
 

 

 

 فرهنگ سازمانی چابک

زاده، هیأت علمی دانشگاه الزهرارضا سمیع  

Rezasamizadeh@me.com 

. است کرده دگرگون را کار دنیای ترسریع ارتباط و دیجیتال فناوری. کنیممی زندگی ایسابقهبی روزهای در ما

 برای کنندهمصرف تقاضای. پیشتر بروند بازی از تا یابند تطبیق سرعت به باید دیگری زمان هر از بیش مشاغل

 .است شده تجاری رقابت افزایش باعث خدمات ترسریع ارائه و ترسفارشی و بهتر محصوالت

 آن موفقیت نهایت در انطباق برای سازمان یک توانایی اکنون. است تجاری محافل در اصلی بحث چابکی، نتیجه در

 بخش یک اگر. است مهم مشتری نظر از و کندمی صدق کارمندان و فناوری مورد در امر این. کندمی مشخص را

 اتخاذ نیازمند و بسیار اهمیت دارد مشتری نیازهای به پاسخگویی. بود نخواهد مشتریان نفع به لزوماً، باشد چابک واحد

 .است شرکت در سریع کار هایشیوه

 شود؟می تجارت در موفقیت به منجر چابک فرهنگ یک چگونه دقیقاً، پس

 .بیاندازیم چابک فرهنگ به نگاهی دهید اجازه، اول

 چیست؟ چابک فرهنگ

 تغییرات با و آموزدمی سرعت به که است فرهنگی این. است پذیرفرهنگ انعطاف یک چابک فرهنگ، خالصه طور به

 اشاره چابک هایسازمان در اصلی عنصر پنج به، کینزی مک، مدیریت مشاوران. است سازگار خارجی و داخلی

 :هستند اینها. کنندمی

 مشترک انداز چشم و هدف با تجاری استراتژی یک  

 توانمند هایتیم از ای شبکه و فعال مشارکت، پاسخگو هاینقش، قوی رهبری با شفاف ساختاری 

 پشتیبانی یادگیری چرخه و سریع گیریتصمیم شودمی باعث اطالعات شفافیت و مداوم یادگیری فرهنگ 

 شود
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 نقش تحرک و پویا افراد با منسجم و پرشور تیمی جامعه یک 

 تحول حال در فناوری 

کرده  برجسته شودمی حاصل چابک واقعاًهای سازمان در که را ایبرجسته پارادایم کینزی مک، همه از مهمتر شاید

 مستلزم امر این. مردم کردن جمع یعنی چابکی. هستند پویا و ثبات با زمانها همسازمان که معنا این به است؛

 .است اعتماد فرهنگ و باز و سازگار، روشن ارتباط برقراری

 هزینه با پذیری انعطاف و سرعت روی را خود تمرکز یا زیرا، کنندمی تالش چابکی به دستیابی برای مشاغل از بسیاری

 و چابکی. دهند می انجام مقیاس صرفه به برای را زیادی تالش، کارآمد و مؤثر انطباق برای یا، گذارند می ثبات

 .دهندمی هم دست به دست، تجارت در موفقیت به دستیابی در واقعاً، پایداری

 کنید؟ ایجاد چابک فرهنگ یک توانید می چگونه

 بپردازد انسانی فاکتور به درستی به که چاالکی فرهنگ یک ایجاد اما دهد.به یک شرکت برتری می چابک فرهنگ

 ترین ساده این اما، است برانگیز چالش است تغییر حال در سرعت به که آوریفن طریق از انتقال. است سخت بسیار

 .است معادله قسمت

 مشاغل ترینموفق تنها که است دلیل همین به. دارد استثنایی مهارت، تغییر طریق از کارکنان از پشتیبانی، دیگر طرف از

 .گذاردمی احترام خود کارمندان به که است ایریشه و عمیق فرهنگ دارای چابک

 هاآن. کنندمی ارزشیابی را رشد فکر طرز هاآن که است واقعیت این است برجسته چابک واقعاً مشاغل در که اینکته

