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 مقدمه

ای کنیم. تغییری بینارشتهیمتر زندگی تر و تغییری پیچیدهتر، تغییری سریعی تغییری بزرگ، تغییری بزرگما در زمانه
 کنیم.ات را پردازش میو بیناکاربردی. در عین حال بیشتر از هر وقتی به هم پیوند خورده و بیشترین میزان اطالع

بکی تغییر خود را نه فقط پایان باید چاها برای موفق ظاهر شدن در این محیط با تغییرات سریع، مداوم و بیسازمان
شان همیت چابکی در موفقیتاکه برای بقای خود توسعه دهند. در واقع مدیران ارشد در حال پذیرفتن برای باال رفتن، بل

 هستند.

درصد آنان اظهار کردند که توانایی  76مدیرعامل،  1150از  PwCپرسی صورت گرفته توسط شرکت در یک همه 
ای دریافت که از هر در مطالعه 1کنیسیبود. مکشان در آینده خواهد تطابق یافتن با تغییر، منبع کلیدی مزیت رقابتی

وکار و اهمیت یافتن در طول زمان اند که چابکی سازمان برای موفقیت کسبنفرشان اظهار کرده 9مدیر اجرایی  10
 معادله مقابل را معرفی کرده است:  2ی چابکی سازمانیحیاتی است. گزارش موسسه مدیریت پروژه

 کرد بهتر = مزیت رقابتی بهتر.چابکی بیشتر سازمان = عمل

یابد، ی عمومیت بیشتری میبرندگان آینده کسانی خواهند بود که رقابت و بازار را تغییر دهند. در همین حال که چابک
زودن شفافیت، فهم های چابک وجود دارد. این مقاله برای افهای  سازمانشکافی در فهم معنای چابکی و ویژگی

 پردازد.ی میمتعهد به ایجاد این قابلیت حیاتی هستند، به بررسی چابکی سازمان مشترک و مسیر کسانی که

 چابکی سازمانی به چه معناست؟

ید تعاریف مختلفی از توانهای گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در پیشینه پژوهش میچابکی در سال
 ایم:ا آوردهها رچابکی پیدا کنید که در زیر چند نمونه از آن

  .چابکی قدرت حرکت سریع و آسان و زیرکی است 
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 تر از رقبا.ها سریعتوانایی شناسایی و به دست آوردن فرصت 

  ما را از دور خارج کند. شبدون اینکه  -با برنامه یا غیرمنتظره–استفاده از تغییر 

 .توانایی تبدیل اطالعات به بینش در پاسخ به تحرکات بازار 

 نین تغییراتی به شکلی چسازی آگاهی برای تغییر با توانایی استفاده از منابع در پاسخ به یکپارچهی نتیجه
 شده، منعطف، مقرون به صرفه و مرتبطبندیزمان

 قاضا برای تغییر و در هایی هستند که توانایی پایداری در پاسخ سریع و موثر به تهای زیرک سازمانسازمان
 ب را دارا هستند.عین حال حفظ عملکرد مناس

 ی تغییرتوانایی پایدار مدیریت چندین پرتفلیوی پیچیده 

 تواند رخ دهد.وکار در شناسایی و واکنش به رویدادهای داخلی و خارجی که میسرعت و قابلیت یک کسب 

مشترکی وجود های ها تمکنند و در این تعریفهایی اجمالی بر تعریف چابکی ارائه میها نگاههر کدام از این تعریف
 کند:ها را برای رسیدن به شش عنصر با هم ترکیب میاین تعریف 3دارد. پروسی

 . توانایی همواره در بافت شرکت وجود دارد1

 . تطبیق با تغییر رقابت2

 روبینی یا سازگاری با تغییرات پیش. پیش3

 . افزایش سرعت در زمان تغییر4

 ریزی(برنامه. فعال )دارای برنامه( و واکنشی )بدون 5

 . اختالل و گسست حداقلی؛ بدون غافلگیری6

در طول وبینار از امکان  کنندگانکننده برگزار کرد. شرکتشرکت 500پروسی درباره ایجاد چابکی سازمانی وبیناری با 
ر مشخص داده شده در زیهایی که بیشترین آشنایی را برایشان داشت؛ برخوردار بودند. نتایج نشانرأی دادن به بخش

