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رتبهبندی ابعاد چابکي سازمانهای دولتي (مورد مطالعه :سازمان تأمین اجتماعي استان قزوین)
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اکبر حسنپور ،9ناصر حميدي ،2مهدي سياهباني

9استاد یار دانشکده مدیریت ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ایران
 2دانشيار دانشکده مدیریت و حسابداري ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزوین ،قزوین ،ایران
 1کارشناسي ارشد مدیریت دولتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزوین ،قزوین ،ایران (عهدهدار مکاتبات)
تاریخ دریافت :اردیبهشت  ،9111اصالحيه :تير  ،9111پذیرش :مهر 9111

چکیده
امروزه توانایي سازمان ها در واکنش به تغييرات سریع محيط و پاسخگویي به خواستههاي مشتریان ،از مهمترین امتيازها به شمار ميآید .چابکي ساازماني
را ميتوان بهعنوان کاملترین و عاقالنه ترین واکنش به نياز تغييرات پيش رو دانست .بهکارگيري چابکي در بخش دولتي نيز ميتواند عرصه مناسبي باراي
رشد و بالندگي این مفهوم باشد .اگر بخش دولتي به چابکي دست یابد ،بسياري از سازوکارهاي فرسوده و قدیمي را دور ميریزد و به پيشرفتهاي خاا
در خدماترساني نائل ميشود .متأسفانه کارهاي کمي در مورد رتبه بندي ابعاد چابکي سازمان و شناسایي شاخصهاي مرتبط با هریک از این ابعاد انجاام
شده است .هدف از این تحقيق رتبهبندي ابعاد چابکي ،شناسایي موانع اصلي بهبود چابکي ،کمک به مدیران براي دستيابي بهتر باه یاک ساازمان چاباک
است .از اینرو بررسي گستردهاي در ادبيات صورت پذیرفت .در نتيجه این کار 4 ،بعد اصلي و  31شاخص مربوط به ابعاد چاابکي ،پاا از تأیياد نخبگاان
شناسایي شدند .ابتدا ابعاد وارد پرسشنامه و در اختيار خبرگان سازمان تأمين اجتماعي استان قزوین قرار گرفت ،سپا باا تکنياک فاازي پاا از تعياين
سطح چابکي سازمان ،ترتيب اثرگذاري بر چابکي و موانع اصلي چابکي سازمان (از منظرهریک از ابعاد) با رویکرد مدلساازي تفسايري سااختاري در ایان
مطالعه موردي شناسایي شدند.
واژگان کلیدی :چابکي ،رویکرد مدلسازي تفسيري ساختاري ،منطق فازي.
 -1مقدمه

بنابراین چون چابکي ،یک تغيير غير قابل پيش بيني اسات ،ایان رویکارد
دیگر مناسب نخواهد بود .اگرچه روشهاي دیگر اندازهگيري چاابکي نياز
این ضعف را دارند ،در صورتي این مشکل حل مي شود که اطالعات کاافي
تجربي براي نشان دادن اینکه پيچيدگي با چابکي مشابه است در دسترس
باشد و این ،محدودیت این روش است؛ اما منطق فازي روشي دیگر اسات
که ابزار بسيار مناسبي براي تصميمگيري در اختيار قارار مايدهاد .]12
بنابراین مشروح این تحقيق راهي براي رتبهبندي ابعاد چاابکي باا منطاق
فازي و رویکرد مدلسازي تفسيري -ساختاري است.

تغيير ،یکي از بزرگترین خصوصايات ساازمان هاا و مسسساات در حاوزه
رقابتي امروز است .چابکي توانایي سازمان براي تغيير است تا فرصتهایي

را که بر اساس این تغيير ایجاد ميشود مورد بهرهبرداري قرار دهد.
سازمان چابک ،سازماني است که ميتواند تغيير کند و خود را با تغييارات
محيطي همچون یک راهبرد پيروزمندانه وفق دهد؛ درحاليکه تحقيقاات
زیادي در مورد این که چابکي چيست و چگونه سازمانها ميتوانند چابک
باشند ،انجام نشده است .ولي هميشه پاساخ باه چناين ساسواالتي باراي
متخصصان و براي نظریهپردازان چاابکي ساازماني بسايار حيااتي اسات.
اندازه گيري شاخص براي برنامه ریزي راهباردي و تعياين ميازان چاابکي
کنوني سازمان و تعيين نياز سازمان به چابکي و شناساایي ایان شاکاف و
ایجاد فرمولي براي پرکردن این ضعف ضاروري اسات .محاسابه شااخص
چابکي همانگونه که تعریف شده ،بسيار مشکل است ،زیرا بایاد در بطان
تغيير ،این اندازه گيري انجام شود .بيشتر شاخصهااي چاابکي رویکاردي
گذشتهگرا دارند .یک روش متفاوت براي اندازهگياري چاابکي اساتفاده از
پيچيدگي به عنوان یک شاخص جایگزین براي اندازهگيري چابکي اسات.

 -2مفهوم چابکي

مفهوم چاابکي باه تشاریح نگرشاي ناوین در تولياد و مادیریت ساازماني
پرداخته که از ضروریات دستيابي به موفقيت در بازار پویا و متغير مادرن
است .اگرچه بسياري از تعاریف مختلاف از «چاابکي» و «تولياد چاباک»
موجود در ادبيات به طور عمده و مشخص عبارتاند از توانایي پاسخ سریع
و سازگاري در واکنش به تغييرات غيرقابل پايشبيناي و مساتمر محايط
رقابتي بازار است؛ اما موفقيت و پاسخگویي سریع به تغييرات ،نيازمند آن
است که یک سازمان چابک توانایي سازگاري همه عناصر سازماني از قبيل

 siahbani@gmail.com

74

اکبر حسنپور و همکاران /رتبهبندي ابعاد چابکي سازمانهاي دولتي (مورد مطالعه :سازمان تأمين اجتماعي استان قزوین)

نظریات زیادي درباره فهم از چابکي وجود دارد .یکي از این نگرشهاا کاه
بسيار گسترده و در برگيرندهي همهي تعااریف و توصايفات مختلاف و از
رویهها و فنآوريهایي است که در طول دو دهه پایااني در صانعت اجارا
شده است .براي مثال از نظر یوسف ( ،]40 )9111چاابکي «ترکياب باه
کارگيري فن آوريهاي شاناخته شاده و توساعهیافتاه و روشهااي تولياد
است» .این نظر توسط گلدمن ( ]70 )9116حمایت شد .وي توليد چاباک را
بهصورت ادغام همهي فنآوريهاي توليد انعطافپاذیر باا تجربياات باهدسات
آمده از مدیریت کيفيت جامع ،توليد به هنگام و توليد ناب بيان نمود.
اگرچه درباره چابکي بسيار گفته و نوشته شاده اسات ،ولاي هناوز اتفاا
نظري در تعریف چابکي سازمان پدید نيامده است .فرهنا لغات ،بساتر
چابکي را توانایي حرکت سریع و آسان و «تواناایي تفکار و نتيجاهگياري
سریع» تعریف کرده است .چابکي مي تواناد خاصايتي از :یاک فارد ،یاک
رویکرد (بهعنوان مثاال توساعه نارمافازار) ،یاک منباع (مانناد فانآوري
اطالعات) ،یک سازمان ،یک زنجيره تأمين و یا حتي یک شبکه کسبوکار
باشد .چابک شدن بهعنوان توانا بودن براي تغيير کسبوکار و فرآینادهاي
کسب وکار فراتر از سطح معمول از انعطافپذیري تعریفشده اسات .]49
تعاریف بسياري براي چابکي ارائه شده است اما هيچ یک از آنهاا متنااق
یا نافي دیگري نيستند .در زیر به مهمتارین تعااریف ارائاهشاده خاواهيم
پرداخت:

اهداف ،تکنولوژي ،سازمان و افراد را با تغييرات غيرمنتظاره داشاته باشاد
 .]60مفهوم «چابکي» در حوزه ي توليد خلق گردید  ،]71اما براي آنکه
اصول چابکي بتواند در دیگر نقشها و عملکردهاي ساازماني باهکاار رود،
مفهوم «سازمان چابک» ایجاد گردید .]70
جدول ( :)1تعاريف مربوط به چابکي
تعاريف مربوط به چابکي
توانائي پاسـخگويي و يا خلق دريچههاي فرصت از نيازهـاي ـــي ي
مشتريان و سفارـات مشتريان .به سرعت و با هزينه موثر در محيط بـازار
آـفته و متالطم.
توانائي پاسيگويي عملياتي و استراتژيکي به تغييرات در محيط خارجي.
نشـان دادن در برابـر

