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مسألهیانبومقدمه
ها باید با تغییرات مقابله و از فرصتهاشرکت،متغیر امروزيطیرشد در محبراي

).2004، 1یاچتی(آرتتا و گابندیدست یرقابتتیبه مزقیطرنیتا از ابرداري کنند بهره
،یاست (شهائ2یچابک،یسازمانو تحول رییعوامل تغنیبه اییپاسخگويهاراهازیکی

سازمانی که به شکل چابک طراحی شده باشد، ساختار سازمانی منحصر ).18-14: 1387
شود در انجام فرایندهاي خود با اثربخشی بیشتري عمل کند. بر به فردي دارد که سبب می

دهی چابکی، ساختار سازمانی است. شکلاین اساس یکی از فاکتورهاي مهم تأثیرگذار بر 
تواند منجر به کسب مزایاي ناشی از چابکی از راه تمرکز بر کارکنان یک ساختار مناسب می

ها با یکدیگر شده و در نتیجه سازمان را و نوآوري و خالقیت حاصل از همکاري مؤثر آن
هایی از قبیل انعطاف و سرعت باال در مواجه با تغییرات محیط و قادر سازد تا ویژگی

شد بینی داشته باقابل پیشبینی و غیرکنش مناسب به تغییرات قابل پیشپاسخگویی و وا
طور کلی استفاده از ساختار سازمانی صحیح، بهبودهاي ). به1390(فرزانه و همکاران، 

). 14-35: 1383اساسی در عملکرد سازمان را به همراه خواهد داشت (آقاجانی و همکاران، 
هاي اجتماعی و نقاط مختلف نمودار سازمانی، در شغلساختار سازمانی، انتصاب افراد در 

عنوان ذارد، تعریف شده است، و آن را بهگهایی که بر روابط سازمانی این افراد اثر میشغل
وسیله و ابزار بسیار پیچیده که به صورت دائم روابط متقابل اعضاء را تعیین، کنترل و 

ساختار 3). رابینز119-1388:134ن، ناسند (کردنائیچ و همکاراشکند، میهماهنگ می
عنوان یکی از اجزاي مهم سازمان برشمرده و آن را متشکل از سه عنصر سازمان را به

به میزان پیچیدگی؛).21-22: 1378نز،ی(رابداند می6و تمرکز5، رسمیت4پیچیدگی
کند و شامل تفکیک افقی، عمودي، وتفکیکی که در سازمان وجود دارد، اشاره می

شود که به ها و مکاتب کتبی اطالق میبه مقررات، روشباشد. رسمیت؛جغرافیایی می
هایی که کارکنان و اعضاي سازمان باید ها و فرمانها، شرح وظایف، دستورالعملموجب آن

به سطوحی از سلسله مراتب ؛شود. تمرکزها را رعایت و اجرا نمایند مشخص مینآ
). 266- 1378:285اتی را اتخاذ کنند (رابینز، توانند تصمیممیشود کهاختیارات اطالق می
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با توجه به اهمیت چابکی سازمانی و عواملی همچون ساختار سازمانی که یکی از 
ضمنبتواندحاضرتحقیقکهرسدمینظرثیرگذار بر چابکی سازمانی است، بهأهاي تلفهؤم

هاي آزاد اسالمی خوزستان،گاهدانشدراثربخشومفیدسازمانیساختاريتوسعه
.آوردفراهمراچابکهايقابلیتپرورشبرايالزمهايزمینه

پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلیالف) 

بین ساختار سازمانی و يرابطه«تحقیق خود را با عنوان ،)1388آزما و آقایی (
ند. پژوهش فوق بر انجام داد» کارآفرینی سازمانی در جهاد کشاورزي استان خراسان شمالی

پیمایشی از انواع تحقیقات همبستگی بوده و نیز از لحاظ ماهیت ـاساس روش، توصیفی
آماري این يشود. جامعهمسأله و هدف تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردي محسوب می

نفر از کارکنان و کارشناسانی است که داراي تحصیالت دانشگاهی 193پژوهش شامل 
عنوان نمونه ها بهنفر از آن130اي تعداد گیري تصادفی طبقهتفاده از نمونهباشند. با اسمی

ها با ها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل دادهآوري دادهانتخاب شد. از پرسشنامه براي جمع
هاي پژوهش مورد تأیید قرار ي فرضیهانجام گرفت. کلیهSPSSافزار آماري استفاده از نرم

وهش حاکی از آن بود که پیچیدگی، رسمیت و تمرکز با کارآفرینی گرفت و نتایج پژ
معکوس دارند و در بین سه متغیر تمرکز بیشترین رابطه و پیچیدگی يسازمانی رابطه

).2- 26: 1388کمترین رابطه را با کارآفرینی سازمانی دارد (آزما وآقایی، 
میان يرسی رابطهبر«تحقیق خود را با عنوان ،)1388علیمردانی و همکاران (

انجام دادند. » دانشگاه شهید بهشتی):ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه
ي مورد پژوهش پژوهش توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی و پیمایشی بوده است. جامعه

گیري اند که با استفاده از روش نمونهتمامی کارکنان رسمی، قراردادي و پیمانی بوده
ها عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوري دادهها بهنفر از آن103اي، ادفی طبقهتص

استاندارد (ساختار ياز پرسشنامه محقق ساخته (کارآفرینی سازمانی) و پرسشنامه
توصیفی و استنباطی يآوري شده به دو شیوههاي جمعسازمانی) استفاده شده است. داده

ن، رگرسیون چند متغیره) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از (ضریب همبستگی پیرسو
معنادار وجود دارد و يآن بود که بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی رابطه

: 1388معکوس وجود دارد (علیمردانی و همکاران، يها رابطههاي آنهمچنین بین مؤلفه
144-131.(
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ثیر تجدید أبررسی ت«ردي خود را با عنوان تحقیق کارب،)1389برومند و موسوي (
انجام دادند. این تحقیق از » وري شرکت توزیع برق تهران بزرگساختار سازمانی در بهره

نوع تحقیقات کاربردي است و روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و همخوانی است. 
حدود بیش از باگبرق تهران بزرتوزیع نیروي شرکت ، کارشناساني مورد پژوهشجامعه
. از پرسشنامه براي نفر است150تحصیالت باالي لیسانس وکاري سال سابقهدوازده
ها، توصیفی (فراوانیطریق آمارها ازهاي پرسشنامهدادهها استفاده گردید. آوري دادهجمع
یل استنباطی (همبستگی، تحلهاي گرایش مرکزي و پراکندگی) و آمارگیرياندازه

