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  ناگل و گلدمن الگوي اساس بر چابک هايسازمان ایجاد بر مؤثر عوامل بررسی 
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   مکاتبات) دار(عهدهایران  ،تهران ،دولتی مدیریت گروه ،تهران واحد ،پیام نور دانشگاه ،کارشناس ارشد3

1395اردیبهشت :یرشپذ ،1394اسفند اصالحیه: ،1394رآذ:یافتدر یختار  

  چکیده:
ها و ابزارهایی ها، روشهاي رقابتی روبرو هستند که به صورت مداوم در حال افزایش است. مدلاي از تغییرات و چالشسابقهها با سطح بیامروزه سازمان 

شد، ابزارهایی با ارزش هستند ولی براي کمک به سازمان به جهت همگام شدن با تغییرات داخلی و که در گذشته براي مدیریت تغییرات استفاده می
براي تبدیل شدن به یک سازمان چابک،  .باشدهاي سازمانی براي مقابله با این تغییرات، سازمان چابک مییستند. یکی از جدیدترین شکلخارجی کافی ن

هاي پژوهش حاضر به شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد سازمانهاي کاري و فرهنگ سازمان است. کارکنان، سیستم نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در نحوة کار
سازي سازمان شناسایی شد. چابک عامل به عنوان عوامل مؤثر بر 6با استفاده از الگوي گلدمن و ناگل،  چابک پرداخته است. با توجه به اهمیت موضوع،

ین عوامل در قابلیت چابکی ترهاي آماري پارامتریک و مدل عاملی تأئیدي مرتبه اول انجام گرفت، مهمروش ها که با استفاده ازو تحلیل داده پس از تجزیه
سازي  وري اطالعات، آمادگی براي تغییر، هماهنگی سازمانی، کنترل عدم اطمینان محیطی و توانمنداسازمان به ترتیب مربوط به اهمیت دادن به افراد، فن

 کارکنان تعیین شد.
  سازمان چابک، چابکی سازمانی، ابعاد و اصول چابکی، بانک انصار: کلمات کلیدي

  

  مقدمه  .1
هاي پویا و رقابتی مواجه اي با محیططور فزآیندههاي امروزي بهسازمان

هستند. تنها تغییر دائمی است و به سرعت در قالب تحوالت ناپیوسته و 
 چابکی در پشت نیروي محرکه اصلی .]37[افتدنه تدریجی اتفاق می

 با این حال،. داردنتغییر وجود  در مورد هیچ چیز جدیدي تغییر است.
 وقوع گذشته در حالتر از سریع نرخ بسیار با در حال حاضر ییرتغ

تواند به عنوان تغییرات که بسیاري از این تغییرات میدر حالی .]39[است
 مداوم در نظر گرفته شود، برخی از تغییرات مخرب وجود دارند که

ها را با تهدید روبرو کند. گیري بقاء و حیات سازمانطور چشمتواند به می
ها نیاز دارند نه تنها خود براي ماندن در این محیط و حتی رشد، سازمان

را با این محیط انطباق دهند، بلکه باید این تغییرات را متوقف کرده و آن 
 شامل اجراي چابکی مفهوم ]15،17[هاي رقابتی تبدیل کنند.را به مزیت

 از تغییر سرشار در یک محیط رقابتی شدن و موفق بقابراي  بهترین شیوه
 بازار تغییر محیط ثر بهؤسریع و م با واکنش بینیغیر قابل پیش مداوم و

چابکی سازمانی ، امروز يگرارقابت بسیار جهانی هايدر بازار1.]38[تاس
 مزیت رقابتی یک عامل کلیدي براي است و به عنوان نقش حیاتیداراي 

، منجر شدن، جهانی گذشته در طول دو دهه شده است. پذیرفته سازمانی
 کیفیت، سرعت، .شده است کسب و کار محیطبه افزایش شدت رقابت در 

 ک است،بچا هايقابلیت عناصر کلیدي که گوییپذیري و پاسخانعطاف
در این  .الزم است مشتریان و بازار منحصر به فرد رفع نیازهاي براي

 تکنولوژیک،تغییرات  جهانی شدن، با توجه به هاشرکت بی ثبات، شرایط
بازارهاي  ،یافتهکاهش هاي سود ، حاشیهکاالها ترکوتاه چرخه حیات

نیازهاي در حال از  به خوبی تر و آگاهانه ی کهانیو مشتر خاص اقتصادي
بازار  این شرایط خود آگاه هستند، مواجه هستند. منحصر به فردو تغییر 

براي مین خود أت زنجیره تغییر ساختار را مجبور به سازمان ،در حال تغییر
به  هابنابراین، شرکت کرده است. این تغییرات بهسریع  ییگوپاسخ

در داخل  تغییرات به به سرعت نیاز دارند تا متمایز هايویژگی از شماري
چهار عنصر اصلی  شامل هااین ویژگی ند.نخود رسیدگی ک محیط
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 پیامد است. و سرعت سازگاري پذیري /انعطاف شایستگی، پاسخگویی،
 به تغییر کارآمد واکنش سریع و تواندمی هابراي سازمانی چابک استراتژي

ارائه شده به  محصوالت و خدمات توانایی سفارشی کردن، بازار درخواست
مقرون به  ايبه شیوه محصوالت جدید و ارائه توانایی براي تولید، مشتریان

 هايفعالیت، حذف مشتري افزایش رضایت، هاي تولیدکاهش هزینه، صرفه
  .]22[است پذیريو افزایش رقابت بدون ارزش افزوده

  . بیان مسأله2

با توجه به تحقیقات انجام شده و اینکه بانکداري از بدو تاسیس در ایران 
هاي خصوصی به در اختیار نهادهاي دولتی بوده و تنها در دهه اخیر بانک

هاي کاربردي و اقدامات عملی در صورت محدود فعالیت داشته، پژوهش
توان را میي هاي معدودسازي ناچیز بوده است و سازمانزمینه چابک 

کار گرفته باشند. براساس نتایج یافت که به طور عملی روش فوق را به
توانند به نیاز مشتریان و تغییر و تحوالت هاي سنتی نمیپیشین، سازمان

دهند و این امر تداوم و حیات آنها را محیط پیرامون خود به موقع پاسخ 
سازد. امروزه در عصر شتابان تغییرات و رقابت فزآینده غیرممکن می

ها، تهدیدات و مشکالت زیادي ها آبستن تغییرات، فرصتمحیط سازمان
ها انتظار داشت. توان از سازماناست که توانایی رویارویی با آنها را می

هاي حاصل از تغییرات و از فرصت ات وداشتن نگاه راهبردي به تغییر
تواند سازوکار هاي سازمان میها و زیرساختطرف دیگر بهبود توانایی

مناسبی براي موفقیت بلندمدت و پایدار سازمان باشد و این جزء در سایه 
با  اساس . براینها میسر نخواهد بودهاي چابکی در سازمانایجاد قابلیت

