ارتقاء�ت�بریب�اولویترت

در�.�نیسـتند��برخـوردار��مطلـوبی��وضـعیت��از�یدفـاع��آماد�و�پشتیبانی�هاي�سامانه�چابکی�ارتقاء

داراي�سن�و�درجه�باال�رتبـه�بـاالتر�و�از�نظـر�افـراد�داراي������افراد�نظر�از�موجود�ضمن�وضعیت

�يه�افـراد�دارا�کـ�است��نیاز�ا�کیجه�حاین�نتیا�.تحصیالت�باال�رتبه�کمتري�کسب�کرده�است

�يدارا�افـراد��انتظـارات��گـر�ید�طـرف��از�و�انـد��هکـرد�ت�موجود�عادت�یسن�و�درجه�باال�به�وضع

��.ت�موجود�باالتر�استیالت�باالتر�از�وضعیتحص

�بـه��یدفاع�يها�سازمان�در�ویژه�به�آن�مزایاي�از�استفاده�و�چابکی�تحقق�راستاي�در �باید

�همکـاري��و�امـر�مشـارکت���ایـن�.�شـود��خاصـی��وجهتچابکی��بر�هاي�مؤثر�زیرساخت�و�عوامل

�هـاي��پیشنهاد�است�بدیهی.�طلبد�می�را�یدفاع�آماد�و�پشتیبانی�يها�سامانه�فرماندهان�مستقیم

�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�چابکی�افزایش�به�تواند�می�صورتی�در�پژوهش�تنها�این�از�حاصل

�مشـارکت���بـا��مشـخص��سـاختاري��قالب�در�که�شود�منجر و��فرمانـدهان��مسـتقیم��حمایـت�و

��.شود�اجرایی�بلندمدت�و�مدت�هاي�میان�برنامه�قالب�در�مکفی�اختیارات

�هـدایت،���روي�بیشـتر��فرمانـدهان��تمرکـز�:�مـدیریتی��و�رهبـري��عوامل)�1 �بسترسـازي،

�حمایـت��و�تعهـد�.�دستوري�قرار�گیرد�کنترل�بر�روي�تا�يمتقاعدساز�گري،�اثرگذاري�و�تسهیل

�هـا�و��مهـارت��افـراد،��کـارگیري��خالق؛�بـه��افراد�و�هاي�خالقانه�فعالیت�از�فرماندهان�جانبه�همه

�داشـتن���منـابع��درسـت��تخصـیص��و�خـود��مناسـب��جـاي��ها�در�شایستگی �فرهنـگ��سـازمان؛

��.فرماندهان�و�پذیري�مدیران�مسئولیت�و�متقابل�پاسخگویی

�تبـادل���سـازمان��کارکنـان��میان�در�باید:�محور�دانش�سازمان)�2 اسـت���قـدرت��دانـش،��تفکـر

ـا��آن�الحاق�و�دهیچیپ�و�نینو�يها�يفناور�و�اطالعات�يفناور�دانش�يآور�جمع.�شود�جایگزین �بـه��ه

�شـرایط��بـر�اسـاس���دانش�مدیریت�سیستمسازي��؛�پیادهآماد�و�پشتیبانی�سامانه�موجود�یدانش�گاهیپا

�،يسـاز��رهیـ�ذخ�يبـرا��يمرکـز��دانش�گاهیپا�جادیاقتضایی؛�ا�صورت�به�سازمان�فرهنگی�و�ساختاري

ـاه�یپا�هیـ�کل�کـردن��سـازمان؛�منسـجم���دانـش��عیوسـ��اشاعه�و�نشر�مکرر،�تفادهاس ـا��گ �و�يا�داده�يه

ـا��آن�يساز�کپارچهی�يبرا�جامع�دانش�گاهیپا�صورت�به�سازمان�در�موجود�اطالعات �آوردن�؛�فـراهم�ه

ـاه�یپا�اطالعـات��بـه��مختلف�طرق�به�یشخص�و�عیسر�راحت،�یابیدست �افـراد��هیـ�کل�يبـرا��دانـش��گ

ـا��مهارت�ارتقاء�يبرا�یآموزش�يها�دوره�ي؛�برگزارآماد�و�پشتیبانی�هسامان�احدهايو �و�يریادگیـ��يه

هـاي���روش�آخرین�با�آشنایی�براي�آماد�و�پشتیبانی�سامانه�کارشناسان�و�فرماندهان�کارکنان،�یدانش

�مکـان��یـک��بـه��کشـور��دفاعی�آماد�و�پشتیبانی�سامانه�شدن�لینیروها؛�تبد�دانش�افزایش�و�آمادي