 را خود کارمندان همه چگونه که دانند می و گذارند می اشتراک به را دانش، کنندمی برقرار ارتباط مؤثر طور به

 (.کلیدی بازیگران از معدودی تعداد و مدیریت تیم فقط نه) کنندمی درگیر

 تر وهمکارانه تیمهای ایجاد و سیلوها شکستن. است چابک موفقیت یک شماره مانع حقیقت در فرهنگی تحوالت

 استفاده با که هستند قدرتمندی هایاهرم، صادقانه و باز ارتباطات کنار در، شناخت و پاداش. نیست ایساده کار متقابل

 .کنند تغییر قدیمی رفتارهای توانند می هاآن از



 

 

 انجام شرکت عمومی فرهنگ در چابکی بافت چگونگی درباره Gallup توسط اخیراً که گزارشی براساس

 نشان گالوپ مطالعه. ندارند را امر این از پشتیبانی فرهنگ اما، باشند ترچابک خواهند می ها شرکت بیشتر، است شده

 :دارند زیر فرهنگی ویژگی هشت چابکهای شرکت که داد

 مشارکت 

 گیریتصمیم سرعت 

 محاکمه تحمل 

 سازی توانمند 

 فناوری پذیرش 

 سادگی 

 دانش اشتراک 

 نوآوری تمرکز 

 .شودمی آغاز، متقابل و متقاطع ساختارهای ایجاد و کار و کسب فرهنگ در مشکالت به پرداختن با چابکی، اصل در

 شود؟می تجارت در موفقیت به منجر چابک فرهنگ یک چگونه

 عالی خدمات و محصوالت هاشرکت دارند انتظار مشتریان. دارند توجهی قابل مزایای رقبا به نسبت چابک مشاغل

 جدیدی خدمات و محصوالت و دهد پاسخ کننده مصرفهای خواسته به سریعتر تواندمی چابک تجارت. دهند ارائه

 .کند عرضه بازار به سرعت به را

 مشتری حفظ. کندمی کمک مشتری وفاداری به، باشد مشتری نیازهای وکار پاسخگوییک کسب که هنگامی

 .است مدت طوالنی موفقیت و رشد برای شرکت یک پتانسیل از خوبی شاخص

 هایشرکت از سریعتر هاآن. شوند منجر نوآوری به تا هستند رشد فکر طرز و فکری سرمایه دارای چابک هایشرکت

 .کنندمی نوآوری چابک فرهنگ بدون



 

 

 وریبهره و تعامل، کارکنان خرید، روحیه بر مثبتی تأثیر این. دارد ارزش کارمندان نظرات، چابک فرهنگ در

 و مشارکت به ترغیب را همه چابک فرهنگ. گذارد می تأثیر کارمندان عملکرد و تفکر نحوه بر فرهنگ. دارد

 .است تجارت در موفقیت واقعی عامل یک این. کندمی متفاوت نظرات ارزشیابی

 تغییر برابر در طبیعی طور به انسان. است همراه مثبت و خوب تجاریهای فرهنگ با ایفزاینده طور به استعداد حفظ

را سرلوحه  تغییر طریق از کارکنان از پشتیبانی به کمک و سالم کار محیط یک ایجاد مشاغل ترین موفق. است مقاوم

 .وجود دارد چابک تجاری هایفرهنگ در مهم دهند. اینکارشان قرار می

 زیاد احتمال به که هستند مشاغل این. یابند می توسعه نیز کارکنان و شده گذاشته اشتراک به دانش چابک مشاغل در

 و سرعت به، است تغییر حال در نیازهای رفع به قادر چابک تجارت یک. کنندمی رشد سریع تحوالت از ای دوره در

 مزیت که هستند مشخصی خصوصیات اینها. کندمی استفاده ها فرصت از و دهدمی پاسخ تهدیدات به مؤثر طور به

 .کنندمی تعیین را تجارت در موفقیت و رقابتی

 

 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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