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 چابکي، تولید چابک، تغییر، پاسخگویي، شایستگي، انعطاف پذیري

ارزيابي و سنجش سطح چابکي در صنعت نفت و گاز كشور

در محیط رقابتي امروز، تغییر از بزرگ ترین خصوصیات سازمان هاست. چابکي عبارت است از توانایي سازمان براي تغییر به منظور بهره برداري از فرصت هاي 
ایجاد شده در تغییر. سازمان چابک سازماني است که مي تواند تغییر کرده و با استراتژي پیروزمندانه ای خود را با تغییرات محیطي وفق دهد. متأسفانه تا کنون 
کارهاي کمي جهت  اندازه گیري چابکي سازمان ها انجام شده است . امروزه تعیین شاخص هاي مؤثر بر وضعیت چابکي سازمان، تعیین سطح چابکي مورد نیاز 
آن و ارائه ی پیشنهادهایي براي پرکردن شکاف بین این دو سطح در سازمان ها ضروري به نظر مي رسد. در این مقاله اهمیت چابکي سازمان به ویژه در صنعت نفت 
و گاز، تأثیر آن بر وضعیت رقابتي، آمادگي صنعت براي رویارویي با هر نوع تغییر، کاهش هزینه هاي سازماني، جلب رضایت مشتري و ... بررسي خواهد شد. در 
همین راستا ابزارهاي مورد نیاز جهت ارزیابي چابکي، راهکارهایي براي چابک شدن سازمان، اهمیت موضوع و جایگاه آن در تولید محصول یا ارائه ي خدمت 

معرفي شده است. همچنین مدلي براي ارزیابي چابکي در سازمان پیشنهاد شده و با استفاده از این مدل، مطالعه اي موردي انجام و نتایج آن ارائه گردیده است.

مونا گلچين پور*   معاونت امور مهندسي وزارت نفت

(golchinpour@nioc.ir) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه

اس��اس و بنیان س��ازمان چاب��ک با درنظر 
داش��تن تغیی��ر و یکپارچگ��ي سیس��تم هاي 
فرآیندهاي  اف��راد،  ف��ن آوری،  اطالعات��ي، 
تجاري و تجهیزات در سازمان هارمونیک با 
هدف پاسخگویي سریع به اتفاقات و تغییرات 
محیط بنا نهاده شده اس��ت. در واقع سازمان 
چابک نه تنه��ا تمام فعالیت هاي س��ازمان را 
درب��ر مي گیرد بلکه با زنجی��ره ی ارزش آن 
س��ازمان در خ��ارج نی��ز در ارتب��اط خواهد 
بود. به طور کلي س��ازمان چاب��ک مي تواند 
سبب کاهش هزینه هاي تولید، افزایش سهم 
بازار، ارضاي نیاز مشتریان ، آماده سازي براي 

معرف��ي محصول جدید ، ارزیاب��ي و تخمین 
فعالیت هاي فاق��د ارزش اف��زوده و افزایش 
رقاب��ت س��ازمان ش��ود. از این رو س��ازمان 
چابک به عنوان الگوی س��ازمان قرن بیس��ت 
و یک��م طرف��داران بس��یاري دارد و به عنوان 
یک اس��تراتژي موفق در بازارهاي رقابتي با 
تغییرات س��ریع نیاز هاي مشتریان مطرح شده 

است.
به طور کلي چابکي، توانایي یک سازمان 
براي درک تغییر محیطي و سپس پاسخگویي 
سریع و کارا به آن تغییر است. واژه ی چابک 
توصیف گر س��رعت و قدرت پاس��خگویي 
در هن��گام مواجهه با رویداده��اي داخلي و 