بینی و ر بافت سازمان، پیشها بیشتر از همه رأی آورده بودند: توانایی پایدار موجود دکند که سه عنصر از تعریفمی
 ن برنامه(.رو و آمادگی برای تغییرات فعال )با برنامه( و واکنشی )بدوسازگار بودن با تغییرات پیش
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 گیری وبینار پروسینتایج رأی

 یتان دارند؟های تعریف بیشترین آشنایی را برابخشکدام 

 شاخص امتیاز نام

 1.00 آمادگی موجود در بافت سازمان

 0.32 تغییر رقابت

 0.94 روبینی و سازگاری با تغییرات پیشپیش

 0.86 افزایش سرعت در زمان تغییر

 0.99 فعال )با برنامه( و واکنشی )بدون برنامه( بودن

 0.66 حداقلی؛ بدون غافلگیریاختالل و گسست 

 

ی مختلف تعریف این هاوجود ندارد، با بررسی بخش« چابکی سازمانی»در حالی که هیچ دیدگاه یا تعریف واحدی از 
تعریف و آشنایی  هستیم که به بررسی معنای هرکدام از اجزای« چابکی»اصطالح شاهد ارزش و عمق گفتگو بر سر 

 پردازند.آنان می

 های یک سازمان چابک چه هستند؟ویژگی

د. همانطور که در کنرسد که یک سازمان را چابک میهایی میبحث ما بالفاصله پس از بررسی تعاریف، به ویژگی
ررسی قرار داد و مواردی بهای مختلفی در این حوزه وجود دارند. پروسی پیشینه پژوهش را مورد تعریف دیدیم، دیدگاه
 خود را معرفی کرده بودند:« چابک سازمان»دی ارکان را یافت که در آن افرا

 PMI سه رکن 

 PwC 5 رکن 

 رکن 9 4اکسنچر 
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 رکن 8 5پلنتایکس 

 رکن 7 6کانر 

ویژگی یک  10ریان، اند. پروسی بر اساس این مجموعه داده به همراه پژوهش و تجربه خود با مشترا ارائه کرده
 سازمان چابک را ارائه کرده است.

 های سازمان چابکویژگی -2-2جدول 

 ویژگی

 کنیم.ریزی میها برنامهبینی و برای آنما تغییرات را پیش

 کنیم.گیری سریع عمل میدر تصمیم

 کنیم.بندی و مدیریت میسبد تغییراتمان را به طور بهینه اولویت

 کنیم.هایمان برای تغییر را به طور بهینه آغاز میتالش

 ایم.ریسک را بهبود بخشیدههای مدیریت فعالیت

 راهبردهای سرمایه انسانی در حمایت از چابکی را داریم. 

 بریم.های جدید را توسعه داده و به کار میما به سرعت توانایی

 کنیم.استقبال می های بین سازمانیاز همکاری

 ایم. سیلوهایمان را کاهش داده

  ایم.توانایی حد مشارکتمان را ادغام کرده

 

بی موجود در باال را کننده ارزیاشرکت 250، بیش از 2016پروسی در سال « ایجاد چابکی سازمانی»در وطول وبینار 
 تکمیل کردند. نتایج به شرح زیر است.

 کنندگان باالترین نمره را به آنان دادند:هایی که شرکتویژگی
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 کنیم.های بین سازمانی استقبال می. ما از همکاری1

 کنیم.ریزی میبینی کرده و برای آن برنامهتغییر را پیش. ما 2

 ایم.های مدیریت ریسک را ارتقا بخشیده. ما فعالیت3

 اند:ها هم کمترین امتیاز را دریافت کردهاین ویژگی

 کنیم.گیری سریع عمل می. در تصمیم1

 کنیم.بندی و مدیریت می. سبد تغییرات خود را اولویت2

 مایه انسانی در حمایت از چابکی داریم.. راهبردهای سر3

 های چابک:به طور کلی سازمان

 کنند؛عناصر بنیادین ثابتی طراحی می 

 کنند؛های پویا یا دینامیک پشتیبانی میآرامی تکامل پیدا کرده و از قابلیتاین عناصر به 