��.مقتدر�و�پرقدرت�،یجهان�تراز�محور�در�نشدا�یپژوهش

�و�سازمان�از�دقیق�و�کامل�شناخت�باید�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه:�عوامل�راهبردي)�3

�نـوع��بـا��متناسـب��سـازمان،��تجهیـز��بـراي��بتوانند�تا�باشند�داشته�را�یهاي�دفاع�مأموریت�نوع
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�اقدام�مأموریت �پشتیبان�فرهنگ�ترویج�با.�نمایند�پشتیبانی�آن�از�شرایط�و�حاالت�تمام�در�و�ها

هـاي���فعالیت�انجام�براي�الزم�شرایط�راهبردي،�رکن�ترین�مهم�عنوان�به�کارکنان�چابکی�میان

��.آید�فراهم�آماد�و�پشتیبانی�تخصصی�و�هنگام�به

�و�یابی�عیب�قابلیت�با�منعطف�و�کارکنان�چندمهارته�از�شود�می�توصیه�:انسانی�عوامل)�4

�وجـود�.�شـود��استفاده�یدفاع�آماد�و�پشتیبانیدر�سامانه��تیمی�مکاريمشکالت�و�ه�سریع�حل

.�اسـت��چـابکی��براي�انکار�غیرقابل�ضرورت�یک�کارکنان�براي�موردنیاز�و�هاي�مستمر�آموزش

�گیـري،��تصمیم�زمینه�در�کارکنان�توانمندسازي�اطالعات،�فناوري�زمینه�ها�باید�در�آموزش�این

��.باشد�محیط�تغییرات�به�سریع�واکنش�براي�مسئولیت�پذیرش�و�داشتن�مهارت�چند

�شـیرازه��و�سـازمانی��موفقیـت��اسـاس��مشـارکت��و�يهمکار:�سازمانی�روابط�مدیریت)�5

�در�مشـارکت��یعنـی��؛يصـور��نـه��و�واقعـی��مشارکت�البته.�است�تعهدزا�که�چرا�است�مدیریت

�يجا�به�چابکی�سمت�به�حرکت�راستاي�در�باید�آماد�و�پشتیبانی�سامانه.�اجرا�در�و�يریز�برنامه

.�کنـد��اسـتفاده��آنـان��يجـوهر��و�نهـادین��مشـارکت��از�کارکنان�نمادین�و�يصور�کردن�درگیر

�شـدن��بهتر�چه�هر�براي�سامانه�در�مورب�و�افقی�عمودي،�هنگام،�به�اطالعاتی�جریان�گردش

��.شود�می�روان�یادگیري�و�سازگاري�تغییر،�ندهايیفرآ�آن�نتیجه�در�که�کارکنان�ارتباطات

�چـابکی��قابلیـت��افزایش�هاي�آن�براي�زیرساخت�و�هاي�مؤثر�فناوري:�فناورانه�عوامل�)6

�شـرایط�.�فـراهم�شـود���هـا��آنتوسعه��براي�هاي�الزم�زمینه�و�شناسایی�،آماد�و�پشتیبانی�سامانه

�ایـن�.�مهیا�شود�یدفاع�لجستیک�یکپارچه�اطالعاتی�شبکه�برداري�از�بهره�براي�مناسب�و�الزم

.�طلبـد��مـی��را�یفناوري�اطالعات�و�امنیـت�دفـاع���سامانه�مستقیم�يهمکار�و�مشارکت�نیز�امر

�فنـاوري��ایجـاد�سیسـتم��.�شـود��فـراهم��مطلوب�صورت�به�اینترنت�شبکه�نان�بهکارک�دسترسی

��.مستقل�هاي�جغرافیایی�محل�و�عملیاتی�در�وانتقال�نقل�قابل�ارتباطات�و�اطالعات

�وجـود����سـامانه��یک�داشتن�يساختار�الزامات�جمله�از:�سازمان�و�ساختار)�7 چابـک،

�بین �يهـا��پـروژه��تعریـف��آنـان،��بـین��همـاهنگی��و�منسـجم��يهمکـار��همکاران،�اعتماد

�بهبـود�.�اسـت��گشـودگی��و�شـفافیت��سـازمانی،��يمرزهـا��کـردن��کمرنـگ��بخشـی،��میان

�بازمهندسی�ساختارهاي�اتخاذ�و�تمرکززدایی�طریق�پذیري�از�انعطاف �ندهايیفرآ�منعطف؛

�سـامانه��چـابکی��قابلیت�افزایش�براي�سازمانی�مراتب�سلسله�و�ساختار�همراه�به�سازمانی

