
 
  

 
  

  به نام خدا

  

  

  

  

  

  جزوه دوره آموزشي 

  چابكي سازماني
  

  

  

 دانشگاه علوم پزشكي بابل

  

  1393پاييز 



چابکی سازمانیدوره آموزشی: 

1

 فهرست

3....................................................................................................................................اهداف رفتاری(1

4.................................................................................................................................................مقدمه(2

7....................................................................................................................تعاریف چابکی سازمانی(3

11......................................................................................................مفاهیم و کلیات چابکی سازمانی(4

قواعد کلی تولید چابک-

اصول چهارگانه تولید چابک-

اصول زیربنایی چابکی-

تواتمندکنندگان کلیدی تولید چابک-

ابعاد تولید چابک-

14...................................................................................................................................سازمان چابک(5

های چابکی سازمانیبهبود توانمندی-

های چابکهای سنتی و سازمان-تفاوت بین سازمان-

سه راه غلبه بر رقبا در سازمان چابک-

های چابکهای سازمانویژگی-

های چابکیقابلیت-

اصول طراحی سازمان چابک-

ی کامل یک سازمان چابکسازمان مجازی نمونه-

مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی-

25..................................................................................................................های جدید سازمانیشکل(6

مان هزاره سومسازمان مجازی: ساز-

های یادگیرندهسازمان-

27.................................................................................................................های کارکنان چابکویژگی(7

های منابع انسانی در چابکی سازمانینقش فعالیت-

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


چابکی سازمانیدوره آموزشی: 

2

34......................................................................................................های چابکی سازمانیالگوها و مدل(8

الگوی گلدمن و ناگل-

الگوی شریفی و ژانک-

الگوی کروکیتو و یوسف-

الگوی گروه مشاوران آتوز-

مدل رامسش-

مدل شارپ و همکارانش-

سازمانی مدل چابکی-

هایمدل جین-

مدل طراحی سیستم تولید چابک-

مدل پیشنهادی چابکی-

49..........................................................................................................................ارزیابی چابکی سازمان(9

51..........................................................واژگان..................................................................................کلید (11

52......................................................................................................................................................منابع.(11

54.....................آزمایی.......................................................................................................................خود (12

         

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


چابکی سازمانیدوره آموزشی: 

3

 رفتاری اهداف

 در پایان این دوره، از فراگیران انتظار می رود:

د.نمفاهیم چابکی سازمان را بیان کن.1

د.نعلل نیازمندی به سازمان چابک را توضیح ده.2

ول چهارگانه تولیدچابک را نام ببرند.قواعد کلی و اص.3

ابعاد تولید چابک را نام ببرند..4

های توانمندکنندگان کلیدی تولید چابک را ذکر کنند.ویژگی.5

.های چابک را ذکر کنند های سنتی و سازمان تفاوت بین سازمان.6

سه راه غلبه بر رقبا در سازمان چابک را شرح دهند..7

های سازمان چابک را نام ببرند. بلیتها و قا صول زیر بنایی، ویژگیا.8

ابزارهای مورد نیاز برای سازمان جهت تحقق چابکی تولید را بیان کنند..9

د.ناصول طراحی سازمان چابک را شرح ده .11

د.نمزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان را نام ببر .11

د.نشکل های جدید سازمانی را بیان کن .12

را بیان کنند.های کارکنان چابک ویژگی .13

های منابع انسانی در چابکی سازمانی را نام ببرند.نقش فعالیت .14

د.نهای هر یک را توضیح دهالگوهای چابکی سازمان را نام برده و ویژگی .15

 های ارزیابی چابکی سازمانی را ذکر کنند.شاخص .16
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 مقدمه

ها، تکنولوژی، شرایط بازار و  کرده است. در این سال در دو دهه اخیر، شرایط فعالیت در صنایع پیشرفته، بطور اساسی تغییر

حل پیشرفت در چنین  اند که راههای مختلف تغییر پیدا کرده، سازمانها دریافته های مشتری با سرعت و در جهتخواسته

 فضای رقابتی و متغیری، همگام شدن با تغییر و پذیرش شرایط جدید است، نه تقابل با آن.

در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چاالک، فعال، و توانایی حرکت سریع و آسان، و قادر بودن به  (Agilityواژه چابکی )

پذیری باالیی در پاسخ به هایی که از سرعت و انعطافسازمانتفکر سریع و با یک روش هوشمندانه به کار گرفته شده است. 

های رقابتی جهت برتری بر  حلی جدید و حیاتی به سوی کسب مزیت بینی ناپذیر برخوردارند راهمحیط متغیر، ناپایدار و پیش

به « چابکی سازمانی»اند. حصول چنین اهدافی در سایه مفهوم جدیدی به نام  رقبا و تامین بهتر نیاز مشتریان کسب کرده

حور اساسی سرعت آید. از این رو این دوره آموزشی به دنبال تعیین ارزش و اهمیت چابکی سازمانی به مثابه م دست می

 گوئی و انعطاف پذیری سازمانی در مقابل تغییرات ایجاد شده است. پاسخ

های مربوط به  هایی هستند که، به سبب برخورداری از ویژگی های مجازی از جمله سازمان سازمان های یاد گیرنده و سازمان

خود سازگار سازند و از این طریق در صحنه رقابت سازمان های چابک، بهتر و سریع تر می توانند خود را با محیط پیرامونی 

 باقی بمانند .  

ها تاثیر عمیقی دارند. از این رو، ضرورت  دنیای امروزی دنیای تحوالت و تغییرات مداوم و عصر بی ثباتی هاست که بر سازمان

ن را با تهدید مواجه می کند دارد سازمان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، برای حفظ حیات خود، با تغییراتی که سازما

تطبیق یابد. در بازارهای رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخ گویی سازمان وجود دارد؛ بسیاری 

و های بازاری  آورانه، تغییر محیط های فن ها با رقابت فزایندۀ پایدار و نامطمئنی رو به رویند و به واسطه نوآوری از سازمان

ای در چشم انداز راهبردی  نیازهای در حال تغییر مشتریان، شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمده

 های کسب و کار و بازبینی الگوهای سنتی و حتی الگوهای نسبتاً معاصر شده است.  سازمان،  اولویت

هایی برای تولید انواع گوناگونی از محصوالت، با  مندیها به دنبال توان در واقع چنین تحوالتی باعث شده است که سازمان

توجه به نیاز مشتریان، در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه، بهبود کیفیت، ایجاد نوآوری در محصوالت و خدمات و به طور 

 کلی انعطاف پذیری بیشتر سازمانی در پاسخ به نیازهای محیطی باشند. 

افزایشبرمبتنیپارادایم جدید،اینبهاست. نیازجدید شدهپارادایمیکرقابتیهای انمهندسی سازمبرایواقعدرچابکی

آغوشدرچابکی، .(Proactive) کندمیتغییراتپیش کنشی بهپاسخبهرا وادارمؤسساتکهاستمحیطتغییر درنرخ

آوردن مشتریاندستبه وبازارسود، سهمدرموفقیت وپیروزیبه دنبالچابکیرشدگر است. وتغییرات، تهاجمیگیرنده
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بازارها آنبهورودازمتالطمی هستند،مراکزبازارهااینعلت اینکهبههاسازمانازبسیاریاست کهرقابتیبازارهایدر

را آن ورسیدهچابکیغایتفرد بهیاسازمانکهنداردوجوداینقطه وشودنمیفرضچابکی نهایتیهستند. برایهراسان

فرصتهایزمینهدرتغییر دائم وخدمات، ومحصولسازمان، ارزش وپرسنلعملکردبهطور دائمبهچابکیکرده باشد.کامل

واستو سطحیبنیادیتغییراتباشدنبه روروبرایدائمآمادگیو مستلزمکند میتوجهمشتریاز جذبحاصل

جدیدهای فرصت ازگیری بهرهازناشیافزایش سودآوریباعثکهجدیدی زیادگیری هرچیبرایهمیشههای چابک سازمان

  .اند آمادهشود، می

:استمفهوم اساسیدوشاملچابکینتیجهدر

مناسبزماندر وهای مناسب روشباغیرمنتظره( وبینی شده)پیشتغییراتبهپاسخ  -1

 ها  وان فرصتعنبهتغییرمزایایو کسبتغییراتازبرداریبهره -2

 توان این گونه بیان کرد: برخی از تعاریف چابکی  را می

.چابکی عبارت است از قابلیت یک شرکت برای بقا در یک محیط رقابتی دارای تغییرات پیش بینی نشده و مستمر

الت و خدمات های متغیر مشتریان برای محصو چابکی، پاسخگویی سریع به تغییرات مداوم بازار بر مبنای سالئق و ارزش

جدید، نشانگر یک سازمان چابک است.

مدیریت توانند به این نوع سازمان تبدیل شوند که بتوانند با موفقیت کامل  ها می زمانی سازمانTQM کیفیت جامع ،

و ...را به اجرا دربیاورند. JITهنگام  ، تولید بهQFDتوسعه عملکرد کیفیت 

پذیری، نوآوری، کیفیت و سودآوری(، انسجام منابع،  رقابت ) سرعت، انعطاف چابکی عبارت است از شناسایی موفق مبانی

اقدامات در محیط دانش و دارای تغییرات سریع بوسیله فراهم کردن محصوالت و خدمات مشتری پسند.

پذیر بودن در مقابل تغییرات مداوم کسب و کار. چابکی یعنی تطبیق

نظر در یک محیط متالطم کسب  ه تغییرات به منظور رسیدن به منافع موردچابکی یعنی توانایی خالقیت و پاسخگویی ب

و کار.

های جدید و راههای انجام کسب و کار  چابکی یعنی توانایی در خیالبافی کردن در زمینه تولید محصوالت و فرآورده

مناسب.

 جوانب باشد: توان تعریف جامعی از چابکی بیان کرد که دربرگیرنده همه بندی کلی می در یک جمع
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های خاص  ها و شایستگی چابکی در اصطالحی عملیاتی عبارت است از ترکیبی از چند شرکت که هر کدام دارای مهارت

خود بوده و با هم همکاری عملیاتی دارند. این امر مؤسسات همکار را قادر به انطباق و پاسخگویی سریع و هوشمندانه به 

 ایند.نم تغییرات مطابق نیازهای مشتری می

طوری که نه تنها به تغییرات بازار و نیاز مشتریان  پذیری است به چابکی و سریع بودن سازمان به معنای حداکثر انعطاف

 هایی را فراهم کند که بتواند در میان رقبا به عنوان سازمان برتر شناخته شود. پاسخ دهد، بلکه فرصت

ژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای مشتریان را براساس محصوالت و سازی، فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولو چابک

 سازی را پیاده کند، کند. شرکت و سازمانی که بتواند چابک خدمات با کیفیت، در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه رفع می

 ممکن است بتواند در صحنه جهانی حضور مسلط داشته باشد.