خارجي س��ازمان است. اغلب س��ازمان ها با 
وجود آگاهی به اهمیت پاس��خگویي سریع 
در مقابل ش��رایط متغیر بازار، طوري طراحي 
نش��ده اند که ق��ادر به پاس��خگویی باش��ند. 
سازمان هاي اطالعاتي سنتي به ندرت چابک 
بوده اند. اما امروزه سازمان ها کاماًل دریافته اند 
که باید ساختار و فرآیند چابک داشته باشند. 
س��ازمان هاي چابک نه تنها باید پاس��خگوي 
تغییرات رخ داده باش��ند بلکه باید با آرایشی 
مناس��ب قادر به کس��ب مزایاي رقابتي براي 
خود باشند. س��ازمان هاي چابک باید نسبت 
به تغییرات محیطي منعطف تر و پاس��خگوتر 
ب��وده و دایره ی کنترل خود را افزایش دهند. 
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با وجود تعاریف متعدد ارائه ش��ده از واژه ی 
چابک��ي، هیچ یک از این تعاریف مخالف و 

متناقض یکدیگر نیستند.

1- ويژگي هاي سازمان چابک
موارد زیر از جمله ویژگي هاي قابل توجه 
س��ازمان هاي چاب��ک در هر ی��ک از ابعاد 

سازماني است:
 تأكي�د: ارج نهادن و غني س��ازي ارزش 

براي مشتریان
 مح�رک: تغیی��ر و تح��والت محیط��ي، 

بازارها و فرصت هاي جدید
 روش: واکن��ش س��ریع ب��ه تح��والت با 

طراحي و توسعه
 محص�والت: مبتن��ي ب��ر نیازه��اي روز و 

خاص مشتریان و بازار
شایس��تگي،  س��رعت،  قابليت ه�ا:   

انعطاف پذیري و پاسخگویی
 وسيله: نظام پایش تحوالت

 الزامات: س��ازمان همگن، انعطاف پذیر و 
سریع

 هدف: ماندگاري و بقاء در بازار از طریق 
سازگاري با تحوالت

با چابک س��ازي سازمان، ش��اهد پیشرفت 
س��ریع تر س��ازمان در جهت اهداف کاري، 

بهتر، کاهش قیمت ها، کسب  خدمت رساني 
ف��ن آوری  س��رمایه گذاري هاي  از  ارزش 
اطالعات، توانایي سازمان در تغییر فرآیندها 
و بهبود عملیات کاري، پاسخگویي سریع تر 
ب��ه نیازه��اي مش��تري، افزای��ش رضای��ت 
قابل توج��ه در مهارت  کارکنان، توس��عه ي 
کارکنان، افزای��ش ارزش هاي کاري، بهبود 
قابل توجه کنترل س��ازماني، پیشرفت ساختار 
فرآینده��اي س��ازماني، افزای��ش کارآی��ي 
سازمان، کسب برتري هاي فن آورانه و بهبود 

کنترل هزینه ها خواهیم بود.

2- متدل�وژي ارزيابي چابکي در صنعت نفت 
و گاز كشور

به منظور ارزیابي چابکي در صنعت نفت و 
گاز ابتدا تش��کیل کمیته ی راهبردي چابکي 
صنعت متش��کل از مدیران ارش��د، مشاوران، 
خب��رگان و متخصص��ان داخل��ي و خارجي 
و مجریان پیاده س��ازي ط��رح چابکي در این 
صنعت ضروري است. سپس گزارش دقیقي از 
وضعیت صنعت و فعالیت سازمان تهیه شده و 
در جلسات کمیته ی راهبردي چابکي سازمان، 
عوام��ل کلیدي چابک��ي در س��ازمان تعیین 
می شود. در این راستا مي توان از متدلوژي هاي 
استاندارد ارائه شده و پرسش نامه هاي استاندارد 
طراحي شده استفاده کرد. پس از آن با طرح و 
تدوین سؤاالت بومي سازي شده با نوع فعالیت 
شرکت مورد مطالعه، مي توان سطح مورد نیاز 
چابکي سازمان را در همان کمیته ی راهبردي 
شناس��ایي کرد. در ادامه با طرح پرسش نامه ی 
منطبق بر عوامل زیرس��اختي شناس��ایي شده، 
سطح چابکي در س��ازمان ارزیابي می گردد. 
پس از آن با رویکرد تحلیل شکاف، عواملی 
که س��بب ایجاد خ��أ بین وض��ع مطلوب و 
موجود می شوند بررسي خواهند شد و جهت 

