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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :محیط متغیر و پویای امروز ،اهمیت استفاده از راهکارهای مناسب را برای روبارویی با این تغییررات در
سازمان ها دو چندان کرده است .یکی از بهترین روشها برای مقابله با تغییرات محیطی ،هدایت سازمان به سرمت چابرب برودن
است .هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت چابکی سازمانی در شهرداری تهران (مناطق  22گانه) میباشد.
روش پژوهش :پژوهش از نظر هدف کاربردی از نظر نحوه جمعآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی است .نمونه  377نفره از
جامعه کارکنان شهرداری تهران (مناطق  22گانه) با روش نمونهگیری چند مرحلهای(خوشهای و منظم) جمعآوری شد .دادههرای
جمعآوری شده با کمب پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی با کمب آزمونهای  spssو شاخصهای استنباطی مثل آزمون  tتب
نمونه و فریدمن و شاخصهای توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
يافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد ،وضعیت چابکی سازمانی سازمانهای مورد مطالعه در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد .از نظر
رتبهبندی و الویت اهمیت شاخصهای چابکی سازمانی ،شایستگی باالترین الویت را داراست.
نتیجهگیری :مدیران بایستی با شناسایی عوامل تغییر در محیط و استفاده از پتانسیلهای موجود برای مقابله بهتر با تغییرات شرایط
مناسبی را برای ارتقا چابکی سازمانی بردارند.
واژگان کلیدی :چابکی سازمانی ،شهرداری ،شایستگی،سرعت ،انعطاف ،پاسخگویی

مقدمه
در سالهای اخیر ،سازمانهای تولیدی با چالشهای
اساسی روبررو شردهانرد ،بره گونرهای کره از یرب سرو

به نام چابکی سازمانی مطرح شده است (وانکی ،والبا و
کای ،2002 ،به نقل از ویسری و همکراران ،2311 ،ص:
.)22

تکنولوژیها و فلسفههای جدید تولید ،نوع جدیردی از

با توجه به نوظهور بودن پارادایم چرابکی سرازمانی،

سیستمها را معرفی کردهانرد و از سروی دیگرر ،تقاضرا

تعریف جهان شمول و مشترکی از این مفهوم که مرورد

برای محصوالت /خردمات جدیرد و بیشرتر ،دورههرای

پذیرش همگان باشد ،وجود ندارد و ماننرد هرر مفهروم

زمانی پاسخ کوتاهتر ،جریان اطالعات سریعتر و محریط

فراگیر دیگری نمیتوان یب تعریف خاص را به عنروان

کسب و کار ،پویاتر و آشفتهتر شرده اسرت ،لرذا جهرت

تعریف جهان شمول چابکی معرفی نمود .در واقرع هرر

رفع این چالشها ،سازمانهای تولیردی نیازمنرد پاسرخ

محققی بر اساس نوع تحقیرق خرود تعریفری خراص از

سریع بر اساس موقعیتهای رقابتی هسرتند .در جهرت

چابکی ارائه داده است که علیرغم بیان متفاوت ،تمرامی

تحقق این روند در طول دهه گذشته ،پارادایم جدیردی

آنها به نحوی به تغییرر و عردم اطمینران دنیرای کنرونی

مهرنوش جعفری

اشاره دارند و سررعت در سرازگاری برا آنهرا را شرر

به دنبال چابکی باشند .چرا که سرازمانهرای مردرن برا

چابکی میداننرد .در جردول  2خالصرهای از تعراریف

فشار فزاینردهای جهرت یرافتن راههرای جدیرد رقابرت

چابکی ذکر شده است .در حالت کلی ،ایرن تعراریف از

کارآمد در بازار پویای جهانی مواجهه هسرتند (کرمرانی،

چابکی ،سازمان را پویا ،موقعیتگرا ،تغییرپرذیر و رشرد

 ،2313ص.)30 :
چابکی پرارادایمی اسرت بررای فعالیرت در صرحنه

محور تجسم میکنند (ایرانزاده و همکاران.)2315 ،
ریشه واژه چابکی سازمانی تولید چابب اسرت ،کره

تجررارت امررروز (عرصرره محصرروالت و خرردمات) و

برای واکنش نسبت به تغییرات محریط کسرب و کرار و

برداشتهای ذهنی جدیردی را پیرامرون تولیرد ،اربراب

بهرهبرداری از آن تغییرات معرفی گردیده است (مرادی،

رجوع و مشتری ،عرضه و فرروش ،خریرد ،شرکلهرای

 ،2313ص.)211 :

مختلف روابرط تجراری ،ارزیرابی عملکررد کارکنران و

از سال  2112اصطالح چابکی سازمانی برای اولرین
بررار برره کررار گرفترره شررد .چررابکی برره معنررای توانررایی

سازمانها و غیره فراهم میکنرد (یعقروبی و همکراران،
 ،2312ص.)231 :

پاسخگویی و واکنش سریع و موفقیتآمیز بره تغییررات
محیطی است .همانند تولیدکنندگان ،سایر سرازمانهرا و

در جدول زیر خالصه از تعاریف چابکی سرازمانی
ارائه شده است:

موسسات ناچارند که برای رقابت در قرن بیست و یکم
جدول  – 1خالصهای از تعاريف چابکی سازمانی
نام پژوهشگران

تعاريف ارائه شده
چابکی توانایی رونق و شکوفایی در محیط دارای تغییر مداوم و غیرقابل پیشبینی است از ایرن بابرت

ماسکل ()2002

سازمان ها نباید از تغییرات محیط کاری خود هراس داشته و از آنها اجتناب نمایند بلکه بایرد تغییرر را
فرصتی برای کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور نمایند.

داو ()2111
نیلور و همکاران ()2111
کاید ()2111
آرتنا و گیاتچی ()2001

چابکی را به صورت توانایی سازمان جهرت بقرا و پیشررفت در یرب محریط کسرب و کرار غیرقابرل
پیشبینی و دائما در حال تغییر میدانند.
چابکی عبارت است از دانش بازار و ساختار مجازی برای بهره بررداری از فرصرتهرای سرودآور در
محیط بازار متغیر.
چابکی سازمانی یب کسب و کار با سرعت ،سازگار و آگاهانه است که قابلیرت سرازگاری سرریع در
واکنش به وقایع غیرمنتظره و پیش بینی نشده ،فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد.
چابکی توانایی یب سازمان برای تطابق با تغییر و استفاده از فرصرتهرایی کره در پری وقروع تحرول
نمایان میگردد.
چابکی تمرکز روی منافع است میتواند به عنوان توانایی برای لمر

جکسون و جوهاسون ()2003

تغییررات بلندمردت کره قردرت

ابتکار و نوآوری را در سازمان به کار میگیرد تعریف شود .آنها معتقدند که انعطافپذیری پریش نیراز
چابکی است و نتیجه گرفتهاند که چابکی هدف نیسرت بلکره وسریلهای ضرروری جهرت ادامره دادن
رقابت در محیط سرشار از تغییر و عدماطمینان است.