تحلیل مسیر) و منطق فازي با ورگرسیون، رگرسیون چندگانه توام، تحلیل واریانس
هايوزنEFQMاساسمدلی بردست آوردناستفاده از اعداد مثلثی به منظور به

اساس تحلیل رگرسیون با سطح هاي فرض برنتایج آزمون. محاسبه شدمدلهايشاخص
صفر يفرضیه01/0داريت و با توجه به سطح معنیگرف% مورد بررسی قرار95اطمینان 

مورد » وري همبستگی وجود داردبین تجدید ساختار سازمانی و بهره«اصلی يرد و فرضیه
).30-43: 1389(برومند و موسوي، یید قرار گرفتأت

تأثیر ساختار سازمانی بر : «تحقیق کاربردي خود را با عنوان،)1390رضا نوري (
» هاي نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور)دستگاهعملکرد در 

هاي نظارتی را از ثیر ساختار سازمانی بر عملکرد دستگاهأانجام داده است. این تحقیق ت
رافزاها با استفاده از نرمطریق توزیع پرسشنامه مورد بررسی قرار داد. تجزیه و تحلیل داده

SPSS ،میانگین دو جامعه (تحلیل آماري پارامتري و يش مقایسهو از روانجام گرفت
آماري پرداخته، سپس با يمیانگین دو جامعهيتحلیل آماري غیر پارامتري) به مقایسه

استناد به مبانی تئوریکی ساختار و عملکرد آزمون فرضیات فرعی را انجام داده است. بر
ساختار سازمانی، رسمیت و تمرکز اساس نتایج تحقیق، مشخص گردید که از بین اجزاء 

هاي نظارتی دارند لذا پیشنهاداتی جهت کاهش بیشترین تأثیر را بر عملکرد دستگاه
).1390رسمیت و تمرکز ارایه گردید (نوري، 

اثر ساختار سازمانی بر عملکرد «پژوهشی با عنوان ،)1390دهقان و همکاران (
باحاضرانجام دادند. تحقیق»ایرانی)يهاي صادرکنندهخارجی (مورد مطالعه: شرکت

صورتایرانيصادرکنندههايشرکتخارجیعملکردبرسازمانیساختاراثربررسیهدف
بروتوصیفیتحقیقنوعازتحقیقماهیتواهدافمبنايبرتحقیقاست. اینگرفته
یقتحقآمارييباشد. جامعهمیپیمایشینوعازهادادهآوريروش جمعمبناي
غیرگیرينمونهروشاساسبرکهباشدمیبورسبازاردرفعاليصادرکنندههايشرکت
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انتخابتحقیقآماريينمونهعنوانبهشرکت75کارشناسان) قضاوتی (نظراحتمالی
هايدهند. دادهمیقرارپوششتحتراکشورنفتیغیرصادراتدرصد90حدودکهشدند
هايدادهتحلیلگردید. جهتآوريجمعپرسشنامهابزارازاستفادهابتحقیقایندرالزم

گردید. نتایجاستفادهمتغیرهچندرگرسیونوواریانستحلیلآماريهايروشازتحقیق
اثرصادرکنندههايشرکتخارجیعملکردبرسازمانیساختارکهدهدمینشانتحقیق

خارجیعملکردتغییراتوبینیپیشردسازمانیساختارمتغیرسهمهمچنین؛دارد
).53-70: 1390باشد (دهقان و همکاران، میدرصد42حدودصادرکنندههايشرکت

ب) تحقیقات خارجی
ابعاد ساختار سازمانی و اثربخشی «)، پژوهشی با عنوان 2014(1باسول و دوگرلیگلو

باًیتقريبرایف مهم سازماناز اهدایکییسازمانیاثربخششیافزاانجام دادند.» سازمانی
يبرایعملکرد ساختار سازمانیبررسبه مطالعه نیها در هر صنعت است. اتمام سازمان

ي جامعه. باشدافزار میبا تمرکز بر سازمان صنعت نرمژهیبه ویسازمانیاثربخششیافزا
قرار مون مورد آزيآماريهاکیها با استفاده از تکندادهباشد. شرکت می120آماري

. گذاردثیر میأسازمانی تیاثربخشساختار سازمانی بردهد که یها نشان مافتهینیگرفت. ا
یسازمانيهاکوچک در اندازهاسیدر مقدیبايافزارنرميهادهد که شرکتیمنشانجینتا

).2014(باسول و دوگرلیگلو، بماندیخود باق
ثیر تأ«ردي خود را با عنوان )، تحقیق کارب2012و همکاران (2تاویتیامن

ي داران ایاالت متحدهختار سازمانی در عملکرد هتل (هتلهاي رقابتی و سااستراتژي
يانجام دادند. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي است، بر حسب نحوه» آمریکا)

هاي ثیر استراتژيباشد. به منظور بررسی تأها توصیفی و از نوع علی میگردآوري داده
حقق ساخته) استفاده شد. رقابتی و ساختار سازمانی بر عملکرد سازمان از پرسشنامه (م

. ایالت ارسال شد50ایمیل در 500/5هتل از طریق ارسال 062/48ها در بین پرسشنامه
انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان SPSSر آماري افزاها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

ها و عملکرد سازمان دارد کننده بر این استراتژيختار سازمانی اثر تعدیلداد که سا
).2012(تاویتیامن و همکاران، 

1 Asol and Dogerlioglu
2 Tavitiyaman



95پاییز ،1ارهشم،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 170

بهگرایشبرسازمانیساختارأثیرت«)، پژوهشی با عنوان 2004(1آلتینی و آلتینی
انجام دادند. این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر گرایش »عملکردوکارآفرینی

المللی هاي بینگیري در هتلپردازد. توسعه فرایند تصمیمعملکرد میيارآفرینی و توسعهک
ها استفاده شد. آموري دادههاي جمععنوان تکنیکانجام گرفت. از مصاحبه و مشاهده به

ي گیري متمرکز، باعث کاهش کارافرینی و توسعهدهد که ساختار تصمیمها نشان مییافته
دهد که براي داشتن رشد در عملکرد ؛ بنابراین این پژوهش پیشنهاد میشودعملکرد می

).2004(آلتینی و آلتینی، د تجدید ساختار وجود داشته باشدبای
)، 1998در سال (4وال.و آنتونی ج3میچل اچ موریس،2کاریوآناالبرتپژوهشی توسط

