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ارزيابي و سنجش سطح چابکي در صنعت نفت و گاز كشور
*

مونا گلچينپور

معاونت امور مهندسي وزارت نفت

در محیط رقابتي امروز ،تغییر از بزرگترین خصوصیات سازمانهاست .چابکي عبارت است از توانایي سازمان براي تغییر بهمنظور بهرهبرداري از فرصتهاي
ایجاد شده در تغییر .سازمان چابک سازماني است که ميتواند تغییر کرده و با استراتژي پیروزمندانهای خود را با تغییرات محیطي وفق دهد .متأسفانه تا کنون
کارهاي کمي جهت اندازهگیري چابکي سازمانها انجام شده است .امروزه تعیین شاخصهاي مؤثر بر وضعیت چابکي سازمان ،تعیین سطح چابکي مورد نیاز
آن و ارائهی پیشنهادهایي براي پرکردن شکاف بین این دو سطح در سازمانها ضروري بهنظر ميرسد .در این مقاله اهمیت چابکي سازمان بهویژه در صنعت نفت
و گاز ،تأثیر آن بر وضعیت رقابتي ،آمادگي صنعت براي رویارویي با هر نوع تغییر ،کاهش هزینههاي 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 ارائهي خدمت
معرفي شده است .همچنین مدلي براي ارزیابي چابکي در سازمان پیشنهاد شده و با استفاده از این مدل ،مطالعهاي موردي انجام و نتایج آن ارائه گردیده است.
چابکي ،تولید چابک ،تغییر ،پاسخگویي ،شایستگي ،انعطافپذیري
مقدمه

اس��اس و بنیان س��ازمان چاب��ک با درنظر
داش��تن تغیی��ر و یکپارچگ��ي سیس��تمهاي
اطالعات��ي ،ف��نآوری ،اف��راد ،فرآیندهاي
تجاري و تجهیزات در سازمان هارمونیک با
هدف پاسخگویي سریع به اتفاقات و تغییرات
محیط بنا نهاده شده اس��ت .در واقع سازمان
چابک نهتنه��ا تمام فعالیتهاي س��ازمان را
درب��ر ميگیرد بلکه با زنجی��رهی ارزش آن
س��ازمان در خ��ارج نی��ز در ارتب��اط خواهد
بود .بهطور کلي س��ازمان چاب��ک ميتواند
سبب کاهش هزینههاي تولید ،افزایش سهم
بازار ،ارضاي نیاز مشتریان ،آمادهسازي براي

معرف��ي محصول جدید ،ارزیاب��ي و تخمین
فعالیتهاي فاق��د ارزش اف��زوده و افزایش
رقاب��ت س��ازمان ش��ود .از اینرو س��ازمان
چابک بهعنوان الگوی س��ازمان قرن بیس��ت
و یک��م طرف��داران بس��یاري دارد و بهعنوان
یک اس��تراتژي موفق در بازارهاي رقابتي با
تغییرات س��ریع نیازهاي مشتریان مطرح شده
است.
بهطور کلي چابکي ،توانایي یک سازمان
براي درک تغییر محیطي و سپس پاسخگویي
سریع و کارا به آن تغییر است .واژهی چابک
توصیفگر س��رعت و قدرت پاس��خگویي
در هن��گام مواجهه با رویداده��اي داخلي و

خارجي س��ازمان است .اغلب س��ازمانها با
وجود آگاهی به اهمیت پاس��خگویي سریع
در مقابل ش��رایط متغیر بازار ،طوري طراحي
نش��دهاند که ق��ادر به پاس��خگویی باش��ند.
سازمانهاي اطالعاتي سنتي بهندرت چابک
بودهاند .اما امروزه سازمانها کام ً
ال دریافتهاند
که باید ساختار و فرآیند چابک داشته باشند.
س��ازمانهاي چابک نهتنها باید پاس��خگوي
تغییرات رخ داده باش��ند بلکه باید با آرایشی
مناس��ب قادر به کس��ب مزایاي رقابتي براي
خود باشند .س��ازمانهاي چابک باید نسبت
به تغییرات محیطي منعطفتر و پاس��خگوتر
ب��وده و دایرهی کنترل خود را افزایش دهند.