رایط کنونی، فضاي کاري بانک انصار ایجاب در ش اهمیت موضوع توجه به
 و سازي، سازمان را مطابق با آنچه اهدافنماید با استفاده از چابکمی

کند تغییر داده و از مزایاي آن که هاي نظام بانکداري ایجاب میسیاست
شامل بانکداري الکترونیک، ارتباط بیشتر بانک با زنجیره تأمین، ارتباط 

تر استفاده بهتر از زمان توسط کارکنان و از همه مهممؤثرتر با مشتریان 
و...که در نهایت باعث ایجاد ارزش براي مشتریان و استفاده بهتر از منابع 

در در این راستا براساس الگوي گلدمن و ناگل  مند گردد.شود، بهرهمی
بخش ارتباطی هاي جدید و اثرکه چابکی را کاربرد فنآوري 1995سال 

اي است که با هم در برگیرنده اصول چهارگانه د، چابکی دراندانسته
  . این اصول عبارتست از:]16[ارتباط هستند

توانایی کنترل  - 2سازي کارکنان و ایجاد رضایت مشتریانتوانمند - 1
 اطالعات افراد و -4هماهنگی -3 مطمئنی محیطتغییرات و نا

عواملی در  ال اساسی پژوهش حاضر عبارتست از: چهؤبراین اساس س
 چابکی سازمانی شعب بانک انصار کرمانشاه مؤثر خواهد بود؟

  فرضیات پژوهش. 3

  فرضیه اصلی: .1-3
هاي چابکی سازمانی منجر به ایجاد چابکی در بانک انصار خواهد قابلیت

  شد.

  فرضیات فرعی پژوهش:                                                                                        . 2-3
                               سازي بانک انصار تأثیر دارد. توانمندسازي کارکنان بر چابک - 1
  ارد.سازي بانک انصار تأثیر دمحیطی بر چابکاطمینان  کنترل عدم - 2
  تأثیر دارد.بانک انصار سازي چابک هماهنگی سازمانی بر  - 3
  تأثیر دارد.بانک انصار سازي چابک اهمیت دادن به افراد بر - 4
  تأثیر دارد.بانک انصار سازي چابک هاي جدید بروريافن - 5
سازي بانک انصار توانمندي در برابر تغییرات سریع (آنی) بر چابک -6

  تأثیر دارد.

  اهداف پژوهش  .4

  شناسایی وضعیت چابکی بانک انصار - 1
  ارائه پیشنهادهاي کاربردي به مسئولین بانک براي ارتقاي چابکی - 2

  چابکیادبیات . 5

  سیر ظهور و پیدایش مفهوم چابکی  .1-5
ایاالت متحده  هايلیدانشگاه  گروهی از محققان توسط چابکی مفهوم
باید  هایی کهفعالیت توصیف گیچگون که به دنبال، یاکوکا موسسه آمریکا،

توسعه داده  نددر نظر گرفته شو یند تولیدآفر اساسی ازابعاد  به عنوان
 که به این نتیجه رسیدند دانشمندان ،تحقیقات ۀدر نتیج. ]44[شد

 ات و نیازهايتغییر خود را با طور مداومباید به هاشرکت سیستم تولید
و  گویی، پاسخپذیريانعطافاز جمله سرعت،  ،کار و کسب محیط

را تغییر  یند تولیدآفر مسیر سرعت به باشند قادر و وفق دهند زیرساخت
 )تولید يهاسایر مدل تولید براي مدل محصول از یک تغییر( جهت دهند.
پروژه  در رقابت اساسی براي به عنوان یک نیاز چابکیدر نتیجه 

یاکوکا  سسهؤم توسط، "21هاي تولیدي در قرن شرکت استراتژي"
. ]33[به رسمیت شناخته شدمنتشر و  1991در سال  هايلیدانشگاه 

حاصل این تحقیقات در کتاب استیون گلدمن،  1995 بعدها در سال
هاي مجازي انتشار یافت. با عنوان: رقباي چابک و سازمان نایجل و پرایس

 معرفی اولیه مفهوم چابکی، محقان بسیاري همچون گلدمن وپس از 
در  ، گوناسکاران1998 فلیدنردر سال کورکا وو، 1995دیگران در سال

، اي تی کرنی در سال 2001، راماسش در سال 1999- 1998هاي سال
، 2006، لین و دیگران در سال 2004، آرتتا و گیاچتی درسال 2003

و....در  2009، رابرتز و دیگران در سال 2009-2008 بوتانی در سال
هاي اخیر تحقیقات زیادي پیرامون کردند. در سالزمینه چابکی تحقیق 

مفاهیم چابکی و سازمان چابک صورت گرفته، که در ادامه مطالب به چند 
خارج از کشور و سپس به چند نمونه  هاي انجام شده درمورد از پژوهش

   شود.هاي داخل کشور اشاره میاز پژوهش
افزار چارچوب فرآیند ) نرمAMM( مدل بلوغ چابک"اي با عنواندر مقاله

در که توسط پاتل و رام  "افزار چابکاي نرمهاي توسعهبهبود براي شیوه
کنند که تحقیقات ما بر شایستگی، نوشته شده است، بیان می 2009سال 

  هاي توسعه افزاري بنام مدل بلوغ چابک براي محیطسازگاري و نرم
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افزار چابک متمرکز است. آنها همچنین به معرفی یک فرآیند ارزیابی  نرم
سازگاري، ارزیابی تناسب و شایستگی و همچنین بهبود چارچوبی براي 

پردازند. همچنین یک توسعۀ وب ارزیابی و بهبود بهترین روش چابک می
 هايپشتیبانی از ابزار خودکار براي بررسی سازگاري و بهبود شیوه مبتنی بر

   .کنند می چابک را ارائه
که توسط آرل و  "هاي سازمان چابکویژگی"در پژوهشی با عنوان

انجام شده است، پس از بیان ادبیات پژوهش، به  2012در سال همکاران
بخش  5کند که شامل  می یک رویکرد سیستماتیک سازمان چابک اشاره

  استمرار یادگیري از طریق تجربه  -2کاتالیزور رهبري  -1است:
تالش  -5مدت  و کار بلندحاکمیت ارزش بر کسب  -4ارتباطات باز  -3

هاي باال در پایان نویسنده ضمن توضیح هر کدام از بخش براي تسلط.
کند که اینکه آیا یک سازمان چابک است، مسئله شیوه گیري مینتیجه

است. از طریق مشاهده انطباق نیست بلکه توجه به فرهنگ سازمانی 
هاي خاصی را هاي سازمان ویژگیهاي چابک، بسیاري از حوزهسازمان

باشد. در نهایت هاي مختلف میناشی از وجود فرهنگ اند کهپیدا کرده
کند که براي اینکه یک سازمان چابک باشد، باید همه  می نویسنده بیان

کنند، زنجیره کامل ارزش را را که با یکدیگر کار می هاي درون سازمانبخش
هاي رقابتی که نیاز است فرهنگ چابکی را نشان دهد فراهم آورند تا به مزیت

   دست یابند.
چابکی و بهترین تمرین مدیریت چارچوب در بخش "اي با عنواندر مقاله

هاي دولتی انگلستان انجام شد، که توسط پیتر مسی در سازمان"دولتی
 هاياي از چارچوبچابکی مجموعه -1 حاصل شد:نتایج زیر از پژوهش فوق 

هاي درون محیطخدمات در شود محصوالت و مدیریت است که باعث می
براي چابک  -2و مرج مانند بخش دولتی ارائه شود.  پیچیده و پر هرج

و انضباط داشته  ها و افراد باید احساس نیاز شجاعت و نظمبودن، سازمان
ندارند که اعضاي تیم کامل باشد و یا یک سطح  ها نیازسازمان -3باشند. 