انجام شد. » دراتیهاي صایت و تمرکز بر کارآفرینی در شرکتتأثیر رسم«با عنوان 
ها یک جه رسیدند که همبستگی مجموع شاخصپژوهشگران در این پژوهش به این نتی

هاي مرکزیت و رسمیت تار کارآفرینانه و هر یک از سازهي معنادار مستقیمی بین رفرابطه
توان چنین استدالل کرد که سطح باالي تمرکز در سازمان کند. در کل میبینی میرا پیش

ي مثبت شود و میزان باالي سطح رسمیت رابطهینی از کارآفرینی را موجب میسطح پای
).1998با کارآفرینی سازمانی دارد (کاریوآنا و همکاران، 

ادبیات و چارچوب نظري پژوهش
سازمانیساختار

طور مستمر ساختار سازمانی خود را با ر و متحول امروز، مدیران باید بهدر محیط متغی
تطبیق داده و اصالحات الزم را در آن به عمل آورند. درك فرایند اصلی و شرایط محیطی
تواند از کند و نیز میتر کمک میی به فهم و شناخت محیط کاري بزرگساختار سازمان

وبقاشرطکهآنجا). از1388آشفتگی در سازمان جلوگیري نماید (کردنائیچ و همکاران، 
آنچهواست،وريبهرهارتقاامروزييآشفتهوتالطمممحیطدرسازمانیهرحیاتتداوم

بدیهیاست،سازمانیساختاردارد،بسزایینقشزیاداحتمالبهوريبهرهافزایشدرکه
قابلاثرخودمحیطیوابعاديمحتوایی،هايویژگیبهتوجهباساختار،کهاست

سایرازراوربهرهوخالقهايسازمانآنچهواقعدردارد،سازمانيتوسعهبرايمالحظه
جایگاهوموقعیتمناسبکهاستساختاريخصوصیاتهمینسازد،میمتمایزهاسازمان

1 Altinay and Altinay
2 Caruana, A.
3 Michel H Mirris
4 Anthiny J. Vella
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ساختار،کهاستمعتقد،)1985(. شاین)161- 180: 1388همکاران،وطاهرپور(است آن
تر. دک)2005صبري،(دهد میانجامرامهمیوظایفواستفرهنگمشاهدهقابلقسمت

ساختار: استکردهتعریفچنیناینراساختارمدیریتوسازمانمبانیکتابدررضائیان
سازمانیساختار. کندمیهماهنگوبنديگروهتقسیم،رسمی،صورتبهراکارهاسازمانی
اهدافچارچوبدربلکهنکنداقدامشخصینظراساسبرفردهرتاشودمیموجبصحیح

سازمانشدهتدوینشرایطباکارکنانتاشودمیسببنهایتدرودبردارگامسازمانی
راسازمانیساختار،)1987(رابینز).1388همکاران،وپورطاهر(سازند منطبقراخود

،1پیچیدگیعنصرسهازمتشکلراآنوبرشمردهسازمانمهماجزايازیکیعنوانبه
طور کلی رسمیت به میزان به؛. رسمیت)1378:22رابینز،(داندمی3تمرکزو2رسمیت

ها و شرح ها، شرح شغلنامهها، آئینین، مقررات، دستورالعملتدوین و مکتوب نمودن قوان
وظایف پرسنل و ... که در سازمان مورد توجه قرار گرفته و به ثبت رسیده است، گفته 

درشغلیکستقاللامیزانبهتمرکز؛). تمرکز418: 2007شود (گرسو و درازین، می
دفت معتقد ؛). پیچیدگی2010:838دارد (میهم و همکاران، توجهانتخابوگیريتصمیم

است پیچیدگی عبارتست از تعداد سطوح مدیریتی که در سازمان وجود دارد (دفت، 
طور کلی پیچیدگی به میزان عناوین شغلی (پراکندگی مشاغل درون ). به1998:223

سله مراتب و سطوح مدیریتی، میزان تحصیالت و میزان پراکندگی سازمان)، تعداد سل
). در این پژوهش براي سنجش ساختار 2007:418جغرافیایی است (گرسو و درازین، 

سازمانی از ابعاد مذکور استفاده شده است.

چابکی سازمانی
بهاصلیهايویژگیازیکیعنوانبهراتغییر،21قرندرجدیدکاروکسبدوران

نظران، علت تغییر و . اغلب صاحب)2012همکاران،و4هانگ(است شناختهرسمیت
ه به فناوري، رقابت شدید در   تحوالت دنیاي کسب و کار را قابلیت دسترسی فزایند

سترسی به فناوري شدن بازارها، رقابت تجاري و رشد سریع دي فناوري، جهانیتوسعه
هايها را به صورت سنتی و با روشتوان سازمانی نمیرو، در چنین محیطدانند از اینمی

ثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت ي واکنش مؤگذشته هدایت و کنترل نمود. الزمه

1 complexity
2 formalization
3 centralization
4 Hung
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). 1385است (شهایی، 2ها، دستیابی به چابکی سازمانیهاي حاصل از آناز فرصت1رقابتی
در 3اکوکاییقاتیتحقيؤسسهرسماً توسط م1991بار در سال نینخستیاصطالح چابک

: کمیو ستیدر قرن بيدیتوليهاراهبرد بنگاه«:تحت عنوانیدر گزارش،4يهایدانشگاه ل
نیاوليبرا5دراکرتری). بعدها پ1991اکوکا،ی(دیگردیمعرف»یمتخصصان صنعتدگاهید

شهائی، (جعفرنژاد ونمودیچابک را به جهان کسب و کار معرفيبار، مفهوم مؤسسه
در محیط داراي ییچابکی را توانایی رونق و شکوفا،)2001(6برایان ماسکل). 1389:8

یچابکی سازمان). 2001ماسکل، کند (بینی تعریف میقابل پیشتغییر مداوم و غیر
باردواج و ).2010و الولر، یباشد (ورلیشرکت مکییرقابتتیعملکرد و مزيربنایز

یاند: چابکشدهلیقازیتمایسازمانیدو نوع عمده از چابکنیب)، 2005(7یسمبامورت
اساس آورد که بریرا فراهم ميااقدامات فعاالنهینیکارآفری. چابک9یقیو تطب8ینیکارآفر
يایاقدامات رقابتياندازراهییبه توانا. این نوع چابکی شوندیميگذارهدفیرقابتيرهبر