*نویسندهی عهدهدار مکاتبات )(golchinpour@nioc.ir
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مقاالت تحليلي-كاربردي

خدمترساني بهتر ،کاهش قيمتها ،کسب
با وجود تعاريف متعدد ارائه ش��ده از واژهی طراحي و توسعه
ﻣﺘﺸﻜﻞ ازاز س��رمايهگذاريهاي ف��نآوری
ﺻﻨﻌﺖ ارزش
ﭼﺎﺑﻜﻲ روز و
راﻫﺒﺮدينيازه��اي
مبتن��ي ب��ر
مخالف و
هيچيك
چابك��ي،
محص�والت:
ﻛﻤﻴﺘﻪي
ﮔﺎز اﺑﺘﺪا ﺗﺸﻜﻴﻞ
تعاریفﻧﻔﺖ و
اینﺻﻨﻌﺖ
ﭼﺎﺑﻜﻲاز در
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
اطالعات ،توانايي سازمان در تغيير فرآيندها
ﻣﺸﺎوران ،نيستند.
متناقض يكديگر
بازار
مشتريان و
خاص
ﺎن ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي ﻃﺮح ﭼﺎﺑﻜﻲ در اﻳﻦ
ﻣﺠﺮﻳ
ﺧﺎرﺟﻲ و
ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﻲ و
ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ،
ﺟﻠﺴﺎتعمليات کاري ،پاسخگويي سريعتر
شايس��تگي،و درو بهبود
س��رعت،
قابليته�ا:
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮔﺰارش دﻗﻴﻘﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ و
ب��ه نيازه��اي مش��تري ،افزاي��ش رضاي��ت
انعطافپذيري و پاسخگویی
 -1ويژگيهاي سازمان چابك
ﻛﻤﻴﺘﻪي راﻫﺒﺮدي ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﭼﺎﺑﻜﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد .در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻲﺗﻮان از
کارکنان ،توس��عهي قابلتوج��ه در مهارت
وسيله :نظام پايش تحوالت
موارد زير از جمله ويژگيهاي قابلتوجه
ﻣﺘﺪﻟﻮژيﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻃﺮح و
الزامات :س��ازمان همگن ،انعطافپذير و کارکنان ،افزاي��ش ارزشهاي کاري ،بهبود
س��ازمانهاي چاب��ك در هر ي��ك از ابعاد
ﺳﺎزﻣﺎن را
است:ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮرد
سازمانيﺑﻮﻣﻲ
ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﺆاﻻت
توجه کنترل س��ازماني ،پيشرفت ساختار
سريع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭼﺎﺑﻜﻲ قابل

ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ
ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﻧﺎﻣﻪي
ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ
ﻛﺮد .در
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ارجاﻫﺒﺮدي
تأكي�د:ي ر
در ﻫﻤﺎن ﻛﻤﻴﺘﻪ
فرآينده��اي س��ازماني ،افزاي��ش کارآي��ي
س��ازي
نهادن و غني
بازارﺑﺮاز طريق
بقاء در
ماندگاري و
ارزش اداﻣﻪ ﺑﺎهدف:
سازمان،ﻛﻪکسب برتريهاي فنآورانه و بهبود
سازگاري
مشتريان
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲبراي
تحوالت روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺎف ،ﻋﻮاﻣﻠﻲ
ﭘﺲبا از آن ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ ﭼﺎﺑﻜﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺷﺪه،
هزينهها خواهيم بود.
مح�رك:
کنترل در
محيط��ي،ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد
تح��والتﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
تغيي��ر وﻣﻄﻠﻮب و
ﺑﻴﻦ وﺿﻊ
ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺧﻸ
بازارها و فرصتهاي جديد
با چابكس��ازي سازمان ،ش��اهد پیشرفت
ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﻣﻲﮔﺮدد.
روش :واكن��ش س��ريع ب��ه تح��والت با س��ريعتر س��ازمان در جهت اهداف کاري -2 ،متدل�وژي ارزيابي چابكي در صنعت نفت
و گاز كشور