کامل از دانش داشته باشند. بنابراین آنها نیازمند حمایت از مکعب دانش 
تواند از طریق مربیان انسانی ها هستند. این میو منابع یعنی بهترین شیوه

  (اجراي هردو موثرترین است) انجام گیرد.  و یا بهترین چارچوب عمل
هترین تمرین مدیریت چارچوب، توسط بسیاري از افراد مکعب دانش ب - 4

  اند ساخته شده است. ترین مشاغل کار کردهبا تجربه که در پیچیده
مدیریت تا حد زیادي براي بازرسی و انطباق طراحی  بهترین تمرین - 5

ها) در قلب (اصول و ارزش شده است. بنابراین ممکن است تفکر چابک
شود و از بهترین تمرین مدیریت به عنوان مدیریت هر سازمانی اجرا 

هر میراث آبشار درون بهترین تمرین  -6مکعب دانش استفاده کند. 
مدیریت یا باید حذف و یا به صورت برجسته نشان داده شود که تنها براي 

  خواهند تغییر را تجربه کنند مناسب است. هاي ساده که نمیمحیط
 که توسط وندلر و چابکی سازمانی وغمدل بل توسعهاي با عنوان در مقاله

هاي یافته انجام گرفت،پس از بررسی مبانی نظري، 2014در سال  نددرس
ارائه  زمینه دربیشتر  سازمانی چابکی مدل بلوغ دهد کهپژوهش نشان می

در  هايتالش ازکرده و  مشارکتاستوار  تئوریک و تجربی ساختار یک

 چابکی سازمانی از مفهوم مشتركحمایت از یک درك براي  حال توسعه
  .کندپشتیبانی می

ارائه مدل ساختار تفسیري دستیابی به چابکی " در مقالۀ دیگري با عنوان
 که توسط علی "هاي تولیدياطالعات در سازمان وريااز طریق فن

انجام گرفت، پس از بررسی مبانی  1391در سال  محمدي و یاسر امیري
هاي دستیابی به چابکی از شناسایی شاخصنظري و پیشینۀ پژوهش و 

اطالعات، مدل ساختاري تفسیري در چهار سطح ارائه شده  ورياطریق فن
دهد، تمایل و تعهد مدیران ارشد، جو هاي پژوهش نشان میاست. یافته

اطالعات  وريهاي فناریزي استراتژیک با برنامهسازمانی و همسویی برنامه
  وري اطالعات است.چابکی از طریق فنادر دستیابی به  عامل مؤثر

نقش فرهنگ یادگیري و مدیریت دانش در "در تحقیق دیگري با عنوان 
 1390در سال  زاده و همکارانکه توسط وجه ا..قربانی "چابکی سازمانی

انجام شد، پس از بررسی ادبیات موضوع مشخص شد که فرهنگ یادگیري 
 و مدیریت دانش دارد. در حالی تأثیر مثبت و معناداري بر چابکی سازمانی

که در این پژوهش اثر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با کنترل نقش 
  .فرهنگ یادگیري مورد تأیید قرار نگرفت

هاي چابکی گیري شاخصشناسایی و اندازه" در تحقیق دیگري با عنوان
 انجام شد، میزان 1390در سال که توسط عادل آذر و مهسا پیشدار "سازمانی

نامه چابکی سازمانی سه سازمان انفورماتیک با استفاده از متدلوژي پرسش
  گردد گیري شده، نقاط تفاوت آنها معین گشته و مشخص میاندازه

هاي خود در عواملی مانند توانایی هاي انفورماتیک با افزایش قابلیتسازمان
توانند ، میسازي آسان تغییرات اساسی و نیز تغییرات کوچک در سازمانپیاده

نکته حائز اهمیت  باعث ارتقاء موقعیت رقابتی خود در صنعت مذکور گردند.
عدم استفاده از متغیر آمادگی براي انجام شده،  قبلی در بررسی تحقیقات

 ها است که در این پژوهش لحاظ شده است و از این جهتتغییر در سازمان
  تواند سبب نوآوري در مفهوم چابک سازي شود.  می

  چابکی. 2-5
محیط کسب و  ها درهمه سازمان غالب براي رقابتی ابزارچابکی به عنوان 

 درك شده است. هنگام استقبال از همیشه در حال تغییر نامطمئن و کار
 و چگونه ستچیچابکی  دقیقا. باید پرسیده شود مهم یسواالت چابکی،

مناسب  سازهاي توانمند توانچگونه می کرد؟اندازه گیري  آن را توان می
 به ثرؤبه طور م توانچگونه می؟ اتخاذ کرد توسعه چابکی براي ی راکبچا

، بسیار به چابکی یک سازمان براي دستیابی ؟کردکمک  چابکی افزایش
 هماهنگایجاد و  در کسب و کار یکپارچه موثر فرآیند است که یکمهم 
 هايقابلیتد نتوان می چابکی ارائه دهندگان کهکند تضمین  و گردد

 رقابتی مرز را به هااین ویژگی تمامدر نهایت  کرده ورا برآورده  چابکی
عمل  در ست که به سادگینی چیزي چابکی .]39[تبدیل کنند استراتژیک

   هاخود سازمان درك کنند که باید هاسازمان مدیریت بدست آید.
 این با کنند.توانند چابک عمل میکارکنان اما  بک باشند،چا دنتواننمی
   مناسب را به هايباید مهارت آنها ونیستند  خود محیط از افراد مستقل حال،
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  ): تعاریف چابکی1جدول (
  مؤلف  چابکی  سال

را به  خطوط محصول / مدل که به سرعت یک سیستم  1991
به نیازهاي  به منظور پاسخ در زمان واقعی وایده آل  طور

  دهد.تغییر می مشتري

مؤسسه 
  یاکوکا

  داو  مهارت تغییر  1995

 سریع، حرکت ، سازمانی است که باچابکیک سازمان   1995
در پاسخ  سریع پیکر بندي دوباره قادر به و قوي سازگار

  است هاي بازارفرصت به

  کید

دانش و  براي تغییرگی آماد ،ارزش به مشتریان ارائه  1995
  و... انسان مهارت

گلدمن و 
  دیگران

محصوالت، با کیفیت باال ، هزینه کم و در  توانائی تولید  1997
  ترین زمان ممکنکوتاه

فلیدنر و 
  وکورکا

سرعت، ( هاسازمان رقابتی اساس آمیزموفقیت کشف  1999
) و سودآوري نوآوري، کیفیت وريبهرهانعطاف پذیري، 

  و...