انداز چشمرییتغایموجود، يهم زدن منافع رقبابر،یابترقتیمزيهاهیکه بر خلق پا
یتمرکز دارند، اشاره دارد. در مقابل، چابکدیکسب و کار جديهامدلقیاز طریرقابت
داتیتهدایها به فرصتییپاسخگويکه براوردآیرا فراهم ميایاقدامات رقابتیقیتطب
. این نوع چابکی)2005،یو سمبامورتاند (باردواجشدهياندازکسب و کار راهطیمح

شرکت، کیکسب و کار طیدر حال ظهور در محداتیبرابر تهدعبارت است از مقاومت در
خود یرقابتتیدفاع از موقعيبرایشرکت قادر به انجام اقداماتکیکه به موجب آن 

.)10،2011يباشد (احمدیم

ساختار سازمانی و چابکی سازمانیرابطه
ایجاد محیط چابک است، ساختار سازمانی است. دنیاي ين تغییري که الزمهتریمهم

اي بوده ر سازمانی سلسله مراتبی یا وظیفهگذشته تابعی از ساختايتولید طی چهار دهه

1 competitive advantage
2 organizational agility
3 Iacocca Institute
4 Lehigh University
5 Drucker, P.
6 Maskell, B.
7 Bharadwaj & Sambamurthy
8 entrepreneurial agility
9 adaptive agility
10 Ahmadi
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و طرفداران نهضت مدیریت علمی به وجود آمدند و 1گونه ساختارها، توسط تیلوراست. این
تم به اوج خود سوقتی که تولید انبوه در اوایل قرن بیثر واقع شدند.مؤ1960ي تا دهه

ي گذشته نیز نیاز به مودي انتخاب شدند. هر چند طی دههرسید، ساختارهاي سازمانی ع
و جیمز 2طراحی مجدد ساختار سازمانی تشخیص داده شده، و زمانی که مایکل همر

ها مجدد شرکتاري را در کتاب مهندسیمفهوم مهندسی مجدد فرایندهاي ک3چامپی
ار سازمانی مناسب با مدیریت   بیشتري قرار گرفت. ساختيپیشنهاد دادند، مورد توجه

چابکی در محیط تولید است. به عبارت دیگر، مدیر باید از يکنندهها، از عوامل تعیینتیم
ی داشته باشد و سپس با تشکیل گرا براي اجراي مفاهیم چابکی آگاهساختار سازمانی تیم

با این کار، مدیر ي عمل بپوشاند. هاي میان فعالیتی در محیط کار، به این مفاهیم جامهیمت
تواند به انجام تغییراتی در ساختارهاي سازمانی اندیشیده و بدین ترتیب محیط ارشد می

). متناسب بودن عوامل 241: 1389الزم براي چابکی را ایجاد کند (جعفرنژاد و شهائی، 
ها و سازگاري با تغییرات و تحوالت داخلی و خارجی از در سازمانساختاري و فنی 

موضوعات اساسی در رسیدن به چابکی است. تمایل مدیران به داشتن سازمانی پویا و 
ها، باال بودن کیفیت هاي بازار، پایین بودن هزینهسو با شتاب دگرگونیپذیر از یکانعطاف

و از سوي دیگر با ساختارهاي خشک، متورم، تنبل، ... تولیدات یا خدمات و وجود نوآوري و
مشتریان، ناهماهنگ و ناسازگار است. در يتوجه به نیاز و خواستهناتوان در نوآوري و بی

حائز اهمیت است. نقش ساختار سازمانی در فراهم نمودن چابکی بسیار ياین میان مطالعه
ر بقا و پیشرفت در محیط متغیر باید ها براي رسیدن به چابکی و به منظوبنابراین سازمان

گیري رهاي منعطف و نوآور و قدرت تصمیماي سازماندهی شوند که داراي ساختابه گونه
). 1384نژاد، سریع باشند (جعفر

چابکی سازمانی ساختار نیز یکی از ابزارهاي ،)2001ي شریفی و ژانگ (به عقیده
این صورت که ). به13-34: 1390ن جلودار، سازمانی است (ابراهیمیان جلودار و ابراهیمیا

تواند منجر به کسب مزایاي ناشی از چابکی از راه تمرکز دهی یک ساختار مناسب میشکل
جه ها با یکدیگر شده و در نتیؤثر آنبر کارکنان و نوآوري و خالقیت حاصل از همکاري م

ر مواجهه با تغییرات دهایی از قبیل انعطاف، سرعت باالسازمان را قادر سازد تا ویژگی
بینی و غیر قابل پیشگویی و واکنش مناسب نسبت به تغییرات قابلمحیط و پاسخ

1 Taylor
2 Hammer
3 Champy
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هاي همچنین در تحقق اهداف و استراتژيبینی داشته باشد. ساختار سازمانی مناسب پیش
ثر است تا جایی که ساختار سازمانی یک منبع مهم به منظور کسب مزیت ؤسازمان بسیار م

هاي ي بوده است. بنابراین یکی از شرطپذیربتی از راه تغییرپذیري اثربخش و انعطافرقا
د. ساختار روآمیز با تحوالت به شمار میناپذیر براي انطباق موفقیتروري و اجتنابض

گیري، ري محوري، تمرکز نداشتن در تصمیمهایی هم چون مشتسازمانی پویا با ویژگی
اجراي تري براي ي قويد کنترلی، و رسمیت کم؛ زمینهانعطاف باال، گرایش به خو
ثیر بیشتري در افزایش چابکی سازمان دارد (فرزانه و تأکند و فرایندهاي سازمان فراهم می

).1390همکاران، 
هاي زیر را در نظر گرفت.توان فرضیهبر این اساس می

فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی

آزاد يهادر دانشگاهيو معناداریمنفریأثتیسازمانیبر چابکیساختار سازمان
) دارد.دیاساتدگاهیخوزستان (از د6يمنطقهیاسالم

فرضیات فرعی
یآزاد اسالميهادر دانشگاهيو معناداریمنفریتأثیسازمانیبر چابکیدگیچیپ-1
) دارد.دیاساتدگاهیخوزستان (از د6يمنطقه
یآزاد اسالميهادر دانشگاهيو معناداریمنفریتأثیسازمانیبر چابکتیرسم-2
) دارد.دیاساتدگاهیخوزستان (از د6يمنطقه
یآزاد اسالميهادر دانشگاهيو معناداریمنفریتأثیسازمانیتمرکز بر چابک-3
) دارد. دیاساتدگاهیخوزستان (از د6يمنطقه

پژوهشمدل مفهومی 
) براي 1ین پژوهش، مدل مفهومی زیر (شکل با توجه به مفاهیم ارائه شده، در ا

بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر چابکی سازمانی مورد پذیرش و بررسی قرار گرفت. در این 
با سه بعد پیچیدگی، ،)1987پژوهش براي بررسی ساختار سازمانی از مدل رابینز (

ازناشیمانیسازساختارهايانواعدرتفاوترسمیت و تمرکز استفاده شده است، وجود
ساختار،مطالعاتطیفدرتنوعوگستردگیعلتبه. استآنهايلفهمؤوابعاددرتفاوت
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ابعادخصوصدررابینزپژوهشاساساینبر. استبرزمانبسیارآنجوانبتمامیبررسی
علمیيپشتوانهوقدمتيواسطهبه) تمرکزورسمیتپیچیدگی،يلفهمؤسهبا(ساختار

همچنین از چابکی سازمانی ؛باشدمیتحقیقایندرسازمانیساختاريمطالعهمالكباال
چابکی کارآفرینی و چابکی تطبیقی براي يلفهؤبا دو م،)2005باردواج و سمبامورتی (

بهره گرفته شده است.خوزستاناسالمیآزادهايبررسی چابکی سازمانی در دانشگاه

برگرفته از ادبیات و چارچوب نظري تحقیق)مدل مفهومی تحقیق (: 1شکل 

پژوهششناسیروش
نوعازهادادهگردآوريينحوهحسببروکاربرديهدفاساسبرحاضرپژوهش

علینوعازتحقیقمتغیرهايبینارتباطحیثازوآید،میشماربهتوصیفیتحقیقات
خوزستان 6يمنطقهاسالمیآزادهايي آماري مورد نظر اساتید دانشگاهجامعه.است
نفر، 241نفر، اهواز 48نفر، اندیمشک 108نفر، امیدیه 142که شامل آبادان باشد؛می

نفر، رامهرمز 305نفر، دزفول 18نفر، خرمشهر 109نفر، بهبهان 14نفر، باغملک 95ایذه 
81زستان نفر، علوم تحقیقات خو218نفر، شوشتر 12نفر، شادگان 36نفر، سوسنگرد 77

باشد. با استفاده از نفر می5نفر، هندیجان 113نفر، مسجدسلیمان 153نفر، ماهشهر 
7واحد به صورت اتفاقی انتخاب و از بین 7واحد 17اي از بین گیري خوشهروش نمونه

واحد با استفاد از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه تعیین گردید.

حجم نمونه: 1جدول 
حجم نمونههر انتخابیمجموع هفت ش
1021280
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ویسازمانساختاراستاندارديپرسشنامهاززینقیتحقيرهایمتغسنجشيبرا
وشدعیتوزپرسشنامه280کلدر. استشدهگرفتهبهرهچابکی سازمانیيپرسشنامه

دوبهپرسشنامهسؤاالت. دیگرديآورجمعدهندگانپاسخازمعتبريهپرسشنام275
لیکرتايدرجهپنجمقیاساساسبراند؛ کهشدهتقسیمتخصصیوعمومیسؤاالتبخش

پایاییتعیینمنظوربه. باشندمی) زیادخیلیوزیادمتوسط،کم،کم،خیلی(
SPSS.18آماريافزارنرمازاستفادهباکرونباخآلفايروشازنیزمذکورهايپرسشنامه

متغیرهرسنجشبرايشدهارائههايگویهدادتع2جدولدر. استشدهگرفتهبهره
.استشدهمشخصمتغیرهرکرونباخآلفايضریبومکنون

تحقیقگیرياندازهابزارپایاییوابعادمتغیر،تشریح:2جدول
هاتعداد گویهضریب پایاییمنبعنوع متغیرمتغیر

978/024)1987رابینز (مستقلساختار سازمانی
901/016)2008لی و همکاران (وابستهانیچابکی سازم

ساختار سازمانی کرونباخآلفايضریبشود،میمشاهدهباالجدولدرکهطورهمان
قابلیتوپایایینشانگرکهبرآورد شده استدرصد901/0چابکی سازمانی و،978/0

محتوااعتبارروشدوازسؤاالترواییآزمونجهتهمچنین. باشدمیتحقیقابزاراعتماد
نظرات جمعی ازازپرسشنامهمحتواياعتبارسنجشبراي. شداستفاده1عاملیاعتبارو

حاصلاطمیناننهایتاًوشد؛استفادهخبرهکارشناسانودانشگاهیاساتیدمتخصصان،
عاملیاعتبارآزمون. سنجدمیرامحققیننظرمورديخصیصههمانپرسشنامهکهگردید

با. گرفتانجاملیزرلافزارنرمازاستفادهباو2تأییديعاملیتحلیلکمکبانیزمهپرسشنا
ذکرشرایطگیري،اندازهمدلدوهرکهشودمیمشاهده3جدولدرلیزرلنتایجبهنگاهی

هستندآنبیانگرنتایجاینمجموع. هستندمناسبیهايمدلوکنندمیبرآوردهراشده
تحلیلوتجزیه. باشندمیمناسبیرواییوپایاییدارايتحقیقاینهايپرسشنامهکه

.گیردمیصورتاستنباطیوتوصیفیآمارسطحدودرنیزهاداده

ي پژوهشهایافته
هاي تحلیل عاملی تأییدي مدلهاي حاصل از یافتهبه تشریح در این بخش از مقاله

1 content validity and factorial validity
2 confirmatory factor analysis
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افزارهاي هاي پژوهش با استفاده از نرمگیري و نیز نتایج حاصل از آزمون فرضیهاندازه
پرداخته شده است.LISRELو SPSSآماري 

گیريمدل اندازه
گیري اطمینان اي اندازههسازي معادالت ساختاري الزم است تا از صحت مدلدر مدل
گیري هاي اندازهنتایج تحلیل عاملی تأییدي مدليبنابراین در ادامهحاصل شود؛

ارائه شده است.متغیرهاي تحقیق

گیريهاي اندازهتحلیل عاملی تأییدي مدل:3جدول 

تحلیلنوعگیرياندازهمدل
تأییديعاملی

٢xDfdf/٢xp-valueRMSEAGFIAGFI

مدل ساختار 
48/30324722/100822/0050/089/086/0دوميمرتبهسازمانی

مدل چابکی 
31/35121930/100049/0038/088/085/0دوميمرتبهسازمانی

هاي شود، نتایج تحلیل عاملی تأییدي مدلمشاهده می3طور که در جدول همان
متغیرهاي مکنون در يهاي اصلی برازش کلیهدهد که شاخصگیري نشان میاندازه
هاي مفهومی پژوهش تا میزان عبارت دیگر مدلبهمناسب و قابل قبول قرار دارد. يدامنه

