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 مقدمه

بینی های دیجیتال و غیرقابل پیشها محقق شده است. پیچیدگی فرصتدر بسیاری از سازمان یامروزه متدهای چابک

وکارها در آینده به آن نیاز دارند را دشوار بینی آنچه کسباند و پیشبودن مشتران و رقبا هر دو در حال افزایش

 است.  باالارتقای پاسخگویی سازمانی به نوسان چابکی عامل قاطعی برای کنند. به همین دلیل است که می

گیری صحیح خ به تغییر شرایط جهت تصمیمها در پاسآید، بسیاری از سازماندیجیتال پیش می دیسیوقتی بحث دگر

هایی هستند. از سوی دیگر، هنگامی که قصد ها و محدودیتشدن در زمان درست دچار نقصآندرباره دیجیتالی

های از دست ها و نوآوریشان را دارند، بسیار دیرهنگام فرصتهای دیجیتالیحرکت به سوی مقیاس دادن به فعالیت

هایشان را به چالش کشیده یا متوقف ترسند خطرات و تهدیداتی که اجرای موفق نوآوریطرفی می فهمند. ازرفته را می

 برای باقی ماندن در کورس تغییرات جاری هستند. تالشها در حال کنند را از دست بدهند. یعنی آنمی

دن یک مزیت رقابتی موقت در توانند تنها برای دست آورمیها ن استدالل کرد که آیا سازمانتوادر این زمینه می

ی تجدید نظر بنیادین درباره این نکته است که آیا مدیریت دهندهمقایسه با سود بلندمدت تالش کنند یا خیر. این نشان

 ؟دیجیتال باشد یا خیر دیسیتواند اصال ضامن دگرمی چابکسنتی 

 چابک راهبرد های کلیدی مدیریتویژگی

کند. گذاری میها و رسومات چابک سرمایهفرآیندها، ذهنیتیک رویکرد چابک برخالف الگوهای راهبرد سنتی، بر 

های قابل دستیابی شوند و به بخشگیرند، ارزشیابی میهای راهبردی توسط تیم استراتژی مورد بحث قرار میفرصت

هم، گیرند. در این مشوند و دائماً تحت نظارت قرار میشوند، اجرا میبندی میشوند، اولویتو مدیریت تقسیم می

گیرد. ما در این مسیر راهبردی همواره برای موانع راهبردی مورد بررسی و بر حسب تغییر نیازها مورد بازبینی قرار می
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ایم: شفافیت، تداوم و پیوستگی های راهبرد چابک را تهیه کردهباره شش عامل متمایزکننده و ویژگی چارچوب

 پذیری، قابلیت انجام و درگیری.و انعطاف

 

حیاتی است. شفافیت  ترین ارکان این چارچوب، بسیارعنوان یکی از اساسیارتقای مداوم شفافیت بهفافیت: . ش1

های کند. دیدگاه جمعی پیشرفت راهبردی که عوامل موجود در تمام وابستگیگیری خوب را فراهم میبنیان تصمیم

های موجود های بالقوه بین فعالیتافزاییوقوع، بلکه همتنها از رویدادها، خطرات و مسائل در شرف متقابل سازمان را نه

عنوان های اسپرینت بههای راهبردی و طرحالگتواند با استفاده از بُردهای کانبان، بکسازد. این مینیز آگاه می

به هماهنگی  توانند فهم نسبتهای بازخرد میها و حلقهابزارهای بنیادین حاصل شود. عالوه بر این، نظارت بر فعالیت

 انداز راهبردی را تکمیل کنند.های سازمان با چشمفعالیت

شوند که در یک توالی جا شوند. در این های متنوع قابل مدیریتی تقسیم میهای راهبردی به اندازهفعالیت. تداوم: 2

عنوان مثال، فعالیتی به کند.میهای جدید، بر بخش پیشین شروع به ساختن ها و آموزهدن از بینشامر هر بخش با بهره بر

تواند به پنج قسمت )هر کدام برای یک اسپرینت( تقسیم شود این به سازمان می ،کشدکه معموال یک سال طول می

ه و حرکت با یک سرعت ثابت را ارتقا های جدید کمک کرددر ایجاد راهبرد از زوایای مختلف با استفاده از بینش



 

 

کند: در پایان هر توالی به صورت دهد. همین نکته برای حاکمیت کلی مدیریت راهبرد چابک صدق میمی

ریزی و سازی مداومی از برنامهگیرد. این متعاقباً بهینهشده مورد ارزیابی قرار مینگر، نتایج بهبودهای شناساییگذشته