1   متدولوژي طراحی شده براي ارزیابي صنعت نفت و گاز

 ٣

متشكل از صنعت راهبردي چابكي  يكميته تشكيل ابتداصنعت نفت و گاز منظور ارزيابي چابكي در به
اين  سازي طرح چابكي درپياده انو مجريمشاوران، خبرگان و متخصصان داخلي و خارجي  مديران ارشد،

جلسات  در وشده تهيه سازمان ليت فعا وضعيت صنعت و گزارش دقيقي از. سپس استضروري صنعت 
 ازتوان ميدر اين راستا د. شوميتعيين زمان عوامل كليدي چابكي در سا ،چابكي سازمانراهبردي  يكميته
طرح و  بااز آن پس . كرداستفاده هاي استاندارد طراحي شده نامهپرسش ارائه شده و هاي استانداردلوژيمتد

سازمان را سطح مورد نياز چابكي  توانمي ،شركت مورد مطالعهفعاليت با نوع سازي شده االت بوميسؤ تدوين
زيرساختي منطبق بر عوامل  ينامهبا طرح پرسش در ادامه. كرد اهبردي شناسايير يدر همان كميته

ي كه عوامل ،پس از آن با رويكرد تحليل شكاف گردد.ميارزيابي سازمان  سطح چابكي در ،شناسايي شده
در  اين مواردجهت بازبيني  درو  خواهند شدبررسي شوند ميوضع مطلوب و موجود  بين خألايجاد  سبب
  .گردداقدام ميت صنع
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بازبیني این موارد در صنعت اقدام می گردد.

3- مطالع�ه ی م�وردي ش�ركت A )فع�ال در 
صنعت نفت و گاز كشور(

در ای��ن مقاله با توجه ب��ه متدولوژي ارائه 
شده ي مبتني بر دانش بومي سازي شده براي 
اندازه گیري چابکي س��ازمان، سطح چابکي 
مورد نیاز ش��رکت A بررس��ي ش��ده است. 
همان طور که اشاره ش��د هر سازماني جهت 
نیل به چابکي باید دو توانمندي )پاسخگویي 
و انعطاف پذیري( و یک شایستگي )سرعت( 
داش��ته باش��د که هر کدام از این م��وارد به 
ابعاد و شاخص هایي تقس��یم مي شوند. براي 
اندازه گیري چابکي در این شرکت ابتدا این 
ابعاد و ش��اخص ها در درون و برون سازمان 
شناس��ایي ش��ده، س��پس از بین آنها تعدادي 
جهت اندازه گیري س��طح چابک��ي انتخاب 
مي شوند. ابعاد و ش��اخص هاي انتخاب شده 
در این شرکت شامل توانایي کشف تغییرات، 
س��اختار، رهب��ري، کیفیت نیروي انس��اني، 
با مش��تریان،  ارتباط  ف��ن آوري اطالع��ات، 
ارتباط ب��ا تأمین کنن��دگان و انطباق خطوط 
تولید و محصول با تغییرات است. این روش 
بر اس��اس دانش و بینش اعضاي متخصص و 
خبره ي کمیته ي راهبردي چابکي سازمان در 
این شرکت طراحي شده و شامل پیاده سازي 
روشي براي اندازه گیري چابکي این شرکت 
و سازمان هاي مش��ابه است. در این قسمت با 
اس��تفاده از پرس��ش نامه هاي مناسب طراحي 
ش��ده، چابکي فعلي در ش��رکتA  ارزیابي 
شده اس��ت. پرس��ش نامه ها توس��ط بیش از 
100 نفر از مدیران و کارشناس��ان در سطوح 
مختلف این ش��رکت پر شد و سپس با توجه 
به نحوه ي امتیازدهي به س��ؤاالت و همچنین 
عوامل ذکر شده، میانگین کل براي ارزیابي 

سطح فعلي چابکي شرکت محاسبه گردید.