 1متدولوژي طراحی شده براي ارزيابي صنعت نفت و گاز

٣
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بهمنظور ارزيابي چابكي در صنعت نفت و
گاز ابتدا تش��كيل كميتهی راهبردي چابكي
صنعت متش��كل از مديران ارش��د ،مشاوران،
خب��رگان و متخصص��ان داخل��ي و خارجي
و مجريان پيادهس��ازي ط��رح چابكي در این
صنعت ضروري است .سپس گزارش دقيقي از
وضعيت صنعت و فعاليت سازمان تهيه شده و
در جلسات كميتهی راهبردي چابكي سازمان،
عوام��ل كليدي چابك��ي در س��ازمان تعيين
میشود .در اين راستا ميتوان از متدلوژيهاي
استاندارد ارائه شده و پرسشنامههاي استاندارد
طراحي شده استفاده کرد .پس از آن با طرح و
تدوين سؤاالت بوميسازي شده با نوع فعاليت
شركت مورد مطالعه ،ميتوان سطح مورد نياز
چابكي سازمان را در همان كميتهی راهبردي
شناس��ايي کرد .در ادامه با طرح پرسشنامهی
منطبق بر عوامل زيرس��اختي شناس��ايي شده،
سطح چابكي در س��ازمان ارزيابي میگردد.
پس از آن با رويكرد تحليل شكاف ،عواملی
که س��بب ایجاد خ�لأ بین وض��ع مطلوب و
موجود میشوند بررسي خواهند شد و جهت
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بازبيني این موارد در صنعت اقدام میگردد.
 -3مطالع�هی م�وردي ش�ركت ( Aفع�ال در
صنعت نفت و گاز كشور)

در اي��ن مقاله با توجه ب��ه متدولوژي ارائه
شدهي مبتني بر دانش بوميسازي شده براي
اندازهگيري چابکي س��ازمان ،سطح چابكي
مورد نياز ش��ركت  Aبررس��ي ش��ده است.
همانطور كه اشاره ش��د هر سازماني جهت
نيل به چابکي بايد دو توانمندي (پاسخگويي
و انعطافپذيري) و يک شايستگي (سرعت)
داش��ته باش��د كه هر كدام از اين م��وارد به
ابعاد و شاخصهايي تقس��يم ميشوند .براي
اندازهگيري چابکي در این شركت ابتدا اين
ابعاد و ش��اخصها در درون و برون سازمان
شناس��ايي ش��ده ،س��پس از بین آنها تعدادي
جهت اندازهگيري س��طح چابك��ي انتخاب
ميشوند .ابعاد و ش��اخصهاي انتخاب شده
در این شركت شامل توانايي كشف تغييرات،
س��اختار ،رهب��ري ،كيفيت نيروي انس��اني،
ف��نآوري اطالع��ات ،ارتباط با مش��تريان،
ارتباط ب��ا تأمينكنن��دگان و انطباق خطوط
توليد و محصول با تغييرات است .اين روش
بر اس��اس دانش و بينش اعضاي متخصص و
خبرهي كميتهي راهبردي چابكي سازمان در
این شركت طراحي شده و شامل پيادهسازي
روشي براي اندازهگيري چابکي این شركت
و سازمانهاي مش��ابه است .در اين قسمت با
اس��تفاده از پرس��شنامههاي مناسب طراحي
ش��ده ،چابکي فعلي در ش��رکت Aارزيابي
شده اس��ت .پرس��شنامهها توس��ط بيش از
 100نفر از مديران و کارشناس��ان در سطوح
مختلف این ش��ركت پر شد و سپس با توجه
به نحوهي امتيازدهي به س��ؤاالت و همچنين
عوامل ذكر شده ،ميانگين کل براي ارزيابي