�منابع�برداري�از�بهره�زمینه�در�آمادي�کارکنان�به�اختیار�و�تفویض�یدفاع�آماد�و�پشتیبانی

��.گیرد�قرار�یدفاع�آماد�و�پشتیبانی�سامانه�کار�دستور�در

�در�الزم�يهـا��آمـوزش��و�شده�مکحا�سامانه�تیفعال�بر�يمحور�يمشتر:�مداري�مشتري)�8

�و�التکمشـ��حـل��یچگـونگ��نیازهـا،��نیتـأم��و�رجـوع��برخورد�با�ارباب�نحوة�تیریمد�خصوص

�سـامانه��کارشناسـان��و�نـان�کارک�به�آنان�نظرات�نقطه�به�توجه�و�حرمت�حفظ�،ها�آن�يتنگناها
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.�هسـتند��رجوع�ارباب�با�میمستق�تماس�در�هکشود��داده�یسانک�به�خصوص�به�آماد�و�پشتیبانی

�نظـرات��نقطـه��و�شـکایات��دریافـت��ضـمن��واحد�این�شکایات،�به�پاسخگویی�دواح�یک�ایجاد

�یو�کتبی�و�شـفاه��يرحضوریو�غ�،�حضوريیررسمیو�غ�یرسم�صورت�به�نفعان�ينان�و�ذکارک

��.رساند�می�شاکیان�آگاهی�به�و�اخذ�ها�را�پاسخ�هاي�مربوطه،�حوزه�به�ها�آن�انعکاس�و

�محرمانـه��هاي�نظـامی،��سازمان�در�طالعاتا�به�دسترسی�محدودیت�تحقیق،�جامعه�پراکندگی

امعه�به�ج��نکردمحدود�و��یدفاع�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�زمینه�در�دنیا�روز�اطالعات�بودن

؛�هاي�ایـن�پـژوهش�بودنـد����محدودیت�ترین�مهماز�جمله��یدفاع�هاي�از�شهرها�و�سازمان�یکی

انجـام���.اسـت�قابـل�توسـعه����یو�قلمـرو�مکـان���یپژوهش�از�نظر�سامانه،�سازمان�دفاع�نیبنابرا

�يبنـد��تیـ�و�اولو�یدفـاع��آماد�و�پشـتیبانی��سامانه�چابکی�بر�مؤثر�عوامل�يبند�تیپژوهش�اولو

�نـد�یفرآ�از�اسـتفاده��بـا��آماد�و�پشـتیبانی��سامانه�چابکی�به�توجه�با�مختلف�یهاي�دفاع�سازمان

و�توان��قدرت�بر�ابکچ�آماد�و�پشتیبانیهاي��سامانه�ریتأث�زانیم�یو�بررس�یمراتب�سلسله�لیتحل

��.شود�به�پژوهشگران�آینده�پیشنهاد�می�یدفاع�يها�سازمان�یرزم

�منابع �

.�)مـوردي��مطالعـه�(�سـازمانی��هاي�چـابکی��شاخص�گیري�اندازه�و�شناسایی).�1390.�(پیشدار،�مهساعادل؛��آذر،

��.�20-5،�)11(�4،�هاي�مدیریت�پژوهش

طراحی�مدل�چـابکی�زنجیـره���).�1389.�(اصغر�رستمی،�علی�انوري�باعرض،�عباس؛�؛�مقبلتیزرو،�علی؛�آذر،�عادل

�).4(�14،�هاي�مدیریت�در�ایران�پژوهش).�ساختاري�-تفسیري(�يساز�مدلتأمین؛�رویکرد�

�انتشـارات�:�تهـران�.�)هـاي�نظـامی���سـازمان��در�نو�رویکردي(�سازي�سازمانی�چابک).�1391.�(داود�،آقا�محمدي

��.)داعا(ملی��دفاع�عالی�دانشگاه

متناسـب�بـا����ینـ�یزم�رزمدر��یخدمات�رزم�یبانیپشتسامانه��سازي�چابک�هاي�مؤلفه).�1397.�(داود�،يآقا�محمد

��.�29-1،�)4(�18،�یت�نظامیریفصلنامه�مد.�یندهآ�داتیتهد

�مـدیریت��مطالعـات��فصـلنامه�.�تعمیرات�و�نگهداري�سیستم�يساز�چابک�بر�مؤثر�عوامل).�1390.�(میالد�آقائی،