چابکي يعنـي انعطـا پـ يري و توانـايي واکـن
تغييرات محيطي است.
توانائي يک سازمان براي کشف فرصتهاي رقابتي و سـودآور جييـي و
آماده نمودن و فراهم کـردن دانـ د دارايـيهـا و روابـط موجـود بـراي
جمعآوري ايـن فرصـتهـا و سـازگاري بـا تغييـرات ناگ ـاني در
موقعيتهاي کسبوکار.
مجموعهاي از فرآينيها که به يک سـازمان اجـازه مـيدهـي تغييـرات در
محيط داخلي و خارجي را احساس کنيد پاسخ موثر به آن ا بيهي و هـم-
زمـان بـه صـورت اثـربي و موـرون بـه صـرفهد بـا درس از تجــار
ـايستگيهاي سازمان را ب بود بيشي.
س ولت و سـرعتي کـه بـا هـر يـک از ايـن دو سـازمانهـا مـيتواننـي
فراينيهايشان را براي پاسيگويي به ت ييـيات يـا فرصـتهـايي کـه در
بازارهايشان هستد اصالح نمايني يا تغيير دهني.
چابکي ميتواني خاصيتي از :يک فردد يک رويکرد (به عنوان مثال توسعه
نرمافزار)د يک منبع (مانني فناوري اطالعات)د يک سازماند يـک زنجيـره
تأمين و يا حتي يک ـبکه کسب و کار باـي .چابک ـين به عنوان توانـا
بودن براي تغيير کسب و کار و فرآينيهاي کسـبو کـار فراتـر از سـط
معمول از انعطا پ يري تعريف ـيه است.
چابکي توانايي يک سازمان در يک محيط متغير بازار که به طـور مفيـيي
از فرصتهاي بازار ب رهبرداري کرده و در قبال نيازهـاي مشـتريان خـود
سريعد منعطف و پاسيگوسـت و از لحـاک کيفيـت و تحميـل کمتـرين
هزينــه و اســتفاده از راهحــلهــاي نوآورانــه و مشــارکت و همکــاري بــا
م ر کننيگان آنها را خشنود و راضي ميکني.
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 1-2چابکي در بخش دولتي
مفهوم دولت چابک موضوعي جدید و تازه در دنياي کسب وکار نيست .در
طي دورههاي انتخابات ،سياستمداران همواره در ظاهر به گوناهاي دم از
دولت چابک ميزنناد ،اماا باا ایان حاال جادا از اماور سياساي ،نتاای و
موفقيتهاي سازمانهاي دولتي چاباک جالاب توجاه و تحساين برانگياز
است .مطالعات نشان مي دهد که این ساازمان هااي دولتاي چاباک ،نار
موفقيت فزایندهاي (تقریباً بيست درصد) در اجراي اقدامات تحولي نسبت
به همتایان خود بهدست مايآورناد .دولاتهاایي کاه در زميناه سارعت،
انعطاف پاذیري بيشاتر و پاساخگویي فاراوان سارمایه گاذاري ماي کنناد،
به احتمال قوي به اهدافشان خواهند رسيد؛ زیرا عوامل سياسي ،اجتماعي،
اقتصادي و فن آوري که با سرعت هر چه تمام به دولتها و تصميمات آنها
تأثيرگذارده ،شهروندان و بازرگاانان به خدمات سریعتر و تخصاصي تاري
نياز داشاته و در نتيجه ،در این امر باید خط مشيها ساریعتار از گذشاته
تهيه و تدوین و اجرا گردند و مسلماً با انجام ایان اماور ،موفاق باه انجاام
رسالت و کسب اهداف سازماني خود خواهد شد .باه عاالوه ،نتاای نشاان
مي دهد که کوچک تر بهتر است .همچنين ،سازمانهاي کمتر چاباک ،باه
ميزان کمي باالتر صرفهجویي در هزینه عمليات از طرحهاي تغييرشاان را
گزارش کردند .این یافته ها یک رابطه جایگزیني اجتنابناپذیر را مشخص
ميکند ،چابکي نيازمند حفظ یک درجه ي معين از انعطاف پذیري سازمان
و انعطافپذیري منابع است .طبق تعریف اگر نگراني مهم ما بر روي هزینه
باشد ،دستيابي به چابکي غيرممکن است .با این حال دولاتهااي چاباک
منافع کلاي را تشاخيص ماي دهناد .از جملاه افازایش بهاره وري کاه از
صرفهجویي در هزینهها مهمتر است .]14

اوسترهوت()6010
[]21

ريمينه)6011( 2
[]21

تالن و
توانــائي تشــييپ و پاســيگوئي بــه فرصــتهــا و ت ييــيات بــا
پينسانئولت)6011(2
س ولتدسرعتدم ارت و چاالکي.
[]26
انعطــا پــ يري ســاختارهاي ســازمانيد مــيلهــاي کســب و کــار و
مح والتي است که از عمليـات انعطـا پـ يرد وضـعيتهـاي خـا
فرآينيها و ابزارهاي منعطف پيادهسازي ـيه و افراد خـال و نـوآور بـه ال آنتي)6011( 2
[]02
سمت فرصتهاي_محرک و نوين -خلق استراتژيهاي کسب و کار بـه
منظور ايجـاد مزيـت و ارزت تمـايز جييـي بـراي مشـتريان و سـازمان
هايشان هيايت ميـوني.
رابرتز و
درجه توانائي تشييپ و پاسيگوئي يک سازمان براي نوآوري و عمـل
گراور]26[)6016(6
رقابتي.
1 - Ismail
2 - Fink & Neumann
3 - Setia
4 - Seo & Paz
5 - Tallon
6 - Rimiene
7 - Tallon & pinsonneault
8 - Laanti
9 - Roberts & Grover
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مي گيرند؛ برخي داراي صفات منحصار باه فاردي هساتند ،برخاي دیگار
رفتارهاي ویژه اي از خود بروز ميدهند ،موفقيت برخي باه پياروان آنهاا
وابسته است .]19
مدیریت عملکرد :فرآیندي که ساازمان را قاادر مايساازد تاا باهگوناهاي
قابال پاايشبيناي ،بااه ارزش آفرینااي پایادار کمااک کناد .عناصاار اصاالي
مدیریت عملکرد عباارت اناد از :ایجااد چشام انادازي مشاترا از اهاداف
اسااتراتژیک سااازمان ،تعيااين اهااداف عملکااردي (ناشااي از اهااداف
اسااتراتژیک سااازمان) بااراي هاار یااک از افااراد و گااروههااا بااه منظااور
حصااول اطمينااان نساابت بااه همسااویي عملکاارد افااراد در راسااتاي
نيازهاااي سااازمان ،اسااتفاده از فراینااد رساامي بررسااي و ارزشاايابي
مياازان موفقياات گااروههااا و افااراد در تحقااق اهااداف و پيونااد دادن
ارزشاايابي عملکاارد و توسااعه کارکنااان ،پاااداش دهااي و ایجاااد انگياازه و
تقویت رفتاار مطلاوب .ایان عناصار باين اهاداف اساتراتژیک ساازمان و
عملکرد کارکناان ،توساعه ساازماني ،پااداشهاا و نتاای ساازماني پيوناد
برقرار ميکند.]16 .
فرهن سازماني :به عنوان الگویي از ارزشها و عقاید مشترا است که به
اعضاي سازمان کمک ميکند تا از عملکردهاي سازماني درا و فهمي باه
دست آورند و هنجارهایي را براي رفتارهااي کارکناان در ساازمان فاراهم
ميکند .]71
تحول سازمان :تحول سازمان فعاليت یا تالشي است بلندمدت که از سوي
مدیریت عالي حمایت و هدایت مي شود ،این تاالش باه منظاور اصاالح و
بهبود چشم انداز فعلي و آتي سازمان ،توانمندسازي اعضا ،یادگيري فرآیند
حل مسئله ،از طریق مدیریت فرهن سازمان ،با تأکيد خا بر فرهنا
گروههاي کاري رسمي و دیگر انوا گروهها و بهکاارگيري نقاش مشااور-
تسهيل کننده و نظریه و فنون علوم رفتااري و پاژوهش در عمال صاورت
ميپذیرد .]92
دولاات الکترونيااک :اسااتفاده از فناااوري اطالعااات و ارتباطااات در تمااام
فعاليتهاي سازمانهاي دولتي  ،]66همچنين دولت الکترونياک ابازاري
براي بهبود مدیریت و بهره وري بيشاتر اسات .همچناين همااهنگي هاا و
همکاريها در دولت را بهبود ميبخشد .]76
مشتري :شخصاي حقيقاي یاا حقاوقي اسات کاه محصاول یاا خادمتي
را دریافت مايکناد  ،]94اماروزه مشاتري (ارباابرجاو ) کساي اسات
کااه سااازمان مایاال اساات بااا ارزشهااایي کااه ماايآفرینااد باار رفتااار وي
تااأثير گااذارد .مشااتریان (اربااابرجااو ) سااازماني بااه دو دسااته تقساايم
ميشوند:
 مشتریان (اربابرجوعان) برونسازماني :باه افارادي کاه باه عناوان
ارباب رجوعان از بيارون ساازمان باه منظاور اخاذ یاک ارزش و یاا
مطلوبيت متاااناسب با حوای و نيازهاي شخصي یاا گروهاي و یاا
سازماني به دستگاه ليربط مراجعه ميکنند.
 مشتریان (ارباب رجوعان) درون سازماني :کارکنان سازمان به عنوان
مشتریان (اربابرجوعان) داخلي محسوب ميشوند ،باه طاوري کاه
هر فرد درون سازمان مشتري بوده و او نيز به نوبه خود مشاتریاني
دارد و چنانچه برون دادي که بين کارکناان یاک ساازمان مبادلاه