 های جدید وفق پیدا کنند؛ها و فرصتتوانند به سرعت با چالشها میآن 

 شوند؛عت تجهیز و بسیج میبه سر 

 زیرک هستند؛ 

 توان اقدام دارند؛ 

 دهند؛به کارکنانشان توان و قدرت اقدام می 

 شفافیت نقش و نظم عملیاتی، امورات سطح باالیی هستند؛ 

 اند؛های نیرومند نوآوری و یادگیریها ماشینآن 

 کنند؛در امر انگیزش قوی عمل می 

 سالمت سازمانی باالیی دارند؛ 

 کنند.ای قوی بین سالمت سازمانی و خلق ارزش برقرار میرابطه 

با توجه به جهان در حال تغییر و جلب شدن توجه مدیران اجرایی به چابکی، پتانسیل بسیار عظیمی برای کمک به 
 دارد. خواهند آینده را از آنِ خود کنند وجودهایی که میبرای سازمان« یک بخش ثابت»عنوان وارد کردن چابکی به



 

 

 افله خود را وفق بدهد.وکار باید برای جا نماندن از این قسرعت در حال دگرگونی هستند و محیط کسبها بهدوران

کند. در بخش بعدی برخی وکار شما مزیتی که در دنیای دیجیتال به آن نیاز دارد را اعطا میچابکی سازمانی به کسب
 ست. مطرح شده ا های ایجادشده توسط انقالب دیجیتالاز چالش

 محیط کسب و کار های غیر چابک در سازمانهای چالش

چهار چالش ایجادشده توسط انقالب دیجیتال که در حال دگرگون کردن صنایع، اقتصادها و  7کینسی و کمپانیمک
 اند:جوامع است را شناسایی کرده

 . محیطی با تکامل سریع1

وکارها فشار وارد ه به کسبکگذاران نیازهایی دارند هستند. مشتریان، شرکا و قانوننفعان در حال تغییر تقاضاهای ذی
تغییر های در حال ا اولویتگذاران خواهان رشد هستند. رقبا و همکاران خواهان اقدام برای سازگاری بکند. سرمایهمی

 هستند.

 آفرینهای تحول. معرفی مداوم فناوری2

آفرین و های نوآورانه و تحولهای فناوریشوند. از نمونهشدن جایگزین میق دیجیتالیوکارها و صنایع از طریکسب

، 11های چت، ربات10(، یادگیری ماشینی9VR( و واقعیت مجازی )8ARتوان واقعیت افزوده )ابزارهای نوین ارتباطی می
 و .... را نام برد. 13، هوش مصنوعی12رسانهای پیامپلتفرم

 دن و دموکراتیزه شدن اطالعات. تسریع دیجیتالی ش3

های ت چندمسیره و همکاریها به ارتباطاحجم، شفافیت و توزیع اطالعات افزایش یافته که نیازمند ورود سریع سازمان
 پیچیده با مشتریان، شرکا و همکاران است.

 . مهارت جذب و حفظ4
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ای استخدام جهانی ی روندهطبق مطالعه ها کار دشواریی است.جذب و حفظ کارکنان با ارزش برای برندها و شرکت
روند استخدام را  4ای لینکدین ست. پلتفرم حرفهتوسط لینکدین، حوزه استخدام نیز در حال دگرگونی 2018سال 

ای نوع، ابزارهای مصاحبهها باید در زمان تنظیم فرآیندهای استخدام در نظر داشته باشند: تشناسایی کرده که شرکت
 وش مصنوعی.جدید، داده و ه

ارادایم غالب سازمانی پها و کارکنان هستند. پس شده در باال در حال دگرگون کردن روش کار سازمانروندهای گفته
ن، کدام عالوه بر ای کنند.ها چگونه ثبات و پویایی خود را متعادل میسال آینده چه خواهد بود؟ شرکت 100برای 