��.�644-628،�)4(�6،�انتظامی

سیستم�لجسـتیک�در�عملیـات����يساز�چابکعوامل�مؤثر�بر�).�1391.�(جعفري،�احمد�؛آقائی،�اصغر�؛آقائی،�میالد

��.المللی�لجستیک�و�زنجیره�تأمین،�ایران�پنجمین�کنفرانس�ملی�و�سومین�کنفرانس�بین.�انتظامی

�پشـتیبانی��داآمـ��معاونـت��چابکی�بر�فکري�هیسرما�عوامل�ریتأث�بررسی).�1397.�(هادي�ایرانشاهی، �دانشـگاه��و

��.شهیدستاري�هوایی�فنون�و�علوم�ارشد،�دانشگاه�کارشناسی�نامه�پایان.�شهیدستاري�هوایی

جیـره��تبیین�نقش�سنجش�بازار،�چابکی�زن).�1398.�(اعظم�سلیمانی،�؛�نازنین�وري�سلماسی،�پیله�؛اکبرزاده،�نگار

موردمطالعه�(�پذیري�آن�بر�دوسوتوانی�زنجیره�تأمین�در�صنعت�خودروسازي�ایران�تأمین�و�قابلیت�تطبیق

��.�86-76،�)63(�ن،میأمدیریت�زنجیره�ت�مجله).�وشرکت�ایران�خودر
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اطالعـات�و���يرسـاخت�فنـاور��یز�يریر�انعطـاف�پـذ��یتـأث�).�1397.�(هیراض،�یفعل�؛دیحم،�زارع�؛سیلق،�بباورصاد

اسـتان���يدیـ�تول�يهـا��ن�در�شـرکت�یره�تـأم�یعملکرد�زنج�یانجیبر�عملکرد�با�نقش�م�یسازمان�يریادگی

��.�96-69،�)1(�1،�دفاعی�هاي�مدیریت�نوآوري�در�سازمان.�خوزستان

ـابک��اطالعات�بر�يفناور�ریثأت).�1399.�(نادر�،یشمام؛�ابوطالب�،یانیماچ�یبیحب؛�آهنگر،�محبوبه�يقهار�؛�پور،�محمد�یتق �یچ

��.�89-�69،�)10(��2،یبازرگان�تیریدر�مد�یافتیره.�)يبه�انضمام�مطالعه�مورد(�يبا�استفاده�از�روش�فاز

:�تهـران�.�)چـاپ�دوم�(چابـک���تولیـد��و�سـازمانی��بر�چـابکی��يا�مقدمه).�1389.�(شهایی،�بهنام�؛جعفرنژاد،�احمد

�.نشر�مهربان�کتاب�مؤسسه

��.نهاجا�راهبردي�انتشارات�مرکز:�تهران.�تقارن�عدم�فضاي�در�جنگ�شناسی�ماهیت.�)الف�1392.�(بخش�نیک�حبیبی،

��.نهاجا�هبرديرا�انتشارات�مرکز:�تهران.�هوایی�قدرت�ماهیت�).ب�1392.�(بخش�نیک�حبیبی،

رویکـرد���با�يبر�سودآور�تأمین�زنجیره�چابکی�اثرات�مطالعه).�1394.�(عبدلی�بیدهندي،�علیرضا�؛دهقان،�حسین

،�ت�فـردا�یریمد�یپژوهش�-یه�علمینشر).�ماموت�شرکت:�يمورد�مطالعه(�يساختار�معادالت�يساز�مدل

13�)45(�،153-�168.��

نامـه���پایـان�.�نهاجـا��آماد�و�پشـتیبانی��يها�سامانه�یچابک�رتقاءا�بر�مؤثر�عوامل�یبررس).�1393.�(محمد�رحمدل،

��.شهیدستاري�هوایی�فنون�و�علوم�کارشناسی�ارشد،�دانشگاه

�چـابکی��ارزیـابی��بـراي��روشـی��ارائـه�).�1392.�(مهـدي��امیرافشاري،�؛کالیه،�امیر�قاضی�رحیمی؛�علی�رمضانی،

�بررسـی�(�يا�مرحلـه��يهـا��داده�پوششـی��تحلیـل��تکنیک�از�استفاده�با�تولیدي�يها�شرکت�در�وکار�کسب

��.�15-1،�)5(�4،�وکار�کسب�و�اقتصاد�پژوهشنامه.�)تجاري�خودروساز�شرکت:�موردي

هاي�تولیدکننـده���مین�براي�شرکتأارائه�مدل�چابکی�زنجیره�ت).�1395(�.اسماعیلیان�غالمرضا؛�رمضانی�یعقوب