ری در نظر گرفت که در داخل هر سازمانی توانایی توسعه محصوالت و استراتژی توان به عنوان ساختا تولید چابک را می

 شود: منبع اولیه پشتیبانی می 3کسب و کار را داراست. این  ساختار بوسیله 

ساختار مدیریتی و سازمانی نوآورانه.1

افراد توانمند با دانش و مهارت باال )کارگر دانش(.2

 های هوشمند و انعطاف پذیر  تکنولوژی.3
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 تعاریف چابکی سازمانی

(، چابکی سازمانی عبارت است از دادن ارزش به مشتری، آمادگی برای مواجهه با  1995به عقیده گلدمن و همکارانش ) 

( بیان کردند که چابکی سازمانی به معنای  1998ها و ایجاد مشارکت در کارکنان. واکورکا و فلیدنر ) تغییرات، توجه به مهارت

 متنوع و با کیفیت در کوتاهترین زمان است . عرضه محصوالت

های ایجاد شده به واسطه  (، در مقاله خود، استفاده از دانش کسب و کار و فرصت2111 جونز ) -از طرف دیگر میسون

 های مجازی را با عنوان چابکی سازمانی نام برده است . سازمان

های ضروری با استفاده از تفکر  واسطه به دست آوردن توانمندی، چابکی سازمانی به  ( 2111به نظر ون هوک و همکارانش ) 

نیز توانایی تشخیص نیاز، پاسخ سریع، (    2112و پاسخ گوئی به نیازهای مشتریان حاصل می شود. ایتکن و همکارانش ) 

در تحقیق خود به   ( 2112 های چابکی سازمانی نام برده اند. استراتین و واربرتن ) پذیری و تولید هم زمان را از ویژگیانعطاف

این نکته اشاره کردند که وجود تقاضای متغیر و در نتیجه، تولید محصوالت نوآورانه از عوامل اصلی ایجاد کننده چابکی در 

 هاست. سازمان

های خود چابکی سازمانی را توانایی انعطاف پذیری نهاد حساس به منظور پاسخ  ( در پژوهش 2116کومر و همکارانش ) 

ویی سریع به تغییرات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده تعریف کرده اند و البته با این توضیح که این کار را در محدوده گ

دهد، از وسایل مقرون به صرفه، ساده و با کیفیت در محیط پویا استفاده می کند و دانش و  زمانی بسیار کوتاه انجام می

 دگیری از محیط داخلی و خارجی خود، به روز می کند.تجربیات قبلی خود را، به منظور یا

( بیان کرد که عناصری مشخصی در تعریف  1997با وجود تعاریف گوناگونی که از چابکی سازمانی ذکر شده است، گانسن ) 

قیده او، وجود دارد که در آنها توافق کلی وجود دارد، این عناصر شامل سرعت پاسخ گویی، انعطاف پذیری و تفکر است. به ع

بخش از منابع در ارتباط است، در حالی که تولید چابک مربوط به واکنش اثربخش به محیط  تولید ناب معموالً با استفاده اثر

های  ترین مسئله برای سازمان وری است. از این رو توانائی پاسخ به رویدادهای محیطی مهم یابی به بهره متغیر برای دست

 جابک شده است. 

بینی تغییرات موجود در محیط ( چابکی به معنای توانایی هر سازمان در احساس، ادراک، و پیش1999یف و ژانگ )از نظر شر

هایی باید بتوانند تغییرات محیطی را تشخیص و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی کسب و کار است. چنین سازمان

بینی تعریف ق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیر قابل پیش(، چابکی را توانایی رون2111بنگرند. برایان ماسکل )

هایی است که باعث بقا و ای از توانمندیها و شایستگیگویند که چابکی مجموعه( می1386کرده است. جعفرنژاد و شهابی )

 های مملو ازشرایط عدم قطعیت می شود. رشد سازمان در رویارویی با محیط
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ابکی به توانایی خالقیت و پاسخگویی به تغییرات به منظور رسیدن به منافع مورد نظر در یک محیط در تعریف دیگری چ

توان به صورت همسویی نزدیک سازمان با ( معتقد است چابکی را می1999متالطم کسب وکار گفته می شود. ورنادات )

( معتقدند چابکی به معنای واکنش به 2113س )نیازهای متغیر کاری، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف نمود. کای و پرین

هایی مانند قیمت، مشخصه، کمیت، کیفیت، و تحویل به موقع تغییرات ناگهانی و رفع نیازهای متغیر مشتریان بر اساس مؤلفه

ت. گویی سریع و کارا به آن تغییر اساست. به طور کلی چابکی، توانایی یک سازمان برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخ

 تواند تغییرات تکنولوژیک و کاری، یا تغییر نیاز مشتری باشد. این تغییر محیطی می

ها و  ای از توانمندی آنچه که تمامی پژوهشگران و محققان در مورد چابکی با هم اتفاق نظر دارند آن است که چابکی مجموعه

 ای مملو از شرایط عدم قطعیت می شود.ه هایی است که باعث بقا و رشد سازمان در رویارویی با محیط شایستگی

چابکی نیازمند توانائی مدیریت و کاربرد دانش است. در این صورت سازمان توانایی بالقوه برای استمرار حیات در محیط 

(، سرعت پاسخ گوئی و مدیریت دانش دو رکن 2111کسب و کار متغیر و پیش بینی ناپذیر به دست می آورد. به عقیده داو ) 

گویی به واسطه امکان تغییر در فرایند و روابط منعطف در ساختار، که  و مکمل چابکی سازمانی است. سرعت پاسخ اساسی

آید. مدیریت دانش، نیازمند یادگیری مشارکتی در فرایند و  دهی مجدد را به وجود می آورد، به دست می امکان سازمان

 ناسایی، اکتساب، انتشار و نوسازی دانش است. مدیریت دارایی دانش در ساختار است که در برگیرنده ش

گویی است. به نظر داو، سازمان در این صورت یکی از اشکال چهارگانه  اولین عنصر در چابکی سازمانی توانایی پاسخ

اما گرا از توانایی واکنش بسیار باالیی برخوردار است،  گرا، نوآور، منعطف و چابک را به خود می گیرد. سازمان فرصت فرصت

دهد و در  ها استفاده می کند، به مشتریان خود گوش می توانایی کنشی پایینی دارد. در این شکل، سازمان از بهترین شیوه

های فعلی مفید است. برخالف این سازمان، سازمان نوآور از توانایی کنشی باالیی برخوردار است ولی توانایی  بهبود توانمندی

ها، خدمات، راهبردها و مفاهیم جدید، به منظور پاسخ به شرایط متغیر  آور بر روی فناوری وهای ن واکنش کمی دارد. سازمان

بازار، تاکید می کنند، با وجود این عالقه چندانی به بهبود محصوالت با کیفیت پایین و مسائل موجود در روش های فعلی 

ه باشند و هم در ایجاد کنش. سازمان چابک، سازمانی ها زمانی منعطفند که هم در توانایی واکنش ضعف داشت ندارند. سازمان

هایی در شرایطی که فشارهای بازار  های واکنشی باالست و هم توانایی های کنشی. چنین سازمان است که در آن هم توانایی

 باالست و محیط متغیر و ناپایدار است مفیدند.

سازد تا در  مشارکتی است. این امر سازمان را توانمند می مدیریت دانش است که نیازمند یادگیری ،رکن دیگر سازمان چابک

واکنش، رویکردی  –ای به نام تشخیص )احساس( ( در چرخه1999رویدادهای محیطی اقدام به واکنش درست کند. هیکل )

دهد که  ه را میهایی به فعاالن سازمانی این اجاز کند. چنین چرخه را، به منظور به کارگیری فرآیندهای یادگیری، پیشنهاد می

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


چابکی سازمانیدوره آموزشی: 

9

به تشخیص رویدادهای محیطی بپردازند؛ مفاهیم مرتبط با اهداف سازمانی را تعبیر و تفسیر کرده؛ واکنش درستی به آنها 

ها باید  های یادگیری، سازمان یابی به چنین چرخه داده؛ آن را به صورت قانون درآورده و به آن عمل کنند و به منظور دست

ازمانی، از جمله ایجاد شناسایی، اکتساب و انتقال دانش ضروری برای توسعه، را درست مدیریت بتوانند مجموعه دانش س

گویی به رویدادهای  های مدیریت دانش را به منظور پاسخ های چابک فرایندهای یادگیری و توانمند کنند. از این رو سازمان

 دهد. ها را نشان می سازمان ( وضعیت توانایی واکنش و کنش1دهند. شکل شماره ) می محیطی توسعه

 

 باال   

 

توانایی واکنش

     پایین        

پایین  توانایی کنش باال

 

ها   : وضعیت توانایی واکنش و کنش سازمان (1شکل شماره )

  

 گرا فرصت چابک

 منعطف نوآور
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 مفاهیم و کلیات چابکی سازمانی

 قواعد  کلی تولید چابک

بینی است.پیشغیرقابل وکندمیتغییرسریعخیلیچیزیهر.1

.باشدمیو خاصسفارشیمحصوالتباال،کیفیتپائین،حجمنیازمندبازار.2

.استکوتاهبسیارمحصوالتزندگیچرخه.3

.استانتظارموردخدماتازباالییسطوح وجامعکیفیت.4

باشند.قویاطالعاتیلحاظازخدمات ومحصوالت.5

 تولید چابک اصول چهارگانه

مهم وکلیدیتغییراتسازماندهی.1

شودموفقنامطمئن ومتغیرشرایطدرسازمان آندهداجازهکهکندمیسازماندهیراروشیچابکسازمانیک 

های بازار و فروش را از دست ندهد. با شرایط جدید هماهنگ ساخته و فرصتراخودسرعتبه

اطالعات وافرادگیریبکارشیوه.2

تفویضسازمانسطوحتمامدراختیار .استجایزهپاداش ونوآوری استارزشیکدانشچابک،سازمانیک رد

مسئولیتفضای وسازدمیمهیاروانی را وروحینیازهای وسازمانیمنابع وکارکناننیازهایمدیریت .شودمی

.داردرسیدن وجودموفقیتبرایمشترک

رقابتیطشرایبردنباالجهتهمکاری.3

 .باشدمی     چابکاستراتژی شرکتهایاولیه هایاولویتدیگرازسازمانهایاشرکتهادیگرباداخلیهمکاری

داشتهوجودکهکجا هررقابتی ونیازموردمنابع .استاجراقابل وسریعطوربهبازاربه محصوالتآوردنهدف،

درگیر واقعیشکلبهکنندهرقابتسازمانهایدیگرباراسازمانستا ممکناین .گیرندمیقراراستفادهموردباشد

.کند

مشتریانسازیغنی وکردنتوانا.4

ارزشاساسبرتواندمحصوالت میارزش وگذاری قیمت  .انددریافتهرامشتریانمشکالتچابکهایسازمان

رفتارچگونگیچابک،تولیدگرفتاریهای جملهاز .باشدشدهتعیینساختهایهزینهازبیشترمشتریان، مشکالت

.استمشتریان وسازمانهادیگر،شرکایبا
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چابکیزیربناییاصول

:ازعبارتندکهه است شدزیربنایی معرفیاصلچهارچابکیبرای

مشتریبهارزشتحویل-1

با تغییراترویاروییدرآمادگی-2

انسانیدانش ومهارت هابرایشدنقائلارزش-3

مشارکت مجازیدنداتشکیل-4

هماهنگی بهدیگر سازمانها( قادربا و)داخلیهمکاری وکردن دانشاهرمواسطهبهکهخواهد بودچابکزمانیسازمانیک

.و پشتیبانی کندتحویلتولید،خلق،رامنابع مورد نیازهمهکارا وسریعصورتبهباشد و

 

چابکتولیدکلیدیتوانمندکنندگان

.تولید وساختهاییمتفیزیکیتوزیع.1

.مجازیهایسازمان سنجش وابزاربکارگیری.2

.چابکشرکایسنجش وابزاربکارگیری.3

.همزمانمهندسی.4

.چابکالگوبرداری وسازینمونه.5

.کار وکسب /محصول /تولیداطالعاتیسیستمسازییکپارچه.6

 .الکترونیکتجارت.7
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 پارادایم تولید چابک(: 2شکل شماره )                                                    
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 لید چابکابعاد تو

ها استراتژی.1

ها ی فناور.2

ها سیستم.3

نیروی انسانی.4

 ها استراتژی -1

 های مختلفی مطرح است که عبارتند از: در جهت اجرای الگوی چابک، استراتژی

های عرضه، چابکی  در این زمینه تحقیقات روی انواع آسیب پذیری زنجیره الف( مدیریت زنجیره عرضه: 

 های موجودی در طول زنجیره عرضه متمرکز است. زنجیره و مدیریت آن و هزینه

در اجرای این شیوه تغییرات مکرر طراحی کاهش یافته و به یک روش سیستماتیک  ب( مهندسی همزمان:

 گردد. طراحی همزمان محصول و فرآیندهای تولیدی منجر می

 ها فناوری-2

مناسبی است که امکان تغییرات آرایش سریع  افزارهای افزارها و نرم سیستم تولیدی چابک نیازمند فراهم شدن سخت

 سیستم تولیدی از تولید یک محصول دیگر را فراهم کند.