یوسف و 
  دیگران

توانائی سازمان در پاسخ سریع به تغییرات تقاضا در حجم   2000
  تنوعو 

  کریستوفر

ونهوك و   بازار آشفتگی براي مقابله با مهم يعنصر  2001
  دیگران

 فرآیندهاي طراحی مجدد سازمان دریک سریع  توانایی  2003
به  به روشهاي نوین یندهاي جدیدآفر ایجاد و موجود
 و غیر قابل پیش بینی بازار هايدستیابی به مزیت منظور
  پویا بسیار

سامبوراتی 
  و دیگران

بینی و توانایی گویی به تغییرات غیرقابل پیشتوانایی پاسخ  2004
  ارتباط با تغییر(مدیرت دانش) اقدام بیش فعاالنه در

آرتتا و 
  گیاچتی

که به صورت پویا فرآیندهاي تجاري  توانائی یک سازمان،  2005
نیاز  افراد را به منظور انطباق با نیازهاي بالقوه و مورد

  سازمان اصالح کند.

اشکه و ر
  دیوید

که به عنوان توانایی حمایت و اداره تغییرات ناگهانی   2008
هاي بازار به بهره برداري از فرصت به منظور مستمر

  سرعت در حال تغییر است.

مورگان و 
  پاگ

گویی سریع چابکی عبارتست از میزان حساسیت و پاسخ  2009
انجام  جهت نوآوري و در هاي مشتري مداربه فرصت

  فعالیت رقابتی

رابرتز و 
  دیگران

  

مناسب به اشتراك  هايفنآوري با چابک شرایط تحت منظور کارکردن
 یند توسعهآیک فر چابکی سازمانی اینست که مسیر رو،از این بگذارند.

 از طریق نیروي کار بوسیله ،یک سازمان هايتمام قسمت ثر برؤم
 نشان فرآیند این .اعمال شود تکنولوژیکییندهاي آفر و ساختارها سازمانی

. است استراتژیکی و پیچیده کار چابک سازمان انتقال مدیریت که دهدمی
مرحله را در  سه مداوم طوربه باید سازمان مدیریت کار، این انجام براي

 شناسایی مناطق )2، (چابکی سازمانی سطح فعلی ارزیابی )1( نظر بگیرد:
 اقدامات بهبود و نظارت بر ریزي، اجرابرنامه  )3و ( براي بهبود بالقوه

، وري اطالعاتافن ترکیب ،چابکی گیريشکل اساس .]42[مناسب
 هاي اصلیویژگی تسهیل، نوآوري و  سازمان فرآیند کسب و کار کارکنان،

تجاري قرن بیست و  پارادایم به عنوانچابکی  از ،بنابراین است. رقابتی
 برندهاستراتژي  به عنوان، چابکی عالوه بر این شده است. حمایت یکم
 که به رقابتی یندهآفز هايبازار جهانی در رهبر تبدیل شدن به یک براي

در  .شودکند در نظر گرفته میتغییر می شنیازهاي مشتریانسرعت 
  . شودترین تعاریف چابکی از دیدگاه محققین اشاره میجدول زیر به مهم

  دولتیابعاد و اصول چابکی در بخش . 3-5
هاي مختلفی توسط تر شدن یک مؤسسه دولتی الویتدر چگونگی چابک

مؤسسه ها ارائه شده است؛ اما نتایج مطالعات گذاري دولتبخش سیاست
هاي دولتی دهد که بیشتر سازماننشان می 2003درسال  ایی تی کرنی

) 4) دولت الکترونیک 3) تغییر سازمانی 2) رهبري 1 چابک هفت بعد
) مدیریت 7) فرهنگ و ارزش 6) مدیریت عملکرد 5به مشتري خدمت 

در سال اند. در مطالعات جیمز وودهوسن زنجیرة تأمین را در نظر داشته
سه اصل و  "هاي دولتی چابکسوي بخشه ب"، چاپ شده در کتاب 2003

چهارده نشانی حیاتی براي چابکی در بخش دولتی آمده است که شامل موارد 
  هاي دولتی باید مورد توجه قرار دهند:اصل که بخش شود: سهزیر می

 بینی رویدادها، درك تغییرات مورد نیاز و تجدید ساختار خدماتپیش - 1
  .هارسانی بر آن اساس، استفاده بهتر از شبکه

  .هاها و مقابله با چالشتوانایی یادگیري شیوة انجام بهتر فعالیت - 2
  .منابع در دسترس بخش دولتیافزایش کارایی و اثربخشی در  - 3

براساس این اصول وودهوسن چهارده نشانۀ چابکی در بخش دولتی را به 
  کند:صورت زیر بیان می

) توانایی یادگیري شیوة 2هاي متغیر شهروندان بینی و درك خواستهپیش
) داشتن تعامالت گسترده با 3 هاها و مقابله با چالشانجام بهتر فعالیت

) تدارك 5 ) کاهش تعداد مراحل انجام یک فرآیند4 وندانکارکنان و شهر
) همدردي با 6 تر براي شهروندانهاي ارتباطی بیشتر و مناسبکانال

) در دسترس قرار دادن 7 هاي فردي، محلی و ملیشهروندان در بحران
) اندیشیدن به پیشرفت، عبرت آموزي از 8 اطالعات مورد نیاز شهروندان

رسانی بهتر به ) خدمات9صله هاي حاسازي بینشتجربیات، نهادینه
) پیگیري وضعیت و ارزش تمامی منابع و 10شهروندان در تمامی نقاط 

) برون سپاري، تدارك کاالها، 11ها تبدیل هر بیشتر اطالعات به دارائی
جویی در مقیاس، توأم با حداقل خدمات جهت افزایش آمادگی و صرفه

و  ها) حفظ شایستگی محوري، توسعه مهارت12کنندگان وابستگی به تأمین
اي تصمیم ) اخذ و اجر13هاي خاص ها براي استفاده در زمانتوانایی

 وري اطالعات و گسترش و ابالغ اطالعات وجمعی و مناسب به کمک فنا
) ترغیب شهروندان به انجام 14هاي ارتباطی مناسب اخبار از طریق کانال

  هاي موجود.از کاراترین روشهاي دولتی با استفاده فعالیت



 1 -10)1395( 24 مجله مدیریت توسعه و تحول 

5  

هاي شود که بخشتوجه به ابعاد و اصول چابکی اشاره شده در باال باعث می
ها و تقاضاهاي متفاوت واکنش نشان دهند و دولتی بهتر بتوانند به چالش

وري، استفاده از چابکی به عنوان یک استراتژي و یک ابزار باعث افزایش بهره
  .]3[یت باالي خدمات به شهروندان شودمندي کارکنان و کیفرضایت