حال این سسال باقي است :چگونه یک سازمان دولتي چابکتر ميشود؟
اگرچااه اولویااتهااا توسااط بخااش سياسااي تااا حاادودي متنااو و تغيياار
کرده است ،یافتهها نشان ميدهاد کاه ساازمانهااي بيشاتر چاباک ،بار
هفااات جنباااهي چاااابکي متمرکزناااد :تغييااارات ساااازماني ،رهباااري،
فرهن و ارزش هاا ،خادمت باه مشاتریان ،کارکناان ،دولات الکترونياک
و مدیریت عملکرد و این تحقياق تالشاي اسات باراي رتباه بنادي ابعااد
چااابکي سااازمان تااأمين اجتماااعي اسااتان قاازوین در کشااور ایااران بااه
عنااوان یااک سااازمان دولتااي -خاادماتي کااه نکتااه حااائز اهمياات تحاات
پوشااش قاارار گاارفتن باايش از  67درصااد جمعياات اسااتان توسااط
سااازمان تااأمين اجتماااعي اساات کااه از ایاان حيااو اسااتان قاازوین
پنجمااين اسااتان داراي بيشااترین جمعياات تحاات پوشااش بيمااه اي در
کشااور اساات .در اسااتان قاازوین  297هاازار نفاار بيمااهشااده و  76هاازار
نفاار مسااتمريبگياار اصاالي تااأمين اجتماااعي هسااتند کااه بااا احتساااب
افااراد تبعااي آنهااا 416 ،هاازار نفاار از خاادمات تااأمين اجتماااعي ایاان
استان بهرهمناد هساتند .تاأمين اجتمااعي اساتان قازوین ماهاناه مبلا
 16ميليااارد تومااان باباات حقااو مسااتمريبگيااران و  1ميليااارد تومااان
بابت مقارري بيماه بيکااري هزیناه ماي کناد و ایان خادمات باا وجاود
تنهااا هفاات شااعبه و کمتاار از  926کارمنااد انجااام ماايپذیرد(.سااایت
سازمان تأمين اجتماعي استان قزوین).
 -3مدل مفهومي تحقیق

بااا توجااه بااه ماارور ادبيااات و اخااذ نظاار از اساااتيد دانشااگاهي ماادل
مفهااومي پيشاانهادي تحقيااق بااا الهااام از ماادل مطالعااات موسسااه اي
تااي کرنااي بااا هفاات بعااد بااه شاارح شااکل ( )9و توضاايحات لیاال و
شاخصهاي مرتبط با هر یاک از ابعااد ماورد نظار باه شارح جادول ()1
تعيين گردید.

شکل (: :)1مدل مفهومي ابعاد تحقيق

رهبري :شامل اعمال نفول ،توسط یک نفر بر ساایرین اسات .موفقيات یاا
شکست سازمانها تا حد زیادي باه کيفيات رهباري آنهاا بساتگي دارد.
رهبران جهت نيل به اهداف سازمان از فنون و ویژگايهااي خاا بهاره
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تأثيرات متقابل ابعاد چابکي سازمان مابين گروهي خباره توزیاع گردیاده
است .]29
پااا از شناسااایي متغيرهااا نوباات بااه وارد کااردن ایاان متغيرهااا در
ماااتریا ساااختاري روابااط درونااي متغيرهااا ماايشااود  .]61بااه ایاان
منظور پرسشانامه اي طراحاي شاد کاه کلياات آن همانناد جادول زیار
است؛ به این صورت کاه  4فااکتور انتخاابشاده در ساطر و ساتون اول
جاادول لکاار شااد و از پاسااخدهناادگان خواسااته شااد بااا توجااه بااه
نمادهاااي معرفااي شااده ) (V,A,X,Oدر زیاار ،نااو ارتباطااات دو بااه
دوي عوامل مشخص شاده چاابکي در ساازمانهااي دولتاي در مااتریا
زیر را مشخص نمایند:
اگر عامل سطر ) (iميتواند زمينهساز رسيدن به عامل ستون ) (jباشد ،از
عالمت  Vاستفاده نمایيد.
اگر عامل ستون ) (jميتواند زمينهساز رسيدن به عامل سطر ) (iباشاد از
عالمت  Aاستفاده نمایيد.
اگر بين عامل سطر ) (iو ساتون ) (jارتبااط دوطرفاهاي وجاود دارد ،باه
عبارتي اگر هر دو ميتوانند زمينهساز رسيدن به همدیگر شوند ،از عالمت
 Xاستفاده نمایيد.
اگر هيچ نو ارتباطي بين این دو عامل سطر ) (iو ساتون ) (jنباشاد از
عالمت  Oاستفاده نمایيد .]44

مي شود ،ناقص باشد؛ سازمان قاادر باه تاأمين نيازهااي مشاتریان
(ارباب رجوعان) بيروني نخواهد بود (سازمان مدیریت و برنامهریازي
کشور) .]94

 1-3رويکرد مدلسازي تفسيري  -ساختاري
 1-1-3مقدمه و معرفي روش ISM

در این پژوهش سعي شده اسات ،ابتادا باا اساتفاده از مادل سااختاري-
تفسيري عوامل مسثر بر چابکي سازمان را سطحبندي نموده و سپا نتای
در چارچوب یک نمودار قدرت پيش برندگي و وابستگي ارائه شود.
و مراحل مورد نياز براي پي بردن به روابط دروني ابعااد چاابکي ساازمان
ميباشد .همچنين نتای این فرآیند به مدیران سازمان کمک مايکناد تاا
بتوانند جهت افزایش سطح چابکي خاود مساير مناسابتاري را انتخااب
نمایند.
 ISMیک روش ساختار تفسيري است که بهوسيله وارفيلد مطرح گردید.
در این روش ،با تجزیه معيارها در چند سطح مختلف ،باه تحليال ارتبااط
بين شاخص ها پرداخته مي شود .این مدل سااختار تفسايري قاادر اسات
سطوح ارتباط بين شاخصها که بهصاورت تکاي یاا گروهاي باه یکادیگر
وابستهاند را تعيين نماید؛ بهعبارتدیگر  ISMميتواند براي تحليل ارتباط
بين ویژگيهاي چند متغير که براي یک مسئله تعریفشادهاناد ،اساتفاده
شود .]41
این روش ابتدا عوامل ماوثر دربااره موضاو ماورد مطالعاه را در ساطوح
مختلف قرار ميدهد؛ سپا روابط بين این عوامل را بهگونهاي شفاف و در
سطوحي جدا (از نظر تأثير بر موضو ماورد مطالعاه) مشاخص مايکناد.
طراحي یک مدل سااختاري تفسايري باراي متغيرهااي در ارتبااط یاک
سيستم روشي است که براي بررسي هر یک از متغيرها بر روي متغيرهاي
دیگر کاربرد دارد .]29
براي اجراي تکنيک  ISMبهدسات آوردن رواباط دروناي و اولویاتهااي
عناصر در یک سيستم باید فرایند زیر طي شود:

جدول ( :)3پرسشنامه رويکرد مدلسازي تفسيري -ساختاري
نيروي کار (کارکنان)

نام متغيرها رهبري

مييريت فرهنگ و خيمت به
عملکرد

تغيير سازماني (تحول سازماني)

نماد متغيرها 1

دولت الکترونيک

خيمت به اربا رجوع
دولت الکترونيک
تغيير سازماني (تحول سازماني)

این پرسشنامه در اختيار  92تان از اسااتيد دانشاگاهي قارار گرفات و در
نهایت روابط بهدست آمده که در جدول ( )7بر اساس فراواني پاسخهاا در
هر گزینه را ميتوان مشاهده نمود:

جدول ( :)2تعريف متغيرها
6

خيمت به اربا رجوع

فرهنگ و ارزت

 ISMبا شناسایي متغيرهایي شرو مي شود که مربوط باه موضاو ماورد
بحو است .در این پژوهش متغيرهاي ما براي طراحي مدل چابکي همان
فاکتورهاي اصلي ابعاد چاابکي ساازمانهااي دولتاي ،در مادل مفهاومي
پژوهش است که در قسمتهاي قبلي به تفصيل بياانشادهاناد؛ و از قارار
جدول ( )2ميباشند.
6

فرهنگ و ارزت

مييريت عملکرد

 2-3تعيين متغيرهاي مورد استفاده در مدل

4

مييريت عملکرد

رهبري

0

2
دولت

2
تغيير

ارزت اربا رجوع الکترونيک سازماني

نيروي
کار

 3-3بهدست آوردن ماتريس ساختاري روابط دروني متغيرها
به همين منظور در این پژوهش ،جهت شناسایي ارتباط باين متغيرهاا از
قضاوت خبرگان اساتفاده شاده اسات و پرسشانامهاي باا هادف بررساي
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در پژوهش حاضر از روش دوم استفاده شده اسات کاه  k= ۳و نتيجاه را
ميتوان در جدول ( )6مشاهده نمود:

جدول ( :)4پرسشنامه تجميعي نظرات نخبگان (ماتريس )SSIM
نيروي کار (کارکنان)

تغيير سازماني (تحول سازماني)

دولت الکترونيک

خيمت به اربا رجوع

فرهنگ و ارزت

مييريت عملکرد

رهبري

v

v

v

v

v

v

مييريت عملکرد

v

v

v

v

a

فرهنگ و ارزت

v

v

v

v

خيمت به اربا رجوع

a

a

a

دولت الکترونيک

a

v

تغيير سازماني(تحول سازماني)

a

جدول ( :)5ماتريس تعاملي ساختاري (ماتريس مقايسه معيارها)
1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

0

1

0

3

1

1

1

1

1

1

0

4

0

0

0

1

0

0

0

5

0

1

1

1

0

0

0

6

0

1

0

1

0

0

0

7

1

1

1

1

0

0

0

جدول ( :)6ماتريس دستيابي اصالحشده (ماتريس دستيابي نهايي)

 4-3بهدست آوردن ماتريس دستيابي
با تبدیل نمادهاي روابط ماتریا  SSIMبه اعداد صفر و یاک بار حساب
قواعد زیر ميتاوان باه مااتریا دساتيابي ،دسات یافات .چنانچاه  i,jدر
ماتریا SSIMبهصورت  Vباشد ،در ماتریا دستيابي ) (i,jتبادیل باه
یک است و ) (j,iتبدیل به صفر ميشود .چنانچه ) (i,jدر ماتریا SSIM
بهصورت  Aباشد در ماتریا دستيابي ) (i,jتبدیل باه صافر مايشاود و
) (j,iتبدیل به یک ميشود .چنانچه ) (j,iبهصورت  xوارد شود بناابراین
)(j,iدر ماتریا دستيابي به یک و ) (i,jنياز تبادیل باه یاک مايشاود.
چنانچه ) (i,jبه صورت  Oوارد شود ،بنابراین ) (i,jو ) (j,iصفر مايشاود
 .]61نتای به دست آمده در جدول ( )6نشان داده شده است.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

0

0

0

1

0

0

0

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

متغيرها

1

6

6

4

0

2

2

 1-4-3سازگار کردن ماتريس دستيابي
پا از اینکه ماتریا اوليه دستيابي بهدست آمد ،باید سازگاري دروني آن
برقرار باشد  .]13به عنوان نمونه اگر متغير  9منجر باه متغيار  2شاود و
متغير  2منجر به متغير  1شود .باید متغير  9نيز منجر به متغير  1شود و
اگر در ماتریا دستيابي این حالت برقرار نبود ،باید ماتریا اصالحشده و
روابطي که از قلم افتاده جایگزین شاوند .باراي ساازگار کاردن مااتریا،
روشهاي مختلفي پيشنهاد شده است کاه در ایانجاا باه دو روش کلاي
اشاره ميکنيم:
روش اول :تعدادي از محققان بر ایان عقيادهاناد کاه پاا از جماعآوري
نظرات خبرگان و بهدست آوردن مااتریاهااي دساتيابي ،درصاورتيکاه
ناسازگاري درون ماتریا دستيابي مشاهده شد ،بایاد دوبااره پرسشانامه
به وسيله نخبگان پر شود و آنگاه دوباره سازگاري ماتریا دساتيابي چاک
شود و این کار آنقدر ادامه پيدا کند تا اینکه سازگاري برقرار گردد.
روش دوم :در این روش از قوانين ریاضي براي ایجاد سازگاري در ماتریا
دستیابي استفاده مي شود .به این صورت که ماتریا دستيابي را به توان
( )k+۱رساانده و ( )k>۰اساات  .]44البتااه عمليااات بااه تااوان رساااندن
ماتریا باید طبق قاعده بولين باشد  .]21طبق این قاعده:
 9=9+9و  9=9*9است.

شکل ( :)2ماتريس مجاورت گراف

 5-3تعيين سطح و اولويت متغيرها
براي تعياين ساطح و اولویات متغيرهاا ،مجموعاه دساتيابي و مجموعاه
پيش نياز براي هر متغير تعيين مايشاود  .]13مجموعاه دساتيابي هار
متغير شامل متغيرهایي است که از طریق آن متغير ميتوان به آنها رسيد
و مجموعه پيشنياز شامل متغيرهائي ميشود که از طریق آنها ميتوان به
این متغير رسيد .این کار با استفاده از ماتریا دستيابي انجاام مايشاود.
پا از تعيين مجموعه دستيابي و پيشنياز براي هر متغير عناصر مشترا
در مجموعه دستيابي و پايش نيااز باراي هار یاک از متغيرهاا شناساایي
ميشوند .]1
پا از این مراحل نوبت باه تعياين ساطح متغيرهاا مايرساد .در اولاين
جدول ،متغيري داراي باالترین سطح است که مجموعه دستيابي و عناصر
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با استفاده از سطحبندي انجامشده ،دیاگرامي با عنوان «مدل توساعه داده
شده  ISMبراي چابکي سازمان » ترسيم ميشود .بدینصورت کاه معياار
 7که به عنوان ساطح اول شاناخته شاده ،در اولاين ساطح دیااگرام قارار
ماايگيرنااد و بااه همااين ترتيااب ،سااایر معيارهااا در سااطوح دیاااگرام
مشخصشده اند .این دیاگرام در شکل ( )1ارائه شده اسات .در واقاع ایان
شکل روابط دروني ابعاد مدل چابکي سازمان مورد تحقيق را نمایش ميدهد.

مشترا آن کامالً یکسان است .پا از تعيين این متغير یا متغيرها آنها را
از جدول حذف کرده و باا بقياه متغيرهااي باقيماناده ،جادول بعادي را
تشکيل ميدهيم  .در جدول دوم نيز همانند جدول اول متغير ساطح دوم
را مشخص ميکنيم و این کاار را تاا تعياين ساطح هماه متغيرهاا اداماه
ميدهيم .]13
در تحقيق حاضر سطوح دوگانه متغيرها طاي  2جادول باهدسات آماد و
بهصورت یکپارچه در جدول ( )4آمده است.

جدول ( :)7تعيين سطوح متغيرها (ابعاد چابکي)
متغيرها

مجموعه دستيابي

مجموعه پي نياز

مجموعه مشترک

سطوح متغيرها

1

1و6و6و4و0و2و2

1و6و6و0و2و2

1و6و6و0و2و2

دوم

6

1و6و6و4و0و2و2

1و6و6و0و2و2

1و6و6و0و2و2

دوم

6

1و6و6و4و0و2و2

1و6و6و0و2و2

1و6و6و0و2و2

دوم

4

4

1و6و6و4و0و2و2

4

اول

0

1و6و6و4و0و2و2

1و6و6و0و2و2

1و6و6و0و2و2

دوم

2

1و6و6و4و0و2و2

1و6و6و0و2و2

1و6و6و0و2و2

دوم

2

1و6و6و4و0و2و2

1و6و6و0و2و2

1و6و6و0و2و2

دوم

شکل ( :)3مدل پايهاي توسعه دادهشده  ISMبراي چابکي سازمان با حذف روابط تعدي

دسته سوم شامل «متغيرهاي متصل» هساتند کاه داراي قادرت هادایت
زیاد و وابستگي زیاد مي باشند .این متغيرها غير ایستا هستند ،زیرا هر نو
تغيير در آنان مي تواند سيستم را تحت تأثير قرار دهد و رابطهاي دو طرفه
با دیگر شاخصها دارند  .]2متغيرهاي ( )9رهبري )2( ،مدیریت عملکرد
( )1فرهن و ارزش )7( ،دولت الکترونيک )6( ،تغيير سازماني)0(،تحاول
سازماني )4( ،نيروي کار (کارکنان) از این دستهاند.
دسته چهارم شاامل «متغيرهااي مساتقل (کليادي)» کاه داراي قادرت
هدایت قوي ولي وابستگي ضعيف ميباشند  .]44هيچ یک از متغيرهااي
مدل در این دسته قرار نگرفتهاند( .شکل  7را مشاهده نمائيد)

 6-3تجزيه وتحليلMICMAC

در تجزیه و تحليل ميک -مک متغيرها برحسب قدرت هدایت یا پيشبرنادگي
و قدرت وابستگي به چهار دسته تقسيم ميشوند .]13
دسته اول شامل «متغيرهاي مستقل» اسات کاه داراي قادرت هادایت و
وابستگي ضعيف ميباشند .این متغيرهاا نسابتاً غيار متصال باه سيساتم
هستند و داراي ارتباطات کم و ضعيف با سيساتم مايباشاند  .]44ایان
متغيرها حداقل وابستگي و قدرت نفول را در دیگر شاخصها دارند  ]2در
پژوهش حاضر هيچ یک از متغيرها در این دسته قارار نگرفتاه اناد و ایان
بيانگر ارتباط قوي متغيرها با همدیگر در مدل چابکي بهدست آمده است.
دسته دوم شامل «متغيرهاي وابسته» هستند که داراي قدرت هدایت کم
ولي وابستگي شدید ميباشند  .]44متغير خدمت به اربابرجاو ( )7در
این دسته قرارگرفته است که باراي ایجااد ایان متغيرهاا عوامال زیاادي
دخالت دارند و خود آنها کمتر ميتوانند زمينهساز متغيرهاي دیگر شوند.