گیرد که در آن اجرا قرار می-ساخت-ریزیپی دارد. این امر در مقابل رویکردهای سنتی برنامه اجرای راهبرد را در

 شده، مانند تغییرات سازمانی، تنها در پایان قابلیت تایید دارند.ی حاصلنتیجه

و یید شده أتواند تکند: پس از هر اسپرینت، نتیجه میاین ویژگی در کنار ویژگی قبلی حرکت می: پیوستگی. 3

ها با انتشار جریان ثابتی از مصنوعات راهبردی )نتایج اولیه و های بعدی در نظر گرفته شود. سازماناقداماتی برای گام

بینی را ایجاد و حفظ کنند. این دو ویژگی دارای مزایا و منافعی توانند پایداری و قابلیت پیشها(، میمداوم فعالیت

های تری پوشش داده شوند. دوم اینکه طرحتوانند به شکل بهینهت و بلندمدت میمدهستند. اول اینکه نیازهای کوتاه

شوند که تداوم یافته و عنوان راهبردهای رو به رشدی دیده میراهبردی دیگر نه به عنوان مصنوعات واحد، بلکه به

عنوان بخشی از فرایند توسعه  هتواند برای به دست آوردن این باند. پیوند دادن طراحی، اجرا، نظارت و میبهینه شده

 و اجرای راهبرد کمک کند.

ثیر راهبردی أتر به سوی تانگیزه اصلی استفاده از چارچوب راهبرد چابک، امید به تعدیل و استفاده سریع. انعطاف: 4

روع هر های منظم در ششود: با اجرای بررسیکند یا حفظ میهاست. پس از هر توالی، یا چرخش پیدا میتغییر محیط

توانند یا کار بر شود. کارورزان میی راهبردی در برابر موقعیت کنونی ارزشیابی میساختهتوالی، کمک هر دست

های تر دارند. فعالیتتری را پوشش دهند که نیاز به حل سریعروی آن را ادامه دهند یا توقف کرده و موضوعات مهم

تنها با دشواری د تا زمان توالی بعدی فرا برسد. این فرایند متوالی نهشونپیشین به یک فهرست راهبردی برگردانده می

وکار متمرکز کرده و تمرکز بر مدیریت ها را بر کسبکند، بلکه نگاهو نواقص مدیریت سنتی راهبرد مقابله می

 دهد.شده را افزایش میتعیینهای راهبردی در یک زمان از پیشفعالیت

های ریزی مبتنی بر فرضیه یا مبتنی بر سناریو، برخالف طرحگیری پویا مانند برنامهتصمیم هایروش. قابلیت انجام: 5

ها به به فرضیات با های پیچیده و نامطمئن کمک کنند. اینتوانند به یافتن و آزمایش محیطریزی، میبزرگ برنامه

های آزمون د. در یک سطح باالتر، فعالیتشوند تا به یک راهکار متناسب دست پیدا کننهای گزینشی منجر میانتخاب

شود های پایلوت و فرایندهای اتوماسیون مبتنی بر داده منجر به نتایج جایگزینی میو خطای مبتنی بر آزمایش، طرح



 

 

ها باید با ذهنیت مبتنی ای را بالفاصله تغییر دهد. در هر صورت، سازمانشدهبینیتواند وضعیت از قبل پیشکه می

 شان باال برود.آشنا شوند تا نرخ موفقیت شناخت راهبردی «شکست و یادگیری» بر بینش

ای مختص تبدیل ی بینارشتهشوندهدهیهای راهبردی خودسازمانشود که تیمها توصیه میبه سازمان. درگیری: 6

وکار تاثیرِ سازمان )کسبهای تحت ها باید متشکل از مدیران ارشد تمام بخشراهبرد به عمل را تقویت کنند. این گروه

( باشد که متعهد به شکل دادن و کمک به بحث راهبردی باشند. آنان با این کار تبادل مشترک اطالعات بین ITو 

کنند. پرسنل تخصص خود در موضوع را ارائه کرده و درباره مدیریت سطح باال و پرسنل درگیر در کار را حفظ می

بیند که تیم راهبردی در عین دهند. مدیریت نیز میشده به تیم راهبردی مشاوره میریزیهای برنامهقابلیت انجام فعالیت

شود تمام طرفین درگیر پایگاه دانش دهد. این کار باعث میوفاداری به مسیر راهبردی، استقالل خود را نیز ارتقا می

 نفعان مرتبط ارائه کنند.گیری برای ذیای برای تصمیمگسترده
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