  . مدل تحقیق6
چابکی را کاربرد  1995در سال  : گلدمن و ناگلالگوي گلدمن و ناگل

اند. به عقیدة آنان چابکی در هاي جدید و اثربخش ارتباطی دانستهوريافن
اند. این اصول اي است که با هم در ارتباطبرگیرندة اصول چهارگانه

توانایی کنترل  -2 توانمندسازي و ایجاد رضایت مشتریان -1 عبارتند از:
  افراد و اطالعات - 4 هماهنگی -3 تغییرات و نامطمئنی محیط

 
 
 
 
 
 
 
 

  ): الگوي چابکی گلدمن 1شکل(         
 

  مدل مفهومی پژوهش. 7

هاي اصلی هاي مرتبط و شاخصتحقیق، مدل با در نظر گرفتن پیشینه
سازي سازمان، مدل اولیه مفهومی نظري تحقیق متأثر از موضوع چابک

دیدگاه گلدمن و ناگل در مورد چابکی سازمانی به شکل نمودار زیر 
  :مفروض خواهد بود

 

  

  

  

  

  

  ): مدل مفهومی پژوهش2(شکل
  
  

  آماريروش پژوهش و جامعه . 8

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصیفی پیمایشی 
جامعه آماري در پژوهش حاضر کلیه کارشناسان و  شود.محسوب می

گیري از جامعه جهت نمونه مدیران شعب بانک انصار شهر کرمانشاه است.
حجم فوق را در  نفر)، 85( آماري کارکنان بانک انصار شهر کرمانشاه

درصد حجم نمونه تعیین  95کوکران قرار داده و با سطح اطمینان فرمول 
  است. و محاسبه شده
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  نامهپرسش پایایی .روایی و9

نامه براي اطمینان از روایی پرسش ی محتواییدر این پژوهش از روش روای
 استفاده شده است. بدین صورت که در ابتدا، طراحی سواالت انجام گردید
و سپس توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان بانک طی چند مرحله مورد 
بازبینی قرار گرفت. در نهایت با لحاظ نمودن این پیشنهادات در فرآیند 

نامه، مجموعاً باعث روایی مطلوب این پرسش بازنگري و تکمیل پرسش
نامه شده است. همچنین به منظور تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش 

  کرونباخ استفاده شده است. آلفاي
  

  نامه): آزمون آلفاي کرونباخ براي پرسش2(جدول
  مقدار آلفاي کرونباخ  هاتعداد سوال

40  92/0  
   

  ): آزمون آلفاي کرونباخ متغیرها3(جدول 
  مقدار آلفاي کرونباخ  متغیر

  67/0  کارکنانتوانمند سازي 
  82/0  کنترل عدم اطمینان محیطی

  76/0  هماهنگی سازمانی

  85/0  اهمیت افراد
  86/0  هاي جدیدفناوري

  80/0  آمادگی براي تغییر

  92/0  قابلیت چابک سازي

نامه پایایی الزم جهت با توجه به نتایج باال مشخص گردید که پرسش
بررسی فرضیات پژوهش را دارد، زیرا که مقدار آلفاي کرونباخ در کلیه 

توجه به مقدار استاندارد آن بیانگر باشد که با % می92موارد مورد بررسی 
هاي مطرح شده از همبستگی و انسجام درونی باالیی ست که گویها آن

  برخوردار بوده و آنچه را که به دنبال آن هستیم خواهد سنجید.

 چابکی
یسازمان  

 افراد و اطالعات هماهنگی

 کنترل تغییرات

رضایت 

سازمان 
چابک

توانمندسازي 
کارکنان

هماهنگی 
سازمانی

فنآوري  
اطالعات

آمادگی 
براي تغییر

اهمیت افراد

کنترل عدم 
اطمینان 
محیطی
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  آزمون فرضیات پژوهش. 10

  : 1اي براي بررسی فرضیه شماره نمونه آزمون تی تک): 4( جدول
 متغیر 

 مورد بررسی
 میانگین تعداد 

انحراف 
 معیار

 خطاي انحراف
استاندارد   

04/4 70 توانمندسازي  50/0  06/0  

   باشدتوانمندسازي کارکنان بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مؤثر می
 جدول آمار توصیفی

ايتک نمونه tجدول آزمون  
  

 متغیر
 مورد بررسی

tآزمون 
 درجه
 آزادي

 سطح
 معناداري

تفاوت 
 میانگین

25/15 توانمند سازي  54 0001/0  04/1  

 Tبا توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون 
کوچکتر  05/0 باشد و این مقدار از سطح معناداريمی 0001/0برابر با 

) نیز بزرگتر از T )25/15 است، و به عبارت دیگر چون مقدار آماره
توان نتیجه گرفت شود و میفوق تأیید میباشد، فرضیه ) می96/1مقدار(

توانمندسازي کارکنان بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مؤثر که: 
دهد که میانگین اکتسابی جدول آمار توصیفی فوق نشان می باشد.می

 04/1) با اختالف 3باشد که از میانگین جامعه (می 04/4 نمونه برابر با
گزارش شده است و این تفاوت از لحاظ آماري نمره باالتر از حد متوسط 

  .یک تفاوت معنادار گزارش شده است
کنترل عدم  : 2اي براي بررسی فرضیه شماره آزمون تی تک نمونه): 5جدول(

   باشدثرمی ؤایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مبر اطمینان محیطی 
  جدول آمار توصیفی

  متغیر مورد 
  بررسی

  میانگین  تعداد 
  انحراف

  معیار 
انحراف خطاي 

  استاندارد

کنترل عدم اطمینان 
  محیطی

70  89/3  61/0  08/0  

  ايجدول آزمون تک نمونه

  tآزمون  متغیر مورد بررسی
  درجه

 آزادي 

  سطح 
  معناداري

تفاوت 
  میانگین 

کنترل عدم اطمینان 
  محیطی 

90/10  54  0001/0  89/0  

  
 Tبا توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون  

 کوچکتر 05/0 باشد و این مقدار از سطح معناداريمی 0001/0برابر با 
) نیز بزرگتر از مقدار T )90/10 است، و به عبارت دیگر چون مقدار آماره

: توان نتیجه گرفت کهشود و میباشد، فرضیه فوق تأیید می) می96/1(
کنترل عدم اطمینان محیطی بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار 

دهد که میانگین جدول آمار توصیفی فوق نشان می باشد.مؤثر می
) با اختالف 3باشد که از میانگین جامعه (می 89/3 اکتسابی نمونه برابر با

نمره باالتر از حد متوسط گزارش شده است و این تفاوت از لحاظ  89/0
  ي یک تفاوت معنادار گزارش شده است.آمار

  

ایجـاد   : 3اي براي بررسـی فرضـیه شـماره    آزمون تی تک نمونه): 6(جدول
  ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مؤثرمی باشدبر هماهنگی سازمانی 