جدول ( :)8درجه قدرت هدايت و وابستگي متغيرها

05

متغيرها

1

6

6

4

0

2

2

قيرت وابستگي

2

2

2

2

2

2

2

قيرت هيايت

2

2

2

1

2

2

2

فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 74 -06 )9111( 91

 1-4گام اول :شناسايي و طبقهبندي ابعاد و شاخصهاي مرتبط بااهر ياا از
اين ابعاد در مورد چابکي سازمان.
بدین منظور پرسشنامهاي طراحي گردیاد و  4عامال رهباري ،فرهنا و
ارزش ها ،مدیریت عملکارد ،خادمت باه مشاتري (اربااب رجاو ) ،دولات
الکترونيااک و تغيياار سااازماني باار گرفتااه از مطالعااه موسسااه اي تااي
کرني( ]14 )2661به همراه عامل کارکنان (نيروي کاار) کاه محقاق باا
مطالعات پژوهشي خویش پا از بررسي و مطالعه مدل هاي بساياري در
باب چابکي سازمان برگزیده و جهت رسيدن به مدل نهایي تحقيق اضاافه
شده است در اختيار نخبگان دانشگاهي قرار گرفت و مورد تأیيد آنان قرار
گرفت ،در نظر گرفته شد.
شکل ( :)4نمودار قدرت هدايت و وابستگي

 2-4گام دوم :تعيين معيارهاي اندازهگيري و ارزيابي
در این گام  31شاخص مورد بحو در ابعاد مادل کاه بار اسااس ادبياات
تحقيق و مطالعه مقاالت مربوط به هر یک از ابعاد مورد بحو هار یاک از
شاخصها مشاخص گردیاد؛ کاه ایان شااخصهاا در جادول  1نماایش
دادهشده است.

 -4چارچوب طراحيشده برای اندازهگیری سطح چابکي

روش انجام این پژوهش مطابق چارچوب زیر با الهام گرفتن از روش لين و
همکارانش ( ]61 )2660در ش گام و بار اسااس شارایط ایان پاژوهش
طراحيشده است:

جدول ( :)9شاخصهاي هريک از ابعاد مدل
ـاخپ

j

بعي

1

مييريت عملکرد

6

مييريت عملکرد

استورار پاسخگويي در برابر عملکرد( :پاسخگويي فرديد پاسخگويي تيمي و پاسخگويي ذينفعان).

6

مييريت عملکرد

فراهم کردن امکانات رفاهي مناسب براي کارکنان.

4

مييريت عملکرد

پادات به عملکرد مطلو

0

مييريت عملکرد

تشويق افراد به مشارکت بيشتر در اتياذ ت ميمهائي که بر فعاليتهاي آنان تأثيرگ ار است.

2

مييريت عملکرد

2

مييريت عملکرد

2

مييريت عملکرد

ـناسايي عملکردهاي برتر ج ت ارتوا.

6

مييريت عملکرد

کنترل و مييريت ـکايات در راستاي درک نواط قوت و ضعف در ارائه خيمات و ب بود مستمر آن ا.

10

مييريت عملکرد

تعييل و تمرکز مييران بر اولويتها.

11

مييريت عملکرد

16

مييريت عملکرد

16

مييريت عملکرد

14

خيمت به اربا رجوع

استفاده از اييههاد پيشن ادهاد ابتکاراتد خالقيتها و توان فني و تي

منابع
ي کارکنان در حل مسائل و مشکالت

در ج ت ب بود مستمر فعاليتهاي سازمان.

زارعي متين و همکاراند]12[1622
رفيع زادهد]16[1622
سيي جوادين و همکاراند]60[1622
کرميد]62[1626

بهکارکنان.

توجه به تفاوت هاي فردي کارکنان و ارتباط با تکتک آن ا و تحريک آنان از طريق واگ اري مسئوليتها براي
يادگيري تجربيات.
سرپرستان و مييران انتظارات عملکردي را روـن نموده و به طور ـفا

درباره اهيا

و اولويتهاي کاري با

کارکنان تحت سرپرستي به توافق برسني.

سيي جوادين و همکاراند]60[1622
ميرکماليد ]64[1660
کرميد 1626؛
ميرسپاسيد ]60[]62[1624
سييجوادين و همکاراند ]60[1622
جعفر نژاد و ـ ائيد ]6[1626

تس يل جريان اطالعات در سازمان و دسترسي کارکنان به اطالعات دقيق و ارزـمني و اطالعات درباره اهيا
استراتژيک و تغييرات محيطي
انيازهگيري ميزان مشارکت افراد در موفويت تيم.

جعفر نژاد و زارعيد ]2[1624
جکسون و يوهانسوند ]01[6006

اعمال الگوهاي مناسب ج ت ارزيابي عملکرد کارمنيان و ايجاد يک سيستم مييريت عملکرد همهجانبه در
سازمان بهمنظور ترغيب و باال بردن سط چابکي.
ارائهکننيگان خيماتد ساعات و مکان کاري مناسب و راحتي براي تمامي اربا رجوعان فراهم ميکنني.

05

يعووبي و ده مردهد ]24[6010
سييجوادين و الماسيد ]16[1626

اکبر حسنپور و همکاران /رتبهبندي ابعاد چابکي سازمانهاي دولتي (مورد مطالعه :سازمان تأمين اجتماعي استان قزوین)

10

خيمت به اربا رجوع

دان

ترغيب و تشويق در راستاي افزاي

و اد

کارکنان و توانايي آن ا براي ايجاد اطمينان خاطر و اعتماد در

اربا رجوعان.
سازمان پس از مشيپ ـين نواط ضعف در خ و

معيارهاي رضايتمنيي اربا رجوعان بايي به دنبال علل

12

خيمت به اربا رجوع

12

خيمت به اربا رجوع

12

خيمت به اربا رجوع دسترسي آسان به مييران توسط اربا رجوعان از کانالهاي ساده و در دسترس.

بروز آن ا بوده و اقيامات الزم ج ت رفع آن ا را انجام دهي.
ترغيب و تشويق کارکنان تا در هر حال آماده پاسخگوئي به سواالت اربا رجوعان باـني و براي کمک به
اربا رجوعان تمايل نشان دهني.

سييجوادين و الماسيد ]16[1626
معمار زاده و ديگراند ]60[1622
سيي جوادين و الماسيد ]16[1626
اوسترهوتد ]21[6010

آموزت کارکنان در مورد ارتباط با اربا رجوعان و درک نيازمنييهاي اربا رجوعان و تالت براي پاسخگويي فتحيان و همکاراند 1620؛ موسسهاي.

16

خيمت به اربا رجوع

60

خيمت به اربا رجوع ارزيابي کار در مورد اربا رجوع.

61

خيمت به اربا رجوع همراستا سازي خيمت به اربا رجوع با فرآينيهاي کسبوکار.

تي .کر نيد ]62[]62[6006

به آن ا

يعووبي و ده مردهد]24[6010

تيارک مشو هاد آموزتهاد امکانات و تس يالت موتضي در راستاي اقبال بيشتر اربا رجوعان نسبت به مووله

66

خيمت به اربا رجوع

66

خيمت به اربا رجوع گسترده نمودن انتظارات و افزاي

64

خيمت به اربا رجوع استفاده از نظرات و پيشن ادها اربا رجوع در ارائه خيمات ب تر سازماني

60

خيمت به اربا رجوع توجه به فرهنگ و ارزتهاي اربا رجوع در هنگام ارائه خيمات.

ديجيتالي.

دولت الکترونيک و پر کردن ـکا

انتيا

در اربا رجوعان.

ايجاد بستري مناسب ج ت انعطا پ يري سازمان براي بازسازي و فرهنگ پ يري فنآورانه بهعنوان راهکار

62

فرهنگ و ارزتها

62

فرهنگ و ارزتها

ت ميمگيري بر اساس اجماع.

62

فرهنگ و ارزتها

ايجاد محيطي که تغيير را ترويج ميدهي.

66

فرهنگ و ارزتها

60

فرهنگ و ارزتها

61

فرهنگ و ارزتها

66

فرهنگ و ارزتها

66

فرهنگ و ارزتها

ب سازيهاي فرهنگ مشارکت و تغيير پشتيبانها.

64

فرهنگ و ارزتها

ايجاد مکاني در سازمان ج ت ب سازي تغييرات ناـي از انعطا پ يري سازمان.

60

فرهنگ و ارزتها

توسعه فرهنگسازماني انعطا پ ير و ابياعي.