 سیستم ها-3

های  سیستم تولید چابک باید قادر به ارزیابی سریع فرآیند طراحی محصول از نظر فرآیندهای تولیدی مورد نیاز، زمان

های بدون ارزش افزوده را به حداقل  تغییرات طراحی و فعالیت طوری که بتوان باشد به های مربوطه می تولید و هزینه

 رساند.

 نیروی انسانی -4

یکی از مسائل مطرح در حرکت به سمت یک سازمان چابک چگونگی مدیریت و ایجاد انگیزش در نیروی انسانی است. 

تغییر در فرهنگ و شیوه ترین  قسمت در تحقق هدف مدیریت چابک، تغییر ساختاری و سازماندهی نبوده بلکه  مشکل

 باشد. اعمال مدیریت می
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 سازمان چابک

توانند به شکل  ها می تغییرات سریع بازار و فناوری منجر به ایجاد عالقه شدید به این امر شده است که چگونه سازمان

 های در حال تغییر پاسخ دهند . بخش به محیط اثر

 خود هستند :ها به چند دلیل نیازمند ایجاد چابکی در  سازمان

های به وجود  های تجاری محدود است، در واقع وجود رقبای بسیار زیاد مانع از وجود طوالنی مدت فرصت وجود فرصت - 1

 هاست. یابی به این فرصت شود و هر سازمانی با تمام نیرو به دنبال دست آمده می

 بازار. های سازمانی الزم برای نفوذ سریع محصول جدید در  نبود توانمندی – 2

بودن  بینی ناپذیر است، پیش های فعلی ضروری ساخته سومین عاملی که وجود سازماندهی چابکی را برای سازمان – 3

 تغییرات مستمر در سطوح گوناگون بازار است.

 های چهارمین دلیل و مزیت مهم و کلیدی ایجاد سازمان مجازی است که، به واسطه آنکه سبب تجمیع تمامی توانمندی – 4

 یابد.  های محدود و اندک بازار به سود بیشتری دست تواند از فرصت شود، سازمان می موجود در تمامی سازمانهای پراکنده می

( در تحقیق خود بیان کردند که روش چابک عبارت است از روشی که تمرکز آن بر 2118لرز )س –کومر و هندرسون 

برای سازگاری با تغییرات برنامه ریزی شده و نشده در هر زمان(، سریع کارکنان است، رابطه گرا، انعطاف پذیر )آمادگی 

)تشویق کننده توسعه سریع در محصول(، واکنشی )واکنش درست به تغییرات برنامه ریزی شده و نشده( و یادگیرنده )تمرکز 

 بر اصالح و بهبود در طول دوره توسعه محصول و همچنین بعد از آن( است.

هایی  ها و توانمندی ها به بهبود صالحیت ها باید تالش کنند تا با سرعت بیشتر و بهتر از سایر سازمان مانبه بیان دیگر، ساز

 ساز چابکی سازمانی است . بپردازند که زمینه

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجب تاثیرات افزایشی روی سطح  تحقق چابکی یک فرآیند پویا و مستمر است و محرک

برند  نام می« های  چابکی فراهم کننده»ان به چابکی هستند. ابزارهای الزم برای تحقق چابکی که از آنها با نام نیاز یک سازم

 شوند: دسته تقسیم میشش به 

فرهنگ سازمانی.1

ساختار سازمانی.2

تکنولوژی و فناوری اطالعات.3

افراد.4

کیفیت منابع انسانی.5

سبک رهبری.6
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ها بکوشند،  ها در بهبود این مؤلفه شود و اگر سازمان ، سرعت و هزینه سنجیده میمؤلفه کیفیت سهچابکی سازمان بر مبنای 

 به چابکی سازمانی دست خواهند یافت.

بنابراین یک سازمان زمانی چابیک خواهد بود و از تولید چابک استفاده خواهد کرد که به واسطه اهرم کردن دانش و 

نگی بوده و به صورت سریع و کارا همه منابع مورد نیاز را خلق، تولید و همکاریهای داخل و خارج سازمانی، قادر به هماه

 پشتیبانی کند. از این رو سازمان باید:

اطالعات حساس را با تامین کنندگان، شرکا و مشتریان به اشتراک بگذارند..1

تغییرات بازار و تغییرات در ارزش مشتری را پیش بینی کند..2

مبتنی بر تقاضای کششی به تغییرات پاسخگو باشد. با حداقل ذخیره موجودی و تولید.3

ها را داشته باشد. ها، دانش و مهارت توانایی انسجام افراد، فرآیند.4

 دو تعریف کلی در رابطه با سازمان چابک به شرح زیر است:

آید. یک سازمان چابک، با اتفاقات و تغییرات ناگهانی، به سادگی از پا در نمی.1

های جدید بازار و  السیر، سازگار و قدرتمند است و به تغییرات ناگهانی، فرصت یک سازمان چابک، سریع.2

دهد. های مشتری پاسخ سریع می نیازمندی

های چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختاربندی مجدد  سازمان

ها خواهد بود که عبارتند از: آگاهی ،  بقا و ارتقای چابکی سازمانپردازند. سه عامل اساسی باعث ایجاد و  خود می

 اند. عامل تشریح شده 3وری. در جدول، این  پذیری و بهره انعطاف
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 هاعامل اساسی ایجاد و بقا و ارتقای چابکی سازمان 3(: شرح 1جدول شماره )
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 های چابکی سازمانی بهبود توانمندی

اند، این الگو حاکی از آن است که  را به منظور بهبود امکانات چابکی سازمانی ارائه کرده( الگویی  1991فردوس و مایر ) 

کنند، احتماالً با شکست و  های عملکردی، بر بهبود چابکی تاکید می هایی که بدون در نظر گرفتن سایر توانمندی سازمان

های رقابتی  زم است مبنای شایستگی در سایر ویژگیناکامی روبه رو خواهند شد. پیش از شروع به ایجاد و کاربرد چابکی، ال

کند  ها پیشنهاد می ای شکل، که به نوعی الگوی بسط یافته فردوس و مایر است، به سازمانمشخص شود. این الگوی تل ماسه

و کمیت ( بهبود کیفیت 3که در آینده برای رقابت و پایداری، به بعد چابکی اهمیت بیشتری دهند. بر اساس شکل شماره )

های رقابتی است. البته باید توجه داشت که این امر باید قبل از  پیش شرط ضروری برای بهبود و توسعه سایر توانمندی

ها بر چابکی برای پیروزی در  گیری به منظور شروع و استفاده از چابکی صورت گیرد. این الگو به منظور اتکای سازمان تصمیم

 ئه شده است.رقابت و استمرار حیات آنها ارا

 

 

 

 

 (.1991های چابکی فردوس و مایر )(: الگوی بهبود توانمندی3شکل شماره)
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 های چابک های سنتی و سازمان تفاوت بین سازمان

هایی همچون ساختار سازمانی،  های چابک در ویژگی های سنتی و سازمان (، بین سازمان 2117به عقیده رامش و دواداسان ) 

عیت کارکنان، مشارکت کارکنان، وضعیت مدیریت، فناوری استفاده شده، مدیریت زمان و ... گذاری، کیفیت، وض سرمایه

های سنتی از ساختارهای عمودی و سلسله مراتبی  تفاوت وجود دارد. آنها بیان کردند که، از لحاظ ساختار سازمانی، سازمان

های  ح و مبتنی بر کار تیمی است. برخالف سازمانهای چابک مسط کنند، در حالی که ساختار سازمانی، سازمان استفاده  می

سنتی، که در آنها مشارکت کارکنان اندک، مهارت کارکنان بسیار کم، مدیریت دیکتاتوری و چرخه تولید محصوالت طوالنی 

های سازمانی مشارکت فعال دارند. مهارت  گیری های چابک، کارکنان در تصمیم مدت و انعطاف ناپذیر است، در سازمان

پذیر است. تر و انعطافکارکنان در حد باالیی است، مدیریت مشارکتی بر سازمان حاکم است چرخه تولید محصوالت کوتاه

( 2( در جدول شماره ) 2117، به عقیده رامش و داواداسان )  های چابک های سنتی و سازمان خالصه ای تفاوت بین سازمان

                   جدول شماره )2( : تفاوت بین سازمان های سنتی و چابکنشان داده شده است .

 سازمان چابک سازمان سنتی معیار تفاوت

 مسطح و مبتنی بر کار تیمی عمودی و سلسله مراتبی ساختار سازمانی

 زیاد اندک گذاری سرمایه

 رضایت مشتری فروش و سود بیشتر کیفیت

 رضایت فروش و سود بیشتر مهارت کارکنان

 گیرنده ادکارکنان ی ضعیف مهارت کارکنان

 مشارکتی دیکتاتوری وضعیت مدیریت

 وری مبتنی بر راهبرد، کیفیت و بهره سنتی و بسیار پر هزینه مدیریت هزینه

 انعطاف پذیر و سریع مستقیم و ثابت خودکارسازی اداری

 فناوری
سیستم اطالعاتی ضعیف و 

 تکراری

                                                            غیر تکراری و استفاده از مهندسی                          

 فناوری اطالعات

 بسیار اثر بخش غیر اثر بخش مدیریت زمان

 کوتاه مدت و انعطاف پذیر طوالنی مدت و انعطاف ناپذیر چرخه تولید و عرضه خدمت

 اصول مدیریت زنجیره تامین فقط با قرارداد تامین منابع
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 بر رقبا در سازمان چابکسه راه غلبه 

هایشان را بر  توان تاثیر فعالیت توان فعالیت آنها را کنترل کرد، می همیشه در هر فعالیت، رقبایی وجود دارند که هر چند نمی

ی سه روش ساده، راه افزایش فروش و مطرح شدن در بازار، با  بازار و کسب و کار خود محدود نمود. در این جا با ارائه

 یا حتی بدون رقابت با دیگران نشان داده شده است:ترین  کم

ای و نامتعارف استفاده کنید.های بازاریابی غیرقراردادی،غیر کلیشه از روش.1

بازارهای ناب، دست نخورده و زیرپوشش قرار نگرفته را به چنگ آورید..2

سعی کنید همواره حرفه ای رفتار کنید..3

های چابک سازمانهای ویژگی

اطالعاتبرمبتنی  -1

ها بر شایستگیها فعالیتتمرکز  -2

پذیری انعطاف  -3

سربارهای هزینهحذف  -4

ساختاری مجازیباهمراهخالق  -5

مراتبسلسلهفقدان  -6

های کلیدی قابلیترویتمرکز  -7

همکارهای بین شرکتاعتمادوجودضرورت  -8

چابکیهای قابلیت

قدرتازسازمانتاشودسازمان ایجاددربایدکههایی تواناییاست ازعبارت ،Agility) چابکی (Capabilitiesهای قابلیت

.باشدبرخورداربرابر تغییراتدرمناسبواکنشبرایمورد نیاز

 پاسخگویی.  قدرت1

:می باشدزیرمواردشاملکهبه توانایی آنهاست.سریعپاسخ وتغییراتشناخت(Responsiveness)پاسخگویی قدرت

بینی تغییراتپیش ودرکاحساس، -

تغییربهفوری وسریعواکنش -

تغییربهبود واصالحایجاد، -
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شایستگی   .2

