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 چکیده
در  عصر حاضر که رقابت بین بانک ها و موسسات مالی در جهت 
جذب، حفظ و نگهداشت مشتری شدت گرفته است و روش های 
زیادی نیز مانند تبلیغات، تسهیالت، سودهای سپرده و غیره وجود 
دارد. اما یکی از روش هایی که بعنوان عاملی مهم و حیاتی، در این 

به لحاظ کاهش هزینه و هم در مسیر کمک کننده است که هم 
بلندمدت می تواند سازمان را در بین رقبا تثبیت نماید چابکی 

شناسایی عوامل بوجود آورنده سازمان است. هدف تحقیق کنونی 
 چابکی سازمان در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته

کمی( که در -بوده است. روش تحقیق با رویکرد آمیخته)کیفی
از نظر هدف، بنیادی و از نوع اکتشافی و در بخش  بخش کیفی

پیمایشی بوده  -کمی نیز از نظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی 
جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان به تعداد است. 

نفر و در بخش کمی نیز کلیه کارکنان بانک سپه استان خوزستان  51
است. پس از تجزیه و  نفر بوده 531که براساس فرمول کوکران 

تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی 
و در بخش کمی با نرم افزار های آماری اس پی  5252نسخه  5ای

 51مشخص شد که: در یافته های بخش کیفی   3و آموس 5اس اس
دسته)تنوع محصوالت، آموزش، امکانات، ارتباطات و  1مولفه و 

ت آمد. همچنین در یافته های بخش کمی متغیرهای سهولت( بدس
تنوع محصوالت، آموزش، امکانات و سهولت بر چابکی سازمان 
تاثیر مثبت و معناداری داشته ولی تاثیر متغیر ارتباطات بر چابکی 

 سازمان تایید نشد. 
 هاي کلیديواژه

 چابکی سازمان، مشتری، رویکرد آمیخته، بانک سپه خوزستان.
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Abstract 
Nowadays, the competition between banks and 
financial institutions for attracting, retaining and 
retaining customers has intensified and there are many 
methods such as advertising, facilities, deposit interest 
and so on. But one of the methods that, as an important 
and vital factor, helps in this direction, which can 
establish the organization among competitors both in 
terms of cost reduction and in the long run, is the 
agility of the organization. The aim of the present study 
was to identify the factors that create organizational 
agility in Sepah Bank in Khuzestan province with a 
mixed approach. The research method with a mixed 
approach (qualitative-quantitative) which in the 
qualitative part in terms of purpose, fundamental and 
exploratory type and in the quantitative part in terms of 
purpose, is applied and descriptive-survey type. The 
statistical population of the research in the qualitative 
part includes 15 experts and in the quantitative part all 
the employees of Sepah Bank in Khuzestan province, 
which according to Cochran's formula was 235 people. 
After analyzing the data in the qualitative section using 
Max QDE software version 2020 and in the 
quantitative section with SPSS and Amos statistical 
software, it was determined that: In the findings of the 
qualitative section, 16 components and 5 categories 
(Product variety, training, facilities, communication and 
convenience) were obtained. Also, in the findings of the 
quantitative section, the variables of product diversity, 
training, facilities and ease had a positive and 
significant effect on organizational agility, but the 
effect of communication variable on organizational 
agility was not confirmed. 
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 است نیاز كه هستند مواجه محیطی با ها سازمان هامروز

 تطبیق آن با سرعت به را خود استراتژی های و هافعالیت

 می سازمان چابکی رقابتی العاده فوق محیط در این .  دهند

 تأثیرعمیقی سازمان عملکرد بر كه باشد مهمی قابلیت تواند

 پاسخ با هستند قادر ها شركت تحقیقات براساس . بگذارد

 محیط، در خود و كار كسب در تغییر و نوآورانه و سریع گویی

چابک (. 2102، 0ببخشند)راویچادران بهبود را خود عملکرد
بودن الگوی جدیدی است كه سازمان ها را قادر می سازد در 
مقابل تغییرات پیش بینی نشده عکس العمل مناسب نشان 

رات پیش دهند؛ به عبارت دیگر، چابکی توانایی پاسخ به تغیی
بینی نشده است. چابکی به عنوان یک الزام محوری، توانایی 
روبه رو شدن با تغییر و تحول است. از طرف دیگر، چابکی 
سازمانی را معموال به عنوان راهبردی كه در محیط هایی با 
ویژگی عدم اطمینان و به سرعت در حال تغییر همراه است، 

م مختصر انعطاف توصیف می كنند. چابکی را باید از مفهو
پذیری كه مربوط به مسائل عملیاتی روزانه است، متمایز كرد. 
در واقع چابکی سازمانی، توانایی سازمان برای پاسخگویی 

سازمان (. 0161راهبردی به عدم قطعیت است)آقایی و آقایی، 
به  بیست و یکم قرن در رقابت برای ناچارند مؤسسات و ها

فزاینده  فشار با نوین هایزمانزیرا، سا باشند؛ چابکی دنبال
 پویای بازار در كارآمد رقابت جدید هایراه یافتن برای ای

 انجام قدیمی شیوه های تقریبا   هستند. چابکی جهانی مواجه

 بودند، سنتی عملیات ایستای شرایط با مناسب كه را كار

 بسیار متغیر، و فوق رقابتی محیط یک در  .است كرده مردود

 است نیاز تجهیزاتی و امکانات ها،سازمان وسعةت و ایجاد به

 به نسبت زیادی بسیار و حساسیت باشند منعطف بسیار كه

به  حركت ضرورت و دالیل از باشند. برخی داشته تغییرات
 محیط در شدید رقابت می توان را سازمان چابکی سمت