4- نتايج حاصل از بررسي پرسش نامه ها
به ط��ور کلي بالغ ب��ر 100 نفر از مدیران و 
کارشناسان ارشد شرکت A به پرسش نامه ي 
ارزیابي س��طح چابک��ي پاس��خ داده اند که 
میانگی��ن امتی��ازات آنها 6/24 بوده اس��ت. 
با توجه ب��ه نظر کمیته ي راهب��ردي چابکي 
سازمان که س��طح چابکي مورد نیاز سازمان 
را برابر سطح حداکثر نیاز به چابکي )نمره ي 
10( اع��الم کرده بود فاصل��ه ي میان این دو 
امتی��از، 3/76 و به معن��ای ش��کاف و خالئي 
است که س��ازمان باید براي رسیدن به سطح 
چابکي مطلوب آنرا پر کند. امتیازات تحقیق 

در جدول-1 ارائه شده است.
در شکل-2 نمودار مقادیر شکاف عوامل 
ارزیابی ش��ده و در جدول-2 تحلیل شکاف 
بین وضع موجود و وضع مطلوب چابکي در 

سازمان A ارائه شده است.
عدد حاصل )6/24( س��طح فعلي چابکي 
س��ازمان را در حد متوسط نشان مي دهد. در 
صورتي که س��طح مورد نیاز حاصل با توجه 
به استاندارد تعیین شده و نیاز شرکت، سطح 

نیاز بسیار به چابکي )10( است.

دسته بندي میانگین سطوح مطلوب به شرح 
زیر است:

 1: س��طح نیاز بسیار کم به چابکي )بدون 
نیاز(

 2و3: سطح نیاز کم به چابکي
 4 تا 7: سطح نیاز متوسط به چابکي

 8 و9: سطح نیاز زیاد به چابکي
 10: سطح نیاز بسیار به چابکي

ب��ا توج��ه ب��ه امتیازدهي مدیران س��طوح 
مختل��ف و کارشناس��ان ارش��د ش��رکت به 
بخش هاي مختلف پرس��ش نامه و مشاهده ي 
ضعف موجود در همان بخش، پیشنهادهایي 

به این سازمان ارائه شد.

5- پيش�نهادهايي ب�راي ارتقاء س�طح چابکي 
A شركت

ب��ا توجه به امتی��ازات هر ی��ک از عوامل 
م��ورد مطالع��ه، م��واردي از قبی��ل تبدی��ل 
س��اختار س��ازمان از حالت عمودي، سنتي و 
خطي به ساختاري مس��طح، تیمي و مبتني بر 
کار گروهي، توانمندس��ازي منابع انس��اني، 
افزایش به��ره وري با اجراي نظ��ام پرداخت 
انگیزش��ي و تغیی��ر فرهن��گ کارکن��ان ب��ه 

2  مقادیر شکاف عوامل ارزیابي شده ی سازمان

 ۵

 28,48 4 7,12  ساختار 2

 32,40 5 6,48  رهبري 3

 43,84 8 5,48 كيفيت نيروي انساني 4

 45,36 7 6,48 اطالعات آوريفن 5

 22,53 3 7,51 ارتباط با مشتريان 6

 21,06 3 7,02 كنندگانمينأارتباط با ت 7

8  
انطباق خطوط توليد و

  محصول با تغييرات
5,47 7 38,29 

9  
بندي ال جمعؤس

  (ارزيابي شخصي فرد)
5،91 10 59,10 

 312,05 50 مجموع

 6،24 چابكي سازمان (ميانگين وزني كل)سطح

   
تحليل شكاف بين وضع موجود و وضع  2- جدولدر  و شكاف عوامل ارزيابي شده مقاديرنمودار  2-شكلدر 

  ارائه شده است. A مطلوب چابكي در سازمان
  

  سازمان يشكاف عوامل ارزيابي شده مقادير - 2شكل
  

  
  

  A و وضع مطلوب چابكي در سازمانچابكي تحليل شكاف بين وضع موجود  - 2-جدول
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A 1  اندازه گیري سطح چابکي سازمان