تامین سازماناهدافبهجهت رسیدندرراها فعالیتوری بهرهها، که توانائیازوسیعیمجموعه (Competency)شایستگی 

:باشدمیزیرشامل مواردها قابلیتاینکند.می

استراتژیکدیدگاهداشتن -

افزارینرم وافزاریمناسب سختهای تکنولوژی -

محصولکیفیت -

هزینهاثربخشی -

جدیدمحصوالتمعرفیتعدد -

تغییرمدیریت -

شایستگی افراد ودانشقابلیت -

عملیاتکارایی واثربخشی -

پذیری  انعطاف  .3

یکسان تجهیزات ومنابعبااهداف مختلفبهیابی دست ومحصوالت گوناگونارائه ودتولیتوانایی (Flexibility)پذیری  انعطاف

.باشدمی

:باشد میمد نظرزیرحوزهچهاردرپذیری انعطاف

محصولحجمدرپذیری انعطاف -

محصولتنوعدرپذیری انعطاف -

سازمانپذیری انعطاف -

افرادپذیری انعطاف -

سرعت   .4

:شاملممکن،زمانترین در کوتاهعملیاتدادنانجامتوانایی(Quickness)سرعت  

بازارجدید بهمحصوالتعرضهسرعت  -

هنگام محصوالتبه وسریعتحویل  -

عملیاتزماندرسرعت  -
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ایجادعوامل عنوانبهواقعدرکهو نوآوریتکنولوژیانسانی،سازمان، نیرویازعبارتندهای چابکی کننده فراهمنهایتدر و

 .آیندمیحساببهدر سازمانچابکیکننده

 

های چابکی(: انواع قابلیت4شکل شماره )

 

 

 اصول طراحی سازمان چابک

خواهد در جهت پاسخگویی و پیشبینی تغییرات بهتر از رقبایش عمل کند، الزم است.  این اصول برای هر سازمانی که می

 بک به شرح زیر است: هفت اصل طراحی یک سازمان اطالعاتی چا

 ( استراتژی منبع یابی1

پردازد. ابتدا به تشخیص خدماتی که در  ای از تصمیماتی بوده که به تعریف و یکپارچگی منابع داخلی و خارجی می مجموعه

 سازمان باید انجام شود پرداخته و سپس مسئولیت افراد را به آنان واگذارخواهد کرد. 

 ( مدیریت منابع2

ها در جای مناسب خود دارد و به سازمان در تخصیص درست منابع  ها و شایستگی کارگیری افراد، مهارت در بهنقش مؤثری 

 کمک خواهد کرد. 

 ها ( شایستگی3

های تکنیکی  های اطالعاتی سنتی بر مهارت چیزی که باعث تشخیص بهترین عملکردهای سازمانی است. در گذشته، سازمان

 ها توجه بسیار شده است.  ت به سمت چابکی به شایستگیاند ولی با حرک تکیه داشته
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 رهبری (4

گذاری،  سازی، هدایت، اثر های چابک رهبری کمتر بر روی کنترل دستوری متمرکز است و بیشتر روی آماده در سازمان

 تفویض اختیار و متقاعد سازی تمرکز دارد.

 ( نوع فرآیندها5 

خصیصه کلیدی هستند:  4سط سازمان است. به طور کلی تمامی فرآیندها دارای در اینجا تأکید روی چگونگی انجام کار تو

 گیری، قابل تکرار، قابل تنظیم.  قابل مشاهده، قابل اندازه

 بندی ( ساختار6

بیشتر بر ساختار سازمانی تمرکز دارد و اینکه اجزای سازمان چگونه در کنار هم قرار گیرند. یک سازمان چابک دارای ساختار 

 انعطاف است. قابل

 ( آمادگی تغییر7

ها را موفق به کسب  بینی است. آمادگی تغییر، سازمان سهولت پاسخگویی در برابر تغییرات و تقاضاهای غیر قابل پیش

 کند.  ها )در حقیقت همان چابکی کسب و کار( و رهایی از دشواریها )در حقیقت همان جهندگی سازمانی( می فرصت

 

 امل یک سازمان چابکی ک سازمان مجازی نمونه

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی موجب تأثیرات افزایشی روی  باشد و محرک تحقق چابکی یک فرآیند پویا و مستمر می

 باشد: ها به تشکیل سازمان چابک )مجازی(، به شرح زیر می سطح نیاز یک سازمان به چابکی است. دالیل نیاز سازمان

های بازار. کوتاه مدت بودن فرصت.1

های مورد نیاز یک سازمان مستقل جهت ارائه سریع یک محصول جدید به بازار. عدم وجود تمامی قابلیت.2

غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، در حالی که با ایجاد یک سازمان مجازی، ریسک در بین .3

افت.پذیری انفرادی آنها کاهش خواهد ی های همکار توزیع گشته و آسیب شرکت

مدت بازار، از طریق ادغام  های فوری و کوتاه گیری از فرصت ایده اصلی تشکیل یک سازمان مجازی، بر بهره.4

های مستقل از هم، استوار است. های محوری شرکت قابلیت

 

 

 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


چابکی سازمانیدوره آموزشی: 

23

 باشد: ها به شرح زیر می های این سازمان برخی ویژگی

.مبتنی بر اطالعات است

 کند. شدیداً متمرکز عمل میغیرمتمرکز استن ولی از نظر فناوری

باشد. میهای منحصر به فرد آن    های سازمان مجازی حول شایستگی تمرکز فعالیت

پذیر، چابک و سریعاً قابل انطباق است. انعطاف

شود. های سرباز در آن حذف می های آن بهینه بوده و هزینه گذاری سرمایه

نی بر کار گروهی است.خالق، پویا، سازگار و همراه با ساختاری مجازی مبت

های همکار. های کلیدی سازمان تمرکز روی قابلیت

مدت آنها. ریزی کوتاه ها و افق برنامه ای بودن این سازمان پروژه

ها در صورت کاهش سودهای حاصله از همکاری. منحل شدن این سازمان

 باشند.فقدان سلسله مراتب  بدین معنی که هیچ یک از اعضا نباید تحت نفوذ دیگری

پذیری سازمانی. حداکثر انعطاف

.ضرورت وجود زیرساختارهای اطالعاتی و ارتباطی الزم

های همکار. ضرورت وجود اعتماد و اطمینان متقابل بین شرکت

های حقوقی مناسب.  طلبانه از طریق تعیین چارچوب اجتناب از رفتارهای فرصت 
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یمزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان

 های از پیش تعیین شده؛ . پیشبرد سریعتر سازمان به سمت هدف1  

 . خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان؛2   

 گذاری در زمینه فناوری اطالعات ؛ . کسب ارزش در قبال سرمایه3   

 . کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطالعات؛4   

 دهندگان فناوری اطالعات ؛ ن سرویس. برقراری هماهنگی الزم بی5   

 . توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری؛ 6   

 . پاسخگویی سریعتر سازمان به نیازهای مشتری؛7   

 . افزایش رضایت خاطر کارکنان؛8   

 . پاسخگویی مناسب به تغییرات؛9   

 . توسعه چشمگیر مهارتهای کارکنان؛11   

 های کاری و عملیاتی؛ یش ارزش. افزا11   

 . توجه و تأکید بر کنترل سازمان؛12   

 . پیشرفت ساختار فرایندهای سازمانی؛13   

 . بهبود کنترل هزینه، و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها.14   
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 شکل های جدید سازمانی

 را برای تبدیل شدن به سازمان چابک دارند، شامل موارد زیر است: شکل های جدید سازمانی که توانایی و اثر بخشی الزم

 سازمان مجازی: سازمان هزاره سوم  -1

های ارتباطی با  ها و واحدهای پراکنده که به کمک شبکه سازمان مجازی از نوعی تلفیق تازه خبر می دهد: تلفیق میان گروه

 اند. اند و تشکلی را خلق کرده هم پیوند خورده

اند و  مفهوم سازمان مجازی دائماً در حال تغییر و تحول است. برخی از نویسندگان آن را شکلی از ارتباطات دور دانسته البته

های جهانی و هوش مصنوعی را در تکامل آن مؤثر  های ارتباطی همچون شبکه توسعه فناوری اطالعات و افزایش ظرفیت

 اند.  دانسته

های اطالعاتی، همچون اینترنت، پست  کارگیری فناوری سازمان چابک است. بهسازمان مجازی بهترین مثال برای  

هایی  الکترونیکی و رشد فزاینده استفاده از رایانه، باعث شده است که ساختارهای سازمانی جدیدی وارد عرصه شوند، سازمان

ره می شدند، تفاوت دارند. در واقع سازمان که کامالً با سازمان سنتی، که بزرگ انعطاف ناپذیر و به صورت دیوان ساالرانه ادا

های اطالعاتی و  های منحصر به فرد از جمله ساختار سازمانی منعطف و مسطح و سیستم های مجازی به سبب ویژگی

بخشی بیشتری به سازمان چابک تبدیل شوند .  توانند با سرعت و اثر ، می ارتباطی پیشرفته
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 های یاد گیرنده  سازمان -2

هایی که اعضای سازمان نسبت به افراد سازمان دقیق از توانایی یادگیری بیشتری برخوردارد. می توانند با سرعت  ندر سازما

توانند در صحنه رقابت از مزایای بیشتری برخوردار شوند. به همین علت بسیاری  بیشتری تغییرات را بپذیرند و بدین گونه می

گیرنده می  خواهند سازمان را به گونه ای در آورند که آن سازمان یاد و می ها در حال طرح ریزی مجدد هستند از سازمان

دهند تا به  های خود را افزایش می هایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر توانایی های یادگیرنده سازمان نامند. سازمان

های جمعی و گروهی ترویج  یابند، اندیشه ییابند، جائی که الگوهای جدید تفکر رشد م نتایجی که مد نظر سازمان است دست

گیرنده، همه افراد درگیر شناسایی و حل مسائل هستند و سازمان  شود و افراد چگونگی آموختن را می آموزند. سازمان یاد می

 های خود بیفزاید. های جدیدی بیاموزد، امور را بهبود ببخشد و بر توانایی بدین وسیله می تواند تجربه

سازمان یادگیرنده شامل راهبرد خود جوش، رهبر متفکر، مبادله اطالعات، ساختار افقی، فرهنگ قوی و تفویض های  ویژگی

 های یادگیرنده نشان داده شده است .  ( ارتباط عوامل گوناگون سازمان5اختیار است. در شکل شماره )

 

 

 

 

 

 های یاد گیرنده ( : ارتباط عوامل گوناگون سازمان5شکل شماره )
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 های کارکنان چابکژگیوی

هایی است گردد، همان ویژگیهای چابک میهایی از افراد که منجر به موفقیت در سازماندرابتدا تصور براین بود که ویژگی

های اصلی در این زمینه در سه شود. ولی براساس مطالعات انجام شده، تفاوتهای سنتی میکه منجر به موفقیت در سازمان

 است: سطح قابل بیان 

سازمانی 

کاری تیمی یا گروه 

فردی 

ها سعی برآن دارند که دارای تعدادی مناسب از افراد و خصوصیات خاصی در زمان و مکان مناسب در سطح سازمانی، سازمان

می و های کافی جهت انطباق با بهبود دائای تر و با مهارتهای چابک به کارکنانی حرفهتوان بیان کرد که سازمانباشند. می

های کاری، ها و گروهتحوالت سریع در داخل و خارج سازمان نیاز دارند. اگرچه درادبیات چابکی سازمان در مورد اهمیت تیم

های اساسی ها بسیار سخن به میان آمده است، اما ویژگیها در سطوح و وظایف مختلف و حتی بین سازمانروابط این گروه

 سی قرار گرفته است.ها بسیار اندک مورد برراین گروه

ای مرتبط با چهارگونه از تفکرات حرفه« کویین»تری وجود دارد. برای نمونه های شخصی ادبیات غنیی ویژگیدر زمینه

ای، ای است برای نظم حرفهکه مقدمه«( چه چیزی»کند: دانش ادراکی )دانستن های دانشی را بیان میچابکی در سازمان

که شامل بکارگیری قوانین جهت نظم دادن در مشکالت پیچیده و گریزناپذیر «( چگونه»تن های پیشرفته )دانسمهارت

های پیچیده و که دربرگیرنده دانش مربوط به روابط علت و معلولی در سازمان«( چرا»ها )دانستن جهانی است، فهم سیستم

قیت خودانگیزشی )حفظ چرایی( که شامل تمایل، های ناخواسته یا تعامالت تیزبینانه است و خالپیامدبینی توانایی پیش

 انگیزه، خواستن و نوآوری جهت انطباق با شرایط متغیر بیرونی است. خالقیت خودانگیزشی برای چابکی بسیار ضروری است.