دستهبندي ميانگين سطوح مطلوب بهشرح
سطح فعلي چابکي شرکت محاسبه گرديد.
زير است:
چابكي (بدون
 -4نتايج حاصل از
ﺳﺎﺧﺘﺎربررسي پرسشنامهها  :1 7,12س��طح نياز بسيار كم به 4
2
 6,48نياز)
بالغ ب��ر  100نفر از مديران و
3بهط��ور کلي
5
رﻫﺒﺮي
2و :3سطح نياز كم به چابكي
کارشناسان ارشد شرکت  Aبه پرسشنامهي
8
5,48
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
4
ارزيابي س��طح چابک��ي پاس��خ دادهاند که
 4تا  :7سطح نياز متوسط به چابكي
 8 6,48و :9سطح نياز زياد به چابكي7
ميانگي��ن ﻓﻦ
5
اﻃﻼﻋﺎت بوده اس��ت.
آوري آنها 6/24
امتي��ازات
 :10 7,51سطح نياز بسيار به چابكي 3
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
راهب��ردي چابكي
كميتهي
با6توجه ب��ه نظر
سازمان
ﻣﻴﻦمورد نياز
چابكي
3
7,02
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
س��طح ﺑﺎ ﺗﺄ
سازمان كه ارﺗﺒﺎط
7
را برابر سطح حداكثر نياز به چابكي (نمرهي
ب��ا توج��ه ب��ه امتيازدهي مديران س��طوح
اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﻴﺪ و
5,47مختل��ف و کارشناس��ان ارش��د 7
8
 )10اع�لام كرده بود فاصل��هي ميان اين دو
ش��رکت به
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات
امتي��از 3/76 ،و بهمعن��ای ش��كاف و خالئي بخشهاي مختلف پرس��شنامه و مشاهدهي
س��ازمان بايد برايﺟﻤﻊ
است که ﺳﺆال
رسيدن به
ﺑﻨﺪيسطح ضعف موجود در همان بخش ،پيشنهادهايي
10
5،91
9
)ارزﻳﺎﺑﻲ پر کند.
چابکي مطلوب آنرا
امتيازات تحقيق به اين سازمان ارائه شد.
ﺷﺨﺼﻲ ﻓﺮد(
جدول 1-ارائه شده است.
50
درﻣﺠﻤﻮع
در شكل 2-نمودار مقادير شکاف عوامل  -5پيش�نهادهایي ب�راي ارتقاء س�طح چابکي
6،24
ﺳﻄﺢ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎن )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﻞ(
ارزیابی ش��ده و در جدول 2-تحليل شكاف شركت A
بين وضع موجود و وضع مطلوب چابكي در
ب��ا توجه به امتی��ازات هر ي��ك از عوامل
ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
مطالع��ه ،در
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و
ﺷﻜﻞ2-
در
ﻧﻤﻮداراست.
ارائه شده
تبدي��ل
ﺟﺪولاز2-قبي��ل
م��واردي
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻜﺎف ﻋﻮاﻣﻞ م��ورد
سازمان A
س��اختار س��ازمان از حالت عمودي ،سنتي و
چابکي
( )6/24س��طح
ﻣﻄﻠﻮبحاصل
عدد
ﺷﺪه اﺳﺖ.
فعلياراﺋﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن A
ﭼﺎﺑﻜﻲ در
س��ازمان را در حد متوسط نشان ميدهد .در خطي به ساختاري مس��طح ،تيمي و مبتني بر
صورتي که س��طح مورد نياز حاصل با توجه كار گروهي ،توانمندس��ازي منابع انس��اني،
ﺷﻜﻞ - 2ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻜﺎف ﻋﻮاﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪهي ﺳﺎزﻣﺎن
به استاندارد تعيين شده و نياز شرکت ،سطح افزايش به��رهوري با اجراي نظ��ام پرداخت
انگيزش��ي و تغيي��ر فرهن��گ كاركن��ان ب��ه
نیاز بسيار به چابکي ( )10است.