هاي مشاهده شده است. دي منطبق بر دادهزیا

مدل ساختاري
ییدي و شناخت متغیرهاي مکنون، در این قسمت با أپس از انجام تحلیل عاملی ت

ها از هاي تحقیق خواهیم پرداخت. براي آزمون فرضیهانجام تحلیل مناسب به آزمون فرضیه
در اجراي مدل معادالت افزار لیزرل استفاده شده است.مدل معادالت ساختاري و نرم
يدهندهافزار نشانهاي اصلی تحقیق، ابتدا خروجی نرمساختاري براي آزمون فرضیه

؛RMSEA=057/0؛ df2χ/=68/1مناسب بودن مدل ساختاري برازش یافته است (
86/0=GFI 83/0؛=AGFI 97/0؛=NFI 99/0؛=NNFI 99/0؛=CFI(.عبارت دیگر، به

).1زان زیادي منطبق بر مدل مفهومی پژوهش است (نمودار هاي مشاهده شده تا میداده
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مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمین استاندارد:1نمودار 

اعداد معناداري ضرایب مدل ساختاري پژوهش:2نمودار 

ثیر منفی و أساختار سازمانی تدهد کهنتایج مدل معادالت ساختاري نشان می
؛ β=-68/0(داردخوزستانیاسالمآزاديهادانشگاهدر معناداري بر چابکی سازمانی 

63/2-=t(گردد.اصلی تحقیق تأیید میيشود و فرضیهبنابراین فرض صفر رد می؛

جدول نتایج آزمون فرضیات فرعی
هـاي فرعـی تحقیـق نیـز ابتـدا      در اجراي مدل معادالت ساختاري براي آزمون فرضیه

ناســب بــودن مــدل ســاختاري بــرازش یافتــه اســتميدهنــدهافــزار نشــانخروجــی نــرم
)58/1=/df2χ 053/0؛=RMSEA88/0؛=GFI 85/0؛=AGFI 98/0؛=NFI99/0؛=NNFI ؛
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99/0=CFI(.هاي مشاهده شده تـا میـزان زیـادي منطبـق بـر مـدل       عبارت دیگر، دادهبه
مفهومی پژوهش است.

نتایج آزمون فرضیات فرعی:4جدول 
آزمونينتیجهعدد معناداريضریب مسیرابستهمتغیر ومتغیر مستقلفرضیه
Haتأیید شد- 63/2- 68/0چابکی سازمانیساختار سازمانی
Ha1تأیید شد- 53/2- 60/0چابکی سازمانیپیچیدگی
Ha2تأیید شد- 70/4- 63/0چابکی سازمانیرسمیت
Ha3تأیید شد- 21/2- 50/0سازمانیچابکیتمرکز

هاي ساختار سازمانی شامل لفهؤمدهد کهساختاري نشان مینتایج مدل معادالت
يهادانشگاهثیر منفی و معناداري بر چابکی سازمانی در أپیچیدگی، رسمیت، و تمرکز ت

مفروضات فرعی يشود و کلیهدارند. بنابراین فرض صفر رد میخوزستانیاسالمآزاد
گردند.تحقیق تأیید می

گیريبحث و نتیجه
لذا ؛استیساختار سازمانیبه چابکدنیرسيبرایو اساسیاصليبزارهااز ایکی

جیمنعطف و ترويو اتخاذ ساختارهاییتمرکززداقیاست ساختار سازمان از طريضرور
را یساختار سازمانشمندان،یبرسد. محققان و اندیبه چابکییفرهنگ تحول و نوگرا

که بر ییهاو شغلیاجتماعيهادر شغل،یسازمانرانتصاب افراد در نقاط مختلف نمودا«
يو ابزارلهیعنوان وساند و آن را بهکردهفیتعر» گذاردیافراد اثر منیایروابط سازمان

کرده و آن را کنترل و نییکه به صورت دائم روابط متقابل اعضا را تعدهیچیپاریبس
چابک است، طیمحجادیايمهکه الزيرییتغنیترشناسند. مهمیکند، میهماهنگ م

با يها و سازگاردر سازمانیو فنياست. متناسب بودن عوامل ساختاریساختار سازمان
لیاست. تمایبه چابکدنیدر رسیاز موضوعات اساسیو خارجیو تحوالت داخلراتییتغ
نییبازار، پايهایبا شتاب دگرگونسوکیاز ریپذو انعطافایپویبه داشتن سازمانرانیمد

با گریدي... و از سوويخدمات و وجود نوآورایداتیتولتیفیها، باال بودن کنهیبودن هز
ان،یمشتريو خواستهازیتوجه به نیو بيخشک، متورم، تنبل، ناتوان در نوآوريساختارها

در فراهم نمودن ینقش ساختار سازمانيمطالعهانیمنیناهماهنگ و ناسازگار است. در ا
و به منظور بقا و یبه چابکدنیرسيها براسازماننیبنابرا؛استتیحائز اهماریبسیچابک
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منعطف و يساختارهايشوند که دارایسازماندهيابه گونهدیباریمتغطیدر محشرفتیپ
.باشندعیسريریگمینوآور و قدرت تصم

یبر چابکيمعنادارریثأتیدگیچیها نشان داد که پدادهلیو تحلهیتجزجینتا
جهینتتوانیاساس منیاست. بر ایبه صورت معکوس و منفریثأتنیدارد و ایسازمان

سازمان بتواند با حذف قیطرنیکوتاه گردد تا از ادیگرفت که خطوط فرمان سازمان با
يتوسعهيالزم برايهانهیزمیطیمحيدهایتهدبردر برايضرورریغیتیریسطوح مد

و همکاران یمردانی)، عل1387(ي)، جعفر1382فراهم سازد. رضازاده (رایسازمانیچابک
و همکاران یفارسیداللهی)، 1388و همکاران (ی)، سلطان1388(یی)، آزما و آقا1388(
)، ارتگا و همکاران 2000(ر)، سدل1987(لری)، م1391نژاد و همکاران (يدری)، ح1388(
که دندیرسجهینتنیخود به ايکاربردقیتحق)، در 2012و همکاران (ی)، الماس2010(
و یمردانیوجود دارد. علیمنفيرابطهیسازمانینیو کارآفریسازمانیدگیچیپنیب

در سطح یدگیچیکه هر چه پدندیرسجهینتنیخود به اقیدر تحق،)1388همکاران (
کاسته زانیمندر سازمان به هماینیشود، از کارآفرشتری) بییایو جغرافيعمود،ی(افق