 مسائل جهانی شدن، مشتریان، افزایش انتظارات كسب و كار،

فناوری  ماهر، انسانی نیروی محدودیت تماعی،اج و فرهنگی
دانست)جعفرزاده  تغییرات نیز و ابتکار و نوآوری اطالعات،

تغییرات  دلیل به حاضر، حال (. در0161زرندی و همکاران، 
 سازمان چابکی سازمان ها، پیرامون جهان گسترده و سریع

 غیرقابل ضرورتی نمیرود بلکه به شمار سازمانی انتخاب یک

 سازمان های از كارا و موفق سازمان های تمایز عامل و رانکا

 (.0162شمرده می شود)قانع عبادی و همکاران،  كارا غیر

                                                                     
1 Ravichandran 

چابکی سازمانی توانایی شركت در پاسخ به تغییرات و تحركات 
بازار در فضای رقابتی و بدلیل تغییرات مداوم و با سرعت باال 

یازهای جهت رضایت مشتری می باشد. چابکی سازمانی ن
مشتریان را براورده می كند و تولیدات جدیدی را پیشنهاد می 

(. چابکی سازمانی 2121دهد)درویش متولی و همکاران، 
توانایی كنار آمدن با سرعت، در مقابل تغییرات نامشخص و 
رشد دریک فضای رقابتی است. چابکی سرمایه گذاری در بازار 

حیط كسب و كار و از طریق نظارت و بهره برداری مداوم از م
درک محیط ناپایدار به عنوان فرصتی مناسب برای جهت 

(. 2121گیری های استراتژیک جدید است)چنگ و همکاران، 
 در و پاسخگویی چابکی كه بود براین اعتقاد گذشته در

 پیشرفته های طریق فناوری از تواند می منعطف استراتژی

 این . با یدآ بدست یکپارچه های رایانه كمک به تولید مثل

 انعطاف كه دهد می نشان اخیر های پژوهش نتایج حال

 فناوری به تا است متکی به افراد بیشتر چه هر تولید پذیری

 سیستم در یکپارچگی آنکه وجود با نماید می مطرح ها. آبتن

 فراهم بیشتری رقابتی جنبی مزایای تواند می ای رایانه های

 انعطاف كه می دهد نشان مطالعه نتایج حال این كند، با

 به و كارخانه عملیاتی مجریان طریق عمدتا از عملیاتی پذیری

 می كنند، تعیین می برقرار با آنها ارتباط مدیران كه میزانی

 نیازمند پذیری تولید، انعطاف به اینکه، دستیابی نتیجه  .گردد

 پذیر باال، تطبیق مهارت با انسانی نیروی نگهداشت و توسعه

 توان كه نحوی به الزم دارای شایستگی اوریفن نظر و از

 باشد. ضرورت داشته را واستثنایی غیرروتین شرایط با برخورد

 كه شود می نتیجه این به منجر چابک تولید به مربوط های

 نمی حاصل كاركنان و مهارت دانش از استفاده بدون چابکی

 نیروی كه چابکی معتقدند صاحبنظران از دسته این .شود

 به را منافع و مزایا از ای گسترده طیف است ممکن انسانی

 بهتر خدمت كیفیت، بهبود مثل هایی مزیت .آورد خود همراه

 در مقیاس جویی صرفه یادگیری، منحنی افزایش مشتری، به

سازمان چابک به (. 0162گسترده)زاهدی و همکاران،  و عمیق
 عنوان آرمانی برای سازمان های قرن بیست و یکم طرفداران
بسیاری دارد و به عنوان یک استراتژی موفقیت آمیز در 
بازارهای رقابتی با تغییرات سریع ، انتظارات مدیران سازمان را 
برآورده می كند. از این رو، مدیران تمایل دارند تا به سرعت با 
فناوری و تکنیک های جدید منطبق شوند زیرا در غیر این 

و شركت های  صورت از دیگران عقب مانده و محصوالت
رقیب جایگزین انان می گردد. در واقع، چابکی را می توان به 
عنوان یکپارچگی سازمان، افراد با دانش و مهارت باال و 
تکنولوژی های پیشرفته برای رسیدن به نوآوری و همکاری 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963868717302494?via%3Dihub#!
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در پاسخ به نیازهای مشتریان در نظر گرفت. به همین خاطر، 
اجتماع در حال رشد و  هر سازمانی برای بقا و پیشرفت در

غیرقابل اطمینان امروز به سیستم های چابک خود نیاز دارد 
كه این نیز مستلزم داشتن ساختار سازمانی انعطاف پذیر، 
سرمایه انسانی، تکنولوژی، تکنولوژی اطالعات، نوآوری و 
خالقیت است. بین عوامل و ابزارهای مختلف چابک سازی 

ین و باارزش ترین سرمایه و سازمان ، نیروی انسانی باالتر
بزرگ ترین دارایی هر سازمان و كشوری محسوب می شود و 
تنها سرمایه ای است كه با استفاده بیشتر كاهش نیافته و 
بصورت فزاینده توسعه پیدا می كند)دهقانی پوده و همکاران، 

 هایبخش ناتوانی اصلی دالیل از یکی چابکی فقدان (.0161

 دهه اوایل از آهنگ تغییرات افزایش با مواجهه در تولیدی

 به مربوط مفاهیم زیادی محققان . است بعد به 0661

 . اند كرده بررسی آنرا های و تابع ها ماتریس چابکی،

استراتژیک  برنامه ریزی شدیدتر تغییرات مدافع آنها از بسیاری
 افزایش برای فرصتی چابکی كه معتقدند اما هستند تولید