زگاری مداری، تمرکز، مولد بودن و ساهای افراد چابک تحت تاثیر میزان کارمداری، ارزشدر یکی از تحقیقات موجود، ویژگی

 های چابک در تمامی سطوح سازمانی به کارکنانی نیاز دارند که:گیرند. طبق این مدل سازمانقرار می

دهی مجدد سازمان جهت رویارویی با ها و تهدیدات بازار را داشته باشند، به ساختآمادگی شناسایی فرصت.1

ها را از دست ندهند.ها و تهدیدات کمک نمایند و بیاموزند که فرصتفرصت

در هر زمان و هر جایی که الزم است به سرعت حضور یابند..2

های مجازی( تا منابع به سرعت در جهت دستیابی به ها و تیمخود به یکدیگر کمک نمایند )حتی در سازمانخودبه.3

نتایج موردنظر تخصیص داده شوند.
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زند( و به طور دائم و با سرعت بیاموزند. های سنتی خود را جدا سانوآوری داشته باشند )و از روش.4

اند. بندی شدهگروه طبقه 5شوند که در های فردی تسهیل میای گسترده از شایستگیی مجموعهاین رفتارها به وسیله

-ی ویژگیها و تهدیدها، گسترش سریع، روحیه همکاری و نوآوری و یادگیری به وسیلهدر واقع توانایی شناسایی فرصت

 یابند:ر افزایش میهای زی

 

مداری، داشتن دانش نسبت به بازار و مسیری که نگری، داشتن دید وسیع، مشتریخواندن بازار، آینده :کارمداری

گرا بودن.کند و نتیجهکار در آن حرکت میوکسب

هت کارها و صبوری و شتاب )صبوری زمانی که جبندی، یافتن راهبرخورداری از توانایی اولویت :متمرکز

دستیابی به هدفی نیاز به گذر زمان است و شتاب هرگاه که ضرورتی وجود دارد.

ی کار تیمی و مشتاق بکارگیری ماهر در امور سازمانی، استقبال کردن از تجریه، یادگیری سریع، روحیه :مولد

دانش جدید.

ها.سازگاری با گروه، ابهامات و دوگانگی :سازگار

های محوری سازمان رفتار کند.در راستای ارزش :مدارارزش
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 های منابع انسانی در چابکی سازمانینقش فعالیت

های هر سازمانی است و نقشی کلیدی در موفقیت سازمان ایفا ترین سرمایهاز آنجایی که نیروی انسانی یکی از مهم

سازمانی داشته باشد. از دیدگاه تواند تاثیر فراوانی در ایجاد چابکی های مربوط به منابع انسانی میکند، فعالیتمی

فعالیت منابع انسانی است که عبارتند  7نگارندگان، ایفای نقش منابع انسانی در چابکی سازمانی نیازمند ترکیبی از 

 از : 

طراحی کار 

کارمندیابی 

تحصیالت 

آموزش و توسعه 

مدیریت عملکرد 

ارتباط کارکنان 

روابط کاری 

 

 

 

 ای منابع انسانی در چابکی سازمانیه(: نقش فعالیت6شکل شماره )
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طراحی کار

-طراحی از کاری به کار دیگر متفاوت است.طراحی کار اشاره به روشی دارد که از طریق آن وظایف تعریف می

گردند. چالشی که در این زمینه وجود دارد این است که به جای اینکه وظایف  مربوط به یک شغل یا حتی 

گیرد ای را که توسط هر بخش از یک سازمان انجام  میهای گستردهین کنیم، فعالیتای از مشاغل را تعی-مجموعه

 گردد.کم محو میتعیین نماییم. در این حالت خطی که بین طراحی سازمان و طراحی کار وجود دارد کم

مسئول کنند به جایی برسند که کارکنان در تمامی سطوح، خود و همکارانشان را هاس چابک تالش میسازمان

شان بدانند ) نه این که تنها خود را در یک پست ثابت و مسئول انجام دادن وظایف در آن نتایج حاصل از  کارهای

یابند و همگام با آن ها با گذر زمان تغییر  میدر سازمانی با پویایی باال... فعالیت»گوید: پست بدانند(. بریجز می

های کاری ها کارکردن زیر نظر چندین رهبر تیم، استفاده از برنامهاین فعالیتیابد. های افراد نیز تغییر میمسئولیت

هایی، شرح شغل یا طلبند... در چنین موقعیتهای مختلف و انجام وظایف گوناگون را میمتنوع، فعالیت در مکان

مورد نیاز را به فرد منتقل  های کاری هستند که امواج گوناگوننظارت مستقیم بر افراد کاربرد ندارد. بلکه این پروژه

کنند.می

کارمندیابی

ها و دانش فنی تاکید دارند، اعتقاد ی انتخاب و استخدام به همان اندازه که بر مهارتهای چابک در مرحلهسازمان

های چابک از کارکنان انتظار دارند که دهند. سازمانهای چابکی را مدنظر قرار میهای مشترک و ویژگیبه ارزش

یابی به اطالعات مورد نیازها و ئولیت نهایی وظایف خود را به عهده بگیرند و نهایت تالش خود را در جهت دستمس

 کار بندند.های آینده بهفرصت

 کند.های چابک پیشنهادهای زیر را بیان میبه منظور بهبود انتخاب کارکنان در سازمان« کارتر»

های شخصی افراد در نظر گرفته شود نه فقط می ویژگیای که تمااصالح ابزارهای گزینش به گونه-

های فنی آنها.مهارت

های واقعی شغل. این های متقاضیان و ارائه دورهها و نگرشسازی برای ارزیابی مهارتبکارگیری شبیه-

نیز پیشنهاد شده است.« اللر»اندیشه به وسیله 

فرآیند انتخاب. خواهند با کارمند جدید کار کنند درحضور افرادی که می-

ریزی کارمندیابی موضوع مهمی است. در واقع این فرآیند نیاز به پیش بینی ابزار الزم برای برنامه

-آمیز برنامهی فرآیندهای موفقیتها دارد. نمونهکارمندیابی متناسب با شرایط شغلی متغیر و رشد گروه
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به طور مشخص با چابکی سازمانی ارتباط  ای کهریزی کارمندیابی اندک و متفاوت هستند. و هیچ نمونه

داشته باشد یافت نشده است.

تحصیل، توسعه و آموزش

های الزم جهت انجام آنها را توانند مجموعه وظایف گوناگونی را انجام دهند که مهارتکارکنان تنها زمانی می

-به توسعه و آموزش اختصاص می های چابک تالش، زمان و هزینه فراوانی راداشته باشند. به همین خاطر سازمان

 دانند.های بنیادین خود میدهند. آنها یادگیری دائمی را به عنوان یکی از ارزش

های توسعه و آموزش به جای اینکه تنها های چابک اغلب دارای فرهنگ یادگیری دائمی هستند.    فرصتسازمان

های چابک در یابد. سازمانسازمان گسترش میهای باالی سازمان وجود داشته باشد، در تمامی سطوح در رده

بخش توسعه و آموزش دارای چهار ویژگی هستند: نخست اینکه، چگونگی رقابت سازمان، وقایع مالی، عوامل 

ی مرکزی ثابت خود را در بینند. دوم اینکه، آشنایی با هستهاساسی در موفقیت و مواردی از این گونه آموزش می

ی هایی در زمینههای چابک آموزشدهند. سوم اینکه، بسیاری از سازمانموزش قرار میهای توسعه و آبرنامه

های ای کامل از ویژگیهای چابک، مجموعهبینند و چهارم اینکه، بسیاری از سازمانمدیریت تغییر تدارک می

گنجانند. های آموزش و توسعه خود میچابکی را در برنامه

مدیریت عملکرد

های چابک در جهت ایجاد هنجارهای است که براساس آن تمامی کارکنان حق دریافت بازخور به تالش سازمان

 موقع درباره عملکرد غیررسمی خود )خواه مثبت یا منفی( را داشته باشند.

های چابک گذاری، ارزیابی و بازخور در سازماناعتقاد براین است که هریک از اجزای مدیریت عملکرد شامل هدف

تر است. شاید به خاطر ها امری مشکلارای اهمیت است و به خاطر حساسیت بیشتر در این سازمانبسیار د

ها بیشتر شامل این موارد پیچیدگی این موضوع، پیشنهادهای ساده و اندکی در این زمینه وجود دارد. این توصیه

فقیت تیم، پرهیز از ارزیابی براساس گیری میزان مشارکت افراد در موگذاری تیمی و سازمانی، اندازههستند: هدف

های مربوط به ارزیابی توسط سرپرستان، مدیران پروژه، کارکنان و مشتریان، ی دقیق دادههوظیفهف مشاهد

 بازخورهای متوالی و حفظ سادگی فرآیند.
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جبران خدمت

ای شخصی پاداش های جبران خدمتی هستند که بیش از حد معمول به رفتارههای چابک دارای سیستمسازمان

 دهند و کمتر از حد معمول به پست. اصول اساسی شامل این موارد است:می

ای با این نرخ و گردد و به صورت دورهاین حقوق پایه براساس نرخ بازار تعیین می داشتن حقوق پایه:-

کند.های زندگی تطبیق پیدا مینیز افزایش   هزینه

هایی روشن از رفتارهای این امر نیاز به شاخص :پرداخت براساس دانش، مهارت و شایستگی-

ها، تحصیالت، توسعه و آموزش دارد.شخصی، ابزارهای معتبر برای تشخیص سطوح مختلف از مهارت

شود که این مزایا در ارتباط : پیشنهاد میاندمزایای مرتبط با عملکرد که در حقوق پایه لحاظ نشده-

راد در نتایج تیمی داده شود.با نتایج سازمانی و میزان مشارکت اف

های چابک دارای مدیرانی هستند دهد که  سازمانتحقیقات نشان می های نقدی و غیرنقدی:پاداش-

کنند.ها و ... اعطا میخود مزایای نقدی و غیرنقدی گوناگونی برای مسافرت، غذا، مناسبتکه خودبه

نظر ندارند. ولی حداقل ران چابکی سازمان اتفاقالبته در این زمینه تمامی طرفدا پذیر:مزایای انعطاف-

های چابک دارد.گذاری بستگی به فرهنگ سازمانگونه سرمایهتوان عنوان کرد که اینمی

ارتباطات و روابط مناسب

های چابک نیازمند جریان سازد. سازمانهای تغییر، سازگاری و یادگیری را روان میارتباطات کارکنان چرخ

هنگام، عمودی و افقی هستند. بنابراین کارکنان باید نیازهای اطالعاتی خود را شناسایی کنند و نیز اطالعات به

های چابک جریان دارد و های سازماناطالعات مناسب را تسهیم نمایند. اطالعات همانند خونی است که در رگ

سادگی به باید باشد را با سرعت و به های باز امکان جریان  اطالعات از جایی که هست به جایی کهمعماری سیستم

آورد. این امر همچنین به فضایی برای ارتباطات باز کارکنان در همه سطوح سازمانی نیاز دارد تا آنها به وجود می

کنند نیز اعتماد داشته ها و مشاهدات خود را بیان کنند و به اطالعاتی که کسب میراحتی و داوطلبانه دیدگاه

 باشند.