که دیرسجهینتنیخود به ايکاربردقیدر تحق،)1388و همکاران (جیشود. کردنائیم
است که در ییهاسبکایاز نگرش و یو در واقع بازتابست،ینیتصادفيهدیپد،یدگیچیپ

يرا براکیساختار منعطف و ارگانکینیاست، بنابراودهخاص مورد نظر سازمان بیزمان
جهینتنیبه ا،)1391و همکاران (یعقوبیکند. یمیدر سازمان، معرفیدگیچیپکاهش 

لیو تحول را در سازمان تسهرییتغندیکم، فرایدگیچیبا پ،یافقيکه ساختارهادندیرس
هستند.یگونه ساختارها، مالك چابکنیکند و ایم

گرفت که جهینتانتویاساس منیدارد. بر ایسازمانیبر چابکياثر معنادارتیرسم
باال ارات،یاختي: واگذارقیدر سازمان از طرتیکاهش رسم،یسازمانیچابکشیافزايبرا

يخود روقیدر تحق،)1387(يضرورت دارد. جعفر...وبردن سطح تعامالت کارکنان
ارتباط یسازمانینیساختار و کارآفرنیبیغربجانیآذربایبدنتیکل تربيکارکنان اداره

در پژوهش خود به ،)1388و همکاران (یمردانیگزارش کرده است. عليداریمعنیفمن
ارتباط یبهشتدیدر دانشگاه شهیسازمانینیو کارآفرتیرسمنیکه بدندیرسجهینتنیا

سازمان جهاد يخود روقیتحقدرزین،)1388(ییوجود دارد. آزما و آقايداریمعنیمنف
یارتباط منفیسازمانینیو کارآفرتیرسمنیبیلاستان خراسان شمايکشاورز

یژگیبا وکیارگانیساختار سازمان،)2008و همکاران (نیمشاهده کردند. کلوديداریمعن
اند. کردهیتر معرفمناسبیسازمانینیکارآفريبرایدولتيهاکم را در بخشتیرسم
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شیافزايکنند که برایمانید بخويکاربردقیدر تحق،)1391نژاد و همکاران (يدریح
يکاربردقیدر تحق،)1390کاسته شود. فرزانه و همکاران (تیاز رسمیسازمانینیکارآفر

و مقررات نیوجود قوان،یسازمانیبه چابکدنیرسيبراتیخود به منظور کاهش بعد رسم
به ،)1388(یمینعویخانریدارد. امیمشابه را اذعان ميهاتیفعالياستاندارد برافیو تعر

منحصر به فرد يهاتیموقعدیها بادر سازمانتیکاهش رسميکه برادندیرسجهینتنیا
یانجام کار موجود نباشد. جعفرنژاد و زارعيبرایرسميهاهیوجود داشته باشد و رو

شنهادیدر سازمان را پتیکاهش رسمورتدر سازمان ضریچابکشیافزايبرا،)1384(
فراهم ف،یبه کارکنان در انجام وظاشتریباراتیاختيواگذارگریدیبه عبارتکنند؛ یم

بهتر و باال بودن سطح تعامالت درون يهاو بکار بردن روشافتنیينمودن فرصت برا
است. تیرسمهشکاقیدر سازمان از طریچابکشیافزايبراییهاکارکنان، راهیسازمان

دییتأيدهندهپژوهش نشانيهاافتهیدارد. یزمانسایبر چابکياثر معنادارتمرکز
زانیگرفت که هر چقدر که از مجهیتوان نتیاساس منی. بر اباشدیسوم میفرعيهیفرض

آزاد ارتباطات، انیاعتماد به کارکنان، جرارات،یاختضیتفوقیتمرکز در سازمان از طر
خلق و يالزم برايهانهیزمزانیم... کاسته شود به همانواحدها وانیميهمکار
و یمردانی)، عل1387(ي)، جعفر1382شود. رضازاده (یفراهم میسازمانیچابکيتوسعه

و یفارسیداللهی)، 1388و همکاران (ی)، سلطان1388(یی)، آزما و آقا1388همکاران (
نیو سلونی)، کو1987(لریم)، 1391نژاد و همکاران (يدری)، ح1388همکاران (

)، 2000)، سدلر (1996(ری)، کار1991و آرنولد (لزی)، ما1990و تروتر (سی)، مور1990(
نیخود به ايکاربردقیدر تحق)، 2012و همکاران (ی)، الماس2010ارتگا و همکاران (

دارد. دوجویمنفيرابطهیسازمانینیو کارآفریتمرکز سازماننیکه بدندیرسجهینت
به رانیکه هر چه مددندیرسجهینتنیکاهش تمرکز به ايبرا،)1388(یمیو نعیخانریام
به اراتیاختضیبدانند تفوستهیشايداشته باشند و آنان را افراديشتریدستان اعتماد بریز
خواهد شد که خود جادیدر سازمان عدم تمرکز اتاًیخواهد شد و نهاشتریدستان بریز

قیدر تحق،)1384(یود. جعفرنژاد و زارعشیدر سازمان ميوربهرهشیمنجر به افزا
در سازمان یچابکشیکه کاهش تمرکز منجر به افزادندیرسجهینتنیخود به ايکاربرد

شود. یم
پژوهش يهاافتهیدارد. یسازمانیبر چابکيو معناداریاثر منفیسازمانساختار

با ییگرفت ساختارهاجهینتتوانیباشد. پس میمیاصليهیفرضدییتأيهدهندنشان
توسعه و يرساندن به سازمان براياریو تمرکز؛ در تیرسم،یدگیچیچون پییهایژگیو
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اساس نیکنند. بر ایعمل مفیضعدیجديهاها و تقاضاثر با چالشؤميمواجهه
الزم رساختیزایازیتواند بستر مورد نیمؤثر میساختار سازمانکیمناسب یدهشکل

قاتیتحقيدکنندهییتأيتا حدودقیتحقنیاجیسازمان باشد. نتایچابکيتوسعهيبرا
يدر مقاله،)1384(یعنوان مثال، فروهحوزه صورت گرفته است. بهنیاست که در ایقبل

ییکه از ساختارهادیبایرقابتتیبه مزیابیدستيها براکند که سازمانیمانیخود ب
دارند یخود اذعان ميدر مقاله،)1375(یو سکاکیسبهره ببرند. اقدکیمنعطف و ارگان

