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 چکيده

 ناشيي  واقعيت اين. شود مي تر مشكل و مشكل ها سازمان بقاي و موفقيت به يابي دست يكم و بيست قرن شروع با همزمان
 تغيييرات   موفق مديريت براي ها سازمان. است آن اصلي خصوصيات از يكي «تغيير» كه است جديدي تجاري عصر ظهور از

 شيديد  رونيد . دارنيد  نياز پذيري انعطاف و سرعت به بازار  جديد هاي فرصت به دستيابي و جديد راهبردهاي و ساختارها تلفيق
 بنيا   جدييدي  پيارادايم  و داده نشيان  نياتوان  سيازمان  هاي چالش با رويارويي در را گذشته هاي ديدگاه و رويكردها تغييرات 

 در اطالعيات  فنياوري  حاضر  عصر در همچنين. است كرده معرفي موفقيت به رسيدن و چالش با رويارويي براي را «چابكي»
 هيا  سازمان در اطالعات فناوري. نيست كمتر صنعتي انقالب از آن اهميت كه است نوين انقالبي ايجاد حال در جهان سرتاسر

 كه هايي حوزه از يكي. روند مي شمار به ها سازمان براي موفقيت اوليه شروط از همگي كه گذارند مي تاٌثير هايي شاخص بر
 و فنياوري  ادغيا   بيا  تيا  خواهيد  ميي  سيازمان  از چابكي. است سازمان چابكي بپذيرد  فناوري اين از فراواني تاثيرات تواند مي

 پييش  و مدا  تغييرات داراي كه بازاري محيط در مشتريان متغير نيازهاي به تا كند شتاب و عجله ارتباطي زيربناي با كاركنان
 فرهني   پرتو در سازماني چابكي بر اطالعات فناوري تاًثير بررسي حاضر پژوهش از هدف. دهد نشان واكنش است نشده بيني

 .است سازماني

 .سازماني فرهن  اطالعات  فناوري سازماني  چابكي :کليد واژگان

 

 مقدمه
سرعت شايد مهم ترين ثروت در هزاره سو  و عصر جديد موسو  به عصر اطالعات باشد. در اين محيط آشفته )نامطمئن و 

و سازمان ها در آن مشغول فعاليت هستند و ويژگي اساسي اين محيط تغيير و عد  اطمينان مي باشد   متغير( كه شركت ها
 يكي از مهم ترين فاكتورهاي بقا و پيشرفت چابكي آن هاست.
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براي كاستن زمان پاسخگويي و بهبود انعطاف پذيري بايد شكل كامالً جديدي از سازمان ها بوجود آيند. سازمان هاي مجازي 
 ونه كاملي از سازمان هاي چابك بوده كه امروزه با سرعت بااليي در حال شكل گيري هستند. نم

امروزه با توجه به اهميت و گسترش به كارگيري فناوري اطالعات  بسياري از سازمانها شاهد بروز مشكالت و تناقضاتي در 
گذاري در زمينه فناوري اطالعات مي باشند.  سرمايهرابطه با عد  برآورده شدن نيازهاي كسب وكار با توجه به حجم باالي 

كار است. از طرفي فناوري  و يكي از داليل اين تناقض عد  وجود همسويي بين راهبرد فناوري اطالعات و راهبرد كسب
ا . لذات شده و بر چابكي تأثيرگذار استكند كه موجب پاسخگويي بهتر نسبت به تغييراطالعات زير ساختي را فراهم مي

روي مديران تبديل شده  هاي پيش همسويي راهبرد فناوري اطالعات و راهبرد كسب وكار با چابكي سازماني به يكي از دغدغه
 .(9533تقي زاده  ) است

 

 مباني نظری 

 چابکي سازماني 
به طور هم زمان سازمان هاي توليدي از دو جهت با چالش هايي روبرو مي باشند. از يك طرف  تكنولوژي ها و فلسفه هاي 

وليدي براي منسوخ كردن تكنولوژي و فلسفه هاي موجود پديدار مي شوند. از سوي ديگر  مشتريان امروزه در جديدتر و نوين ت
جهت ارتقاي تقاضا براي محصوالت و خدمات جديد در يك دوره زماني كوتاه حريص تر و تهاجمي تر هستنددر واقع اين دو 