ویژه به افراد در باالی شود. بهر برقراری ارتباطات باال به پایین اثربخش عموماً محیط ارتباطی باز توصیه میبه منظو

کارها، امور مالی و ها، اهداف، راهی استراتژیویژه در زمینهشود که اطالعات بیشتری را بههرم سازمانی پیشنهاد می

های ارتباطی چندگانه استفاده ر همه سطوح ارائه دهند، از کانالغیره سازمانی را در زمان مناسب به کارکنان د

 سازی نمایند. نمایند و در صورت لزوم به منظور درک بهتر اطالعات آن را ساده
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ی کارکنان نیاز دارند که به درجه 361های چابک به ارتباطات همیشگی و آید که سازماننظر میطور خالصه، بهبه

های از باال، پایین و همه جهات به آنها برسند. این امر به تالش در جهت ایجاد مکانیزمصورت باز و آزادانه 

های مورد نیاز و بهبود سیستماتیک به منظور غلبه بر تفکر ارتباطات محدود از پایین به باال نیاز چندگانه، آموزش

 دارد.

ی کارکنان و بهبود به منظور افزایش روحیههایی از منابع انسانی است که روابط کارکنان نیز مرتبط با فعالیت

هایی که در آن کار گیرند. روابط کاری نیز با ماهیت ارتباط بین کارکنان و بخشبرخورد با مشکالت کاری انجام می

 ی این روابط است، سروکار دارد.هایی که دربرگیرندهکنند و فعالیتمی

های تواند به قابلیتل سازمان دشمنانه باشد، آن سازمان نمیگوید: اگر روابط بین کارکنان در داخمی« گلدمن»

پذیری تا کسب موفقیت گویی متقابل و مسئولیتیابد. تیم و مدیریت تیم باید دارای فرهنگ پاسخچابکی     دست

 ی اعتماد، احترام و مالحظات دقیق است.باشد... روابطی که دربرگیرنده

( طراحی کار در مرکز قرار گرفته است. زیرا طراحی کار پایه و اساس 6شماره  توجه داشته باشیم که در الگو )شکل

های های دیگر منابع انسانی است. برای نمونه، ماهیت کاری که باید انجام پذیرد، ویژگیطراحی بسیاری از فعالیت

های مورد یالت، آموزشهایی کارراهه، میزان تحصموردنیاز برای انتخاب و تصمیمات مربوط به کارمندیابی، ویژگی

 سازد.های پرداخت را روشن مینیاز، ابعاد ارزیابی عملکرد و ماهیت سیستم
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 چابکی سازمانیهایالگوها و مدل

 الگوی گلدمن و ناگل 

های جدید و اثربخش ارتباطی دانسته اند. به عقیده آنان چابکی در  ( چابکی را کاربرد فناوری 1995گلدمن و همکارانش ) 

 اند.  ای است که با هم در ارتباط گیرنده اصول چهارگانهبر

 

 

 

 

 

 

 (1995( : الگوی چابکی گلدمن و همکارانش )7شکل شماره )

 این اصول عبارتند از:

توانمند سازی و ایجاد رضایت در مشتریان-

توانایی کنترل و تغییرات و نامطمئنی محیطی -

هماهنگی -

افراد و اطالعات-

 الگوی شریفی و ژانگ

ها،    کننده اند که شامل ابزارهای چابکی سازمانی، تقویت چابکی سازمانی ارائه کرده( الگویی مفهومی از   2111شریفی و ژانگ )

 شود .  های چابکی می ها و محرک توانمندی

 ابزارهای چابکی سازمان

 : شود ( ابزارهای چابکی سازمانی به چهار گروه تقسیم می2111به عقیده شریفی و ژانگ ) 

 : نیازمند ایجاد انعطاف پذیری و انجام اقدامات زیر:ساختار سازمانی-

 مشارکت با دیگر سازمان ها 

زدایی و ایجاد ساختارهای منعطف  افزایش انعطاف با تمرکز 

 تمرکز بر سازماندهی مجدد و نوآوری 

رضایت مشتریان

نایی کنترل تغییراتتوا

افراد و اطالعات چابكيهماهنگی
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های بحرانی و ناپایدار قرار      : توانمندی و انعطاف پذیری کارکنان در شرایطی که پیوسته در معرض موقعیت افراد-

 گیرند نقش کلیدی در سازمان های چابک دارد. می

های چابک  توجه بسیار زیاد به اطالعات است. همچنین  های اصلی سیستم : یکی از اولویتفناوری اطالعات-

در سازمان  های چابک بسیار زیاد و نیازمند مراقبت جدی از اطالعات کلیدی میزان تبادل اطالعات در سازمان

های اطالعاتی و ارتباط انعطاف پذیرند تا از این  های چابک نیازمند فناوری باال و سیستم است. بنابراین سازمان

طریق بر انتقال درست اطالعات اطمینان حاصل کنند و خودشان را با شرایط ناپایدار و پیش بینی ناپذیر محیط 

 وفق دهند . 

های چابک فراهم کردن مفهوم تولید بهنگام در نزد مشتریان، عرضه  مان: هدف اساسی سازنوآوری و خالقیت-

 محصوالت جدید و برآورده ساختن نیازهای گوناگون مشتریان در کوتاه ترین زمان است .

 هایی چابکی  توانمندی  

غییرات در سازمان به هایی است که باید، به منظور ایجاد واکنش درست و به موقع به ت های چابکی شامل توانمندی توانمندی

 وجود آید. و عبارت است از :

 : توانایی تشخیص تغییرات و واکنش سریع به منظور بهبود آنها :پاسخ گویی-

ها را در پرتو اهداف سازمانی فراهم می  ها که بهره وری فعایت : حجم وسیعی از تواناییصالحیت و شایستگی-

 مؤثر و کارا با اهداف و راهبردهای سازمانی است . یابی دهنده توان دست کند:  به بیان دیگر، نشان

 یابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان.  : توانایی پردازش فرایندهای گوناگون و دستانعطاف پذیری-

ترین زمان ممکن . ها در کوتاه : توانایی انجام دادن عملیات و فعالیتسرعت عمل-

 محرك های چابکی

 کی عبارت است از :در این الگو، محرک های چاب

ترین محرک برای ایجاد چابکی در هر سازمانی وجود نیاز به چابک  نخستین گام و مهم:   نیاز به چابک بودن-

 بودن در بین تمامی کارکنان سازمانی است . 

: در این بخش، بیشتر بر طراحی انعطاف پذیر و مسطح ساختار طراحی راهبردی برای چابک بودن-

 شود . اند محرک چابکی باشد، تاکید میتو سازمانی، که  می

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


چابکی سازمانیدوره آموزشی: 

36

: اصل اساسی در چنین راهبردهایی انعطاف پذیری کامل است. پاسخ گویی سریع و به موقع راهبرد چابکی-

کند و در نتیجه، حیات و بقای  به نیازهای مشتریان است. وفاداری مشتریان به چنین سازمانی را بیشتر می

آنها بیشتر و بیشتر می شود . 

 

 

 

 (2111(: الگوی مفهومی چابکی سازمانی شریفی و ژانگ )8ل شماره )شک
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 الگوی کروکیتو و یوسف

های پیشرفته اطالعات و تولید منجر به ایجاد چابکی می شود و چابکی تولید نیز، از طریق کاهش هزینه  در این الگو، فناوری

س این الگو، پاسخ گویی و انعطاف پذیری، که حاصل ها و افزایش سرعت و کیفیت، چابکی سازمانی را ایجاد می کند. براسا

 وجود ارتباط موثر بین رهبری، کارکنان، مشتریان و عرضه کنندگان است، رابطه ای تنگاتنگ با چابکی دارد.

 

 

 

 

 

 کروکیتو و یوسفچابکی الگوی (: 9شکل شماره )
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 الگوی گروه مشاوران آتوز

نی به میزان بلوغ و انعطاف پذیری سازمان بستگی دارد. در این الگو در الگوی گروه مشاوران آتوز، ابعاد چابکی سازما

های مربوط به چابکی سازمانی در سه سطح مدیریت راهبردی، مدیریت ترفندی و مدیریت عملیاتی بررسی می شود.  فعالیت

ییرات محیطی است، که این در واقع، چابکی سازمانی در این الگو به مفهوم انعطاف پذیری و توانایی نشان دادن واکنش به تغ

امر به وسیله تقویت دائمی امکان پذیر است. تقویت دائمی نیز به واسطه کسب آگاهی، وجود مقدمات انعطاف پذیری در 

 سازمان و سرانجام، برخورداری از سیستم کنترل به دست می آید. 

 

 

 

 

 

 گروه مشاوران آتوز(: الگوی چابکی 11شکل شماره )
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 مدل رامسش

سه ویژگی اصلی برای یک سازمان چابک در نظر گرفته شده است که عبارتند از: محصول یا خروجی، سیستم  در این مدل

ها یا فاکتورهای بازار. این مدل دارای یک ساختار کل نگر است که از نظر اجرایی، مناسب پیاده سازی در  حمل و نقل، ورودی

ای چابک و به صورت تئوریک به کار رفته است، این مدل های تولیدی نیست و اغلب در بحث معرفی ساختاره سازمان

 همچنین راهکارهایی برای تسریع فرآیندهای راه اندازی و نصب تجهیزات درون سازمان را ارائه داده است. 

 مدل شارپ و همکارانش

 دارای سه جزء است:  ،این مدل که یک مدل نظری برای تولید چابک ارائه می کند

پایه های مدل .1

های مدل اسازندهتوان.2

های مدل. خروجی.3

ی متفاوتی از  های اساسی که بر توسعه و هماهنگی دامنه پردازیم. شایستگی ها، می تواناسازنده در اینجا به تشریح جزء دوم،

بخشند. اند که به شرکت قوت می های پنهان درخت اند.همانند ریشه ها متمرکز شده مندی ها و توان مهارت

ی زمانی مشخص و از طریق  هایی هستند که برای ساخت محصولی خاص، در یک دوره شرکت: مجازی سازمانالف(

 شوند و سپس بعد از اتمام پروژه منحل خواهند شد. پیوندهای موقت تشکیل می

دهد تا یک مدل فیزیکی واقعی از یک  زمان اجازه می های مهندسی هم تکنیکی که به تیم  :ی اولیه ب( ساخت سریع نمونه

 شود. های اصلی در تولید چابک محسوب می حی را طی چند روز یا چند ساعت بسازند. این یکی از تواناسازندهطرا

های مرتبط با آن )از قبیل تولید و  زمان محصوالت و فرآیند یافته به طراحی هم رویکردی سازمان :ج( مهندسی همزمان

شود که تغییرات  ارد منفعت کامل فقط زمانی حاصل میگونه مو پشتیبانی( به صورت یکپارچه و منسجم است. در این

 باشد. گیری در تمامی سطوح سازمانی انجام شده چشم

بر دانش، مهارت و لیاقت انجام شغل  های آموزشی هستند. این افراد عالوه ی برنامه نتیجه :د( افراد منعطف و چندمهارتی

 م بروز مشکالت برای دیگر افراد( دارند.پذیری سریعی در انجام وظایف دیگران )هنگا خود، انعطاف

ریزی، تغییر، ارزیابی و بهبود عناصر داخل ساختار سازمانی است. این فرآیند گاهی  فرآیند تکرار برنامه :( بهبود مداومـه

 گیرد. مشتریان و تأمین کنندگان خارجی را نیز دربرمی
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شود در انجام وظیفه مانند  ها اجازه داده مینشود که به آ ام میی گروهی از کارکنان انج این فعالیت به وسیله :و( کارگروهی

 گیرد. ترین خارجی را نیز دربرمی یک واحد کار کنند و کم

های عملی سنتی است. این تغییرات،  ها و شیوه شامل فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی از ارزش :ز( مدیریت تغییر و خطر

 شود. ی هنجارهای جدید سازمان محسوب می ی آنها به منزله که مجموعهکند  ها و عقاید جدیدی را منعکس می ایده

های اطالعاتی توسعه یافته  ها از طریق رسانه ی محصول شده و طراحی باعث کاهش زمان توسعه :ح( فناوری اطالعات

 شود. مدیریت می

یابد( را  سمی )زمانی که ضرورت میی غیرر ی افرادی است که توانایی تشکیل شبکه این وظیفه به عهده :مندسازیط( توان

مندسازی کارکنان  دارند و در این امر نقش مهمی ایفا می کنند. مدیران باید زیرساختارهای الزم را برای پشتیبانی از توان

فراهم کنند.