 2مقادير شكاف عوامل ارزيابي شدهی سازمان

ﺟﺪول -2-ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﺎﺑﻜﻲ و وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﭼﺎﺑﻜﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن A
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۵

28,48
32,40
43,84
45,36
22,53
21,06
38,29
59,10
312,05

وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد

مقاالت تحليلي-كاربردي

كاركنانی يادگيرن��ده و داراي تعهد دروني،
پ��رورش كاركن��ان چندمهارت��ي ،توجه به
س��اختار زنجيرهي تأمين ب��راي ارتباط بهينه
ب��ا تأمينكنندگان و مش��تريان ،بهرهگيري از
ف��نآوري اطالع��ات و فنآوريهاي جديد
جه��ت پيادهس��ازي و تس��هيل فرآينده��اي
كاري ،بهعنوان پيشنهاد طرح شد.
همچني��ن پيش��نهاد گردي��د در جلس��ات
دورهاي كميتهي راهبردي چابكي س��ازمان
موارد زير مرور شوند:
نيازمنديه��اي اطالعاتي س��ازمان براي
پاسخگويي به تغييرات ارزيابي شوند
نقاط قوت و ضعف داخل و فرصتها و
تهديدهای محيطي سازمان تحليل شوند
اصول مهم چابکي (اس��تراتژي منبعيابي،
مديري��ت مناب��ع ،تمرك��ز بر شايس��تگيها،
رهبري ،نوع فرآيندها ،ساختاربندي آمادگي
تغيير) درنظر گرفته شوند
اس��تراتژيهاي س��ازمان تحليل ش��ده و
بهبود یابند
بي��ن نيازمنديه��اي چابکي س��ازمان و
اهداف کاري ارتباط برقرار شود
نقشه��ا و ارزشهاي آيندهي س��ازمان
درنظر گرفته شوند
چگونگي رهبري آيندهي سازمان درنظر
گرفته شوند
نق��اط بحران��ي و اس��تراتژي هاي کاري
تعريف شوند
زمان کافي صرف بررسي تغييرات ايجاد
ش��ده روي افراد ،تيمها و ش��رکاي سازمان
شود
يک اس��تراتژي رويارويي ب��ا تغيير براي
سازمان درنظر گرفته شود
روي برنامهه��اي آمادگ��ي ب��راي تغيير
سازمان سرمايهگذاري شود
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رقابتي سازمان توجه شود
مديريت پروژهي س��ازمان توس��عه داده
شود
از مناب��ع ق��وي همراه با شايس��تگيهاي
سازماني استفاده شود
از منابع خارجي بهخوبي استفاده شود
بي��ن فرآينده��ا و س��اختار کاري تطابق
ايجاد شود

الزامات تغيير شناس��ايي شده و اثر آن بر
افراد سازمان تحليل شود
فرآيندهاي س��ازماني تنظيم و تطبيق داده
شوند
تمام��ي پروژهه��اي مرتبط ب��ا فنآوري
اطالع��ات با مناب��ع و فرآينده��اي کاري و
اهداف بلندمدت سازمان تطبيق داده شوند
ب��ا هدف عقب نيافت��ادن از رقبا به محيط
 1اندازهگيري سطح چابكي سازمان A
رديف

عوامل مورد ارزيابي

ميانگين پاسخهاي وزن طبقهي عامل نمرهي طبقهي عامل
طبقهي عامل

1

توانايي كشف تغييرات

7/03

3

21/09

2

ساختار

7/12

4

28/48

3

رهبري

6/48

5

32/40

4

كيفيت نيروي انساني

5/48

8

43/84

5

فنآوري اطالعات

6/48

7

45/36

6

ارتباط با مشتريان

7/51

3

22/53

7

ارتباط با تأمينكنندگان

7/02

3

21/06

8

انطباق خطوط توليد و محصول با تغييرات

5/47

7

38/29

9

سؤال جمعبندي (ارزيابي شخصي فرد)