 جدول آمار توصیفی
متغیر مورد 

  بررسی
  میانگین  تعداد 

انحراف 
  معیار

خطاي انحراف 
  استاندارد

هماهنگی 
  سازمانی

70  07/4  52/0  07/0  

  ايتک نمونه tجدول آزمون 

  tآزمون  متغیر مورد بررسی
درجه 
 آزادي

سطح 
  معناداري

تفاوت 
  میانگین 

  07/1  0001/0  54  14/15  هماهنگی سازمانی

 T با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون

کوچکتر  05/0 معناداري باشد و این مقدار از سطحمی 0001/0برابر با 
) نیز بزرگتر از مقدار T )14/15 است، و به عبارت دیگر چون مقدار آماره

: توان نتیجه گرفت کهشود و میباشد، فرضیه فوق تأیید می) می96/1(
ایجاد هماهنگی سازمانی بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مؤثر 

دهد که میانگین اکتسابی جدول آمار توصیفی فوق نشان می باشد.می
 07/1) با اختالف 3باشد که از میانگین جامعه (می 07/4 نمونه برابر با

نمره باالتر از حد متوسط گزارش شده است و این تفاوت از لحاظ آماري 
  یک تفاوت معنادار گزارش شده است.

اهمیت  : 4اي براي بررسی فرضیه شماره آزمون تی تک نمونه): 7(جدول
  باشدافراد بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مؤثرمی دادن به

  جدول آمار توصیفی

متغیر مورد 
  بررسی

  میانگین  تعداد 
  انحراف

  معیار 
خطاي انحراف 

  استاندارد

اهمیت دادن 
  به افراد

70  005/4  66/0  08/0  

  ايتک نمونه tجدول آزمون 

  متغیر مورد
  بررسی 

  tآزمون
  درجه

 آزادي 

  سطح 
  معناداري

تفاوت 
  میانگین 

  005/1  0001/0  54  28/11  اهمیت دادن به افراد
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 T با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون
کوچکتر  05/0 باشد و این مقدار از سطح معناداريمی 0001/0برابر با 

) نیز بزرگتر از مقدار T )28/11است، و به عبارت دیگر چون مقدار آماره 
: توان نتیجه گرفت کهشود و میباشد، فرضیه فوق تأیید می) می96/1(

  اهمیت دادن به افراد بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مؤثر 
دهد که میانگین اکتسابی جدول آمار توصیفی فوق نشان می باشد.می

 005/1) با اختالف 3میانگین جامعه (باشد که از می 005/4 نمونه برابر با
نمره باالتر از حد متوسط گزارش شده است و این تفاوت از لحاظ آماري 

  یک تفاوت معنادار گزارش شده است.
اهمیـت   : 5اي براي بررسی فرضـیه شـماره   آزمون تی تک نمونه): 8(جدول

  باشدمؤثرمیهاي جدید بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار دادن فنآوري
  جدول آمار توصیفی

متغیر مورد 
  بررسی

  میانگین  تعداد 
  انحراف 

  معیار
خطاي انحراف 

  استاندارد
فنآوري 
  اطالعات

70  91/3  70/0  09/0  

  ايتک نمونه tجدول آزمون 

متغیر مورد 
  بررسی

  tآزمون
  درجه 
 آزادي

  سطح
  معناداري 

تفاوت 
  میانگین 

فنآوري 
  اطالعات

53/9  54  0001/0  91/0  
  

 T با توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون

کوچکتر  05/0 باشد و این مقدار از سطح معناداريمی 0001/0برابر با 
) نیز بزرگتر از مقدار T )53/9 است، و به عبارت دیگر چون مقدار آماره

توان نتیجه گرفت که: شود و میباشد، فرضیه فوق تأیید می) می96/1(
هاي جدید بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار اهمیت دادن به فنآوري

دهد که میانگین اکتسابی جدول آمار توصیفی فوق نشان میباشد.مؤثر می
 91/0) با اختالف 3باشد که از میانگین جامعه (می 91/3نمونه برابر با 

و این تفاوت از لحاظ آماري  نمره باالتر از حد متوسط گزارش شده است
  .یک تفاوت معنادار گزارش شده است

آمـادگی   : 6اي براي بررسی فرضـیه شـماره   آزمون تی تک نمونه): 9(جدول
  باشد بکی سازمانی در بانک انصار مؤثرمبراي تغییرات آنی بر ایجاد چا

  جدول آمار توصیفی
متغیر مورد 

  بررسی
  میانگین  تعداد 

  انحراف
  معیار 

انحراف خطاي 
  استاندارد

آمادگی براي 
  تغییر

70  58/3  74/0  74/0  

  
  

  ايتک نمونه tجدول آزمون 
متغیر مورد 

  tآزمون  بررسی
  درجه 
 آزادي

  سطح
  معناداري 

تفاوت 
  میانگین 

آمادگی براي 
  تغییر

88/5  54  0001/0  58/0  

 Tبا توجه به آزمون فوق چون مقدار سطح معناداري در جدول آزمون 

کوچکتر  05/0 باشد و این مقدار از سطح معناداريمی 0001/0برابر با 
) نیز بزرگتر از مقدار T )88/5است، و به عبارت دیگر چون مقدار آماره 

: توان نتیجه گرفت کهشود و میباشد، فرضیه فوق تأیید می) می96/1(
آمادگی براي تغییرات آنی بر ایجاد چابکی سازمانی در بانک انصار مؤثر 

دهد که میانگین اکتسابی جدول آمار توصیفی فوق نشان میباشد.می
 58/0) با اختالف 3باشد که از میانگین جامعه (می 58/3 نمونه برابر با

نمره باالتر از حد متوسط گزارش شده است و این تفاوت از لحاظ آماري 
 .یک تفاوت معنادار گزارش شده است

قابلیـت   : 7بررسی فرضیه شـماره  اي براي آزمون تی تک نمونه): 10(جدول
  باشدچابکی سازمانی در بانک انصار باالتر از حد متوسط می

  جدول آمار توصیفی
متغیر مورد 

  بررسی
  میانگین  تعداد 

  انحراف
  معیار 

خطاي انحراف 
  استاندارد

قابلیت 
  چابکی 

70  92/3  45/0  06/0  

  
  ايتک نمونه tجدول آزمون 

  tآزمون  متغیر مورد بررسی
  درجه

 آزادي 

  سطح
  معناداري 

تفاوت 
  میانگین 

  92/0  0001/0  54  12/15  قابلیت چابکی

 Tداري در جدول آزمون به آزمون فوق چون مقدار سطح معنابا توجه 
کوچکتر  05/0 باشد و این مقدار از سطح معناداري می 0001/0برابر با 

) نیز بزرگتر از مقدار T )12/15است، و به عبارت دیگر چون مقدار آماره 
توان نتیجه گرفت شود و میباشد، فرضیه فوق تایید می) می96/1(

باشد.  می باالتر از حد متوسط قابلیت چابکی سازمانی در بانک انصارکه:
 دهد که میانگین اکتسابی نمونه برابر با می جدول آمار توصیفی فوق نشان