62

فرهنگ و ارزتها

اهرمسازي توانايي ذهني کارکنان در تحول فرهنگي.

62

دولت الکترونيک

خودکارسازي باال و تج يزات انعطا پ ير با ب رهگيري از فنآوري روز.

62

دولت الکترونيک

استفاده از چنيين کانال براي ارائه خيمت به اربا رجوعها.

مناسبي براي ايجاد و انتوال فنآوريهاي جييي.

دسترسي کارکنان به دان
مشيپ کردن اهيا

راسد ]26[6002
اربطاني و همکاراند ]10[1660
يعووبي و ده مردهد ]24[6010
ـمس و راضيد 1622؛ جکسون و
يوهانسوند ]01[]66[6006
جعفر نژاد و ـ ائيد ]6[1626
جعفر نژاد و زارعيد ]2[1624
موسسه اي.تي.کرنيد ]62[ 6006
يعووبي و ده مردهد]24[6010
يوسف و همکاراند ]22[1666

مورد نياز.

و پادات از کار گروهي.

اصيلي و ديگراند ]1[1622

ايجاد حس کار تيمي در سراسر سازمان.

جعفر نژاد و ـ ائيد ]6[1626

ايجاد اعتماد و اطمينان به رهبران سازمان و احترام به کارکنان.

جعفر نژاد و ـ ائيد ]6[1626

جعفرنژاد و زارعيد ]2[1624

جعفرنژاد و زارعيد ]2[1624
محميي و اميريد
1661؛ محميد ]20[]66[6002
افسر و همکاراند 1661؛ محميد
6002؛
دانگ و همکاراند]46[]20[]4[6010

07
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استفاده از و

معنايي (و

 :)6که رايانهها از نظر محتوا آگاه و همراه با تعامل کاربران در و

و تعامل

66

دولت الکترونيک

40

دولت الکترونيک

انجام فعاليتها بهصورت سازمان مجازي.

41

دولت الکترونيک

آگاهي و همگام بودن با نوآوريهاي فنآوريهاي اطالعات.

46

دولت الکترونيک

46

دولت الکترونيک

فراهم کردن و سايتهاي تراکنشي کامل و اـتراک دادهها و خيمات با سازمانهاي اصلي و همکار.

44

دولت الکترونيک

ايجاد و سايت سادهد ـ ودي و کاربرپسني و سفارـيسازي ـونيه.

40

دولت الکترونيک

يکپارچهسازي فعاليتها و سامانهها و سازمانها درگير در خيمات الکترونيک.

42

دولت الکترونيک

قرار دادن اطالعات مورد نياز در و سايت سازمان.

42

دولت الکترونيک

امکان ارائه مشاوره الکترونيکي براي اربا رجوعان.

42

دولت الکترونيک

46

تغيير سازماني

00

تغيير سازماني

01

تغيير سازماني

جيي گرفتن مشارکت کارکنان.

06

تغيير سازماني

ـناسايي فرصتها و نيازها براي ب بود فرآينيها و خيمات به اربا رجوع.

اوسترهوتد ]21[6010

06

تغيير سازماني

وجود سيستم جامع براي تبييل نيازهاي اربا رجوعان به خيمات ارائه ـونيه در سازمان.

خوت سيماد ]11[1626

04

تغيير سازماني

پيادهسازي فنآوريهاي جييي در ارائه خيمات به اربا رجوعان.

00

تغيير سازماني

تواناي ي تغيير و انطبا سريع کارکنان و فرآينيهاي کاري سازماني با نيازهاي متغير پي رو.

02

تغيير سازماني

02

تغيير سازماني

02

تغيير سازماني

06

رهبري

فرآينيهاد بررسي امکانات موجود و امکانات مورد نيازد بازنگري در ـيوههاي حل مسئله)

20

رهبري

برقراري نظام استفاده از اطالعات عملکرد در ب بود سازمان.

21

رهبري

حمايت مالي و معنويد ترغيب و تشويق کارکنان به يافتن راههاي نوآورانه ج ت حل مسائل.

درخواستها باهم و با کاربران است.

افسر و همکاراند ]4[1661
محميي و اميريد  1661؛کاردان
صادقيانيد ]00[]66[6011
محميي و اميريد 1661؛
محميد]20[]66[6002

ب رهگيري از فناوري اطالعات با اـتراکگ اري اطالعات بين گروههايي که به دليل موانع سازماني و جغرافيايي
پراکنيه هستني.

محميي و اميريد ]66[1661
اربطاني و همکاراند ]10[1660
افسر و همکاراند ]4[1661
افسر و همکاراند 1661؛
گالي و همکاراند ]40[]4[6006
صفريد خوت سيما و ديگراند 1626؛
ـارما و سوماتراد ]22[]60[6002
صفريد خوت سيما و ديگراند
]60[1626

سرمايهگ اري روي فنآوري اطالعات بهمنظور ب بود روتهايي که از طريق آن ا دولت به ـ رونيان خيمات
ارائه کني.
تعيين نيازهاي آموزـي کارکنان و ايجاد اصالح و استانياردهاي آموزـي مورد نياز براي تعيين نيازهاي آموزـي.
مييريت ارتباط با اربا رجوع مبتني بر موبايل ( :)10mcrmايجاد تعامالت دو طرفه و مستمر بين
اربا رجوعان و مؤسسات در هر مکان.

اخت ا

فتحيان و همکاراند ]62[ 1620
سلطانيد ]12[1622
معمار زاده و ديگراند ]60[1622
واالسد ][1624

جکسون و يوهانسون ]01[6006

منابع براي برآوردن نيازهاي اربا رجوعان در صورت لزوم توسط مييران.

ايجاد بسترهاي مناسب سيتافزاري و نرمافزاري تغيير سريعد منعطف و با کمترين هزينه فرآينيهاي انجام
کارسازماني.
بسترسازي فرآيني ـروع دوبارهي فرهنگسازماني از ارزتهاي مرسوم و تغيير آن ا بهمنظور انعکاس عوايي و
اييههاي جييي توسط مييران.

ايران زادهد نوروزي و هرويد ]2[1660
موسسه اي .تي .کر نيد ]62[6006
يعووبي و ده مردهد ]24[ 6010
يعووبي و ده مردهد ]24[6010

بررسي مباني م نيسي مجيد( :پييا کردن مشکالت موجودد بررسي راهحلهاي موجودد طراحي مجيد تمام
موغليد]66[1626
رفيع زادهد]14[1622
معمارزاده و صانعيد]61[1660

10- MCRM:Mobile-based Customer Relationship Management
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تعيين هي هاي کمي (عيني) با مسئوليتهاي تعريفـيهد ـايستگيهاي رفتاري مشيپد سنجههاي قابل

26

رهبري

26

رهبري

24

رهبري

20

رهبري

22

رهبري

تضمين اجراي برنامههاي تغيير سازماني با داـتن تع ي و پشتيباني برنامههاي تغيير سازماني از سوي رهبران.

22

رهبري

اعمال روت رهبري مشارکتي و مبتني بر گروه و بر پايه توويت کارکنان.

22

رهبري

آموزت مياوم و توسعهي م ارتها و ظرفيتهاي کارمنيان.

26

رهبري

20

نيروي کار

فراهم نمودن بسترهاي مناسب درپاسخگوئي به نيازهاي متغير مشتريان توسط کارکنان.

21

نيروي کار

ايجاد مشو هاي الزم در يادگيري دائمي م ارتهاد وظايفد فنآوريها و روتهاي کاري جييي در کارکنان.

26

نيروي کار

ايجاد توانائي و ـايستگي کار کردن همزمان در وظايف متنوع در تيمهاي ميتلف در کارکنان.

26

نيروي کار

24

نيروي کار

20

نيروي کار

22

نيروي کار

22

نيروي کار

مشارکت کارکنان در ت ميمگيريهاي سازماني.

22

نيروي کار

واگ ار کردن ت ميمات عملياتي بهکارکنان اليق و ـايسته.

26

نيروي کار

توانمنيسازي کارکنان براي اخ ت ميم مستول.

20

نيروي کار

دسترسي کارکنان به اطالعات و فناوريهاي پيشرفته.

21

نيروي کار

به کارگيري کارمنيان آموزتدييهد زيرکد باهوت و راحت با تغييراتد اييههاي نو و فنآوريهاي نوين.

26

نيروي کار

به کارگيري کارمنيان مسئول.

26

نيروي کار

به کارگيري کارمنيان منعطفد چني م ارته و آمادهي تغيير.

کمي ـين بهمنظور تمرکز کارکنان بر روي آنچه بايي.

اويسيد]0[1622

توانمنيسازي افراد براي پ يرت مسئوليتد بهمنظور تي يپ زمان و منابع الزم براي ايجاد فرصتهاي
يادگيري براي کارکنان.
رهبران بايي پاسيگو باـنيد از سرزن

پرهيز کنني و براي کمک به رفع مشکل ديگران همکاري کنني و راهکار

موغليد]66[1626

بجويني.
رهبري کارکنان در توجه نمودن به علل تغيير از طريق کارگاههاي آموزـي و عيم توجه به عملکرد ضعيف
گ ـته.