گلدمن و همکاران ()2115
یوسف و همکاران ()2111

27

قابلیت یب سازمان برای عمل کردن به طور سودمند در محیط رقابتی دائم برا تغییرر پیوسرته نیازهرای
مشتری.
کشف موفقیتآمیز پایههای رقابتی(سرعت ،انعطاف پرذیری ،نروآوری ،کیفیرت ،سرودمندی) از طریرق
یکپارچه کردن منابع قابل ترکیب بندی مجدد و مدیریت دانش برای فراهم کردن محصوالت مورد نظر
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مشتری در محیط بازاری در حال تغییر سریع.
اشرفی و همکاران ()2005
مردیث 2و فرانسی )2000( 2
گوناسکاران ()2111
مب گافی)2111( 3

توانایی سازمان برای لم

کردن تغییر محیطی و پاسخ اثربخش و کارا به آن تغییر.

ظرفیت سازمانی جهت کسب مزیت رقابتی توسرط کسرب سرریع ،هوشرمندانه و فعرال فرصرتهرا و
واکنش به تهدیدات.
قابلیت بقا با واکنش سریع و مرثثر بره بازارهرای در حرال تغییرر کره توسرط محصروالت و خردمات
طراحیشده برای مشتریان هدایت میشود.
توانایی سازمان در پاسخ سریع و موفقیتآمیز به تغییرات.
توانایی تولید و بازاریابی موفقیت آمیز طیف وسیعی از محصوالت برا هزینره پرایین و کیفیرت براال برا

وکورکا 1و فلیندر)2112( 5

مدتزمان کم در سایزهای متنوع که ارزش مازادی را برای مشتریان بهواسرطه سفارشریسرازی ایجراد
میکند.

ریگ بای 1و همکاران
ژانگ و شریفی ()2000
های اسمیت)2001( 7
استوری 2و همکاران ()2005
ناراسیم هان 1و همکاران

توانایی سازمان برای پیشرفت در محیط کسب و کار دائماً در حال تغییر و غیرقابل پیشبینی.
توانایی سازمان در سازگاری با تغییرات غیرقابل پیشبینری جهرت حیرات و بقرا در مقابرل تهدیردات
غیرقابل پیشبینی محیط کسبوکار استفاده از تغییرات بهعنوان فرصتها
توانایی ساخت و پاسخ به تغییرات بهمنظور کسب مزیت در محیط کسب و کار آشفته.
مجموعهای از تغییرات مرتبط به هم در بازاریابی ،تولید و طراحی ساختمان.
توانایی تغییر مثثر عوامل در پاسخ به تقاضای در حال تغییر و نامطمئن.

()2001
گلدمن و همکاران ()2115
کومار 20و موتوانی)2115( 22

پاسخی جامع به چالشهای کسب وکار حاصل از تغییرات سریع ،متالشی شدن بازارهای جهانی بررای
کیفیت باال ،عملکرد باال و خدمات و کاالی مشتریان میباشد.
توانایی سرعت بخشیدن به فعالیت ها در طول یب مسیر بحرانی که با شناسایی نیازهرای برازار شرروع
میشود و با تحویل محصول سفارشی پایان مییابد.

منبع( :برنادس و هانا ،2001 ،ص)1

بررا بررسرری ادبیررات پررزوهش ،مشررخص شررد کرره

روون و منهارد )2020 ،25زمان تحویل کوتاهتر ،تغییرات

محرکها ،تواناسازها و قابلیتها جرزو عوامرل چرابکی

در زنجیره تامین ،فشارهای قانونی و سیاسی (یوسفی و

هستند:

زارع زارعدینی ،)2022 ،کاهش زمان ارائره محصروالت

محرکهای چابکی سازمان :محرکهای چرابکی بره

جدید به بازار ،افزایش فشار رقرابتی برازار جهرانی و ...

مجموعه عواملی میگویند که خارج از سرازمان هسرتند

(رادیوت و همکاران ،2025 ،سوفی و همکاران،2021 ،

و سازمان قردرت چنردانی بررای کنتررل برر روی ایرن

پورمحمد )2025 ،را به عنوان محرکهای چرابکی ذکرر

عوامل را ندارد .ایرن عوامرل کسرب و کرار سرازمان را

نمودهاند.

تحررت ترراثیر قرررار داده و از طریررق تاثیرگررذاری بررر

توانمنرردسررازهای چررابکی سررازمان :تواناسررازهررای

دروندادهررای سررازمانی موجررب انتقررال بررینظمرری و

چابکی سازمان مجموعهای از عوامل اساسی و اثرگرذار

دگرگونی به سازمان میشوند .بررسی ادبیرات پرژوهش

داخلی در سازمان میباشند .بره عبرارت دیگرر ،عوامرل

نشان میدهد ،پژوهشگران عواملی چون بازار به شردت

درونسازمان هستند که ضمن تاثیرپذیری از محرکهای

متغیر ،افزایش نیاز برای مبادالت مرالی (هرو  22و وان

خارجی ،قابلیتهرای چرابکی را در سرازمان هرا ایجراد

اویررن ،2001 ،23ایروانرری و کریشررناموتوری، ،2007 ،21

میکننرد .محققران سرازمان ،کارکنران ،فنراوری ،افرراد،
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فناوری اطالعات (تولف و همکاران ،2025 ،پورمحمد،
 ،2025رادیرروت و همکرراران )2025 ،بنگرراه مجررازی،
راهبردها ،مهندسی زمان ،کار تیمی ،دانش بنگاه مجازی،
توانمندی شکلدهی مجردد ،مردیریت شایسرتگیهرای
اساسی ،تکنولوژی افراد ،فرآیندها ،ارتباطات ،اسرتراتژی
(یررو  ،2020 ،هررو