ار مي باشد. به طوري كه عد  قطعيت/ تغيير در محيط كسب چالش بيانگر عد  قطعيت و افزايش تغييرات در محيط كسب و ك
و كاري براي مدت زمان طوالني موضوع اصلي تحقيقات و پژوهش هاي مديريتي بوده است. تامپسون بيان مي كند كه يكي 

نند كاوش و از مهم ترين وظايف براي هر سازماني  مديريت عد  قطعيت ها مي باشد. داكر مفهو  فعاليت هاي كارآفرينانه ما
 تكاپو براي تغيير  پاسخ گويي به تغيير و بهره برداري را به عنوان فرصت هاتوصيف كرد.

همان طور كه هاين اشاره كرد  در اينجا چيزي تازه در رابطه با تغيير وجود ندارد؛ اما تغييرات امروزي در سرعت بسيار باالتري 
د  قطعيت در محيط كسب و كار اصلي شكست ها در صنايع توليدي از هميشه در حال صورت پذيرفتن مي باشند تالطم  ع

شده اند روند ريشه اي تغييرات قابل مشاهده  عرصه را براي ظهور يك دوره كسب و كار جديد و برتر از نوع سنتي آن مانند 
  .ابكي تمركز كنندتوليد انبوه و توليد ناب ايجاد كرده است  به عبارتي ديگر  سازمان هاي امروزي بايد در ايجاد چ

اصطالح چابكي را نخستين بار ناجل و داو رسماً در مؤسسه ي تحقيقاتي ياكوكا در دانشگاه لي هاي  در گزارشي با عنوان 
راهبرد بنگاه هاي توليدي در قرن بيست و يكم  ديدگاه متخصصان صنعتي  منتشر وبه همگان معرفي كردند. بعدها دراكر  

ان كسب و كار شناساند تا ضرورت افزايش انعطاف پذيري و پاسخ گويي سازمان براي اولين بار مفهو  مؤسسه چابك را به جه
 هاي معاصر را تبيين كند. 

 تحقيق ديگري را بر روي چابكي انجا  دادند. آن ها در انتهاي مزاياي زير را براي چابكي بيان نمودند: گلدمن  ناجل و پريس
 ان يك عامل كليدي رقابتي محسوب مي شود.وتاه شدن زمان از مفهو  تا فروش در حالي كه زمك -9
 به دست آوردن رهبري در قيمت و مزاياي متعاقب آن -9
 افزايش در بهره وري افراد و روحيه باالتر كاركنان -5
 افزايش رضايت مشتريان و در نتيجه سهم از بازار باالتر  -4
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 خواهد شد. بهره برداري بهتر از دارايي ها كه منجر به سرمايه مورد نياز كم تر -3
 مزيت رقابتي مناسب تر و حركت پيشاپيش رقبا -6
 .(9536سيني و مصطفوي  مالح) تمايز واضح بين شركت ها و رقبايش -7

 

 مفهوم چابکي
سازمان چابك  سازماني است كه در برابر تغييرات محيط كاري انعطاف پذير باشد  برخي از سازمان ها اكوسيستم هايي را 

 ند و با كوچكترين تغيير دچار مشكل مي شوند. ايجاد مي كنند كه فقط در محيط هاي پايدار  مؤثر
اً تالش هاي بسياري نيز براي توسعه ابزار اندازه گيري با جهت گيري تحقيقات مديريت عمليات به طرف مفاهيم چابكي  طبع

و سنجش چابكي سازمان ها صورت گرفت  زيرا براي هر گونه تحليل و برنامه ريزي و سپس كنترل  وجود شيوه اي مستدل و 
ي سازماني مدون براي ارزيابي مفاهيم از الزامات اجتناب ناپذير است. در اين راستا شيوه هاي متنوعي براي سنجش چابك

 توسط محققين پيشنهاد شده؛ اما در تمامي اين موارد  تنها توانمندي هاي چابكي سازمان ها مورد ارزيابي قرار گرفته اند. 
تغييرات سريع و ناگهاني و پويا يك واقعيت مشتركي است كه بسياري از سازمان هاي خدماتي و صنعتي با آن مواجه اند. اين 

