
 

 

 ساختار سازمانی چابک

زاده، هیأت علمی دانشگاه الزهرارضا سمیع  

Rezasamizadeh@me.com 

باید برای های چابک، گذارد. در بحث سازمانثیر میأت ساختار سازمان بر نحوه انجام کار و میزان چابک شدن آن

تر باشد، چابکی طور کلی، هرچه ساختار سازمانی پیچیدهپاسخ سریع به نیازهای جدید از انعطاف برخوردار باشید. به

دهی همه آنقدر رییس دارند که ی گزارشدر ساختارهای سازمانی چندبُعدی با چندین رابطهکمتری خواهد داشت. 

دهد. راضی کردن یک یا دو رییس سخت نیست، اما راضی کردن سه یا چهار رییس کار اجازه چابک بودن نمی

 ای نخواهد بود.ساده

بر ارکان دیگر  هاهایی بر یک رُکن و پروژهس دوبعدی با کارکردها/دپارتمآنعنوان یک ماتریبه هاسازمان بیشتر

 اند که در آنان:تنظیم شده

 وکار، طراحی افزار، تحلیل کسبهای یکسان مانند تولید، توسعه نرمگروهی از افراد با مهارتها: دپارتمآن

 گرافیک و ... هستند.

 ی یک خروجی خاص و .... بخشی برای ایجاد چیزی جدید، تغییر یک چیز، ارائههای بینتالش ها:پروژه

 هستند.

ها باید ها. این یعنی تیمشوند نه خود دپارتمآنهای پروژه حاصل میکار پیچیده و ارزش افزوده و چابکی توسط تیم

گیری پروژه باید با آنان باشد نه داشته و تصمیمدهی خود به شکل صحیح جهت انجام کار الزم را اجازه سازمان

 هاست.ها، که خود این امر مخالف نحوه عملیات سازماندپارتمآن

هایی است که منابع را به بندی شده است که قدرت به دست مدیران بخشطوری تنظیم سیسازمان معمولی ماتری

گیری نهایی بر تصمیمات و تصمیم« دهندوام می»رفیت افزوده( شان از توانایی الزم و ظهای پروژه )بر اساس ارزیابیتیم

دارند. اگر مدیر پروژه یک نفر باشد، معموال مسئولیت هایشان، در دست خود نگه میها را به جای گماشتهپروژه

 های تاثیرگزاری برای پیش بردن پروژه تکیه کند.رسمی کمی دارد و باید بر مهارت
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ها بیشتر زمان خود را بر درگیری در تصمیمات تاکتیکی پروژه گذارنده و اجازه یران بخشدار اینجاست که مدخنده

 دهند توسعه توانایی کارکنان به کنار رانده شود.می

ی ها، کلید توسعهگیری تاکتیکی پروژه به توسعه تواناییها از تصمیمتغییر تمرکز مدیران بخش

 توانایی سازمانی با گسترش و چابکی است.

برایشان  هها هم نیست چون معموالً دالیل منطقی برای وارد شدن به جزییات پروژبا این حال، تقصیر مدیران بخش

 وجود دارد:

 تر از این است که ها بیشترین تجربه و دانش را دارند، پس اگر خودشان کاری انجام دهند بسیار سریعآن

 فردی دیگر را آموزش دهند که آن را انجام دهد.

 عنوان عضو مهمی از تصمیمست که بهها بسیار در معرض دید هستند، پس از نظر کاری منطقیپروژه-

 قرار بگیرید. ،شوندسرعت توسط دیگران تشخیص داده میهای مهم پروژه که بهگیری

 ها در معرض ها یا سالهای کارکنان کمتر در معرض دید بوده و نتایج آن نیز ماهها و تواناییتوسعه مهارت

 شوند.دید نخواهند بود، پس بالفاصله توسط دیگران شناخته نمی

ها تمرکز کنند باید افزودن ها را کنار بگذارند و بر توسعه تواناییشان در پروژهها درگیریبرای اینکه مدیران بخش

شوند، سنجیده شوند ارزش را در نظر داشته باشند و برای اینکه در توسعه توانایی عملکرد خوبی داشته باشند، شناخته 

ها نیز از بین رفته و چابکی و مورد تقدیر قرار بگیرند. وقتی این اتفاق بیافتد، تنازع بین مدیران پروژه و مدیران بخش

 کند.ارتقا پیدا می

 برخی اصطالحات از زبان مدیران پروژه:

 یران پروژه دارند.ها قدرت سازمانی بیشتری نسبت به مدزمانی است که مدیران بخشس ضعیف: ماتری 

 ها و مدیران پروژه قدرت سازمانی برابری دارند.زمانی است که مدیران بخش س متعادل:ماتری 

 ها دارند.زمانی است که مدیران پروژه قدرت سازمانی بیشتری از مدیران بخش س قوی:ماتری 



 

 

 

س متعادل حرکت کنید، از نظر ماتری، هر چه به سمت کنیدس ضعیف شروع که در یک ساختار ماتریبا فرض این

 چابکی سازمانی بهتر خواهید شد.

 هایمهارت باید، دارند عهده بر را پروژه مدیر نقش و عامل مدیر حاضر حال در که افرادی شوید متوجه است ممکن

 .سازند برآورده را جدید انتظارات تا دهند ارتقا نیز را خود

 :چابک سازمانی ساختارهای مورد در اساسی هایسؤال

 دارند؟ "رئیس" تعداد چه افراد 

 هستید؟ قوی یا متعادل، ضعیف سماتری یک شما آیا 

 کنند؟می صرف کار انجام توانایی توسعه یا کار انجام برای را بیشتری وقت سازمان مدیران آیا 

 هستند؟ چابکی سمت به سازمان پیشبرد برای صحیحی افراد شما پروژه مدیران و بخش مدیران آیا 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جدیدترین موضوعات درخصوص کوچینگ، دگردیسی دیجیتال و چابکی سازمانی در:

 :اینستاگرام

https://instagram.com/dr.reza.samizadeh 

 لینکدین:

 https://www.linkedin.com/in/dr-reza-samizadeh-b483982/ 

 تلگرام:

https://t.me/DrRezaSAmizadeh 
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