و وان اویررن ،2001 ،ایروانرری و

کریشررناموتوری ،2007 ،روون و منهررارد )2020 ،را برره
عنوان تواناسازهای چابکی سازمان معرفی کردهاند.
قابلیتهای چابکی سازمان :بررسی ادبیرات تحقیرق
نشان میدهد ،محققان عرواملی هرمچرون پاسرخگویی،
سرعت ،شایستگی ،انعطافپرذیری (پورمحمرد،2021 ،
یو  ،2020 ،تولف ،)2025 ،تغییر مداوم ،پاسرخ سرریع،
بهبود کیفیت ،تسلط بر تغییرات و عدماطمینران ،اهرمری
کرررردن مهرررارتهرررا ،سررررعت ،تشرررخیص و ادراک،
پاسررخگویی ،یررادگیری ،تعهررد اسررتراتژیب و نرروآوری،
انعطافپذیری سازمانی ،انعطافپرذیری منرابع انسرانی،
پاسرررخگویی در ارتباطرررات ،چرررابکی اسرررتراتژیب،
انعطافپذیری ،پاسرخگویی ،سراختار چابرب ،سررعت،
ارزش (هزینه) ،کاهش هزینه ،انعطافپرذیری ،کیفیرت،
تحویررلدهرری سررریع ،آمررادگی ،قابلیررت پاسررخگویی،
هوشمندی (پاسخگویی به بازار و مشتری) ،شایسرتگی،

مدل مفهومی شار

و همکاران ،یرب مردل نظرری

برای چابکی ارائه میکند و دارای  3جزء میباشد:
)2پایررههررای مرردل  )2توانمنرردسررازهای مرردل
)3خروجیهای مدل (جدول.)2
مدل يوسف و همکارانش
یوسف و همکاران ( ،)2111اساس رقرابتی چرابکی
را ،سرررعت ،انعطررافپررذیری ،نرروآوری ،کیفیررت ،فعررال
بودن21

و قابلیت سوددهری تعیرین کردنرد .آنهرا اشراره

میکنند که این اصول رقابتی قطعاً ویژگیهای ضرروری
تولید چابب هسرتند .یوسرف و همکراران( ،)2111سره
جنبه چابکی مربو به سطوح مختلف سازمان را متمایز
کردهاند .سرط

ابتردایی27

کره بره منرابع فرردی (افرراد،

ماشررینآالت و مرردیریت) برمرریگررردد ،سررط خرررد
چرابکی 22کرره بره سررازمان برمرریگرردد و سررط کررالن
چابکی 21که به سطوح داخلی سازمان اشاره دارد .مردل
یوسررف و همکرراران چهررار مفهرروم اساسرری :مرردیریت
شایسررتگیهررای اساسرری ،سررازمان مجررازی ،توانررایی
پیکربندی مجدد و سازمان دانش محور را برای چرابکی
مطرح می کند (یوسف ،سرحدی و گوناسکاران)2111 ،
(جدول.)3

همکاری ،فرهنرگ توانمنردسرازی افرراد ،سیسرتمهرای
اطالعرراتی کارآمررد را برره عنرروان قابلیررتهررای چررابکی

مدل شريفی و ژانگ

و وان اویرن،2001 ،

ازنظر شریفی و ژانگ ( ،)2002چابکی از دو عامرل

ایروانرری و کریشررناموترروری ،2007 ،روون و منهررارد،

اصلی تشکیل میشود)2 :پاسخ به تغییررات بره بهتررین

 ،2020ویسه و همکاران.)2021 ،

روش و در زمررران مناسرررب  )2کشرررف تغییررررات و

سازمانی شناسایی کردهانرد .هرو

بهره برداری از مزایرای تغییررات برهعنروان فرصرتهرا.
شریفی و ژانرگ ضرروریات اصرلی بررای چرابکی هرر

مبانی نظری پژوهش
مدل های متعددی برای چابکی سرازمان ارائره شرده
است که در زیر به مهمترین آنها اشاره میشود.
مدل شارپ و همکارانش
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سازمانی را احساس کردن ،دریافت کرردن و پریشبینری
کردن تغییرات در محیط کسب و کرار مریداننرد .مردل
شریفی و ژانگ مشتمل بر سه بخرش عمرده مریباشرد:
بخش اول ،محرکهای چابکی مری باشرد کره تغییررات
موجود در محیط کسبوکار هسرتند کره شررکت را بره
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یافتن جایگاه جدید در انجام کسب و کار و نیرز یرافتن

پایان مردل ،توانمنردسرازهای چرابکی قررار دارنرد کره

مزیت رقابتی تحریب و ترغیب مریکننرد .قابلیرتهرای

به عنوان ابزارهای دستیابی به قابلیت های چرابکی عمرل

چررابکی ،دومررین قسررمت از ایررن مرردل اسررت کرره

میکنند؛ توانمندسازها را در چهار عرصه مهم از محریط

سرفصل های اساسی توانایی های الزم برای واکرنش بره

تولیدی و خدماتی مریتروان یافرت :سرازمان ،کارکنران،

تغییرررات را مجسررم مرریسررازند (قابلیررتهررایی چررون

فناوری و نوآوری (جدول.)1

شایستگی ،انعطافپرذیری ،سررعت و پاسرخگویی) .در
جدول  - 2مدل چابکی شارپ و همکاران
سال

نام مدل

اجزای مدل


پايههای مدل



توانمندسازهای

تولید ناب در کالس جهانی
تغییر مداوم
پاسخ سریع
بهبود کیفیت
مسئولیتپذیری اجتماعی
تمرکز بر کل مشتریان
بنگاه مجازی
ساخت سریع نمونه اولیه

مدل

مهندسی همزمان
افراد منعطف و چند مهارته
مدل شارپ و همکاران

2111

بهبود مداوم
کارگروهی
مدیریت تغییر
فناوری اطالعات
توانمندسازی
شایستگیهای کلیدی


خروجیهای

تولید چابب
تولید مبتنی بر پاسخ سریع

مدل

تولید جهانی
تولید مبتنی بر خواسته انبوه مشتری
بهرهوری و کیفیت
منبع( :شار  ،ایرانی و دزای)2111 ،
جدول  - 3مدل يوسف و همکاران
سال

نام مدل

مدل يوسف و همکاران

2111

اجزای مدل


مدیریت شایستگیهای اساسی



سازمان مجازی



توانایی پیکربندی مجدد



سازمان دانشمحور

منبع( :یوسف ،سرحدی و گوناسکاران)2111 ،
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جدول  - 4مدل چابکی شريفی و ژانگ
نام مدل