و متواعيسازي تمرکز دارد.

توانمنيسازي کارکنان در حل مسئله و توانائي خلق اييههاي ابتکاريد خالقانه و تجزيهوتحليل و ارزيابي
اطالعات مربوط به تغيير.
ترغيب و تشويق کارکنان در سرعت انطبا با محيط کار جييي و پ يرت مسئوليتهاي جييي.

آموزت کارکنان براي افزاي

مؤسسه اي تي کرنيد ]62[6006
يعووبي و ده مردهد 6010د معمارزاده و
صانعيد]61[]24[1660
يعووبي و ده مردهد]24[6010

رهبري کمتر بر روي کنترل دستوري متمرکز است و بيشتر روي آمادهسازيد هيايتد اثرگ اريد تفويض اختيار

آموزت مستمر وظايف و مسئوليتهاي جييي بهکارکنان و وقو

محمي زادهد]62[1621

آنان بهکار تيميد م اکره و گفتگو.

ايران زادهد نوروزي و هرويد]2[1660
ايران زادهد نوروزي و هرويد ]2[1660
ـريهايد کارووسکي و اليرد
]22[6002
يعووبي و ده مردهد]24[6010
جعفر نژاد و ـ ائيد ]6[1626
جعفر نژاد و ـ ائيد ]6[1626
گوناسکاراند  1666؛ يوسف و
همکاراند ]22[]42[1666

انعطا پ يري حرفهايد کنار آمين با استرسد تحمل و موابله با ـرايط نامطمئن و گريفين و هسکثد 6006؛ جعفرنژاد و
زارعيد ]2[]42[1624

غيرمنتظره و پي بيني مسائل مرتبط با تغيير.

زارعي متين و همکاراند ]12[1622
جعفر نژاد و ـ ائيد ]6[1626
انستيتو لو کاکاد 1661؛ کيي د1664
[]02[]46
يعووبي و ده مردهد]24[6010
کييد ]02[1664

و اهميت اوزان شاخصها ،با توجه به مطالعات یان ولي ( ]46 )2662و
در نظر گرفتن نحوهاي که انسانها تفاوت را مد نظر قرار ميدهد ،از طيف
فازي  4تائي براي توابع متناظر با متغيرهاي کالمي مطاابق جادول ()96
استفاده شده است ]61 .و .]46

 3-4گام سوم :ارزيابي هاي زبانشناختي
براي ارزیابي رتبه عملکرد و اهميت شاخصها از اصطالحات زبانشناختي
استفاده گردید .به منظور فازي کردن و رتبه دهي به وضعيت رتبه عملکرد
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درجات و اوزان سطح کارایي منحصر باه هار بعاد چاابکي را باا هام ترکياب
ميکند؛ و یک مفهوم و نتيجهاي را نمایش ميدهد که سطح چاابکي ساازمان
را تحت نفول خود قرار ميدهد؛ سهم یک عامل در چابکي ساازمان باا کااهش
 FPIIکاهش ميیابد؛ بنابراین درجه شاخص فازي اهميت کارایي هر عامال (
 ) FPII iبراي شناسایي موانع اصلي چابکي سازمان به کار برده ميشود.
اگر در محاسبه شاخص فازي اهميت کارایي ،اوزان اهميت بهطور مساتقيم باه
کار روند ،درجات اهميت کارایي در محاسبه  FPIIرا خنثاي خواهناد کارد؛ و
در این صورت ،شناسایي موانع اصلي مشکل خواهد شد (درجه اهميت کاارایي

جدول ( :)11واژههاي زباني و عدد فازي مرتبط باهر يک
واژههاي زباني اهميت

عيد فازي

واژههاي زباني وضعيت (کنوني)

عيد فازي

بسيار کم

(0010د0000د)0

بيترين

(0010د0000د)0

کم

(006د006د)001

بسيار ضعيف

(006د006د)001

نسبتاً کم

(000د0060د)006

ضعيف

(000د0060د)006

متوسط

(002د000د)006

متوسط

(002د000د)006

نسبتاً باال

(002د0020د)000

خو

(002د0020د)000

باال

(006د002د)002

خيلي خو

(006د002د)002

خيلي باال

(1د0060د)0020

ب ترين

(1د0060د)0020

پایين و وزن باال) .اگر  Wiباالست  ،پاا ترانهااده آن ]  [(1,1,1)  Wiپاایين
است .بنا براین ،براي در نظر گرفتن هر عامل با رتباهکاارایي پاایين و اهميات
باال ،براي هار مشخصاه چاابکي  ،iشااخص فاازي اهميات کاارایي ، FPII i
مشخصکننده اثر هر مشخصه چابکي کاه در چاابکي ساازمان ساهيم اسات،
اینگونه تعریف ميشود:

 4-4گام چهارم :تخمين واژههاي کالمي با اعداد فازي
پا از تعيين متغيرهاي کالمي براي ارزیابي رتبه عملکرد و وزن اهميات
هر یک از  31شاخص مورد بحو ،از واژگان کالمي به طور مستقيم باراي
تعيين درجه عملکرد هر یک از شاخصها استفاده شاده اسات .باهعاالوه
کارشناسان و نخبگان سازمان مورد اشاره ،وزن اهميت مرتبط با هر یک از
شاخصها را مشخص کردهاند.
از مدلهاي بسياري ميتوان براي تجميع ارزیابي تصميمگيرندگان مختلاف
استفاده کرد ،از جمله این مدلها ميتوان از ميانگين حسابي ،ميانه و مد نام
برد .از آنجایي که استفاده از عملگر ميانگين ،بايش از ساایر روشهاا ماورد
استفاده قرارگرفته اسااات در این تحقياق نيز از ميانگياان حساابي براي
تجمياع نظر کارشاناساان  Et , t  1,2,...,12استفاده ميشود .]96

] FMII i  Ri  [(1,1,1)  Wi

)(1
از آنجایي که اعداد فازي هميشه یاک مجموعاه کاامالً سفارشاي را در رفتاار
اعداد واقعي نتيجه نميدهند( FPII s ،ها) باید طبقهبنادي شاوند .روشهااي
گوناگوني براي طبقهبندي اعداد فازي شکل گرفته است .در اینجا اعداد فاازي
بر پایه روش رتبهبندي فازي مثلثي راست و چپ طبقهبندي مايشاوند ،زیارا
این روش نه فقط نظام رتبهبندي را حفظ ميکنااد ،بلکاه همچناين محال /
موقعيت قطعي هر عدد فازي را مورد بررسي قرار ميدهاد .اشاکال ایان روش
آنست که هنگامي که مجموعههاي کمينهساز و بيشينهساز فاازي مختلاف باه
کار برده ميشوند ،درجه رتبهبندي متفاوت خواهد بود.
در روش رتبهبنادي پيشانهادي چان و پنا ( ،]11 )9111مجموعاههااي
کمينهسازي و بيشينهسازي به ترتيب اینگونه تعریفشدهاند:

 5-4گام پنجم :جمعبندي فازي رتبه عملکردي و اهميت اوزان
در این تحقيق یک کميته  92نفره از نخبگان سازماني متشکل از مادیران
عالي و کارشناسان ارشاد اساتان در ساازمان ،یعناي ، Et , t  1,2,...,12

} U max ( x)  {x |6 ≤ x ≤ 9 & 6; otherwise

()7
()6
} U min ( x)  {1  x |6 ≤ x ≤ 9 & 6; otherwise
تابع عضویت عدد فازي مثلثي راست و چپ  FPIIکه از مجموعه مرجاع R
به فاصله ] 9و  [6تعریف ميشود ،به ترتيب اینگونه بهدست ميآیند:

ارزیابي در چابکي را انجام ماي دهناد .اجاازه دهياد F j , j  1,2,...,83
عوامل (فاکتورهاي) سنجش چابکي باشند؛ و )  Rtj  (a jt , b jt , c jtاعداد
فازي مناسب با رتبهبنديهاي زباني مفروض براي عامل  jبهوسيله ارزیاب

])U R ( FPII )  sup x [U FPII ( x)  U max ( x

 tباشد و اجازه دهيد )  Wtj  ( x jt , y jt , z jtاعداد فازي مناساب باا اوزان

])U L ( FPII )  sup x [U FPII ( x)  U min ( x

زباني اهميت نسبت داده به عامل  jبهوسيله ارزیاب  tباشد .با فرض آنکاه
 R jميانگين فازي رتبهبنديها و  W jميانگين فازي اوزان منتسب به عامل

()0
 عملگر کوچک (مقدار کمينه) را مشخص ميکند.
سرانجام ،درجه کل  FPIIبا ترکيب امتيازات راست و چپ محاسبه ميشاود و
داریم:

jتوسط کميته ارزیابي را نشان مايدهاد ،انباوهش نظارات کارشناساان
بهصورت لیل محاسبه ميشود:

R j1  R j 2 ... R jm 
)(9
R  (a , b , c ) 
m

)(2

W j1 W j 2 ...W jm 
)
j

m

j

j

j

 (x , y , z
j
j j

j

]) [U R ( FPII ) 1U L ( FPII
2

U T ( FPII ) 

)(4
با توجه به اینکه هر چقدر  FPIIکاهش یابد ،درجه اثر بخشي بعاد در ارتقااي
چابکي سازمان کاهش ميیابد ،بنابراین از رتبه این بعد ميتوان براي شناسایي
موانع استفاده کرد ،]61 .پا ابعاد با رتبههاي کمتر مهمترین مواناع چاابکي
سازمان مورد مطالعه ميباشند.