 چابکی هرچند تعاریف . است یکم و تبیس قرن در تولید

 اغلب اما ، است مناقشه و بحث جای گاهی و است متغیر

بهره  مستلزم كه كرده اند تعریف را قابلیتی چابکی محققان
 با تهدیدات مثبت مواجهه و فرصت ها مزایا از فعاالنه گیری

 گاهی و مکرر تغییرات از ناشی آنها همة كه است رقابتی

 چابکی فقدان بنابراین . پیش بینی هستند لقاب غیر و بزرگ

 دست از و قابل توجه حقیقی ضررهای به منجر می تواند

صنعت  (.2101، 0شود)كوین و نمبهارد رفتن فرصت ها
بانکداری نیز همچون بسیاری از كسب و كارهای دیگر امروزه 
تغییراتی بسیار سریع، گسترده، عمیق و پیچیده را در محیط 

كنند. بانک ها برای بقا باید قادر به سازگاری خود تجربه می 
 با(. 0166با شرایط متغیر محیط باشند)عارف نژاد و همکاران، 

 به و توجه امروز رقابتی جهان در گوناگون تحوالت به نگاهی

 می تجارت جهانی سازمان به ورود آستانه در ایران كه این

 ضمینت برای سازمان ها كه شود می روشن مسئله این باشد،

 با ارتباط در این موضوع و هستند چابکی نیازمند خود حیات

 است این است كه مسلم آنچه اما  .است صادق نیز ها بانک

 ها ویژگی شناسایی به ها نیاز سازمان شدن، چابک برای كه

به نظر می  دارند. خود چابکی برای ارزیابی چارچوبی تعیین و

                                                                     
Qin & Nembhard 1 

لفی از جمله رسد بانک های دولتی كشور به دالیل مخت
پشتوانه داشتن از لحاظ دولت و بودجه، در مبحث چابکی در 
ارائه خدمات مشتریان چندان چابک به نظر نمی رسند. بانک 
های خصوصی تا حدودی توانسته اند از بانک های دولتی 
پیشی بگیرند زیرا رقابت در جذب مشتری و جذب منابع آنها را 

تمام این توصیف ها نیز  مجاب به چابکی بیشتر كرده است. اما
بلندمدت نبوده و صرفا جنبه موقتی داشته است. پس همچنان 
رقابت در بین كلیه بانک ها وجود دارد. بانک سپه با توجه به 
ادغام چندین بانک در این اواخر، توانسته است بازه مشتریان 
بیشتری را در خود داشته باشد. بنابراین بانک سپه نیازمند 

و استراتژی های بیشتری در زمینه چابک سازی برنامه ریزی 
در جهت ارتقای خدمات به مشتری و به طبع آن حفظ و 
نگهداشت مشتری می باشد. بنابراین تحقیق حاضر در پی 
پاسخگویی به این سوال است كه عوامل مؤثر بر چابکی 

 سازمان در بانک سپه استان خوزستان كدامند؟
 

 .مبانی نظري پژوهش2

 .چابکی 2.2
 

اصطالح چابکی، سرعت واكنش و انعطاف پذیری سازمان را 
در رویارویی با مسائل داخلی و خارجی شرح می دهد. جهت 
اینکه سازمان ها در جهت این رویارویی سرعت عمل داشته و 
منعطف باشند، نیاز به تکنولوژی های روز، رسیدگی و سرمایه 

فرآیند گذاری بر روی كاركنان با دانش و منسجم بودن در 
(. ریشه واژه چابکی سازمانی 0011كاری دارند)غمخواری، 

تولید چابک است كه برای واكنش نسبت به تغییرات محیط 
كسب و كار و بهره برداری از آن تغییرات معرفی شده است. 
در چنین محیطی، هر سازمان باید توان تولید همزمان 
محصوالت متفاوت و با طول عمر كوتاه، طراحی مجدد 

حصول، تغییر روش های تولید و توان واكنش كارآمد به م
تغییرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنین توانمندی 

اطالق « سازمان چابک»هایی، به آن بنگاه تولیدی یا خدماتی 
می شود. در تعریف های چابکی بر سرعت انعطاف پذیری به 
و  عنوان نشانه های اصلی یک سازمان تاكید شده است)راحتی

(. اغلب تعاریف چابکی بر قابلیت های 0161منصورزاده، 
سرعت و انعطاف پذیری تأكید دارند. برای اینکه سازمان به 
سرعت و با انعطاف پذیری عمل كند، به كارگیری فناوری ها 
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و سیستم های اطالعاتی به روز، سرمایه گذاری روی كاركنان 
و شدن با دانشی، انسجام در فرآیندهای كسب و كار و همس

اشکال مجازی سازمان و همکاری داخلی و خارجی و دست 
یابی به زنجیره عرضه یکپارچه ضروری است)عارف نژاد و 

(. چابکی را نحوه همراستایی بین سازمان و 0166همکاران، 
نیازهای قابل تغییر كاری در سمت و سوی بدست آوردن 

هدف  برتری رقابتی تعریف كرده اند. در این نوع سازمانی،
های كاركنان با هدف سازمان در یک مسیر قرار داشته و باهم 
در تالش هستند تا كه به نیازهای متنوع مشتریان پاسخ قابل 

(. چابکی، جستجوی 2106قبولی دهند)جرالد و لیننگستاد، 
موفقی است در مبانی رقابتی)سرعت، انعطاف پذیری، خالقیت 

یت سودآوری( از به صورت پیش از عمل بودن، كیفیت و قابل
طریق یکپارچگی منابعی كه قابلیت شکل دهی دوباره دارند و 
بهترین شیوه عملی در یک محیط تخصصی به منظور تدارک 
خدمات و محصوالت مبتنی بر خواسته مشتری در یک محیط 
و بازاری است كه تغییرات سریعی در آن رخ می دهد)احمدی 

براساس نوع تحقیق (. هر محققی 0166باالدهی و خاكزادیان، 
خود تعریفی خاص از چابکی ارائه كرده است كه با وجود بیان 
متفاوت، تمام آنها به تغییر و عدم اطمینان عصر حاضر اشاره 
 0می كنند و هیچکدام از تعاریف، مخالف یکدیگر نیستند. داو

چابکی را توانایی بقا در محیطی با تغییرات غیرقابل پیش بینی 
چابکی را توانایی سازگاری  2شریفی و ژانگ تعریف كرده است.