میانگین پاسخ هاي عوامل مورد ارزیابيردیف
طبقه ي عامل

نمره ي طبقه ي عاملوزن طبقه ي عامل

7/03321/09توانایي كشف تغییرات1

7/12428/48ساختار2

6/48532/40رهبري3

5/48843/84كیفیت نیروي انساني4

6/48745/36فن آوري اطالعات5

7/51322/53ارتباط با مشتریان6

7/02321/06ارتباط با تأمین كنندگان7

5/47738/29انطباق خطوط تولید و محصول با تغییرات8

5/911059/10سؤال جمع بندي )ارزیابي شخصي فرد(9

50312/05مجموع

6/24سطح چابکي سازمان )میانگین وزني كل(

کارکنانی یادگیرن��ده و داراي تعهد دروني، 
پ��رورش کارکن��ان چندمهارت��ي، توجه به 
س��اختار زنجیره ي تأمین ب��راي ارتباط بهینه 
ب��ا تأمین کنندگان و مش��تریان، بهره گیري از 
ف��ن آوري اطالع��ات و فن آوري هاي جدید 
جه��ت پیاده س��ازي و تس��هیل فرآینده��اي 

کاري، به عنوان پیشنهاد طرح شد.
همچنی��ن پیش��نهاد گردی��د در جلس��ات 
دوره اي کمیته ي راهبردي چابکي س��ازمان 

موارد زیر مرور شوند:
 نیازمندي ه��اي اطالعاتي س��ازمان براي 

پاسخگویي به تغییرات ارزیابي شوند
 نقاط قوت و ضعف داخل و فرصت ها و 

تهدیدهای محیطي سازمان تحلیل شوند
 اصول مهم چابکي )اس��تراتژي منبع یابي، 
مدیری��ت مناب��ع، تمرک��ز بر شایس��تگي ها، 
رهبري، نوع فرآیندها، ساختاربندي آمادگي 

تغییر( درنظر گرفته شوند
 اس��تراتژي هاي س��ازمان تحلیل ش��ده و 

بهبود یابند
 بی��ن نیازمندي ه��اي چابکي س��ازمان و 

اهداف کاري ارتباط برقرار شود
 نقش ه��ا و ارزش هاي آینده ي س��ازمان 

درنظر گرفته شوند
 چگونگي رهبري آینده ي سازمان درنظر 

گرفته شوند
 نق��اط بحران��ي و اس��تراتژي هاي کاري 

تعریف شوند
 زمان کافي صرف بررسي تغییرات ایجاد 
ش��ده روي افراد، تیم ها و ش��رکاي سازمان 

شود
 یک اس��تراتژي رویارویي ب��ا تغییر براي 

سازمان درنظر گرفته شود
 روي برنامه ه��اي آمادگ��ي ب��راي تغییر 

سازمان سرمایه گذاري شود

 الزامات تغییر شناس��ایي شده و اثر آن بر 
افراد سازمان تحلیل شود

 فرآیندهاي س��ازماني تنظیم و تطبیق داده 
شوند

 تمام��ي پروژه ه��اي مرتبط ب��ا فن آوري 
اطالع��ات با مناب��ع و فرآینده��اي کاري و 

اهداف بلندمدت سازمان تطبیق داده شوند
 ب��ا هدف عقب نیافت��ادن از رقبا به محیط 

رقابتي سازمان توجه شود
 مدیریت پروژه ي س��ازمان توس��عه داده 

شود
 از مناب��ع ق��وي همراه با شایس��تگي هاي 

سازماني استفاده شود
 از منابع خارجي به خوبي استفاده شود

 بی��ن فرآینده��ا و س��اختار کاري تطابق 
ایجاد شود

A 2  تحلیل شکاف بین وضع موجود چابکي و وضع مطلوب چابکي در سازمان

شکاف میانمیانگین وضع مطلوبمیانگین وضع موجودعوامل مورد ارزیابيردیف

2/97-7/0310توانایي كشف تغییرات1

2/88-7/1210ساختار2
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4/52-5/4810كیفیت نیروي انساني4