یمیو نعیخانریشود. امیدر سازمان ميوربهرهییموجب شکوفاکیکه ساختار ارگان
و تیرسم،یدگیچیکه از نظر پیکنند ساختار سازمانیمانیخود بيدر مقاله،)1388(

شود. در ادامه او از یميورباشد، باعث کاهش بهرهییمتمرکز بودن در سطح باال
يبدون مرز) برايهاو سازمانيمجازيهاسازمان،یمیتي(ساختارهادیجديساختارها

يگام برانیخود اولقیو همکاران در تحقفریبرد. خیدر سازمان نام ميوربهرهشیافزا
تیمرس،یدگیچیدانند که از پیمیرا داشتن ساختار سازمانیسازمانيوربه بهرهیابیدست

مانند زو و استون یمحققانيهاپژوهشجیبرخوردار باشد. نتاینییو تمرکز در سطح پا
)، 1390و همکاران (ندهقا،)1380(گانیک،)1993و همکاران (لیکاووس ج،)1998(

به یابیو دستیعملکرد خارجيکنندهنییو تعیاز عوامل اساسیکیدهد که ینشان م
برخوردار باشد. جعفرنژاد و کیارگانيهایژگیاست که از ویمانساختار ساز،یرقابتتیمز

کم، یدگیچی: پاسازمان چابک رکیيساختاريهایژگیخود وقیدر تحق،)1384(یزارع
کنند یمانیبنیهمچن؛دانندیمتمرکز و حداقل سلسله مراتب مریغتیریکم، مدتیرسم

،)1384(یخود را اصالح کنند. شهائیمانساختار سازدیبایچابکشیافزايها براسازمان
سازمان چابک، استفاده از کیبارز يدارد که مصداق و نمونهیمانیخود بقیدر تحق

راتییدارد: تغیمانیبنیچننیانتخاب را انیهدف خود از اییاست. شهايساختار مجاز
گذشته، يند دههاطالعات در چيفناوريدست آمده در عرصهبهيهاشرفتیگسترده و پ

کرده است ریناپذرا اجتنابینظر در مسائل مختلف از جمله ساختار سازماندیضرورت تجد
،یانسانيرویدر نزهیانگجادیا،یهمچون رقابت جهانيسازمان مجازيهایژگیو و

نیبر ایلیدلینیو کارآفریساختار سازمانرییارتباطات، تغياز تکنولوژشتریبياستفاده
تواند یمیکه ساختار سازماندندیرسجهینتنیبه ا،)1385و همکاران (انیعاست. فتحاد

) 2؛هاانسازمریشراکت با سالی) تشک1يهایژگیويشود که دارایسامانیمنجر به چابک
فرهنگ جی) ترو3؛منعطفيو اتخاذ ساختارهاییزاتمرکزقیاز طريریپذبهبود انعطاف
د. باش،ییتحول و نوگرا
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پیشنهادات اجرایی براي فرضیه اصلی
هاي حمایت کننده از فرهنگ مشارکت ي استراتژيطراحی مجدد سازمان بر پایه

و نوآوري کارکنان و با رویکرد طراحی به صورت افقی.
ضوابطوقوانیندارايهاي ارگانیک کههاي ساختارگیري از ویژگیبهره
ه منجر به عملکرد بهتر سازمان است کمندبهرهرکزتمعدممزایايازاست وپذیرانعطاف

کند.چابکی سازمان ایجاد میياي را براي توسعهشود و زمینهمی

1فرعی پیشنهادات اجرایی براي فرضیه
يبازنگري در ساختار سازمانی و کاهش سطوح و حذف سطوح که منجر به ارایه
گیري مناسب و مؤثر را در تصمیمگردد،سریع به سطوح سرپرستی سازمان میبازخورد

هاي نوآوري و خالقیت فردي را در زیرساختيکند، و فرصت توسعهسازمان ایجاد می
سازد که این عوامل در نهایت بستري را براي رسیدن به چابکی سازمانی سازمان مهیا می

سازد.فراهم می
سازمان يسعهتويکوتاه ساختن خط فرمان و سلسله مراتب سنتی که به واسطه

سازمان تبدیل شده يدر طول زمان ایجاد شده است، حال به مانعی براي عملکرد بهینه
تواند بستر حرکت به سوي چابکی فرماندهی میياست که با بازنگري و اصالح در رویه

تواند وحدت فرماندهی را در هم شکند این میان آشکارترین مفهومی که میباشد. در 
کارهاي مشارکتی و کاهش يتارهاي ماتریسی است که باعث توسعهاستفاده از ساخ

ي بهتر از متخصصین و در نهایت افزایش پویایی و توسعهيهاي سربار و استفادههزینه
شود.هاي چابکی در سازمان میقابلیت

2براي فرضیه فرعی اجراییپیشنهادات
دیل در رسمیت ابزار تععنوان یک نظام پیشنهادات و مدیریت دانش بهيتوسعه

اي براي خالقیت، مشارکت و پویایی.و تمرکز و افزاینده
هاي تحقیقاتی ها در قالب طرحهاي موجود فعالیتها، و روشها، رویهشیوه

ها و مراحل اضافه حذف شود.بررسی شده و فعالیت
اي تدوین شود که در آن آزادي انی به گونههاي سازمشرح وظایف براي پست

ل و انعطاف الزم منظور شده باشد.عم
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هاي اجرایی، قوانین و مقررات موجود اصالح شده و از بوروکراسی به دستورالعمل
ت و پا وانین و مقررات دسها و قرایی در سازمان و کاهش کاغذ بازيعنوان ابزار کا

سازي سازمان استفاده شود.فرض جوانگیرکنترلی با پیش

3رضیه فرعی نهادات اجرایی براي فپیش
 تقویت فرهنگ تحمل خطر و اشتباه در سازمان تا از این طریق مشارکت کامل و

گیري داشته درونی شده را در کارکنان براي مشارکت هر چه بیشتر در فرآیندهاي تصمیم
باشیم.
 توانمندسازي از طریق ارتقاي سطح آموزش به کارکنان و بروز شدن دانش آنان

عنوان راهکاري براي واگذاري به کارکنان متخصص تبدیل کنیم بهاکه از این طریق آنان ر
نظارت. ياختیارات و کاهش حیطه

 وجود همکاري میان واحدهاي مختلف سازمان، تشویق ارتباطات غیر رسمی
مورد نیاز.يجهت تبادل اطالعات مورد نیاز در لحظه

 هاي مختلف بخشمیزان باالیی از کنترل را بروجود نداشتن قدرت مرکزي که
سازمان اعمال می کند.
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