با تغییرات غیرمنتظره و استفاده از تغییرات به عنوان فرصت 
(. طبق 0162تعریف كرده اند)امینی حاجی باشی و همکاران، 

مشخصه مورد  6( چابکی با 2111تحقیق شریهای و همکاران)
-1پاسخگویی، -2انعطاف پذیری، -0سنجش قرار می گیرد: 

-6یکپارچگی و پیچیدگی اندک، -4سرعت، -0غییر، فرهنگ ت
 (.0164همکاری متقابل)طبرسا، 

 

 .پیشینه تجربی پژوهش3
( تحقیقی با عنوان ارائه مدل چابکی 0011غمخواری)

استراتژیک و تعیین وضعیت آن در صنایع دانش بنیان انجام 
داد و به این نتیجه دست یافت كه چابکی استراتژیک شامل 

استراتژیک، چشم انداز روشن، انتخاب اهداف  ابعاد حساسیت
استراتژیک، شناسایی قابلیت های كلیدی، اقدام، نوآوری 

( در 0166مستمر و بیش فعالی است. عارف نژاد و همکاران)
تحقیقی با عنوان مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر 
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انعطاف پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری به این نتیجه 
فتند كه مؤلفه های انعطاف پذیری وظیفه ای، مهارتی دست یا

و رفتاری به ترتیب از بیشترین نقش در تبیین چابکی سازمان 
(، 0162برخوردار بوده اند. امینی حاجی باشی و همکاران)

تحقیقی با عنوان طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع 
 این ییافته هاانسانی در موسسات آموزش عالی انجام دادند. 

 خبرگان از نفر 15 با یافته ساخت نیمه مصاحبه حاصل تحقیق

 .باشد می عالی آموزش مؤسسات در انسانی منابع حوزه رهبری

 و حقیقی فرآیند كدگذاری در شده انجام تحلیل های و تجزیه 
 6 خانواده(نظری كد 6 و مقوله 8 و مفهوم 29 كد، 451 نظری،

 پژوهش نهایی مدل هورظ به منجر كه نشان داد را ) سی ها

 مؤلفه های شناسایی-0  :شامل پژوهش این یافته های . شد

 پیامدهای و نتایج یافتن 2 -، انسانی منابع رهبری چابکی

 بین روابط شناسایی -1 ، انسانی منابع رهبری چابکی از حاصل
بهرامی و  .می باشد جامع مدل به یافتن دست و ها مؤلفه

یقی با عنوان مدلی برای چابکی (، تحق0162كریمی گوارشکی)
در تعمیرات اساسی با روش مدلسازی ساختاری تفسیری )مورد 
مطالعه: یکی از مراكز تعمیرات و بازسازی تجهیزات دفاعی( 

 با عوامل این نظر، اتفاق به رسیدن از پسانجام دادند. 

 طبقه سطح شش در و شده تحلیل و تجزیه نظر رویکرد مد

 ارشد، مدیران پشتیبانی عوامل این ینتر مهم كه شدند بندی

 استفاده به توجه و تمركز و مدیریتی شفاف اهداف بیان

(، 0162قانع عبادی و همکاران) .است  )مشتری( كنندگان
تحقیقی با عنوان طراحی الگوی چابکی سازمانی دانشگاه های 
دولتی شهر تهران انجام دادند. تحلیل داده ها همزمان با 

تفاده از سه مرحله كدگذاری باز، محوری و مصاحبه ها و اس
انتخابی صورت گرفت. در نهایت الگویی مشتمل بر شش 
عامل شرایط علی)محرک های چابکی(، پدیده 
محوری)توانمندسازهای چابکی(، راهبردها)قابلیت های 
چابکی(، متغیرهای زمینه ای، مداخله گر، پیامدهای چابکی و 

تی شهر تهران طراحی گردید مقوله برای دانشگاه های دول 22
كه مبتنی بر آن ارتباط میان عناصر تشکیل دهنده این الگو 

( تحقیقی با عنوان 0161شناسایی گردید. راحتی و منصورزاده)
بررسی تاثیر برنامه ریزی جامع سازمانی بر چابکی بانک های 
خصوصی در ایران)مطالعه موردی: بانک پاسارگاد( انجام دادند 

یجه رسیدند كه سیستم برنامه ریزی جامع سازمانی و به این نت
بر چابکی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. جعفرزاده 

(، پژوهشی با عنوان ارائه مدل چابکی 0161زرندی و همکاران)
سازمانی بر مبنای فناوری اطالعات در سازمان های ورزشی 
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با ایران انجام دادند. یافته های حاصل از مصاحبه عمیق، 
كدگذاری باز، محوری و انتخابی عوامل مدل درختی، تاثیر 
زیرساخت فناوری در سازمان های ورزشی بر چابکی سازمانی 
را مشخص نمودند كه دانش فناوری، ارتباطات شبکه ای، 
معماری و خدمات داده، مدیریت فناوری ، بنیادهای فناوری، 
سازگاری و سرعت فناوری جزو محورهای اصلی این 

ساخت قلمداد شدند و پیش فرض ارتباط چابکی سازمانی زیر
مرادی  و اسفندیاری گوارشکی، كریمینیز قوت گرفت. 