اجزای مدل

سال

 محرکهای چابکی

نیاز به چابب شدن
تالش استراتژیب برای چابب شدن
استراتژی چابکی

 قابلیتهای چابکی

پاسخگویی
شایستگی

مدل شريفی و ژانگ

انعطافپذیری

2002

سرعت
 تأمین کنندگان چابکی

ابزارها و شیوههای عملی
سازمان
تکنولوژی
افراد
نوآوری

منبع( :شریفی و ژانگ)2002 ،

شکل  - 1مدل مفهومی چابکی شريفی و ژانگ
فراهمکنندههای چابکی

محرکهای چابکی

قابلیتهای

چابکی

اقدامها
ابزارها

پاسخگویی

روشها

نیاز به چابب شدن

شایستگی
تصمیم استراتژیب برای چابب
شدن

سازمان

انعطافپذیری

فناوری
نیروی انسانی

سرعت

نوآوری

راهبرد چابکی

منبع( :شریفی و ژانگ)2002 ،

اولیرره چررابکی کرره شررامل ابعرراد سرررعت ،پاسررخدهرری،

مدل فتحیان و شیخ
در مقالرره فتحیرران و شرریخ ( ،)2322برررای توسررعه

انعطاف پذیری ،توسعه شایستگی ،بهبرود محصروالت و

قابلیت های چابکی در سازمان ها ،مردلی پیشرنهاد شرده

خدمات و غنیسازی مشتری میباشد ،ارائهشرده اسرت

است .که با مطالعه مدلها و شاخصهای مختلف ،مدل

(جدول .)5
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جدول  - 5مدل چابکی فتحیان و شیخ
سال

نام مدل

اجزای مدل
 سرعت

سرعت انجام وظایف
سرعت تصمیمگیری

 پاسخ دهی

پاسخ به فشار رقبا
پاسخ به تغییرات محیط

 انعطافپذیری

فرآیند
افراد
ساختار سازمانی

مدل فتحیان و شیخ

تکنولوژی

2322
 توسعه شایستگیها

توسعه منابع انسانی
توسعه ارتبا با محیط

 بهبود محصوالت و

تنوعپذیری محصوالت و خدمات
کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات/تولید محصول

خدمات
 غنیسازی مشتری

بهبود کانال
شناسایی نیاز مشتری
ارائه خدمات مطلوب به مشتری

منبع( :شیخ و فتحیان)2322 ،

دریب کار پژوهشی ،اصول کلی طراحی سرازمان چابرب

مدل آمبروس و موريال
کریسررتوفر آمبررروس 20و دیرران مرروریال،)2001( 22

را مشتمل بر  7مورد میدانند (جدول .)1

جدول  6مدل چابکی آمبروس و موريال
نام مدل

سال

آمبروس و موريال

اجزای مدل

2001



راهبرد منبع یابی



مدیریت منابع



رهبری



فرایند محوری



ساختار بدنی



آمادگی برای تغییر

منبع( :رضائیان)2312 ،
مدل تورنگ لین و همکاران

تأمین است .آنها بیان میکنند که شرکتهای مختلف برا

تورنگ لین 22و همکاران ( ،)2001عواملی را بررای

ویژگیها و در وضعیتهای مختلف تغییررات متفراوتی

چابکی در نظر گرفتهاند .به نظر آنها مهرمتررین محررک

را که خاص خودشان است تجربه میکنند که مریتروان

چابکی تغییر می باشد و آن ها معتقدند که ابهرام و عردم

این تغییرات را در نیازهای مشتری ،مالک هرای رقرابتی

اطمینان دلیل اصلی شکست سازمان هرا و زنجیرره هرای

بررازار ،تغییررر تکنولرروژیکی سررریع و تغییررر در عوامررل
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اجتمرراعی دنبررال کرررد .از طرفرری سررازمان چابررب برره

(لین ،چیو و چو( )2001 ،جدول .)7

قابلیتهایی برای پاسخگویی به این تغییررات نیراز دارد
جدول  - 7مدل چابکی تورنگ لین و همکاران
نام مدل

سال

اجزای مدل

مدل تورنگ لین و همکاران

2001

 محرکهای چابکی

نیاز مشتری
مالک رقابت
بازار
نوآوری تکنولوژیکی

 قابلیتهای چابکی

پاسخگویی
شایستگی
انعطافپذیری
سرعت

 توانمند سازهای چابکی

روابط مشارکتی
یکپارچگی فرآیندها
یکپارچگی اطالعات
احساس کردن بازار و مشتری

منبع ( :لین ،چیو و چو)2001 ،

نیاز دارد که انعطافپرذیری ،شایسرتگی ،پاسرخگویی و

مدل تی سنگ و همکاران
این الگو از تلفیق نظرات گلدمن و همکاران ،مردل

سرعت از آن جمله اند .همچنین الزمره دسرتیرابی بره

یوسف و همکاران و مدل شریفی و ژانگ بهدستآمرده

چابکی سازمانی ،بازبینی و اصالح راهبردهرا و واکرنش

است .بر اساس مردل ارائره شرده هردف یرب سرازمان

نسبت بره فنراوری و امکانرات کراری اسرت و در ایرن

چابب عبارت اسرت از غنری سرازی و ترأمین نیازهرای

راستا به توانمندسازهای متنوعی نیاز است تا بره کمرب

مشتریان و کارکنان .هرمچنرین تغییرر مهرمتررین عامرل

آنها ،به محیط و الزامرات متغیرر آن واکرنش نشران داده

محرک چابکی است و این تغییر را عمردتاً در نیازهرای

شود .قسمت پایانی این الگو عبارت است از حساسریت

مشتری ،بازار ،مالک های رقابت ،فناوری و مثلفره هرای

نسبت به برازار و مشرتری ،یکپارچرهسرازی اطالعرات،

اجتماعی می توان مشاهده کرد .از طرفی سازمان چابرب

یکپارچهسازی فرایندها و روابرط همیارانره و مشرارکتی

برای مقابله با این تغییرات ،به مجموعهای از قابلیرتهرا

(شریفی و ژانگ( )2002 ،شکل .)2
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شکل  - 2مدل مفهومی چابکی سازمان تی سنگ و همکاران
محرکهای چابکی (رقابت ناپایدار در محیط کسب و کار)
فناوری مثلفههای

نیازمندی هرای مشرتری

اجتماعی

مالکهای رقابتی بازار

اهداف سازمان چابب
غنی سازی و ارضای مشتریان برحسب
هزینه

پاسخگویی

ثبات

زمان

شایستگی

عملکرد

سرعت

انعطافپذیری

ارکان و توانمند سازهای چابکی
حساسرریت نسرربت

یکپارچهسازی

یکپارچهسازی

اطالعات

فرایندها

به مشتری و بازار

روابط و تعامالت
مشارکتی

منبع( :تی سنگ و همکاران)2022 ،

پژوهشی با عنوان " تعیین رابطه هوش سازمانی و

در این پژوهش از مولفههای قابلیت چابکی مدل
شریف و ژانگ استفاده شده است که عبارتند از:
 -2پاسخگویی :23به توانایی تشخیص تغییرات و
واکنش سریع و بهرهجویی از آنها اشاره دارد.
 -2شایستگی :21که بر توانایی کسب اهداف و
مقاصد سازمان داللت دارد.