نمره باالتر از  92/0) با اختالف 3(باشد که از میانگین جامعه می 92/3
حد متوسط گزارش شده است و این تفاوت از لحاظ آماري یک تفاوت 

  معنادار گزارش شده است.
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مدل عاملی تأییدي مرتبه اول براي بررسی میزان همبستگی و تببین ): 3(شکل
  قابلیت چابکی سازمانی با شش متغیر مطرح شده در پژوهش

  

  نهاي رگرسیونوز): خروجی 11(جدول

  دهد که:مدل فوق نشان می

کارکنان با قابلیت چابکی  میزان همبستگی توانمندسازي -
 باشد.می 24/0و ضریب تعیین آن برابر با  49/0سازمان 

محیطی با قابلیت  میزان همبستگی کنترل عدم اطمینان -
 29/0و ضریب تعیین آن برابر با  54/0چابکی سازمان 

 باشد. می
هماهنگی سازمانی با قابلیت چابکی سازمان  میزان همبستگی -

 باشد.می 37/0و ضریب تعیین آن برابر با  61/0
افراد با قابلیت چابکی  به دادن میزان همبستگی اهمیت -

 باشد.می 81/0و ضریب تعیین آن برابر با  90/0سازمان 
اطالعات با قابلیت چابکی سازمان  میزان همبستگی فنآوري -

 باشد.می 49/0ن برابر با و ضریب تعیین آ 70/0
تغییر با قابلیت چابکی سازمان  براي میزان همبستگی آمادگی -

 باشد.می 39/0و ضریب تعیین آن برابر با  62/0

توان چنین استنباط نمود که: در درجه با توجه به ضرایب تعیین فوق می
ترین عامل در قابلیت چابکی سازمان، مربوط به اهمیت دادن به اول مهم

درصد قابلیت چابکی  49 درصدي، در درجه دوم 81راد با ضریب تعیین اف
درصد قابلیت  39سازمان مربوط به فنآوري اطالعات، در درجه سوم 

درصد قابلیت  37چابکی مربوط به آمادگی براي تغییر، در درجه چهارم 
درصد قابلیت  29چابکی مربوط به هماهنگی سازمانی، در درجه پنجم 

درصد  24ه کنترل عدم اطمینان محیطی و در درجه آخر چابکی مربوط ب
  باشد.قابلیت چابکی مربوط به عامل توانمندسازي کارکنان می

هاي رگرسیونی ) در خروجی وزنP-Value(کلیه مقادیر سطوح معناداري 
کوچکتر است که بیانگر آنست که: کلیه ضرایب همبستگی بین  05/0از 

  در مدل فوق داراي تفاوت معناداري هاي آشکار و متغیر پنهانمتغیر
  باشد.می 

  گیرينتیجه .11

ها و مؤسسات در حوزه رقابتی ترین خصوصیات سازمانتغییر از بزرگ
و کار و  هاي کسبها در اولویتاست. این وضعیت سبب شده که سازمان

هاي استراتژیک خود تجدیدنظر کنند و تأکید خود را بر مقابله و دیدگاه
هاي مشتري از و کار و پاسخ به نیاز با تغییرات محیط کسبسازگاري 

هاي یادگیرنده قرار دهند. شرایط هاي نوین همکاري و سازمانطریق روش
اند تنها اي شده است که همگان دریافتهگونهدر دنیاي پر تغییر کنونی به

مزیت رقابتی یک سازمان در آینده این است که مدیران آنها بیاموزند 
 ه باید زودتر از رقبایشان یاد بگیرند و این همان مفهوم چابکی است.چگون

توان چنین بندي متغیرها میبا توجه به نتایج آماري پژوهش و اولویت
  :استنباط نمود که

ترین ترین سرمایه و بزرگاز آنجایی که سرمایه انسانی باالترین و با ارزش
اي است که با نها سرمایهشود، و تدارایی هر سازمان و کشور محسوب می

کند. اي توسعه پیدا میصورت فزآیندهه استفاده بیشتر کاهش نیافته و ب
ترین دارایی یک سازمان و منبع خالقیت و در حقیقت سرمایه انسانی مهم

هاي فردي، استعدادها، دانش و تجربه نوآوري است که شامل تمامی قابلیت
گلدمن  هايهمچنین نتایج پژوهش .باشدکارکنان و مدیران یک سازمان می

، لین و 1999در سال  ، یوسف و همکاران1995در سال  و همکاران
توان خوانی داشته و می ، با نتایج پژوهش هم2006در سال  همکاران

  ترین عوامل مؤثر بر نتیجه گرفت که اهمیت دادن به افراد از مهم
  رود.سازي سازمانی به شمار میچابک 

توان چنین استنباط نمود که: وري اطالعات میایت دوم فندر مورد اولو
نیاز رقابتی شدن و زمینه و پیشوري به عنوان پیشاتغییرات پیوسته فن

وري اطالعات به اشود. فنتداوم بقاء در دنیاي رقابت جهانی امروز دیده می
هاي پیشرو، بخش مهمی از عنوان یکی از اقدامات اساسی سازمان

 .]1[وري اطالعات در طول بیش از دو دهه بوده استاهاي فنپژوهش
هاي متفاوتش(اینترنت، اینترانت، تجارت وري اطالعات در شکلفنا

وکار الکترونیک و ...) تسهیل کنندة مؤثري است که الکترونیک، کسب
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هاي فتحیان و نتایج پژوهش. ]8[تواند مفهوم چابکی را پشتیبانی کندمی
 ، محمدي و امیري1390در سال  و همکاران ، تیزرو1391در سال  شیخ

وري اطالعات از عوامل مؤثر بر ایجاد ادهد که فننشان می 1391در سال 
 رود.چابکی سازمانی به شمار می

توان چنین استنباط در مورد اولویت سوم آمادگی در برابر تغییرات می
 در هاسازمان اصلی هايویژگی از یکی تغییر، رسد می نظر بهنمود که: 

 ةدور یک در که یافت توانمی را سازمانی کمتر باشد. جدید رقابتی عصر
 شاهد خود محیط در را تغییري یکساله، حتی یا ماهه شش تا سه مثالً

 هانسازما کار و کسب دنیاي بر حاضر حال در که بافتی به توجه با نباشد.
 دانش، نگرش، در تغییراتی انجام از ناگزیر هاسازمان فرماست،حکم

 است الزم رواین از هستند. خود انتظار مورد نتایج و ها رویه رویکردها،
 در که تغییراتی با متناسب و مناسب سازوکارهاي از استفاده با هاسازمان

 با مواجه براي را الزم آمادگی افتدمی اتفاق سازمانی مختلف هايحوزه
 سال در همکاران و رزانهف هايپژوهش نتایج باشند. داشته تغییرات این

 ،1999 سال در ژانگ و شریفی ،1995 سال در ناگل و گلدمن ،1390
 به نسبت مناسب واکنش و آنی تغییرات مقابل در توانمندي که داد نشان

  رود. شمار به سازمانی سازي چابک بر مؤثر عوامل از تواندمی تغییرات این
توان چنین استنباط نمود در مورد اولویت چهارم هماهنگی سازمانی می

که: عامل هماهنگی یکی از عواملی است که در تمامی تحقیقات مرتبط با 
در تشکیل سازمان وظایف بین چابکی مورد توجه قرار گرفته است. 