5/91

10

59/10

50

312/05

مجموع

6/24

سطح چابكي سازمان (ميانگين وزني كل)

 2تحليل شكاف بين وضع موجود چابكي و وضع مطلوب چابكي در سازمان A
رديف

عوامل مورد ارزيابي

ميانگين وضع موجود ميانگين وضع مطلوب

شكاف ميان

1

توانايي كشف تغييرات

7/03

10

-2/97

2

ساختار

7/12

10

-2/88

3

رهبري

6/48

10

-3/52

4

كيفيت نيروي انساني

5/48

10

-4/52

5

فنآوري اطالعات

6/48

10

-3/52

6

ارتباط با مشتريان

7/51

10

-2/49

7

ارتباط با تأمينكنندگان

7/02

10

-2/98

8

انطباق خطوط تولید و محصول با تغییرات

5/47

10

-4/53
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روابط کاري بهصورت مناس��بي تعریف
شوند
ش��ایان ذکر اس��ت که آم��وزش بهعنوان
مقدمه و یکی از اصول اساسي هرگونه تغییر
در هر سیس��تمي باید با جدی��ت مورد توجه
قرار گیرد .ریش��هي بس��یاري از مش��کالت
امروزه ی صنایع در کشور ما ناآگاهي است.
بهنظر ميرس��د اجراي برنامههاي آموزش��ي
توسط ارکان سازمان ،بستري مطمئن را براي
حرکتي پایهاي ،هدفدار و شتابنده بهسمت
رقابتپذیري بیشتر و آمادگي جهت ورود به
بازارهاي جهاني فراهم آورد .قطعاً تأثیر این
برنامهها منوط به شرکت فعال اعضاء خواهد
بود ک��ه ضروري اس��ت این امر ب��ا ارائهي
مشوقها و الزامات مناسب محقق گردد .این
آموزشها 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.

نتيجهگيري

همانطور که اش��اره ش��د تضمین بقاء و
موفقیت س��ازمان در هزارهي س��وم هر روز
س��ختتر و سختتر ميش��ود .این حقیقت
ریش��ه در ظه��ور عص��ر جدی��دي دارد که
تغیی��ر از اصليتری��ن مش��خصههاي آن
اس��ت .چارل��ز داروین در کتاب��ش با عنوان
 The Origin of Speciesتوضی��ح ميدهد
ک��ه گونهها در ط��ول زمان تغیی��ر ميکنند
ت��ا با محیط متناس��ب ش��وند .گونههایي که
باقي ميمانن��د گونههاي قويتر یا باهوشتر
نیس��تند ،بلکه گونههایي هس��تند که بیشتر و
بهتر به تغییرات پاس��خ بدهن��د .این حقیقت
را در دنی��اي تولی��د و عملی��ات ميت��وان
بدین صورت مطرح کرد که ش��رکتهایي
امکان بقاي بیش��تري دارند ک��ه با وفقدادن
رفتاره��ا و حف��ظ پویای��ي خود ،ب��ه محیط
متالط��م و غیرقابلپیشبین��ي پاس��خ بهتري
بدهن��د .بهنظر ميرس��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.
بهه��ر حال ب��ا توجه ب��ه تغییرات س��ریع
فنآورانه و کاري در دنی��اي رقابتي امروز،
نی��از ب��ه ش��کلگیري س��ازمانهاي چابک
بهخوب��ي احس��اس ميش��ود .در راس��تاي
ای��ن رقابت تنگاتنگ ،پاس��خگویي س��ریع
ب��ه نیازه��اي روزاف��زون و متغی��ر مش��تري
الزمهي 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
آمادگ��ي زیرس��اختهاي الزم ب��راي
حرک��ت بهس��مت تواناس��ازهاي چابک��ي
بوميس��ازي ش��ده در آن س��ازمان ام��ري
ضروري خواهد بود.
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