 کنند؟مهارت را جذب میها بر بازارشان مسلط شده و بهترین شرکت

 ثبات یا پویایی؟ به دست آوردن هر دو با چابکی 

سالمت سازمانی را  ای از مسائل مدیریتی بر ابعاد مختلفکینسی و کمپانی در دهه گذشته تاثیر طیف گستردهمک
ی شرکت دادند. مطالعه هاپرسیشرکت را در همه 1000ها افزون از دو میلیون نفر در بیش از اند. آنمطالعه کرده

ها در ت شرکتهای خاص سازمانی و رهبری به سالمهای ویژگیمنتج از آن به بنیان محکمی برای شناخت کمک
 هایشان بدل شد.نمونه

پذیری را به طافهای سرعت و انعبرای اولین بار پرسش 2014تا اکتبر  2013کینسی از نوامبر پژوهشگران مک
دند، چابک توصیف هایی که سرعت و ثبات را با هم ترکیب کرده بوها شرکتکردند. آن هایشان اضافهپرسشنامه

 کردند.

های چابک بیشترین ازمانسهای برای بقا و رشد در محیط جدید باید از شیوه سنتی به چابک تغییر پیدا کنند. سازمان
 تند.ا و هم باثبات هستعادل مورد نیاز بین تعادل و پویایی را به دست آورده و همزمان هم پوی

 منافع چابکی سازمانی

 بینید:می 15دایجستو دووپس 14کینسی و کمپانیدر اینجا منافع چابکی سازمانی را از دیدگاه مک

 محوری بیشتر؛مشتری 

 تر؛بازاریابی سریع 

 رشد باالتر درآمد؛ 

 ها؛کاهش هزینه 
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 نیروی کار درگیرتر؛ 

  تحقیق و توسعه؛تطابق بهتر بین مدیریت تولید و 

 وکار برای ارائه ارزش محسوس و بلندمدت؛ها و کسبتر و مولدتر بین توسعه، عملیاتارتباط بهینه 

 وری، چرخه زمانی و کیفیت؛گیری بهرهاندازهافزایش قابل 

 افزاری و تعدیل سریع و آسان؛سازی تعمیرات نرمبهبود توانایی پیاده 

 تشخیص سریع و حذف خطاها؛ 

  مداوم؛بازخورد 

 کاهش زمان ارائه خدمات؛ 

 وکار؛احتمال بیشتر حصول الزامات کسب 

 نفع یا بخشی از تیم کاری هستند؛شفافیت داده در تمام سطوح و برای تمام افرادی که ذی 

 وکار؛توانایی رو در رو شدن و واکنش به تغییر تقاضا و الزامات کسب 

 پذیری سریع؛وفق 

 های سریعتر با ریسک کم؛نوآوری 

 خلق ارزش در شکست با تبدیل آن به نقطه مقابل ریسک، یعنی دانش؛ 

 های شرکتی به صورت روزانه یا هفتگی، نه ماهانه و ساالنه؛سازی سیستمهقابلیت پیاد 

 های نوین؛ها و روشوارد کردن سریع و آسان فناوری 

وکار شماست. اولین مجموعه ه کسبهای متعدد بازخورد و نحوه سرعت بخشیدنشان بمزیت اصلی چابک بودن، حلقه
داران شما قرار دارند تا از ارائه چیز درست )ارزش( و تحویل درست )کیفیت( حلقه بازخورد بین تیم تحویل و سهام

شوند مجموعه دوم ها متوجه نمیچه خیلیتوسط تیم تحویل و تداوم ارتقای این قابلیت اطمینان حاصل شود. اما آن
وکار وکار )مهندسی، پشتیبانی، بازاریابی، فروش و ...( وارد کسبعنوان عناصر کسبکه بعدا به حلقه بازخوردها است

اندازی مشترک و رویت روندهایی که رقبا به سادگی توانایی تری را برای ایجاد چشمهای بازخورد قویشوند و حلقهمی
کنند و دهند، رشد میآفرین رخ میهای تحولریکنند. این درست زمانی است که نوآودیدنشان را ندارند؛ ایجاد می

 بخشند.وکارتان را سرعت میکسب
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