 تركیبی رویکرد یک ارائه«با عنوان تحقیقی در (،0160)

 كیفیت عملکرد توسعه تکنیک و  شکاف تحلیل بر مبتنی

 توانمندساز پنج به توجه با »چابکی به دستیابی برای  فازی

 مدیریت چابکی مدیریت، گویی پاسخ چابکی ملشا چابکی

 استراتژی چابکی و فناوری چابکی كار، نیروی چابکی تولید،

 چابکی توانمندساز كه یافتند دست نتیجه این به تولید

 میان در بلوغ كمترین میزان دارای تولید مدیریت

 همچنین . بود نظر مد سازمان در چابکی توانمندسازهای

 مدیریت و ارجحیت بود میزان باالترین یدارا تولید مدیریت

 بود. چابکی معیارهای میان در شکاف بیشترین دارای دانش
(، تحقیقی با عنوان ارائه الگوی مفهومی 0161آقایی و آقایی)

چابکی سازمان انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق حاكی 
از آن است كه براساس مطالعه مدل ها و مقاالت حوزه چابکی 

مولفه اساسی  4الگوی مفهومی چابکی سازمان دربرگیرنده ، 
به صورت زیر است: عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل 
راهبردی و عوامل فناورانه است. در تحقیقات آینده می توان 
الگوی معرفی شده در این تحقیق را در محیط عملی سازمان 

دی و زاهها با استفاده از روش های آماری بررسی نمود. 
(، پژوهشی با عنوان بررسی ابعاد و شاخص 0162همکاران)

 این های قابلیت های چابکی نیروی انسانی انجام دادند. در

چابکی،  با مرتبط های پژوهش از با استفاده ابتدا پژوهش
نمونه  با و خبرگان دلفی باروش سپس و شده فراهم چارچوبی
 و تهیه گاننظرخبر مطابق مدلی ای، زنجیره و قضاوتی گیری
 پنل تایید شده مدل دلفی چهارگانه بامراحل گشت تدوین

 های قابلیت متعدد های شاخص و گانه پنج ابعاد با خبرگان

 و هوشمندی: شد زیر نهایی صورت به انسانی نیروی چابکی
 دانش، فرهنگ مدیریت چندگانه، های آگاهی، شایستگی

 این به سانیان منابع تجهیز  .سازی، سیستم اطالعات توانمند

 ریسک تنها نه ها سازمان كه شد خواهد موجب ها قالیت

 مسیر در گام بلکه بیاورند، را پایین عدم اطمینانی با مواجهه

 ها قابلیت از ای زنجیره و ایجاد پویایی .گذارند سازی چابک

 بست بن تواند می كه است راهکاری انسانی برای منابع

قرار  پیشرفت مسیر در كه را ها سازمان از بسیاری متداول
( تحقیقی با 0160عباسپور و همکاران) باشد رهگشا دارند

عنوان طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در 
دانشگاه ها انجام دادند. طبق مدل ارائه شده در این پژوهش 

مولفه تشکیل شده است كه این  0چابکی در دانشگاه ها از 
های چابکی، قابلیت های چابکی،  مولفه ها عبارتند از: محرک

تسهیل كننده های چابکی و پیامدهای چابکی.  الفت و 
(،  تحقیقی با عنوان مدلی برای چابکی 0122زنجیرچی)

 نشان نتایج  .سازمانی در صنعت الکترونیک ایران انجام دادند

 فراگیر، كیفیت مدیریت چابکی بر سازه ها مؤثرترین كه داد

 هماهنگی ضمن در باشند، می یدنابو تول فناوری مدیریت

 با معنی داری شکل به ها سازه این سازی پیاده و اجرا بین

( در تحقیقی با 2120و همکاران) 0دنگ .ارتباط دارد چابکی
عنوان چابکی سازمان از طریق برون سپاری به این نتیجه 
دست یافتند كه اجماع اعتبارات و وفاداری اعتبارات با چابکی 

و  2سته به فناوری اطالعات رابطه مثبت دارند. ژنسازمان واب
( در تحقیقی دریافتند كه بهره برداری و 2120همکاران)

بکارگیری فناوری اطالعات بر چابکی سازمان تاثیر مثبت دارد.  
به  تحقیقی (، در2100فندرسکی) و خانی دیده ، فندرسکی

 دفراین تکنیک با چابکی عوامل رتبه بندی و شناسایی منظور
 این .كردند  ISM 6 هشت معیار  مراتبی سلسله آنالیز

 32 شامل كه روش معیار و خبرگان نظر از استفاده با عوامل

 این . كردند شناسایی چابکی عوامل عنوان به را بود شاخص

 فناوری مدیریت مدیریت، شایستگی، پشتیبانی شامل عوامل

 كار ،انسانی منابع مدیریت مهارت، كسب و آموزش اطالعات،

به  .بود خالقیت و و نوآوری چابک سازمان طراحی تیمی،
(، چابکی به معنای توانایی هر 0666زعم شریفی و ژانگ)

سازمان در احساس، ادراک و پیش بینی تغییرات موجود در 
محیط كسب و كار است. عمده ترین نتایج پژوهش به این 
ار قرار است: برای دستیابی به چابکی سازمانی عوامل ساخت

سازمانی، اختیار سازمانی، انسجام و هماهنگی، سازمان دانش 
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محور، شایستگی، سرعت، آموزش، فناوری ، مهندسی شغلی و 
فرهنگ موثر می باشند و با بررسی این عوامل در سازمان 

عامل باالتر از حد متوسط  6مورد مطالعه وضعیت سازمانی در 
 د.عامل پایین تر از حد متوسط قرار دار 0و در 