ي براي سازمان در رسيدن به اهدافشان ايجاد مي كند از اين رو  انديشمندان مديريت مجموعه اي محيط هاي پويا چالش هاي
بي حد و حصر از رويكردهاي جديد براي تحقق  دستيابي و حفظ رقابت پذيري در دوران متالطم را پيشنهاد كرده اند.در كل 

بندي كرد  اما در مجموع اغلب پيشنهادها در حدي  پيشنهادها و تجويزات را مي توان تحت عنوان تحوالت سازماني دسته
نيستند كه بتوان به وسيله آن ها به واقعيت هاي جديد دست يافت. چنين شرايطي موجب شده است كه برخي نويسندگان و 

ن كه در محققين مانند گلدمن  ناگل و پريس مدافع پارادايم جديد شوند. به گونه اي كه انطباق پذيري سازماني را به جاي اي
 .(9532رد  رهنو) او  و پايدار مدنظر قرار مي دهندخاص تصور كنند  تحت عنوان فرايند مديك زمان خاص با دوره 

 

 فناوری اطالعات
مسايل امروزي در بزرگي و در عصر حاضر مسائلي مطرح است كه ديگر با راهكارهاي گذشته حل شدني نيستند. ويژگي عمده 

وسعت مقدار داده ها و اطالعاتي است كه بايد جمع آوري  نگهداري  توليد  پردازش  بازيابي و تحليل شوند. با اين تفاسير 
مهم ترين ويژگي جهان مدرن ياد مي كنند به گونه اي كه بيش ترين توجه سياست  امروزه كارشناسان از اطالعات به عنوان

مداران و مديران كشورها وقف اطالعاتي شدن زندگي اجتماعي شده است. آن ها معتقدند اطالعات به چنان اهميتي دست 
محور برنامه هاي كالن و كوچك  يافته كه شايستگي آن را دارد تا به صورت نماد عصر حاضر با آن برخورد شود و به عنوان

توسعه قرار گيرد اين ويژگي كه مولد بخش اعظم پيچيدگي هاي سازماني است  حركت به سوي توسعه فناوري نويني به نا  
 فناوري اطالعات را موجب مي شود كه به كمك آن كار با داده ها و اطالعات فراوان تسهيل شود. 

ود اقتصاد دانش محور  ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايش فعاليت عادي تحقيق و توسعه فناوري اطالعات با تسهيل توليد  بهب
 به طور بالقوه باعث افزايش توسعه اقتصادي مي شود. 

به طور كلي فناوري اطالعات مي تواند به عنوان يك تكنولوژي جمع آوري  پردازش  ذخيره سازي و انجا  يا ساخت اطالعات 
العات در سيستم خدمت  براي جمع آوري  ذخيره سازي  پردازش و توزيع اطالعات باشد. فناوري و يا همه اط قابل دسترس
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اطالعات جمع آوري اطالعات مورد نياز براي تصميم گيري مديران  پردازش  ذخيره و گزارش داده هاست كه يكي از 
جيتالي كنوني را ايجاد كرده است  استفاده ابزارهاي مهم براي گسترش بازاريابي و خدمت جديد براي شركت ها در اقتصاد دي

چن و چيان   ) اردفردي براي استفاده تكنولوژي دموفقيت آميز از فناوري اطالعاتي بستگي به خود فناوري و سطح تخصص 
9199). 

 

 فناوری اطالعات و چابکي سازمان
با هزينه اندك فايق آيند؛  شركت ها بايد به طور مؤثر بر تغييرات مستمر و غيرمنتظره و هم چنين چالش هاي جديد مشتريان

بنابراين توانايي واكنش سريع و اثربخش  رقابت مبتني بر زمان و تاًمين نيازهاي مشتري  مشخصه هاي رقابت جويي شده 
 است 

  نمونه سازي سريع  مهندسي هم زمان  VEتوانمندسازها شامل شايستگي هاي اساسي شركت هاي مجازي طبق نظر شارپ 
و منعطف  بهبود مستمر  كار گروهي  تغير و مديريت ريسك  فناوري اطالعات و قدرت است. بر مبناي يك  افراد چند مهارتي

بعد؛ استراتژي  تكنولوژي افراد و  4ادبيات معتبر  گاناسكاران چارچوبي براي طراحي سيستم هاي توليد چابك كه شامل 
 سيستم ها است را پيشنهاد مي دهد.