 

 مدل شارپ و همکارانش(: 11شکل شماره )
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 مدل چابکی سازمانی

ه است و برای چابکی در سازمان، عوامل رهبری، فرهنگ سازمانی، سیستم مدل چابکی سازمانی، از دیگر مدلهای ارائه شد

پاداش و تامین کنندگان را موثر می داند.

 

 

 (: مدل چابکی سازمانی12شکل شماره )

 

 

 های مدل جین

دیدگاه جدیدی که نسبت به چابکی مطرح شده است توسط مدل جین های ارائه شده است که اجرای تولید چابک را با 

فاده از یکپارچه سازی، فرایندهای استراتژیک و فناوری اطالعات ممکن می داند. مدل جین های سعی بر چابک سازی است

توان  سازمان در دو سطح مدیریت و تکنولوژی در سازمان دارد. از دیگر پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است  می

های چابکی،  تار چابک را حاصل و برایند سه عنصر اساسی تهیه کنندهبه مدل مفهومی چابکی اشاره کرد، این مدل یک ساخ

توانمندی های چابکی و محرکهای چابکی می داند که از هم افزایی این عناصر، سازمانی با قابلیت پاسخگویی باال و انعطاف 

 پذیری مناسب و سرعت قابل قبول در عملیات اجرائی به وجود می آید.
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 چابک مدل طراحی سیستم تولید

طراحی سیستم تولید چابک دیگر مدلی است که در این زمینه ارائه شده است، این مدل با استفاده از یک ساختار ایستا با 

استفاده از فاکتورهای محیطی، سیستم های برنامه ریزی، زیرساخت های تولید منعطف و نیروی کار چند مهارته سعی بر 

رمزی هیچ نوع بازخوردی به منظور بهبود و استفاده از نتایج پیاده سازی طرح چابک سازی سازمان دارد. در این مدل، ه

 نکرده است. 

ای متفاوت به مفهوم تولید  همان گونه که اشاره شد معموال هر یک از این مدل ها به منظور معرفی ساختار چابک از دریچه

نامتقارن در ابعاد مختلف چابکی سازمان داشته  اند و این سبب شده است تا مدل های متفاوت، ساختارهای چابک نگریسته

باشند. بطور معمول مدلهایی که بیشتر به بحث ساختارهای سازمانی پرداخته اند بشتر بر ساختارهای سازمانی افقی و مباحث 

مقابل نیروی انسانی و کار تیمی تاکید کرده، چابک سازی سازمان را از سطوح مدیریت ارشد سازمان شروع کرده اند. در 

مدلهایی که پاسخ گویی و تطبیق پذیری با مشتری را ارجح دانسته اند، سرعت در عملیات و تالش برای هماهنگی های برون 

سازمانی را از راه ایجاد ساختارهای مجازی در اولویت سازمان چابک قرار داده اند و یک سازمان چابک را بیشتر در سطوح 

 عملیاتی طراحی کرده اند.
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 سازی چابکی در سازمان گیری و پیاده : مدل پویای مبتنی بر زیرساخت برای اندازه( 13) ارهشم شکل
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 مدل پیشنهادی چابکی

 مدل پیشنهادی چابکی شامل ابعاد زیر است:

های بنیادینارزش(1

ساختار سازمانی(2

های محوری عملیاتیفرآیند(3

فناوری اطالعات (4

کارکنان(5

های مشترک در مرکز مدل قرار دارند. چهار جز دیگر در این مدل شامل ساختار دهد ارزشهمان طور که مدل نشان می

ی محوری های مشترک به عنوان هستهفرآیندهای محوری عملیاتی، فناوری اطالعات و کارکنان چابک است. ارزش سازمانی،

های چابک کامل در سازمان نظمی و آشفتگیدر این مدل دارای دو نقش هستند. نخست، به دلیل ثبات نسبی از ایجاد بی

گردد. به این ترتیب های مشترک ایجاد میکند. دوم اینکه، انرژی الزم جهت تغییر دائمی با استفاده از ارزشجلوگیری می

 گردد.می حلقه بیرونی نیز به عنوان مکانیزمی است که از طریق آن قابلیت تجربه، کشف و انطباق پذیری عملیاتی

 

 

 

 : مدل پیشنهادی چابکی(13شکل شماره )
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 های مشترك الف( ارزش

شود، باید انجام هایی است که کار انجام میهای سازمانی معموالً شامل اعتقاداتی در مورد روشهای مشترک در محیطارزش

اید داشته های کاری( و همچنین راجع به شیوه ارزشی که افراد دارند یا شیوه ارزشی که بشده است )ارزششود و یا انجام می

دارد. این ها اغلب به عنوان چسبی است که اجزای سازمان را در کنار هم نگه      میهای اجتماعی(. این ارزشباشند )ارزش

 باشد: تهای چابک درستواند در مورد سازمانبحث به دالیل زیر می

چنین  هایی است.سازمان های مشترک روش بالقوه قدرتمندی جهت هدایت و اثرگذاری بر رفتار در چنینارزش.1

برند )مانند سلسله مراتب، سرپرستی رسانند یا از بین میهایی ابزارهای سنتی کنترل رفتار را به حداقل مینسازما

و قوانین و مقررات(.

توان به افتد نیاز به ارزشی داریم که تغییر نکند، تا به این وسیله بها اتفاق میای که در با توجه به تغییرات فزاینده.2

توان از آنها به عنوان های مشترک تمایل به پایداری نسبی دارند، بنابراین میآن تکیه کرد. از آن جایی که ارزش

یاب استفاده کرد. اما سؤالی که مطرح میشود این است که چه ارزش هایی الزم است؟ آیا ابزارهای    جهت

ند؟ارزشهای خاصی برای سازمانهای چابک دارای اهمیت هست

پذیریف پذیریف ریسکموارد زیر پاسخ سؤاالت باالست: اعتماد، ابتکارعمل، انعطاف« اورهلت»و « گلدمن»از دیدگاه 

 کارتیمی، همکاری، گشودگی درستی و صداقت، توانمندسازی، احترام، مسؤلیت و پاسخگویی متقابل و دو جانبه.

 ب( ساختار سازمانی

انی عبارت است از قابلیت سازگاری باال بدون نیاز به تغییر. این امر به عنوان یکی از همان گونه که اشاره شد، چابکی سازم

های پذیری در فعالیتهای پویاست که منجر به ایجاد انعطافها به منظور فعالیت در محیطهای محوری سازمانقابلیت

بد و میزان کارایی و سازگاری خود را به یاگردد. سازمان به این وسیله با تغییرات محیط خارجی انطباق میداخلی می

 ،رسانند. همان گونه زیر نشان داده شده است، چابکی سازمانی به همان اندازه که نیاز به نظم و قانونمندی داردحداکثر می

کراسی، های مبتنی بر بوروهای سازمانهای چابک عالوه بر برخورداری از ویژگیپذیری نیز نیازمند است. سازمانبه انعطاف

 پذیری نیز برخوردار باشند.ی ادهوکراسی و انعطافهای ویژههای ساختارباید از ویژگی

د که بر اصول سازماندهی و اشکال سازمانی خاص تمرکز نطرفداران چابکی سازمانی بیشتر متمایل ی ساختار،در زمینه

های تخت، الیه و سطوح رکزگرا است. سازمانهای چابک تخت و تمکنند. از جمله، اصول سازماندهی متناسب با سازمان
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باشد. غیرمتمرکز، اختیار و مسئولیت توزیع و بخش شده می ،کمتری از باال تا پایین داشته و دارای حیطه کنترل وسیع

ای.های وظیفهشوند تا وظایف یا تخصصهای تمرکزگرا براساس فرآیندهای مشتری محور طراحی میسازمان

م دیگر که کمتر مورد بحث قرار گرفته پیکربندی سریع است. این اصل به ظرفیت و قابلیت حرکت و اصل سازماندهی مه

های اورژانس بیمارستان است های مورد نیاز اشاره دارد. از جمله این موارد اتاقانتقال منابع با سرعت باال و آسان در زمان

های نامنظم دهند تا به جریاندهی مجدد انجام میده یا شکلهایی شکل داجایی که متخصصین با مهارت باال به سرعت تیم

 گو باشند.بیماران با نیازهای متغیر پاسخ

های منعطف است. دهی مجدد جوهره سازمانای قابل توسعه و شکلهای پروژهکند تیمبیان می« گالبرایت»همان طور که 

ها با توجه به شرایط در پویا، سازمان افتد. در محیطفاق میسازمانی نیز اتچنین به صورت برونپیکربندی مجدد سریع هم

کنند که معموالً در زمان مشخص، محدود و کوتاهی است. از لحاظ ها مشارکت میقراردادهای همکاری با سایر سازمان

ی رای درجهها دامرز است. این سازمانهای بدونهایی تحت عنوان سازمانهای چابک مشابه سازمانساختاری سازمان

-ها(، مرزهای بیرونی )سازمانپذیری در مرزهای عمودی )سطوح سازمانی(، مرزهای افقی )واحدها و بخشباالیی از انعطاف

های بدون مرز در تکامل همیشگی و ها( و حتی مرزهای جغرافیایی )کشورها( هستند. سازمانهای محلی و سایر سازمان

 .دارای فرآیندهای مداوم طراحی هستند

 

 نظمی(: چابکی به عنوان نظم و بی14شکل شماره )                                      

 ج(فرآیندهای عملیاتی محوری

نمایند که برای مشتریان ها را به نوعی ستاده تبدیل میهاست که نهادهفرآیندهای عملیاتی محوری، مجموعه ای از فعالیت

شود. از طریق تحوالت د ناشی میارزشمند است. امروزه بیشتر توجه به فرآیندهای عملیاتی از جنبش مهندسی مجد

وری، کاهش زمان تولید و افزایش کیفیت به دست آمده است. ای در بهرهمهندسی مجدد، طراحی مجدد نتایج قابل مالحظه

های کشد. به همین خاطر در محیطشان چندین سال طول میاما بیشتر این تحوالت جامع و پیچیده هستند و کامل شدن

رود های چابک انتظار میندسی مجدد ریسک باالیی دارد. اما باید توجه داشت که هرچند از سازمانپویا و متغیر، مه
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کنند. در برفرآیندهای عملیاتی محوری تمرکز نمایند ولی آنها فرآیندهای عملیاتی محوری را به صورت نرم و آرام دنبال می

رود مسئولیت کنند. لذا انتظار میاز مهندسی مجدد تبعیت نمیکنند و واقع با استفاده از ابزارهای بهبود مستمر حرکت می

ها هایی باشد که به طور فعال در کارهای روزانه درگیر هستند نه تیمی طراحی و طراحی مجدد فرآیندها با افراد و تیماولیه

 یا مشاورین خارجی.