شوند، ولی تقسیم وظایف به فرض واحدهاي مختلف سازمان تقسیم می
 به خودي بندي منطقی صورت گرفته باشد،اینکه با رعایت اصول طبقه

کند. زیرا این امر هاي عمومی سازمان را تضمین نمیخود تحقق هدف
مستلزم برقراري تعادل و تطبیق الزم بین وظایفی است که میان 

هاي خسروي و نتایج پژوهش دهاي متعدد سازمان تقسیم شده است.واح
 ، شریفی و ژانگ1995در سال  ، گلدمن و ناگل1391در سال  همکاران
نشان داد که هماهنگی سازمانی از  2009در سال  ، کتونن1999در سال 

  رود.سازي سازمانی به شمار می عوامل مؤثر بر چابک
توان چنین در مورد اولویت پنجم کنترل عدم اطمینان محیطی می

محیطی که شامل: رویدادها و  ها و تهدیداتاستنباط نمود که: فرصت
محیطی، سیاسی، وم شناسی، روندهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، ب

توانند به میزان زیادي در آینده وري و رقابتی است میقانونی، دولتی، فنا
گونه از تغییرات موجب بوجود به سازمان منفعت یا زیان برسانند. این

شوند و در نتیجه هاي خاصی از مشتري و تقاضاهاي جدید میآمدن گونه
نتایج  .]6[ها نیاز استتراتژيبه انواع متفاوتی از محصول، خدمت و اس

، 1999در سال  ، گانسکاران1995در سال  هاي گلدمن و ناگلپژوهش
نشان داد که کنترل عدم اطمینان محیطی از  2001در سال  هرمزي

  رود.سازي سازمانی به شمار میعوامل مؤثر بر چابک 
توان چنین استنباط نمود در مورد اولویت آخر توانمندسازي کارکنان می

هاي مدیران تبدیل مشغولیترین دلتواناسازي کارکنان به یکی از مهمکه: 
تشدید رقابت در بازارهاي جهانی موجب گردیده تا ایجاد  گردیده است.

دوام و نیز در اختیار گرفتن سهم  مزیت نسبی در سازمان در گرو پایداري،
بایست در قیاس با  سازمان می اس،این اس بیشتري از بازارها باشد که بر

رقبا ضمن عرضه محصوالت و خدمات با شرایط رقابتی بهتر و جلب 
بر پایه این  استمرار در کیفیت را نیز حفظ نماید. مندي مشتریان،رضایت

و توسعه سازمانی زمانی  ءاعتقاد جدي بر آن است که بقا فرض اساسی،
خالق و با انگیزه که توانایی  یابد که سازمان از نیروهاي دانشی، تحقق می

 .]12[باشد له و خود مدیریتی در کار را داشته باشند برخوردارأحل مس
در سال  ، شریفی و ژانگ1995در سال  هاي گلدمن و ناگلنتایج پژوهش

عنوان یکی از عوامل مؤثر  توان بهتوانمندسازي را میکه ، نشان داد 1999
  .آورد شمار به يساز بر چابک

  و ماخذمنابع . 12

)، مدلی براي چابکی سازمانی در صنعت 1388(.زنجیرچی،سیدمحمود. الفت،لعیا ]1[
، 13نامـه علـوم مـدیریت ایـران، سـال چهـارم، شـماره        الکترونیک ایران، فصـل 

 .47-74صص

هـاي چـابکی   گیـري شـاخص  و اندازه ، شناسایی)1390(.مهسا پیشدار،.عادلر،ذآ ]2[
    .5-20،صص 11هاي مدیریت، شماره هشمجله پژو، سازمانی

هاي چـابکی در  )، بررسی وضعیت قابلیت1389(،باقرزاده،محمدرضا و همکاران ]3[
هاي دولتی(مطالعه موردي: اداره کل پست مازندران).، فصلنامه مدیریت، سازمان

 .37-47،صص18سال هفتم، شماره 

 )، ارائه مدل چابکی زنجیره تـأمین(مورد مطالعـه:  1390(،تیزرو،علی و همکاران ]4[

، 7، شــماره 3شــرکت ســهامی ذوب آهــن)، ســازمان مــدیریت صــنعتی، دوره  
 .17-36صص

)، شناسـایی عوامـل توانمندسـاز چـابکی     1391(،خسروي،ابوالفضل و همکـاران  ]5[
ریت، سـال ششـم،   نیروي انسانی به روش دلفی در صنایع الکترونیک، بهبود مدی

  .129-153، صص 4شماره 
)، مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمد 1390(،دیوید،فرد.آر ]6[ ]6[

  هاي فرهنگی، چاپ بیستم.اعرابی، دفترپژوهش
بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سـازمانی در  ، )1384(،شهائی،بهنام؛رجب زاده،علی  ]7[

المللـی   دومـین کنفـرانس بـین   ، اطالعـات وري آهاي دولتی با رویکرد فنسازمان
 .1-16، صاسفندماه، ایران وري اطالعات و ارتباطات،آمدیریت فن

)، بررسی تأثیر فنآوري اطالعات بـر چـابکی   1390(.عاطفه شیخ، .محمد فتحیان، ]8[
پژوهشی دانشور رفتار مدیریت و -هاي کوچک و متوسط، دوماهنامه علمیشرکت

 .71-96، صص50پیشرفت، سال هیجدهم، شماره 

)، بررسـی نقـش ابعـاد    1390(.رئیسی وانانی،ایمـان . بابک سهرابی،. فرزانه،ماندانا ]9[
افزار:یک شـرکت  هاي تولید کننده نرمساختار سازمانی در تسهیل چابکی سازمان

-167، صـص 3، شـماره  1هاي مدیریت منابع انسانی، دوره نرم افزاري، پژوهش
136. 

نقش فرهنگ  ،)1390(.غالم حسینی،حسین .،فاطمههورمنش ... زاده،وجه ا یقربان ]10[
نامـه مطالعـات مـدیریت و    فصلیادگیري و مدیریت دانش در چابکی سازمانی، 

 .47-72ص، ص65شماره ویکم،، سال بیستتحول
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  .115-134،صص13، شماره 4اطالعات، دوره 
افزایی کارکنان، هاي اثربخش در توان)، سازه1387(.شهره صادقیان،. هداوند،سعید ]12[

 .54-61، صص180، شماره 18 ماهنامه تدبیر،

هـاي  )، تبیین مـدل توسـعه قابلیـت   1391(،محمدحسین و همکاران اراحمدزهی، ]13[
- هاي کوچک و متوسط، پژوهشچابک سازي بنگاه با هدف فردي سرمایه انسانی
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