اشاره مي كنند كه فناوري اطالعات به كاهش كنترل مديريت سلسله مراتبي و تسهيل ارتباط همكاران از سويي ديگر شارپ و 
 .(9119داف  ) ر نتيجه افزايش چابكي كمك مي كندميان كاركنان و د

 

 فرهنگ سازماني تاثير  وتاًثير فناوری اطالعات بر چابکي سازماني 
همزمان با شروع قرن بيست و يكم دست يابي به موفقيت و بقاي سازمان ها مشكل و مشكل تر مي شود. اين واقعيت ناشي 

يكي از خصوصيات اصلي آن است. سازمان ها براي مديريت موفق تغييرات  « تغيير»از ظهور عصر تجاري جديدي است كه 
ت هاي جديد بازار  به سرعت و انعطاف پذيري نياز دارند. روند شديد تلفيق ساختارها و راهبردهاي جديد و دستيابي به فرص

تغييرات  رويكردها و ديدگاه هاي گذشته را در رويارويي با چالش هاي سازمان ناتوان نشان داده و پارادايم جديدي بنا  
حاضر  فناوري اطالعات در را براي رويارويي با چالش ه و رسيدن به موفقيت معرفي كرده است. همچنين در عصر « چابكي»

سرتاسر جهان در حال ايجاد انقالبي نوين است كه اهميت آن از انقالب صنعتي كمتر نيست. فناوري اطالعات در سازمان ها 
بر شاخص هايي تاٌثير مي گذارند كه همگي از شروط اوليه موفقيت براي سازمان ها به شمار مي روند. يكي از حوزه هايي كه 

يرات فراواني از اينفناوري بپذيرد  چابكي سازمان است. چابكي از سازمان مي خواهد تا با ادغا  فناوري و كاركنان مي تواند تاث
با زيربناي ارتباطي عجله و شتاب كند تا به نيازهاي متغير مشتريان در محيط بازاري كه داراي تغييرات مدا  و پيش بيني نشده 

در هزاره سو  ميالدي  اطالعات به عنوان ركن اصلي قدرت تمدن ها مطرح شده است. تاريخ گواه  است واكنش نشان دهد.
رت تمدن در آن آن است كه انسان در مسير تمدن خويش سه گذر اصلي را طي نموده كه هر يك از اين مراحل  نمايانگر قد

زمان بوده است. در دوراني وسعت زمان ها و توسعه كشاورزي  سپس كارخانه و صنايع و در حال حاضر نيز اطالعات و فناوري 
مربوط به آن اساسي ترين پايه هاي تمدن در هزاره سو  محسوب مي شوند در اين دوره  تكنولوژي  شرايط بازار و خواسته 

هت هاي مختلف تغيير پيدا كرده كه اين وضعيت موجب بازنگري اساسي در اولويت هاي هاي مشتري با سرعت و در ج
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تجارت  ديدگه استراتژيك  قابليت بقا و روش هاي آن شده است. در اين عصر  قيمت رقابتي و كيفيت باال ضروري هستند اما 
پاسخ سريع و منعطف به مشتري به عنوان عامل تعيين كننده موفقيت تجاري نيستند و به جاي آن سرعت رسيدن به بازار و 

يك اصل اساسي مورد توجه قرار گرفته است در جهان امروز بيشترين تاكيد بر قابليت سازگاري با تغيير در محيط تجاري است 
كه الزمه ي ان واكنش و پاسخگويي سريع به اين عوامل تغيير و تحول و در نهايت كسب چابكي است چابكي توانايي سازمان 

راي پاسخگويي به تغيير است تا فرصت هايي را كه براساس اين تغيير ايجاد مي شود مورد بهره برداري قرار دهد. سازمان ها ب
در مواجهه با تغييرات محيط )بازار  رقابت  نيازهاي مشتري  فناوري و فاكتورهاي اجتماعي( نياز به ايجاد توانايي و قابليت هاي 

ين تغييرات در فعاليت هاي دروني و بروني خود جهت ايجاد راه حل در كوتاه ترين زمان ممكن چابكي از طريق دخيل كردن ا
 .(9112كريستوفر  )هستند 

 

 چابکي سازماني 
واژه چابك در فرهن  لغت  به معناي حركت سريع  چاالك  فعال مي باشد و چابكي توانايي حركت به صورت سريع و آسان  