3/52-6/4810فن آوري اطالعات5

2/49-7/5110ارتباط با مشتریان6

2/98-7/0210ارتباط با تأمین كنندگان7

4/53-5/4710انطباق خطوط تولید و محصول با تغییرات8
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 روابط کاري به صورت مناس��بي تعریف 
شوند

ش��ایان ذکر اس��ت که آم��وزش به عنوان 
مقدمه و یکی از اصول اساسي هرگونه تغییر 
در هر سیس��تمي باید با جدی��ت مورد توجه 
قرار گیرد. ریش��ه ي بس��یاري از مش��کالت 
امروزه ی صنایع در کشور ما ناآگاهي است. 
به نظر مي رس��د اجراي برنامه هاي آموزش��ي 
توسط ارکان سازمان، بستري مطمئن را براي 
حرکتي پایه اي، هدف دار و شتابنده به سمت 
رقابت پذیري بیشتر و آمادگي جهت ورود به 
بازارهاي جهاني فراهم آورد. قطعاً تأثیر این 
برنامه ها منوط به شرکت فعال اعضاء خواهد 
بود ک��ه ضروري اس��ت این امر ب��ا ارائه ي 
مشوق ها و الزامات مناسب محقق گردد. این 
آموزش ها باید در س��طوح مختلف مدیریت 
ارش��د، سرپرس��تي و کارکنان صنعت نفت 
طراحي ش��ده و اهداف اجراي عناصر تولید 

چابک را دنبال کند.

 نتيجه گيري
همان طور که اش��اره ش��د تضمین بقاء و 
موفقیت س��ازمان در هزاره ي س��وم هر روز 
س��خت تر و سخت تر مي ش��ود. این حقیقت 
ریش��ه در ظه��ور عص��ر جدی��دي دارد که 
آن  مش��خصه هاي  اصلي تری��ن  از  تغیی��ر 
اس��ت. چارل��ز داروین در کتاب��ش با عنوان
 The Origin of Species توضی��ح مي دهد 
ک��ه گونه ها در ط��ول زمان تغیی��ر مي کنند 
ت��ا با محیط متناس��ب ش��وند. گونه هایي که 
باقي مي مانن��د گونه هاي قوي تر یا باهوش تر 
نیس��تند، بلکه گونه هایي هس��تند که بیشتر و 
بهتر به تغییرات پاس��خ بدهن��د. این حقیقت 
را در دنی��اي تولی��د و عملی��ات مي ت��وان 
بدین صورت مطرح کرد که ش��رکت هایي 
امکان بقاي بیش��تري دارند ک��ه با وفق دادن 
رفتاره��ا و حف��ظ پویای��ي خود، ب��ه محیط 
متالط��م و غیرقابل پیش بین��ي پاس��خ بهتري 
بدهن��د. به نظر مي رس��د ش��رط مان��دگاري 

آن اس��ت که با اعم��ال تغیی��رات تدریجي 
اختی��اري، خ��ود را ب��ا تغیی��رات اجب��اري 

وفق دهیم.
به ه��ر حال ب��ا توجه ب��ه تغییرات س��ریع 
فن آورانه و کاري در دنی��اي رقابتي امروز، 
نی��از ب��ه ش��کل گیري س��ازمان هاي چابک 
به خوب��ي احس��اس مي ش��ود. در راس��تاي 
ای��ن رقابت تنگاتنگ، پاس��خگویي س��ریع 
ب��ه نیازه��اي روزاف��زون و متغی��ر مش��تري 
الزمه ي کس��ب مزایاي رقابتي براي سازمان 
اس��ت. در این راس��تا ض��روري اس��ت هر 
س��ازمان در ص��ورت ل��زوم، فرآینده��ا و 
زیرساختارهایش را تغییر دهد. در این راستا 
قبل از هر چیز، ارزیابي س��طح فعلي و سطح 
مورد نیاز چابکي در هر س��ازمان و بررس��ي 
ب��راي  الزم  زیرس��اخت هاي  آمادگ��ي 
به س��مت تواناس��ازهاي چابک��ي  حرک��ت 
بومي س��ازي ش��ده در آن س��ازمان ام��ري 

ضروري خواهد بود.