چابکی سازمانی در بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد" توسط قمری و همکاران ( )2311انجام
گرفت .نتایج این پژوهش بدین شرح بود -2 :بین
هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستانها رابطه
معنیدار وجود داشت -2 .بیشترین سهم در تعیین

 -3انعطافپذیری :25یا همان قابلیت سازگاری

چابکی را مثلفههای چشمانداز راهبردی ،فشار عملکرد

است که عبارت است از توانایی برای جریان دادن به

و اتحاد و توافق داشتند -3 .میانگین چابکی

فرایندهای مختلف و کسب اهداف مختلف ،با استفاده

بیمارستانهای مورد مطالعه کمی باالتر از حد متوسط

از امکانات و تسهیالت یکسان.

است.

 -1سرعت :21عبارت است از توانایی انجام

پژوهشی با عنوان "سنجش رابطه چابکی سازمانی

فعالیتها در کمترین زمان ممکن (باباییان و رضایی،

و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانههای مرکزی

 ،2313ص.)21 :

دانشگاههای تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در

پژوهشهای چندی در این خصوص انجام گرفته
است که به بعضی از آنها در زیر اشاره میشود

سط

شهر تهران" توسط محمودانی ( )2313انجام

گرفت .نشان داد  -2بین متغیر چابکی سازمانی و
عملکرد

شغلی

کتابداران
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مرکزی
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دانشگاههای تابعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بین چابکی سازمانی و رضایت شغلی در مثسسه

شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه

اعتباری ثامن وجود دارد.

بهصورت مثبت و مستقیم است -2 .بین چابکی

آقایی و آقایی ( )2312در پژوهشی با عنوان ارائه

سازمانی و مثلفههای آن و عملکرد وظیفهای و زمینهای

الگوی مفهومی چابکی سازمانی  5مولفه عوامل

کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تابعه وزارت

سازمانی ،عوامل انسانی ،عوامل راهبردی و عوامل

علوم ،تحقیقات و فناوری شهر تهران رابطه معناداری

فناورانه را به عنوان عوامل اصلی تشکیل دهنده الگوی

وجود دارد و این رابطه بهصورت مثبت و مستقیم است.

مفهومی چابکی سازمانی معرفی کردهاند.

 -3چابکی سازمانی کتابخانههای مورد مطالعه در حد
مطلوب و باالتر از سط متوسط است.
پژوهشی با عنوان "بررسی ارتباط بین هوش
سازمانی با چابکی سازمان در بانک توسعه و

نیبپور و سالجقه ( )2312در پژوهشی با عنوان
بررسی وضعیت چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی
شهر کرمان مشخص ساختند که سط چابکی سازمانی
سازمانهای مزبور باال میباشد.

صادرات ايران استان تهران" توسط حقی ()2313

جلودار و جلودار ( )2310در پژوهشی با عنوان

انجام گرفت .نتایج این پژوهش به این شرح بود-2 :

چابکی سازمانی:سرعت پاسخگویی وانعطافپذیری

سازمان مورد تحقیق از وضعیت مطلوب هوش سازمانی

سازمانی مشخص ساختند سازمانهای یادگیرنده و

و چابکی سازمان برخوردار نیست -2 .بین هوش

مجازی با رویکرد جدید به دلیل داشتن ویژگیهای

سازمانی و چابکی سازمان در بانب توسعه و صادرات

سازمان چابب موفقتر از سازمانهای سنتی بوده و بهتر

رابطه معناداری وجود دارد.

و سریعتر میتوانند خود را با محیط پیرامونی خود

پژوهشی با عنوان "ارائه الگوی مفهومی چابکی

سازگار سازند.

سازمان" توسط آقایی ( )2313با هدف بررسی مفهوم

پژوهشی با عنوان "رابطه استراتژی چابکی،

چابکی و مثلفههای تأثیرگذار بر آن در محیطهای

سازمان چابک و نیروی کار چابک در اورژانس

سازمانی انجام گرفت .نتیجه این پژوهش که با استفاده

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران" توسط

از روش کتابخانهای و مروری بر کلیه مدلها و مقاالت

ادیبیفر و وظیفهدوست ( )2321انجام گرفت .نتایج این

حوزه چابکی از سال  2000به بعد صورت گرفت

پژوهش نشان داد که رابطه اساسی بین مدیریت

حاکی از آن است که الگوی مفهومی چابکی سازمان در

استراتژیب با تأکید بر چابکی کار و چابکی نیروی کار،

برگیرنده مثلفههای اساسی بهصورت زیر است :عوامل

وجود دارد .همچنین چابکی که با آموزشهای مدیریتی

سازمانی ،عوامل انسانی ،عوامل راهبردی و عوامل

به همراه باشد تأثیر بسزایی بر مشخصههای کار و

فناورانه.

عملکرد چابب کارکنان خواهد داشت.

پژوهشی با عنوان "رابطه بین چابکی سازمان و

پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه بین چابکی

رضايت شغلی کارکنان در مؤسسه اعتباری ثامن"

سازمانی و رضايت شغلی کارکنان سازمانهای

توسط پوراسدی ( )2313انجام گرفت .نتایج این

دولتی شهر کرمان" توسط نیب پور و سالجقه

پژوهش نشان میدهد که رابطه معنادار ،مثبت و قوی

( )2321انجام گرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که
بین چابکی سازمانی و زیر متغیرهای آن یعنی
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پاسخگویی ،شایستگی ،انعطافپذیری و سرعت در کار

شایستگی و پاسخگویی عنوان میکنند.
شهرداری سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی

با رضایت شغلی رابطهای معنادار وجود دارد.
الفت و زنجیرچی ( )2322در پژوهشی با عنوان

است که اداره و مسئولیت و مدیریت امور شهری را با

مدلی برای چابکی سازمانی در صنعت الکترونیب ایران

مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به

نشان دادند ،موثرترین سازهها بر چابکی مدیریت

منظور ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی و وضع و

کیفیت فراگیر ،مدیریت فناوری و تولید ناب میباشند.

اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندیهای مشترک

در ضمن هماهنگی بین اجرا و پیادهسازی این سازهها

محلی فعالیت نماید و هزینه خدماتی را که به آن

به شکل معنیداری با چابکی ارتبا دارد.

واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادالنه بین سکنه

پژوهشی با عنوان "وضعیت چابکی بیمارستانهای

شهر و استفادهکنندگان از خدمات تقسیم نماید.

شهر اصفهان" توسط یار محمدیان و همکاران ()2322

عملکرد این سازمان به خاطر تنوع خدمات

انجام گرفت .نتایج این پژوهش که با استفاده از

فرهنگی ،اجتماعی ،شهری ،رفاهی ،عمرانی ،نظارتی

پرسشنامه چابکی با  12سثال در مقیاس لیکرت در

مختلفی که دارد ،از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار

نمونه روسای بخشهای اداری مالی ،بخشهای درمانی،

است .لذا هدایت مناسب نیروی انسانی در آن،

پاراکلینیب و سرپرستاران چهار بیمارستان شهر اصفهان

سازوکارهای مناسب و مهم مدیریتی میتواند در ارتقا

صورت گرفت ،به این شرح بود :بین میانگین چابکی

عملکرد آن اثرگذار باشد .با توجه به مطالب مطروحه

بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان تفاوت معناداری

در باال ،هدف از این پژوهش بررسی وضعیت چابکی

وجود داشت ()P<0/0001؛ ولی بین میانگین چابکی

سازمانی در کارکنان مناطق  22گانه شهرداری و ارائه

بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معناداری

راهکارهایی برای ارتقا چابکی سازمانی در سازمان

مشاهده نشد ( .)P>0/5چابکی بیمارستانهای مورد

مزبور است.

مطالعه اعم از خصوصی و دولتی رو به باالست و
بهمنظور ارتقای چابکی بیمارستانها ،استفاده از

روششناسی پژوهش

استراتژیها و راهکارهایی چون استقرار سازمان

این پژوهش از نظر هدف کاربردی ،از نظر نحوه

منعطف ،برونسپاری تأمین و خدمات ،توسعه حرفهای

اجرا و دست کاری متغیرها ،توصیفی از نوع پیمایشی

کارکنان و آمادگی برای مواجهه با تغییرات محیطی الزم

است .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان مناطق

است.

مختلف شهرداری تهران می باشد که مشتمل بر 21317

جعفرنژاد و زارعی ( )2321در مطالعهای عوامل

میباشند و با کمب گرفتن از جدول کرجسی و مورگان

درونسازمانی موثر بر چابکی سازمانی را فرهنگ

حجم نمونه الزم  377برآورد شد .و روش نمونهگیری

فرهنگ

روش چند مرحلهای بود به این ترتیب که ابتدا از روش

مشتریمداری ،رهبری آیندهنگر و هدفگرا ،توانایی

نمونهگیری خوشهای استفاده شد .به این ترتیب که

حل مساله ،توانمندسازی و بهبود نیروی انسانی ،توجه

مناطق شهرداری مورد بررسی مشتمل بر  22منطقه

به مساله انگیزشی کارکنان ،کار تیمی و خالقیت

میباشند هر کدام یب خوشه در نظر گرفته شدند.

کارکنان ،اثربخشی واحد تحقیق و توسعه ،نحوه کارکرد

سپ

از هر منطقه یا هر خوشه به روش نمونهگیری

واحد تحقیق و توسعه ،انعطافپذیری ،سرعت،

طبقهای و متناسب نمونهها انتخاب و پرسشنامهها به

مشارکتی،

فرهنگ

مخاطرهپذیری،
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و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای

نمونهها توزیع گردید.

کرونباخ استفاده شد که عدد  00101بدست آمد.

ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها در این
پژوهش ،پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی که در

قابل ذکر اینکه چابکی سازمانی و مولفههای

پژوهش نیبپور و سالجقه ( )2312هم به کار گرفته

تشکیل دهندهاش در پرسشنامه در جدول شماره  2به

شده بود ،روایی محتویی و صوری پرسشنامه تعیین شد

شرح زیر سنجیده شدهاند.

جدول  - 8ابعاد چابکی سازمانی و نحوه سنجش آنها
ردیف

ابعاد چابکی سازمانی

شماره سوالها

2

پاسخگویی

1-3-2-2

2

شایستگی

2-7-1-5

3

انعطافپذیری

22-22-20-1

1

سرعت

21-25-21-23

قابل ذکر اینکه دادههای حاصل از پژوهش با کمب

يافتهها

نرمافزار آماری  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

برای بررسی و آزمون فرضیات پژوهش ،ابتدا نرمال

و نتایج پژوهش با کمب شراخصهرای آمرار توصریفی

بررودن دادههررای جمررعآوری شررده بررا کمررب آزمررون

میرانگین ،میانرره ،انحرراف معیررار و شراخصهررای آمررار

کولموگروف  -اسمیرنوف بررسی شد .که نتایج بررسی

استنباطی مثل آزمون  tو آزمون فریردمن اسرتفاده شرده

نشان داد ،دادههای جمرعآوری شرده نرمرال مریباشرند

است.