همانگونه كه در پیشینه تجربی نیز  جمع بندي پیشینه:

مشاهده گردید عمده تحقیقات انجام شده مربوط به چابکی با 
رویکردی خاص مانند فناوری اطالعات را انجام داده اند و یا 
بعضا بصورت كلی گویی و همه جانبه چابکی سازمان را 

كه واكاوی كرده اند اما تحقیق كنونی در صدد آن است 
بصورت جزیی تر عواملی كه موجب چابکی بانک سپه استان 
خوزستان در قبال كاركنان و بخصوص مشتریان كه از عوامل 
مهم برتری دادن سازمان نسبت به دیگر رقبا هست را كشف 
كنند. بنابراین خال پژوهشی موجود كه می توان بدان اشاره 

زمان با نمود و محقق را به رفع آن واداشته است، چابکی سا
 رویکرد توجه به كاركنان و مشتریان می باشد 

 .روش تحقیق4
كمی( كه در بخش -روش تحقیق با رویکرد آمیخته)كیفی

كیفی از نظر هدف، بنیادی و از نوع اكتشافی و در بخش كمی 
پیمایشی بوده  -نیز از نظر هدف، كاربردی و از نوع توصیفی 

اختاریافته برای به این منظور از روش مصاحبه نیمه ساست. 
استفاده شده است. برای تعداد خبرگان ها از گردآوری داده

ها در تحقیق كیفی قانون مشخصی وجود ندارد و نمونه
شوندگان یابد. تعداد مصاحبهها تا اشباع نظری ادامه میمصاحبه

نفر خبرگان بود، كه با روش  04در تحقیق حاضر شامل 
پس  محقق روش این در دند.گیری گلوله برفی انتخاب شنمونه

 برای آن از گیرینمونهاز شناسایی یا انتخاب اولین واحد 
 كمک یا استفاده گیرینمونه واحد دومین انتخاب و شناسایی

ر نمونه شناسایی دیگ واحدهای ترتیب همین به. گیردمی

مصاحبه به اشباع  04شوند. در ادامه پس از تعداد می انتخاب و 
افزایش روایی تحقیق در وهله اول طراحی جهت رسیده ایم. 

 انجام شد؛ و در گام روشمند صورتبهمصاحبه را  سؤاالت
مصاحبه نخستین  عنوانبهبعدی از یک مصاحبه مقدماتی 

با نظر  پس از مصاحبه مقدماتی و سؤاالتكمک گرفته شد. 
همچنین فرآیند تحلیل  اساتید مشاور بازنگری و اصالح شد.

است و روند رسیدن به  گرفتهانجام سامانمند صورتبه هاداده
ثبت  مورداستفادهاستخراج و پشتوانه نظری  مقوالت، منطق

 است. از آمدهدستبه هادل دادهشده است. الگوی نهایی از 
در تعیین روایی الگوی پیشنهادی در  فراواندیگر نکته  سوی

ای برمی باشد. ها داده این تحقیق بازگشت چند باره و تحلیل
اطمینان از پایایی از دو روش ارزیابی درونی و بیرونی 

در ارزیابی درونی پس از انجام مصاحبه و  شده است.استفاده
شود تا متن مصاحبه شونده درخواست میكدگذاری از مصاحبه

مطالعه نماید و درستی یا  شده،را به همراه كدهای استخراج
اید. در پژوهش كننده را تصدیق نمنادرستی برداشت مصاحبه

 از بیرونی ارزیابی مصاحبه انجام شد. در 2 حاضر این كار برای

 بر تا شودمی درخواست مصاحبه طرفین از غیر افراد متخصص

 نادرستی تحلیل و درستی و نماید نظارت كدگذاری شیوه

 اساتید از نفر 2 نظر نیز كار این نماید. برای تعیین را مصاحبه

 كدگذاری ارزیابی كیفیت برای ،دانشگاه در تجربه دارای

ها از شیوه كدگذاری و در تحلیل داده .شد استفاده هامصاحبه
بندی استفاده شده است. به دلیل اینکه هدف این تحقیق مقوله

 ؛باشدمیچابکی سازمان تدوین نظریه نبوده و هدف شناسایی 
فقط از كدگذاری باز و محوری استفاده شده است.  كار تحلیل 

افزار پس از انجام اولین مصاحبه با استفاده از نرم
نتایج تحلیل  شروع شد،  2121 . نسخة1مکس.كیو.دی.ای

 مصاحبه اول در روند مصاحبه دوم تأثیرگذار بود.
 دقت تا رسیدن به اشباع نظری و رسیدن بهبنابراین این امر به 

ادامه یافت. مراحل تحلیل داده ها به شرح  مقوالت مورد نظر
 (:2110، 0زیر است)لی

كدگذاری باز: روندی است كه در آن مفاهیم شناسایی 
 .یابندمی گسترش ابعادشان و خصوصیات و برحسب شوندمی

 مفاهیم دادن قرار هم كنار از مقوالت مرحله این در همچنین

 آیند.می دست به مشابه
كدگذاری محوری، فرآیند تبدیل مفاهیم به ری محوری: كدگذا
این كدگذاری به این دلیل محوری قلمداد . ها استمقوله
 .یابدشود كه كدگذاری حول محور یک مقوله تحقق میمی

در بخش كمی نیز براساس الگوی بدست آمده و براساس 
مقوله ها ، پرسشنامه نهایی بدست آمد و در بین كلیه كاركنان 

ک سپه استان خوزستان توزیع گردید. با توجه به جامعه بان
نفر براساس فرمول  214نفری كاركنان، تعداد  614آماری 

كوكران بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. جهت سنجش 
متغیرهای بدست آمده پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 
استفاده شد و جهت سنجش متغیر چابکی سازمان نیز از 

( استفاده شد. پایایی 2104ریل و همکاران)پرسشنامه گاب
بدست آمد كه قابل تایید است. و جهت  62/1پرسشنامه نیز 

اس تجزیه و تحلیل آماری در بخش كمی نیز از نرم افزارهای 
 استفاده شد. 1و آموس 2پی اس اس

                                                                     
1 Lee 
2 spss 
3 Amos 
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 .یافته ها5

 بخش اول: تحلیل داده هاي کیفی-2-5
های دگذاریصورت خالصه پس از ك های پژوهش به یافته

رسیده است كه در چابکی سازمانی باز، محوری و انتخابی، به 
صورت خالصه شرحی بر  به 0و شکل شمارة  0جدول شمارة 

 چگونگی كدها ارائه شده است. 