W

 7-4گام ششم :تحليل و شناخت موانع پيشرفت با استفاده از شاخص اهميت
در این مطالعه به منظور شناساایي مواناع اصالي پيشاروي بهباود ساطح
چابکي ،یک شاخص فازي اهميت عملکارد ( )FPIIتعریاف مايشاود کاه
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جدول ( :)11رتبهبندي ابعاد بهدست آمده در تحقيق
عوامل
خيمت به اربا

Rj

رجوع

Wj

Wj*Rj

FMIIj

0066

0042

0026

006616 002644 002642 002224

فرهنگ و ارزت

0060

004

0000

001106 001212 000220 000646 006102 001666 000626 004662 006662 001262 006062 002022 002264

تغيير سازماني

0062

0046

0002

001141 001201 000224 000646 006620 001260 000602 000162 006466 001226 006066 002120 002060

رهبري

0062

0041

0002

000644 001462 000062 000126 006002 001400 000262 000661 006002 001626 006624 002040 002446

مييريت عملکرد

0062

0046

0002

000106 006416 001642 000024 000426 006262 006162 006462 002204 002022

00002

000662 001404

دولت الکترونيک

006

0066

0042

000106 006224 001260 000202 004666 006226 001402 006646 002620 002662

00004

000224 001666

نيروي کار

0066

0062

0046

00014

002464

00202

0062

(111)-Wj

RANKj

001621 006066 000621 000642 006662 006006 001002 000212

000216 004261 006026 001216 006622

00146

006002

001664 000002

00026

چابک شدن فاکتورهاي سطح باالتر فراهم مي شود و اگر مادیران ساطوح
باالي سازماني بدون توجه به سطوح به دست آمده بر سطوح باالتر تاکياد
کنند ،نتيجه مطلوب حاصل نميگردد.
نکته حائز اهميت دیگر ،به ارتباطات بهدست آمده بين فاکتورهااي ماورد
بررسي بر مي گردد .با یک نگاه کلي به مدل ميتوان دریافات کاه بيشاتر
فاکتورها با ارتباطات و تأثيرات زیادي به هم گرهخوردهاند و هايچ فااکتور
زائد یا کم اهميتي در این ميان یافت نميشود .هرگونه نقص و کوتاهي در
یک فاکتور باعو مي شود که عامال ساطح بااالتر کاه هماان خادمت باه
اربابرجو است ،دچار خلل و نقصان شود؛ بهعبارتدیگر مادل باهدسات
آمده بيانگر این است که به قضيه چابکي سازمان باید باه دیاد سيساتمي
نگریسته شود و تمام جوانب در نظر گرفته شود.
همچنين با توجه به رتبهبندي ابعاد مدل پژوهشي ،ابعاد :در بخش دیگر
 -9خدمت به ارباب رجو .
 -2فرهن و ارزش.
 -1تغيير سازماني.
 -7رهبري.
 -6مدیریت عملکرد.
 -0دولت الکترونيک.
 -4نيروي کار (کارکنان)
به ترتيب داراي بيشترین رتبه مي باشند و این بادان معناسات کاه ابعااد
خدمت به ارباب رجو و فرهن و ارزش مايتواناد بيشاترین تاأثير را در
سطح چابکي این سازمان ایفا نماید و بعد نياروي کار(کارکناان) و دولات
الکترونيک کمترین تأثير را در این باب داراسات و از مواناع پيشارفت باه
رتبه باالي چابکي سازمان است .با توجه به موارد فو باه وضاوح نياروي
کار از موانع اصلي در رسيدن این سازمان به سطح باالي چابکي است و با
توجه به اینکه دولت الکترونيک نيز بعد از نيروي کار داراي رتباه پاائيني
است ،بنابراین سازمان با توجه به خادماتي باودن آن باراي دساتيابي باه
سطح چابکي مطلوب ميبایست توجه بيشتري را جهت تقویت ایان ابعااد
داشته باشد ،به هر روي تا رسيدن به رتبه مطلوب چابکي فاصله بساياري
وجود دارد؛ از این رو نياز به رویکاردي جاامع در ساازمان جهات افازایش
ارتقاي هر یک از ابعاد چابکي در سازمان است .با ترکيب دو رویکرد ،ایان
نکته از اهميت بسياري برخوردار است که براي توسعه در چابکي سازمان
که مهمترین آن ،بعد خدمت به اربابرجوعان است ،ناگزیر به تقویت سایر
ابعاد چابکي در سازمان هستيم .در صورتي که سایر ابعاد حائز رتباههااي

در پاسخ به این سوال که ترتيب اهميت اثرگذاري هر کدام از ابعااد مادل
چابکي بر چابکي سازمان چگونه است؟ با محاسبه ميانگين امتيازهاي هار
یک از نخبگان در هر یک از شاخصهاا باهصاورت جداگاناه در هار بعاد
ميتوان رتبه بندي ابعاد چابکي مدل پژوهشي را بهدست مايآیاد کاه در
جدول ( )99این نتای نشان دادهشده است .باالتر بودن  FPIIدر هر بعاد
نيز به معناي این است که آن بعد بايشتارین تاأثير را در ساطح چاابکي
موجود دارد .در محاسبات به عملآمده و پا از رتبهبندي ابعاد ،مشااهده
شد که ابعاد خادمت باه اربااب رجو ،فرهنا و ارزش،تغييار ساازماني،
رهبري ،مدیریت عملکرد ،دولت الکترونيک و نيروي کار به ترتياب داراي
بيشترین رتبه ميباشند.
 -5نتیجهگیری

با توجه به رویکرد مدل سازي تفسيري ساختاري ،باا اساتفاده از تکنياک
 ISMارتباط و توالي هفت بعد مورد بررسي در چابکي سازمان در مادل
پژوهشي مقاله بهدست آمده است .نتای بهدست آمده بيانگر آن است کاه
شش فاکتور نيروي کار ,دولت الکترونيک ،مدیریت عملکرد ،رهبري ،تغيير
سازماني و فرهن و ارزش سن بنااي چاابکي ساازمان و از مهامتارین
عوامل مسثر بر چابکي سازمان است .در ساطح بعادي عامال خادمت باه
ارباب رجو قرار دارد .با نگاهي به نمودار دسته بنادي متغيرهااي چاابکي
مي توان دریافت که متغيرهایي که در دسته پيوند دهنده قرار دارند هم از
قدرت پيش برندگي باال و هم از ميزان وابستگي باالیي برخوردارند .باراي
افزایش سطح چابکي ساازمان باا توساعه ایان متغيرهاا بایاد باه ميازان
وابستگي آنها توجه داشت .به طوري کاه باا افازایش جزئاي یکاي از ایان
متغيرها هرگز نمي توان تغييري در چابکي ساازمان مالحظاه نماود .ایان
متغيرها باید همزمان با دیگر متغيرهاي دساته خاود تغييار کنناد .پاا
پيشنهاد مدل  ISMابتدا تاکيد بر متغير نيروي کاار ،دولات الکترونياک،
مدیریت عملکرد ،رهبري ،تغيير سازماني ،فرهن و ارزش است .با توجاه
به نتای بيانشده ميتوان دریافت که سازمانها ميتوانند جهات افازایش
چابکي بر متغيرهاي پيش برنده قوي که در مدل ساختار تفسيري
استخراجشده اند ،تمرکز نمایند .این بدان معناست که براي شرو چاابکي
در سازمان باید از این فاکتورها شرو کرد که در نتيجه آن زمينه براي
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پایينتري نسبت به خدمت به اربابرجو ها ميباشند .با توجه باه تحليال
ميک -مک جهت رسيدن به سطح مطلوب خدمت به اربابرجو ها ،ناگزیر
سایر ابعاد باید بهبود یابد و تنها از این طریق ميتاوان نسابت باه ارتقاا و
بهبود رتبه چابکي سازمان به نحوي شایسته دستیافت.

[ ]10روـنيل اربطانيد ط .غفاريد ع .ابراهيم پورد ح)1660( .د کانالي زه کردن
مديريت ارتباط با مشتري ) (CRMدر چارچوب دولت الکترونيکد مجله
مييريت فنآوري اطالعاتد ـماره 2د صپ . 22-00
[ ]12زارعي متين .حد برقعيد س ر .و امام قلي زاده .سد ()1622د بررسي رابطه بين
ميزان مشارکت کارکنان در تصميم هاي سازماني و توانمندسازي آنان در
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