(جدول .)2
جدول  - 9نتايج بررسی نرمال بودن دادههای جمعآوری شده
عوامل اصلی

چابکی سازمانی

متغیرها و مولفه های تشکیل دهنده آنها

آماره کولموگروف  -اسمیرونوف

پاسخگویی

20215

شایستگی

20272

انعطافپذیری

20121

سرعت

20212

برای پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی برر اینکره

مقدار میانگین واقعی تمامی ابعراد از میرانگین مفرروج

وضعیت چابکی سازمانی در مناطق  22گانره شرهرداری

باالتر است .بنابراین ،میانگین چرابکی سرازمانی منراطق

تهرران چگونره اسرت از آزمرون  tترب نمونره اسرتفاده

 22گانه شهرداری تهران باالتر از میرانگین فررج شرده

کردیم .مقادیر آزمون نشران داد کره در سرط اطمینران

است ،می توان گفت فرج  HOمبنی بر عدم تفاوت دو

 0/15و سط خطای کروچکتر از  0/05تفراوت آمراری

میانگین واقعی و مفروج رد شده است (جدول شماره

معنی داری بین دو میرانگین واقعری و مفرروج وجرود

.) 3

دارد .ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از این جردول،
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جدول  - 11نتايج آزمون  tتک نمونه چابکی سازمانی و مولفههای تشکیل دهندهاش در کارکنان مناطق  22گانه شهر تهران
ابعاد /شاخص

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

چابکی سازمانی

377

3/2111

0/1173

0/0122

پاسخگویی

377

3/2125

0/1121

0/0152

شایستگی

377

3/2213

2/0232

0/0171

ذیری

377

3/2021

0/1152

0/0110

سرعت

377

3/2210

0/1553

0/0131

ابعاد /شاخص

میانگین نظری
t

درجه آزادی

سط معناداری

فاصله اطمینان 0/15

تفاوت میانگین

کرانه باال

کرانه پایین

چابکی سازمانی

1/722

371

0/000

0/2111

0/2730

0/1202

پاسخگویی

3/771

371

0/000

0/2121

0/2227

0/3722

شایستگی

1/221

371

0/000

0/2213

0/2521

0/1202

انعطافپذیری

3/213

371

0/000

0/2021

0/0711

0/3221

سرعت

2/127

371

0/000

0/2251

0/0020

0/2501

مناطق  22گانه شهرداری تهران در شرایط نسبتا مطلوبی

برای تعیین وضعیت چابکی سازمانی از طیف نانلی

قرار دارد.

استفاده شده که نترایج آن مبرین ایرن اسرت کره سرط
چابکی سازمانی در کارکنان شرهرداریهرای منراطق 22

برای الویتبندی ابعاد چابکی سازمانی نیز از آزمون

گانه شهر تهران در  21/1از کرل مروارد مطلروب35/2 ،

فریدمن استفاده شد که نتایج آن نشان داد ،با اسرتناد بره

درصد از کل موارد نسبتا مطلوب 21/2 ،درصرد از کرل

مقادیر آزمون کای دو ( )27/121کره در سرط خطرای

موارد نسبتا نرامطلوب و در نهایرت در  21/3درصرد از

 0/05معنیدار است ،بایرد گفرت کره برا اطمینران 0/15

کل موارد مورد مطالعه در سط نرامطلوب قررار دارد و

میانگین رتبههای ابعاد چابکی سازمانی یکسران نیسرت.

با توجه به نتایج بدست آمده در کل میتروان ایرنگونره

بر طبق نتایج باالترین رتبه مربو بره مولفره و کمتررین

ابراز داشت که وضرعیت چرابکی سرازمانی در کارکنران

رتبه مربو به میباشد (جدول شماره .)1

جدول  - 11نتايج آزمون فريدمن برای الويتبندی ابعاد و مولفههای چابکی سازمانی
ابعاد

میانگین رتبه

2

شایستگی

3/21

2

انعطافپذیری

3/22

3

پاسخگویی

2/12

1

سرعت

2/15

تعداد

377

مجذور کای

27/211

درجه آزادی

3

سط معناداری

0/002

 22گانه تهران در شرایط نسربتا مطلروب قررار دارد .بره

بحث
همانگونره کره نترایج پرژوهش مشرخص سراخت،

عبارتی بهتر توانایی تطرابق ادارات مرذکور برا تغییررات

وضعیت چابکی سرازمانی در ادارات شرهرداری منراطق

محیطرری ،سرررعت و انعطرراف در تغییررر شرررایط محرریط
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سازمان ،خدمات جدید و سریعترر منطبرق برا نیازهرای

سرازمانی را در دانشررگاههرای دولترری در اسرتان فررارس

جدید مشتریان در سط نسبتا مطلوبی قرار دارد .یعنری

بررسی کرده است ،و به ایرن نتیجره رسریده اسرت کره

سازمانهای مزبور از نظر حرکت سریع ،چاالک ،فعرال،

میررزان اسررتفاده از مولفررههررای چررابکی سررازمانی در

توانایی حرکت به صورت سریع و آسران و قرادر برودن

دانشگاههای مزبرور در سرط کمترر از متوسرط اسرت،

به تفکر بره صرورت متهورانره و برا روش هوشرمندانه،

متفاوت است .شاید تفاوت حاصله را بتوان با توجه بره

واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیرقابرل پریشبینری،

تفاوت محیط دو پژوهش تفسیر کرد .به عبرارتی دیگرر

استفاده از آن تغییررات بره عنروان فرصرتهرایی بررای

در ادارات منرراطق  22گانرره شررهرداری در مقایسرره بررا

پیشرفت در شرایط متوسطی قرار دارد.

دانشگاههای مورد بررسی به دلیل تنو پذیری فعالیتهرا

شاید بتوان دلیل فاصله و اختالف وضعیت چرابکی

و استفاده از روشهای نوین خردماترسرانی و ارتبرا

سررازمانی ادارات مزبررور را تررا سررط خیلرری مطلرروب

متقابل موثرتر با مشرتری و کرار تیمری بهترر تطرابق برا

اینگونه توضی داد ،طبق بررسی مبانی نظری و ادبیات

تغییرات بر اساس نیاز مشتری بهتر و مناسبتر صرورت

موجود و پژوهشهای صورت گرفته اعم از سواری 27و

پذیرفته است.

همکاران ( ،)2023چیانگ 22و همکاران ( ،)2022آرتترا

همچنین بررسی ابعاد و مولفههای چابکی سرازمانی

و گیاتچی ،)21( 21آبسی 30و همکاران ( ،)2023حیدری

از نظر اهمیت و الویت درجه نشان داد در سازمانهرای

و همکاران ( )2313سازمانهرای چابرب سرازمانهرایی

مورد بررسری بره ترتیرب شایسرتگی ،انعطرافپرذیری،

هستند که به طور مداوم محرکهای تغییر در محریط را

پاسخگویی و سرعت دارای الویتهرای اول ترا چهرارم

شناسایی کرده و هرمچنرین بررای مقابلره و مواجهره برا

میباشند.