 
 .مقوالت عمده)نهایی( به تفکیک مقوالت اولیه2جدول 
مقوله 
 اصلی

 ی)كدها(فراوان كدهای باز مقوالت

 
 
 
 
 
 

چابکی 
 سازمانی

نوع ت
 محصوالت

 6 تنوع خدمات حضوری

 2 تنوع محصوالت سپرده ای

 1 تنوع خدمات الکترونیک

 0 تنوع تسهیالت

 1 حجم دستورالعمل ها آموزش

ارتقای مهارت و تخصص 
 كاركنان

0 

ارتقای میزان اطالعات 
 كاركنان

0 

 6 تعداد شعب امکانات

 6 حجم مدارک مشتریان

 2 اتجمیع فرم ه

 1 زیرساخت ها

 6 ارتباط دوسویه با همکاران ارتباطات

 1 ارتباط شعبه به شعبه

 6 تعامل و ارتباط با مشتری

سهولت در ارائه خدمات  سهولت
 الکترونیک

6 

سهولت در ارائه خدمات 
 حضوری

0 

ها، مدل نهایی پژوهش به براساس یافته .2.2

 شود:صورت زیر ارائه می

 
 گوي پژوهش. ال2شکل 

 
 چابکی در در بانک سپه دارای مولفه های زیر است :

تنوع محصوالت  : برای ورود و كاربست چابکی سازمان  در 
بانک ها الزامی است كه این مولفه ها عبارتند از تنوع خدمات 
، تنوع محصوالت سپرده ای ، تنوع خدمات الکترونیک ، تنوع 

 تسهیالت.
چابکی سازمان  در بانک ها آموزش: برای ورود و كاربست 

الزامی است كه این مولفه ها عبارتند از  حجم دستورالعمل ها 
، ارتقای مهارت و تخصص كاركنان ، ارتقای میزان اطالعات 

 كاركنان.
امکانات : برای ورود و كاربست چابکی سازمان  در بانک ها 
الزامی است كه این مولفه ها عبارتند از : حجم مدارک 

 ، تعداد شعب ، تجمیع فرم ها ، زیرساخت هامشتریان 
ارتباطات : برای ورود و كاربست قابلیت های چابکی در بانک 
ها الزامی است كه این مولفه ها عبارتند از تعامل و ارتباط 
مشتری مدارانه با مشتری ، ارتباط دوسویه با همکاران ، ارتباط 

 شعبه به شعبه.
سازمان  در بانک ها  سهولت : برای ورود و كاربست چابکی

الزامی است كه این مولفه ها عبارتند از سهولت در ارائه 
خدمات الکترونیک ، سهولت در ارائه خدمات 

 حضوری)تسهیالت ، سپرده و غیره(

 تحلیل داده هاي کمی
پس از بدست آمدن مدل تحقیق، پرسشنامه ها در بین 



             0011، تابستان 2، شماره 2فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره 

وارد  كاركنان توزیع گردید و پس از بازگشت آنها جهت تحلیل
 شد.  2و آموس 0نرم افزارهای اس پی اس اس

 

 برازش مدل اندازه گیري و ساختاري

                                                                     
1 spss 
2 Amos 
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مدل اندازه گیري تحلیل عاملی تاییدي متغیرهاي  .2شکل 

 
 

 

 
 
 

 استاندارد( ین)تخمساختاري پژوهشمدل  .2شکل 

  

 

 

ي برازش مدل ساختاري هاشاخص -2جدول

 



             0011، تابستان 2، شماره 2فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره 

 X2/df AGFI GFI CFI NFI TLI IFI PCFI PNFI PRATIO RMSEA شاخص

معیار 

پیشنهاد 

 شده

1> 1.2< 1.6< 1.6< 1.6< 1.6< 1.6< 1.4< 1.4< 1.4< 1.12> 

 1.110 1.100 1.664 1.612 1.601 1.666 1.616 1.616 1.620 1.210 2.122 مدل 

 

های مدل تحقیق نیز نشان داد ، شاخص2مطابق جدول شماره 
 رخوردار استكه مدل از برازش مناسبی ب

 

 

 

 

 آزمون فرضیات

 
هاآنضرایب رگرسیونی و سطح معناداري -3جدول

 
سطح معنی  نسبت بحرانی ضریب مسیر فرضیه

 داري

 نتیجه آزمون

 تأیید فرضیه 1.104 2.010 1.22 چابکی سازمان <- تنوع محصول

 تأیید فرضیه 1.111 0.406 1.61 چابکی سازمان <- آموزش

 تأیید فرضیه 1.111 0.111 1.02 ی سازمانچابک <- امکانات

 رد فرضیه 1.602 1.011 1.10 چابکی سازمان <- ارتباطات

 تأیید فرضیه 1.114 2.160 1.10 چابکی سازمان <- سهولت

به منظور سنجش روابط داخل مدل از ضرایب رگرسیونی 

استاندارد شده استفاده می شود. ضرایب استاندارد شده عددی 

+ است. چنانچه ضریب استاندارد به عدد صفر 0تا  -0بین 

نزدیک باشد یعنی تاثیرگذاری متغیر ناچیز است. اگر ضریب 

نزدیک باشد یعنی تاثیرگذاری متغیر مثبت  0استاندارد به عدد 

و هم جهت با متغیر وابسته است. اگر ضریب استاندارد به عدد 

با نزدیک باشد یعنی تاثیرگذاری متغیر منفی و معکوس  -0

متغیر وابسته است. برای سنجش معناداری ضرایب استاندارد از 

( و سطح معناداری استفاده می شود: CRنسبت بحرانی)