 د( فناوری اطالعات

ه نیازهای متغیر سازمانی پاسخ دهند، دستیابی به اطالعات به هنگام و قبل از این که از کارکنان انتظار داشته باشیم که ب

های چابک از جهات زیادی اطالعات محور بوده و به آن وابسته هستند. اما سؤال این جاست مناسب ضروری است. سازمان

 ی موارد زیر است:ها دربرگیرندههای اطالعاتی مورد نیاز است؟ بررسی ادبیات و تجربیات سازمانکه چه تکنولوژی

کنکاش و شناخت بازار مستلزم ظرفیت و توانایی گرفتن اطالعات به موقع راجع به مشتریان، رقبا و سایر .1

بازیگران و عاملین فعال است.

ای مناسب از کاربران در های مرتبط به دامنهتجهیز به پاسخ سریع مستلزم توانایی و ظرفیت توزیع بازار و داده.2

ب است تا بدین وسیله تعامل بین کاربران تسهیل گردد.های مناسفرصت

های اطالعاتی هستند که بندی مجدد و فرآیندهای عملیاتی محوری مستلزم فناوریساختارهای قابل شکل.3

قابلیت تجدید شکل داشته باشند.

ای برای پایگاه دادههای اطالعاتی نیاز دارند که با زبانی ساده ای از سیستمهای چابک به گونهدر واقع سازمان

های حیاتی و واقعی را از محیط خارجی دریافت نماید؛ به کسب منابع دانشی کمک کند ارتباطات ایجاد نماید؛ داده

 و امکان مشارکت، تعامل و حل مشکالت را فراهم آورد.

 هـ( منابع انسانی

تریان برای چه کاال یا خدمتی پول بپردازند به وری هستند. اینکه مشهای چابک نیروی انسانی منابع اصلی بهرهدر سازمان

دهد قادر به ارضای هایی که سازمان در اختیار آنها قرار میافرادی بستگی دارد که با دانش خود و اطالعات و فناوری

اهداف در همه سطوح سازمانی » گونه باشند: رود اینهایی از کارکنان انتظار مینیازهای مشتری باشند. در چنین سازمان

پذیر باشند، در حرفه خود متخصصانی در گرا باشند، در قبال موفقیت سازمان مسئولیتسازمانی را درک کنند، مشتری

سطح جهانی باشند، در کار خود نوآوری داشته باشند، به سرعت تصمیمات صحیح اتخاذ نمایند ) چه به صورت شخصی و 

های بین سازمانی انجام دهند، هرجا و هر زمان که الزم باشد در تیم چه در کار تیمی(، وظایف خود را به صورت اثربخش

ها به صورت ی ترکیب این اهرمشود، بلکه به وسیلهشرکت کنند. پس در کل چابکی سازمان تنها با یک اهرم ایجاد نمی
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حفظ مزیت رقابتی نیاز  آیند. این بدان معناست که در دوران پرتالطم امروزی برایهای بهبود مستمر به وجود میسیستم

آیند. در این حالت رقبا وجود میفرد منابع انسانی و سازمانی بههای سازمانی خاصی است که از انسجام منحصربهبه توانایی

های مالی، بازاریابی و تولیدی خاص که قابلیتتوانند به این انسجام دست یابند و از آن الگوبرداری کنند.     درصورتی نمی

از آن « اوهالت»شوند که های چابک با موضوعی مواجه میاحتی قابل دسترسی و مشاهده هستند. از سوی دیگر سازمانبه ر

بایست تا آنجا که ممکن است سازگار باشند کند. به این مفهوم که تمامی اجزا مییاد می« پارادوکس تغییر واقعیات» با نام 

توانند یکباره گردند نمیهای کلیدی که منجر به چابکی سازمانی میکه اهرمشوند. فرض برآن است و هرگز سازگار   نمی

 مانند.های گوناگون ثابت باقی نمیگردهم آیند و زمانی هم که گردهم آمدند در زمان
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سازمانچابکیارزیابی

 .استمشهودگراسوندر شاخصاست،موجودویژگی ساختارییکعنوانبهچابکیگیری اندازهبرایکهمستنداتیتنها

 مشکالتکهارتباطاتازیک گرافساختناست:دادهرا پیشنهادآنارتباطات ومجازیچابکی سازمانسازی مدلگراسون

نتیجهاینبهکرده وشناساییراآنهامیانو روابطآفریناننقشتعدادمدلدر ایناودهد.مینشانراموجودیت ها

 .کند پیدا میافزایشنیزچابکیآنتبعبهپیچیدگی وکنندپیدافزایشاآنهاکه اگراست رسیده
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 های ارزیابی چابکی سازمانی طبقه بندی شاخص(: 3جدول شماره )

 اجزا شاخص

 پذیریانعطاف
های پذیری سیستم تولید، نیروی کار منعطف، ساختار و روشپذیری مدل تولید،انعطافانعطاف

 پذیر.کار انعطافوپذیر، استراتژی کسبعطافپذیری، مکان کاری انانعطاف

 گوییپاسخ
پاسخگویی به تغییرات تقاضا، پاسخگویی به تغییرات محیط کسب و کار و بازار، پاسخگویی به 

 تغییرات دستاوردهای محیطی اجتماعیف درجه انطباق اهداف کسب و کار با تغییرات.

 فرهنگ تغییر
-اید افراد و تکنولوژی، مدیریت تغییرات، تغییر مسئولیتنوآوری، نگرش مثبت بع تغییرات، عق

 های سازمانی، نظارت مستمر بر محیط داخلی و خارجی برای شناسایی فرصت و تهدیدها.

 سرعت
ترین زمان ممکن، زمان عملیات، زمان تغییرات تولید، یادگیری انجام وظایف و عملیات در کوتاه

 ری و زمان انطباق با تغییر.زمان تحویل کاال و خدمات، زمان یادگی

یکپارچگی و پیچیدگی 

 کم

یکپارچگی درون و بیرون مؤسسه، یکپارچگی افراد، تکنولوژی و سازمان، ترکیب تکنولوژیف 

های متضاد، جریان مواد، ارتباطات و اطالعات بین ساختارهای سازمانی ها و شایستگیمهارت

کنندگان، تسهیل فرآیندها، محصوالت و عرضهها، تعامل افزایشی بین متفاوت و اجزای سیستم

 فرآیند ایجاد تغییر.

کیفیت باال و تولید 

 سفارشی

کاال و خدمات با حجم اطالعات و ارزش افزوده باال، کیفیت در سراسر عمر محصول، تصمیم 

 درسد و به موقع، زمان کوتاه چرخه توسعه.

 شایستگی مرکزی

های کسب و کار توسعه یافته، مهارت و دانش روشبرداری قابلیت چندریسکی، دشواری کپی

دهی شراکت سریع، ارتباط بسته با مشتریان و عرضه کنندگان، گران ها، شکلافزایش تکنولوژی

سازی مشتری، نوآوری محرک مشتری، رضایت مشتری، تعاون بودن معرفی محصول جدید، غنی

 پذیری.و همکاری برای افزایش رقابت

 منابع انسانی

گیری، دسترسی سازی شغلی، استقالل در تصمیمت دادن به کارکنان، چرخش شغلی، غنیقدر

ای، آموزش و توسعه نیروی انسانی، ابتکار های چندوظیفهبه دانش و اطالعات، کار تیمی، تیم

 فردی. 
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 کلید واژگان

 

 Flexibility پذیری انعطاف

 Agility چابکی

 Quickness سرعت

 Competency شایستگی

 Capabilities Agility چابکیهای قابلیت

 Responsiveness پاسخگوییقدرت
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 منابع

، شرکت چاپ و نشر "مشی مالی دولتمالیه عمومی و تنظیم خط"(؛ 1387غالمحسین) رنگریز، حسن؛ خورشیدی،.1

 بازرگانی.

 ، انتشارات سمت."و کنترل بودجهاصول تهیه "(؛ 1387وند، اسفندیار)نژاد، مهدی؛ فرجابراهیمی.2

، ترجمه سید مهدی الوانی وسهراب خلیلی شورینی و غالمرضا معمارزاده، "مدیریت دولتی نوین"(؛ 1378هیوز، آون).3

 انتشارات مروارید.

 ریزی کشور.، سازمان مدیریت و برنامه"قاره 5منطقی نمودن اندازه دولت در "(؛ 1384نیا، مرتضی)عطوفی.4

 ، نشر طاق بستان."اندازه دولت در اقتصاد و برخی علل بزرگ شدن آن"(؛ 1385) سهرابانگیزان، دل.5

پژوهشی  -، فصلنامه علمی"تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصاد ایران"(؛ 1388) کمیجانی، اکبر؛ نظری، روح اهلل.6

 های اقتصادی، سال نهم شماره سوم.  پژوهش

 .217تدبیر، مرداد ،شماره  "های فازیچابکی سازمانهای تولیدی در محیطاندازه گیری "(؛1388) ابراهیم نژاد، امامی.7

، نشر آوازه، چاپ اول، تهران."ای بر سازمان چابک و تولید چابکمقدمه"(؛1386) شهائی، بهنام ؛جعفرنژاد، احمد.8

تبدیل  بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای"(؛1384زارعی، علی اصغر) ؛جعفر نژاد، احمد.9

، فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره "سازمانهای فعلی به سازمانهای چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور

دهم.

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات. "معماری سازمانی چابک  "(؛1386راضی، علی ) .11

یابی چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی با رویکرد فناوری بررسی ابعاد ارز "رجب زاده، علی؛ ؛شهائی، بهنام .11

(.1384، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات، اسفندماه، ایران )"اطالعات

، ماهنامه تدبیر ،"راهکارهای چابکی در سازمانهای تولیدی "(؛1385گلچین پور، مونا) ؛شاهی، خسرو ؛فتحیان، محمد .12

 .175ه شمار

، "بررسی اثر پذیرش فناوری اطالعات بر چابکی سازمان)مطالعه موردی صنعت پتروشیمی("(؛1387) گلشن، اصغر .13

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد.

نابع انسانی در چابکی نقش مدیریت م "(؛1388پور؛ اکبر. کیایی، مجتبی؛ موسوی، سید حمید )حمیدی، ناصر. حسن .14
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 خودآزمایی

. است. -1  اولین عنصر در چابکی سازمانی ............................

 الف( محیط پویا

 ب( تفکر

 گویی ج( توانایی پاسخ

 د( ارزش دادن به مشتری

. برخوردار است. رصتسازمان ف -2  گرا از توانایی واکنش ............ و توانایی کنشی ...........

 باال -ب( باال                                                               پایین -الف( پایین

 پایین -د( باال                                                                      باال -ج( پایین

. است. پیش شرط ضروری برای بهبود و توسعه توانمندی -3  های چابکی سازمانی، بهبود ........................

 تالف( کیفی

 ب( کمیت

 ج( کیفیت و کمیت

 پذیرید( کیفیت رقابت

. و سازمان سازمان -4 . استفاده می های سنتی از ساختار سازمانی .................... -های چابک از ساختار سازمانی .....................

 کنند.

 مسطح  -الف( سلسله مراتبی

 مسطح -ب( مبتنی بر کار

 عمودی -ج( سلسله مراتبی 

 سلسله مراتبی -( مبتنی بر کارد

 ؟نیستچابکی زیربناییکدام گزینه از جمله اصول -5

انسانیدانش ومهارت هابرایشدنقائلارزشالف( 

 ها بر شایستگیها فعالیتتمرکزب( 

مشارکت مجازیج(

با تغییراترویاروییدرآمادگی د(
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 نامهپاسخ

 ج  -1

 د -2

 ج -3

 الف -4

ب -5
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