��.�125-95،�)4(�1،�ندسی�تصمیمفصلنامه�مه.�ساختاري�-قطعات�خودرو�با�رویکرد�مدلسازي�تفسیري

فصـلنامه��.�در�نظـام�دفـاعی���آمـاد�و�پشـتیبانی��بررسی�نقش�فرآینـد�و�سـاختار�سـامانه����).�1390.�(روشنی،�رضا

�.97-79،�)21(�8،�وفنون�نظامی�علوم

توسـعه�منـابع����بر�اساسارائه�الگوي�چابکی�سازمانی�).�1399.�(محمدنقی�ایمانی،�؛ناظم،�فتاح�؛سلطانی،�فاطمه

��.�22-1،�)59(،�هاي�مدیریت�آموزشی�نوآوري.�انسانی�در�دانشگاه�آزاد�اسالمی�استان�تهران

�مجلـه�.�مینأهاي�تولید�محصول�بـا�چـابکی�زنجیـره�تـ�����بررسی�رابطه�استراتژي).�1398.�(شیدائی�حبشی،�اکبر

��.�10-1،�)15(�1،�هوتوسع�مطالعات�کاربردي�در�علوم�مدیریت

اطالعـات�و���يفنـاور��ریتـأث��زانیم�بررسی).�1399.�(يمهد�زاده،�نجف�؛اوشیس�پناه،�نصرت�؛احسان�،يعلمدار

،�آمـاد��شـه�یاند�یعلم�هینشر.�نیتأم�رهیزنج�تیریمد�یر�ارتقاء�چابکدانش�د�تیریمد�کردیارتباطات�با�رو

19�)72(�،75-�96.��

��.اشجع�نشر:�تهران).�شیرایزاده،�و�قربان�فرهاد(�عمید�لغت�فرهنگ�.)1389(.�حسن�عمید،
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�زنجیـره��و�لجسـتیک�).�1391.�(ابـراهیم��کرمـانی،��مردانی�؛محمدرضا�عباسی،�؛احمد�بیطرف،؛�حسین�عیسایی،

�و�لجسـتیک��المللـی��بـین��کنفـرانس��سومین�و�ملی�کنفرانس�پنجمین.�مسلح�نیروهاي�در�وبمطل�نیتأم

��.ن،�ایرانیتأم�زنجیره

�علی �منیژه�؛محقر، �نیتـأم��زنجیـره��موفقیـت��اصـلی��فاکتورهـاي��بندي�رتبه).�1391.�(مهدي�افضلیان،�؛مالئی،

�المللـی��بـین��فـرانس�کن�سومین�و�ملی�کنفرانس�پنجمین.�فرهنگی�محصوالت�تولید�و�طراحی�در�چابک

��.ن،�ایرانیتأم�زنجیره�و�لجستیک

�يها�پیت�آماد�و�پشتیبانی�ستمیساختار�مناسب�س�نییتب).�1397.�(حاتم�،یفیس�؛رضا�،یروشن؛�یمرتض�،یمخدوم

��.�80-55،�)46(�14،�یفصلنامه�علوم�و�فنون�نظام.�عیمخصوص�واکنش�سر�روین

�زنجیـره��چـابکی��موفقیـت��يکلید�عوامل�اثرات).�1394(�.فالح�الجیمی،�علیرضا�؛عرب،�علیرضا�؛کرمی،�الهام

،�هاي�مـدیریت�در�ایـران���پژوهش.�ایران�در�الکترونیک�صنایع�يها�شرکت�استراتژیک�عملکرد�بر�مینأت

19�)4(�،185-�206.��

�یسـازمان��یچابک�و�یرقابت�هوشمندي�ارتباط�یبررس).�1397.�(غالمی،�محمود�؛امینی،�محمدتقی�؛واالفر،�امیر

��.�145-117،�)5(�18،�نظامی�مدیریت�فصلنامۀ.�شهیدستاري�یهوای�وفنون�علوم�گاهدانش�در

�متـرجم���پویـا�(سازمانی��چابکی�انسانی�جنبه).�2003.�(مدالین�روسیتو،کمحمد�و��یوسف، �نشـریه�).�جوانبخـت،

��.�11-1،�)13(،�صنعتی�مدیریت�سازمان�مدیرساز

متناسب�بـا���آماد�و�پشتیبانی�يارائه�الگو).�1398.�(ردادمه�،يشهسوار�؛َجعفر�،یرزم�؛جعفر�،يدریح�؛دیام�،یسیو
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