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تغییرات در محیط خارجی، سازمان ها را به نشان دادن واکنش و تغییر وادار می نماید. 
مهندسی مجدد فرایندها، تشکیل تیم های توسعه محصول، اجرای برنامه های تقویت 
توانایی پاسخگویی مؤثر  افزایش  به سوی سازمان های مجازی،  کارکنان، حرکت 
به نیازهای مشتریان و تحلیل بازار به منظور پاسخ اثرگذار به تغییرات از جمله 
فعالیت هایی هستند که در این راستا انجام می گیرند. به منظور رویارویی با تغییرات 
جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ می دهند، سازمان ها باید به فراتر از سازگاری 

با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصت های بالقوه باشند.
کیفیت  و  سرعت  انعطاف پذیری،  افزایش  منظور  به  که  پارادایم هایی  از  یکی 
سازمان ها مطرح می گردد، چابکی سازمانی است.  چابکی سازمانی به مفهوم قابلیت 
انطباق پذیری بسیار باال بدون نیاز به انجام تغییرات است. در واقع سازمان می تواند 
ظرفیتی را در ساختار و روش های عملیاتی خود به وجود آورد که انعطاف پذیری، 
تغییر و تطبیق با شرایط متغیر را بدون نیاز به انجام یک سری تغییرات دائمی، 

اجباری و بنیانی ایجاد نماید.
طراحی سازمانی اساس مزیت رقابتی و عملکرد سازمان است. پژوهش ها نشان داده اند 
که اگر ساختار، فرآیند و نظام سازمان از زیرک ترین استراتژی ها هم حمایت نکنند، 
استراتژی نمی تواند به توانایی بالقوه خود دست یابد. با این وجود، به نظر می رسد 
که پیچیدگی، غیرقابل پیش بینی بودن و ناپایداری تغییرات محیطی از رویکردها 
و مفاهیم سنتی طراحی سازمانی پیشی گرفته است. مدیران برآنند تا سازمانی را 
طراحی نمایند که برای اجرای عملیات در کوتاه مدت، کارا و برای حفظ عملکرد در 
بلندمدت، به اندازه کافی منعطف باشند. »نُرم جدید« مستلزم سازمان هایی است که 
حد چشمگیری از چابکی را دارا باشند تا بتوانند صرفنظر از موفقیت، تنها به حیات 
خود ادامه دهند. چابکی قابلیتی پویا از طراحی سازمان است که می تواند نیاز به تغییر 
در منابع درونی و بیرونی را حس کرده، به صورت روزمره این تغییرات را اعمال نماید 

و عملکرد خود را در حد باالی متوسط حفظ نماید.
مدل های مختلفی در خصوص چابکی در دنیا ارائه شده است. »گلدمن و همکارانش« 
بر ساختار مناسب، فناوري اطالعات و منابع انساني تمرکز دارند و »کاتر« بر مأموریت، 
ساختار، فرآیندمحوري کسب و کار و منابع انساني تأکید دارد. این در حالي است که 
در مدل » اورهلت«  بر ارزش هاي مشترک، ساختار یا فناوري اطالعات، فرآیندهاي 
کاري و رفتار تأکید شده است. در مدل »کروکیتو و یوسف« فناوري هاي پیشرفته 
اطالعات و تولید منجر به ایجاد چابکي تولید مي گردد و چابکي تولید نیز از طریق 
کاهش هزینه ها و افزایش سرعت و کیفیت، چابکي سازماني را ایجاد مي نماید. در 
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مدل »گروه مشاوران آتوز« چابکي سازماني  به وسیله تقویت دائمي امکان پذیر 
است. تقویت دائمي نیز به وسیله  کسب آگاهي، وجود مقدمات انعطاف پذیري در 
سازمان و در نهایت برخورداري از سیستم کنترل دقیق ایجاد مي گردد. مدل شریفی 
و ژانگ نیز بر سه قسمت عمده به شرح زیر استوار است: 1. محرک های چابکی 
نیاز به »چابک شدن«، »تصمیم راهبردی برای چابک شدن« و »راهبرد  شامل 
چابک«، 2. قابلیت های چابکی شامل »شایستگی«، »پاسخگویی«، »انعطاف پذیری« 
و »سرعت«، 3. فراهم سازی چابکی شامل »اقدامات، روش ها و ابزار« و »سازمان، 
فناوری، نیروی انسانی و نوآوری«. ورلی و الولر هم استراتژی قوی، طرح های سازگار 
سازمانی، هویت و رهبری مشترک و قابلیت های ارزش آفرینی را برای چابکی عملکرد 

سازمانی ضروری می دانند.
سازمان های رسانه ای به عنوان یکی از پیچیده ترین سازمان های عصر حاضر که 
محیطی به شدت متغیر دارند و واحد زمان در آن ها »لحظه« است، شناخته می شوند. 
برای پاسخگویی شایسته به این محیط پیچیده، رسانه ها نیاز دارند تا به سرعت 
و دقت تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند و از آن مهم تر انعطاف الزم را در این 
تصمیمات حفظ نمایند. یک تصمیم اشتباه در تولید یا توزیع پیام می تواند منجر به 
از دست رفتن »اعتماد« مخاطبان شود که هزینه های هنگفت هم نتواند آن اعتماد را 
برگرداند. رسانه ها باید با استراتژی قوی، رهبری مشارکتی و انعطاف باالی سازمانی، 
بر دشواری های این محیط پیچیده غلبه نمایند تا بتوانند اثر مناسبی را در زمان 

مناسب بر مخاطبان هدف خود اعمال نمایند.
این روزها دیگر تغییرات مستمر و جهشی »فناوری رسانه ها« به امری عادی تبدیل 
شده است. شیوه های تولید و توزیع و ارتباط با مخاطبان در بازه های زمانی کوتاهی 
تغییر می کنند و بخصوص سازمان های رسانه ای بزرگ را به چالش وا می دارد. از 
سویی دیگر نیازها و ذائقه مخاطبان مدام در حال تغییر است؛ فرهنگ ها و خرده 
فرهنگ ها بر هم تأثیر و تأثر دارند؛ قوانین و تفسیر و نحوه اجرای آنان بخصوص 
در مواجهه با فناوری های جدید رسانه ای در حال تغییرند؛ رقبای جدید به سرعت 
قدرت عرض اندام پیدا می کنند و رقبای قدیمی نوآوری های گوناگون به کار می برند. 
همه این موارد »چابکی سازمانی« را به عنوان یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین 
ویژگی های سازمان های رسانه ای معرفی می کند که با اینکه نسبت به سایر انواع 
سازمان ها »مهم تر« است اما هم در تئوری به آن بسیار کم پرداخته شده است و هم 

در عمل رسانه های ما اعتنایی به آن ندارند. 



شماره 22
شهریور 95

6