. مفهو  چابكي ناشي از نعطاف پذيري در اقتصاد بود كه در ابتدا توسط توانايي تفكر سريع با يك روش هوشمندانه است
در مؤسسه ياكوكا در دانشگاه لي هاي به منظور توصيف روش هايي كه بايد به عنوان جنبه  9229گروهي از محققان در سال 

ها بايد به طور مداو  خود را با  هاي حياتي فرآيند توليد در نظر گرفته مي شدند  بيان گرديد. تحقيقات نشان داد كه سازمان
تغييرات محيط كسب و كار تطبيق دهند و نياز به فاكتورهايي از قبيل سرعت  انعطاف پذيري؛ پاسخگويي  شايستگي براي 

 .سازمان ها الزامي است
د  عموماً اين تعريف هاي زيادي براي چابكي ارائه شده است اما هيچ يك  مخالف با يكديگر نبوده  يكديگر را نقض نمي كنن

تعريف ها  ايده سرعت و تغيير در محيط كسب و كار را نشان مي دهند. با توجه به جديد بودن بحث چابكي تعريف جامعي كه 
 . (9119  داف) مورد تائيد همگان بشد  وجود ندارد

 

 مدل شریفي و ژانگ
ن هاي توليدي پيشنهاد شده است  مدل بعدي مدل شريفي و ژان  است. اين مدل مفهومي كه براي استقرار چابكي در سازما

 شامل سه بخش است: 
كه عبارتند از: تغييرات/ فشارهاي محيط تجاري كه شركت را به جسب و جو براي « محرك هاي چابكي»الف( 

 روش هاي جديد اجراي كسب و كارش وا مي دارد تا بتواند از مزيت هاي رقابتي اش محافظت كند.
وانمندي هاي اساسي كه شركت براي پاسخ مساعد به تغييرات ايجاد شده در شامل ت« توانمندي هاي چابكي»ب( 

محيط تجاري و كسب امتيازات رقابتي به آن ها نياز دارد. اين توانمندي ها اساساً به چهار بخش تقسيم مي شوند: توجه و 
 واكنش  شايستگي  انعطاف پذيري  سرعت.

 كه توانمندي هاي چابكي را مي توان از طريق آن ها به دست آورد شامل ابزار و وسايلي « تهيه كنندگان چابكي»ج( 
 اين مدل چهار مفهو  اساسي را براي توليد چابك ارائه كرده است.
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: شايستگي اساسي ممكن است با محصول شركت مرتبط باشد و در دو سطح مديريت شايستگي هاي اساسيالف( 
 باشد. متفاوت اما مرتبط )شخصي و كارخانه( شناسايي شده

ب( بنگاه مجازي: در توليد چابك عبارت بنگاه مجازي با معاني متفاوتي به كار مي رود. در اين جا منظور سرمايه 
 گذاري مشترك با ديگر شركت هايي است كه شايستگي هاي اساسي مكمل و مشخص دارند.
يي چشمگيري در تمركز  تنوع ج( توانمندي براي شكل دهي مجدد: بنگاه هاي چابك به آساني مي توانند جابه جا

سازي  شكل دهي و تنظيم مجدد كسب و كارشان ايجاد و هدفي ويژه و سريع را به عنوان پنجره اي باز از فرصت ها ارائه 
 كنند.

د( بنگاه مبتني بر دانش: به طور جامع و واضح دانش را با توجه به توليد )شامل تجربيات افراد دز سازمان  گزارشات 
 د تاريخي  پايگاه داده ها و منابع ديگر( تعريف كرده اند شركت  موار

اگر بايد كلمات انگليسي در البه الي جمالت گنجانده شوند  فاصله كافي بين آن ها و كلمات فارسي در نظر گرفته شود. 
صورت زيرنويس چنانچه در مقاله از مختصرنويسي استفاده شود  الز  است در اولين استفاده تفصيل آن خالصه نويسي به 

آورده شود. چنانچه مختصرنويسي در چكيده آورده مي شود  تعريف آن بايد در همان چكيده و بدون فاصله ذكر شود. در هيچ 
 .(9536جعفرنژاد و شهايي  ) مورد از آخرنويس استفاده نشود.