تغییرات و چالشهرای پریش رو مکرانیزمهرای مروثر و
اسررتراتژیهررای مرروثر دارنررد برره عبررارتی بهتررر از

نتیجهگیری

استراتژیهای موثر جهت منعطف بودن و همگام برودن

با توجه بره ایرنکره وضرعیت جرابکی سرازمانی در

با تغییرات بهره میگیرند ،مثل یکپارچه کرردن سرازمان،

مناطق  22گانه شهرداری تهران در حد نسربتا مطلروب

اجرای متقارن فعالیتها ،وجود اطالعات قابل دسرترس

است ،الزم است مدیران سازمانهای مرذکور برا انجرام

برررای کارکنرران ،ترریمسررازی ،بکررارگیری تکنولرروژی،

اقدامات اساسی در ایرن خصروص از جملره شناسرایی

محصوالت با ارزش افزوده ،روابط بر اساس اعتمراد برا

تغییرات و فرصتها و پاسرخ سرریع و کسرب بهرره از

مشتریان ،آموزش و بهبود مستمر و رضایت کارکنان.

تغییرات و تبدیل تغییررات مزبرور بره فرصرت ،کسرب

لذا الزم است مدیران سازمانهای مزبور با برازبینی

تواناییهای کنشگری و پیش کنشگری برای مقابله برا

سیاستهای کرالن و برنامرههرای اسرتراتژیب سرازمان

تغییرررات مزب رور و منعطررف بررودن و منطبررق بررودن بررا

راهبردهای اجرایی را در خصوص موارد مرذکور اجررا

تغییرات به روز در ارتقای کیفیت سازمانهای خود گام

نموده و سازمان را در دسرتیابی بره سرطوح براالتری از

بردارند.

چابکی سازمانی و دستیابی به مطلوبتررین شررایط در
این زمینه کمب رسانند.

با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادات زیر به مدیران
توصیه میگردد.

قابل ذکر اینکه نتایج پژوهش در این خصروص برا
پژوهش باقری و همکاران ( )2313که وضعیت چرابکی
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 توجه مسئولین به آموزش مستمر مهارتهای
گوناگون ،آموزش کارکنان در مواجهه با شرایط و

پایاننامه کارشناسیارشرد دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد
ساوه میباشد.

پردی

موقعیتهای متغیر برای کمب بهبود وضع آتی.
 توجه مدیران به طراحی درست فرآیندها  ،ارزیابی
دورهای فرآیندها ،سهولت در فرآیند انجام کار و
همچنین یکپارچگی بین افراد ،فناوری و سازمان.
 آموزش کار تیمی و تکنیبهای مربو

به آن،

تشکیل تیمهای راهبری چند مهارته ،حرکت مدیران
به سمت تیمسازی و کارهای مشارکتی با اهرم
نمودن قابلیت فناوری اطالعات.

منابع
ادیبیفرد ،شادی ،وظیفهدوست ،حسین.)2322( ،
رابطه استراتژی چابکی ،سازمان چابب و نیروی کار
چابب در اورژان

بیمارستانهای دانشگاه علوم

پزشکی تهران ،مجله نظام سالمت.51-11 ،)22(2 ،
ایرانزاده ،سلیمان ،مصباحی جهرمی ،نگار السادات،
شکری ،عبدالحسین ،ابراهیمی ،رحیم ( .)2315بررسی

 اختصاص بودجه و زمان بیشتر به مدیریت منابع

رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهرهوری کارکنان شرکت

انسانی ،جهت آمادهسازی کارکنان برای سازگاری با

بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی ،مدیریت بهرهوری،

تغییرات و تحوالت غیرقابل پیشبینی و کسب

سال دهم ،شماره  ،32ص .215-227

مزایای رقابتی.
 برگزاری مانورهای دورهای در شهرداری جهت
آمادهسازی کارکنان برای پاسخگویی به تغییرات در
حجم خدمات و ارائه خدمات مثثر و سریع به
مشتریان.
 با توجه به اینکه شهرداری سازمان خدماتی است و

آقایی ،میالد ،آقایی ،رضا .)2313( ،ارائه الگوی
مفهومی چابکی سازمانی .فصلنامه رشد فناوری .سال
دهم ،شماره سی و نهم.15-32 ،
آقایی ،میالد؛ آقایی ،رضا .)2313( ،ارائه الگوی
مفهومی چابکی سازمانی .فصلنامه رشد و فناوری20 ،
(.37-13 ،)31

ارائه خدمات متنوع اجتماعی ،فرهنگی ،شهری،

باباییان ،علی ،رضایی ،انسیه .)2313( ،تحلیل ارتبا

حمل و نقل و  ...به عهده این ارگان مهم است ،لذا

ساختار سازمانی ناجا با چابکی سازمانی در ارائه

الزم است با ارائه فرمهای نظرسنجی در مکانهای

خدمات انتظامی (مورد مطالعه :داانشگاه علوم انتظامی).

عمومی تفریحی و شهری ،همچنین ایجاد

فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی .سال نهم.22-2 :

سایتهای مناسب جهت نظرسنجی از عامه مردم،

باقری کراچی ،امین ،عباسپور ،عباس ،آقازاده،

این سازمان خود را برای پاسخگویی سریع و منطبق

احمد،

محمدرضا،

با نیازهای مشتریان خود که همان شهروندان

(.)2313میزان کاربست مولفههای چابکی سازمانی در

هستند ،آماده سازد.

دانشگاهها ،استراتژیهای آموزشی در علوم پزشکی،

رحیمیان،

حمید،

مهرگان،

شماره هفتم ،جلد اول.32-25 ،
جعفرنژاد ،ا ،زارعی ،ع .)2321( ،بررسی نقش

تشکر و قدردانی
در پایان پژوهشرگران از همکراری کلیره مردیران و

عوامل درونسازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل

روسای مناطق  22گانه شهرداری تهرران کره در تحقرق

سازمانهای فعلی به سازمانهای چابب در صنایع

این پژوهش نقش اساسری داشرتند ،تشرکر و قردردانی

الکترونیب و مخابرات کشور ،نشریه فرهنگ مدیریت،

مینمایند .قابل ذکر است که مقاله مذکور مستخرجره از

شماره  ،20ص.17
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دولتی و غیردولتی شهر تهران .فصلنامه رهبری و

حقی ،حسینعلی .)2313( ،بررسی ارتبا

هوش سازمانی با چابکی سازمان در بانب توسعه و
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کشتیدار ،محمد ( .)2315ارائه مدل چابکی سازمانی بر

نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی ورزشی.
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