 

 چابکي سازماني و فناوری اطالعات
دولت هاي دنيا تالش مي كنند تا فناوري اطالعات را به طرز شايسته اي در جهت نيل به اهدافشان  مديريت كنند. دولت همه 

هاي كشورهاي مختلف براي فناوري اطالعات سرمايه گذاري كالني مي كنند تا بدين طريق سطح زندگي مرد  جامعه را 
داده اند كه فناوري هاي اطالعات را به منظور نزديكتر كردن دولت به مرد    بهبود بخشند  آن ها هدف خود را بر اين قرار

بهبود بخشيدن كيفيت روابط دولت با كشورهاي همسايه  قوي تر كردن پايه هاي اقتصاد جامعه و ايجاد هماهنگي و 
يندها  روش ها  فنون  ابزار  يكپارچگي ميان بخش هاي مختلف دولتي به كار گيرند. فناوري عبارت است از مجموعه اي از فرآ

تجهيزات  ماشين آالت و مهارت هايي كه توسط آن ها كااليي ساخته مي شود يا خدمتي ارائه مي گردد. علم با مطالعه 
طبيعت به بررسي رفتارهاي طبيعي و فيزيكي مي پردازد و به دنبال كشف پديده هاست در حاليكه فناوري با به كارگيري ايده 

ميالدي  9271هاي علمي  خدمات و كاالي مورد نياز بشر را اداره مي كند. واژه فناوري احتماالً در اواخر دهه ها و دستاورد
 .(9119داف  )براي اشاره به استفاده از فناوري كامپيوتر براي كار با اطالعات ابداع شده است 

 

 پيشينه تحقيق
 به شرح زير است: سازمانينمونه اي از پژوهش هاي مبني بر نقش فناوري اطالعات در چابكي 

 روش تحقيق نتيجه اصلي تحقيق محقق

آلن و بوينتون 
(9229) 

ارائه ي مدل مفهومي به همراه مطالعه  وجود سيستم هاي اطالعاتي براي دستيابي به انعطاف پذيري مطلوب است.
 موردي 

لوكاس و اولسون 
(9224) 

تسريع فناوري اطالعات تاثير قابل توجهي بر انعطاف پذيري سازمان از طريق 
 پردازش اطالعات و واكنش سريع به شرايط داد

 ارائه مدل مفهومي به همراه مطالعه موردي 

 تجربياستفاده از شبكه هاي اطالعات موجب آگاهي و پاسخگويي سريع به بازار متغير ظاهر و همكارانش 
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 مي شود. (9227)

اوورباي و همكاران 
(9116) 

سازي دانش موجب چابكي سازماني فناوري اطالعات از طريق گسترش و غني 
 مي شود.

 ارائه ي مدل مفهومي 

فينك و نيومن 
(9117) 

برخروداري از قابليت هاي فني و رفتاري فناوري اطالعات موجب چابكي 
 استراتژيك مي شود.

 پژوهش ميداني 

ژان  و شريفي 
(9117) 

 شيپيماي-توصيفي سيستم هاي اطالعاتي يكي از فراهم كنندگان چابكي است

ويل و همكاران 
(9119) 

 ارائه ي مدل مفهومي  زيرساخت هاي فناوري اطالعات موج چابكي استراتژيك مي شود.

قابليت هاي فني فناوري اطالعات و مهارت هاي فناوري اطالعات مديران بر  (9113تالون )
 چابكي موثر است

 تحليل واريانسي

لو و همكارانش 
(9199) 

 همبستگي و تحليل هاي  توانمندسازهاي چابكي عملياتي استفناوري اطالعات يكي از 
 چند متغيره

 تحليل واريانس  برخورداري از زيرساخت هاي فناوري اطالعات بر چابكي سازمان اثرگذار است (9117راسچك )

ترون  و همكاران 
(9113) 

ارتباطات مجازي موجب دسترسي به اطالعات تقاضا و زنجيره ي تامين به 
 ي مي شودصورت ان

 منطق فازي 

سيد حسيني و 
 (9533همكاران )

بهره گيري از تسهيالت فناوري اطالعات براي تدوين استراتژي  آگاهي اعضاي 
تيم توسعه محصول جديد و فراهم سازي اطالعات غني از رقبا و شركا از 

 مزاياي به كارگيري فناوري اطالعات است

 همبستگي و تحليل هاي چند متغيره

و ژان  شريفي 
(9111) 

 ارائه ي مدل مفهومي  بنگاه مجازي و فناوري اطالعات از توانمندسزي چابكي هستند

شارپ و همكاران 
(9222) 

 ارائه ي مدل مفهومي  فناوري اطالعات يكي از فراهم كنندگان چابكي است

 

 نتيجه گيری 
فناوري اطالعات بر چابكي سازماني در پرتو فرهن  همانطور كه در ادبيات پژوهش ذكر شد  در پژوهش حاضر بحث تاًثير 

سازماني مطرح است و از آنجايي كه در حوزه نقش تعديل كنندگي فرهن  سازماني در اين تاٌثير تاكنون مطالعاتي انجا  نشده  
ني تاًثيرگذار است. نوعي نوآوري به همراه دارد. بنابراين يافته هاي پژوهش نشان داد  اوالً فناوري اطالعات در چابكي سازما

ثانياً فرهن  سازماني در نقش تعديل كنندگي ظاهر مي شود. بنابراين  جهت بهبود بكارگيري فناوري اطالعات و تعميق 
 چابكي سازماني از طريق فناوري اطالعات در پرتو فرهن  سازماني پيشنهادهاي زير مطرح است.

فزاينده پايدار و نامطمئني روبه رو هستند كه به واسطه نوآوري هاي امروزه بسياري از سازمان ها و شركت ها با رقابت 
تكنولوژيكي  تغيير محيط هاي بازار و نيازهاي در حال تغيير مشتريان  شدت يافته است. اين وضعيت بحراني موجب اصالحات 

و حتي مدل هاي نسبتاً  عمده اي در چشم انداز استراتژيك سازمان  اولويت هاي كسب و كاري و بازبيني مدل هاي سنتي
معاصر به منظور بهبود فعاليت رقابتي در اينگونه محيط ها شده است. به عبارتي مي توان گفت كه: رويكردها و راه حل هاي 
گذشته ديگر قابليت و توانايي خود براي رويارويي با چالش هاي سازماني و محيط بيروني را از دست داده اند؛ يا بهتر است با 

و ديدگاه هاي جديدي جايگزين شوند. از اين رو  يكي از راه هاي پاسخگويي به اين عوامل تغيير و تحول سازماني و  رويكردها
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بهبود فعاليت رقابتي از طريق چابكي استراتژي  سازمان است. چابكي استراتژيك به معناي توانايي پاسخگويي و واكنش سريع 
الي كه تحقيقات زيادي در مورد اينكه چابكي چيست انجا  شده است ولي و موفقيت آميز به تغييرات محيطي است. در ح

. با بررسي ادبيات موجود مهمترين ابكي در سازمان صورت پذيرفته استتحقيقات اندكي در شناسايي توانمندسازهاي ابعاد چ
قابليت پوياي موقر بر چابكي و ابعاد چابكي سازمان قابليت فناوري اطالعات شناسايي شده است به همين منظور هدف تحقيق 

بود حاضر بررسي نقش قابليت فناوري اطالعات )گزينه هاي ديجيتال( بر شكل گيري ابعاد چابكي سازمان و در نهايت به
 فعاليت رقابتي است.

در بازار رقابتي  نياز مبرمي به توسعه و بهبود انعطاف پذيري و نيز پاسخگويي سازمان وجود دارد. امروزه بسياري از سازمان ها 
و شركت ها با رقابت فزاينده پايدار و نامطمئني روبه رو هستند كه به واسطه نوآوري هاي تكنولوژيكي  تغيير محيط هاي بازار 
و نيازهاي در حال تغيير مشتريان  شدت يافته است. اين وضعيت بحراني موجب اصالحات عمده اي در چشم انداز استراتژيك 
سازمان  اولويت هاي كسب و كاري  و بازبيني مدل هاي سنتي و حتي مدل هاي نسبتاً معاصر به منظور دستيابي به مزيت 

تي مي توان گفت كه: رويكردها و راه حل هاي گذشته ديگر قابليت و توانايي رقابتي در اينگونه محيط ها شده است. به عبار
خود براي رويارويي با چالش هاي سازماني و محيط بيروني را از دست داده اند  يا بهتر است با رويكردها و ديدگاه هاي 

  .جديدي جايگزين شوند
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