باشد ضریب  66/0( بیشتر از CRچنانچه نسبت بحرانی)

درصد و چنانچه نسبت  64رگرسیونی در سطح اطمینان 

باشد ضریب رگرسیونی در سطح  41/2( بیشتر از CRبحرانی)

درصد معنادار می باشد. چنانچه سطح معناداری  66ن اطمینا

باشد ضریب رگرسیونی استاندارد شده در سطح  14/1كمتر 

درصد معنادار می باشد. چنانچه سطح معناداری  64اطمینان 

باشد ضریب رگرسیونی استاندارد شده در سطح  10/1كمتر 

 درصد معنادار می باشد(. 66اطمینان 

، كلیه متغیرهای تحقیق به جز 1اره بنابراین مطابق جدول شم

 متغیر ارتباطات بر چابکی سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارند.

 بحث و نتیجه گیري-6
یکی از چارچوب هایی كه در جهت ارتقای سرعت، انعطاف 
پذیری و كیفیت الزم در سازمان بکار می رود چابکی سازمان 

گرگونی نیست است. گاهی در سازمان ها نیازی به تغییر و د
اما توانایی منطبق شدن با این تغییرات در سازمان وجود دارد 
كه مصداقی از تعریف چابکی در سازمان است. در همین راستا 
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بوجود آورنده چابکی 
سازمان در بانک سپه استان خوزستان با رویکرد آمیخته 

از روش شناسی  صورت گرفت. پژوهش حاضر با استفاده
كمی( مورد تحلیل قرار گرفت. در -پژوهش آمیخته)كیفی

مرحله اول جهت شناساییی عوامل بوجود آورنده چابکی 
نفر از خبرگان صورت گرفت و  04سازمانی، مصاحبه با تعداد 

با استفاده از روش تحلیل كیفی، پرسشنامه ای طراحی شد كه 
كیفی، پس از  مبنای پژوهش كمی قرار گرفته است. در بخش

تجزیه و تحلیل داده ها، از بین مفاهیم شناسایی شده از متن 
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مورد به عنوان مهم ترین مؤلفه های مدل  06مصاحبه، 
انتخاب و در قالب مقوله های مدل نظری دسته بندی شدند. 
براین اساس بر مبنای كدگذاری باز صورت گرفته مفاهیم 

ندی شده و در یکسان در قالب مقوله های یکسانی دسته ب
مقوله طبقه بندی شده اند. در  4مجموع مؤلفه ها در قالب 

نهایت گویه های پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات در 
بخش كمی استخراج شد. در بخش كمی نیز داده های جمع 
آوری شده از كاركنان بانک سپه، از طریق روش مدلسازی 

ت. بنابراین معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف
عوامل مؤثر بر چابکی در بخش كیفی پاسخ به این سؤال كه 

سازمان در بانک سپه استان خوزستان كدامند را می توان در 
امکانات، ارتباطات و پنج حوزه تنوع محصوالت، آموزش، 

سهولت قرار داد. همچنین در بخش كمی متغیرهای تنوع 
نسبت  محصول، آموزش، امکانات و سهولت بدلیل آنکه

بحرانی بدست آمده هركدام باالتر از میزان حد مجاز یعنی 
بوده و همچنین عدد معناداری كمتر از حد مجاز یعنی  66/0
بوده است، بر چابکی سازمان تاثیر مثبت و معناداری  14/1

داشته اند. متغیر ارتباطات نیز بدلیل پایین بودن نسبت بحرانی 
دن مقدار معنی داری از حد از حد مجاز آن و همچنین باالتر بو

تاثیر آن بر چابکی سازمان تایید  14/1مجاز یعنی 
نشد.براساس این نتایج می توان این گونه استنباط كرد كه 

 تکنولوزی با را سازمان افراد و فرایندها چابک سازمان
 ارائه اساس بر را مشتریان های نیاز و ساخته همگام پیشرفته
 می رفع كوتاه نسبتا زمانی لبقا یک در و كیفیت با خدمات

 ارزش سازمان، و پرسنل عملکرد به دائم طور به چابکی . كند
 از حاصل های فرصت زمینه دائم و تغییر خدمات، و محصول

 برای دائم آمادگی مستلزم و كند می توجه مشتری جذب
 سازمان های و است و سطحی بنیادی تغییرات با رویارویی
 باعث كه جدیدی چیز هر یادگیری برای همیشه چابک
 جدید فرصت های از گیری بهره از ناشی سوداوری افزایش

 می ایجاب اساسی توانایی یک چابکی . اند آماده شوند می
احساس،  را محیط در موجود تغییرات بتواند سازمان تا كند

 بدین . كند بینی پیش و تحلیل و تجزیه مالحظه، دریافت،
 نظم مورد در وسیعی دیدگاهكه  است چابک سازمانی ترتیب،
 به خود معدود های توانمندی و تواناییها با و جهان دارد نوین
 جریانات مزیتی های جنبه و پردازد می ها آشفتگی با مقابله
های چابک به آسانی در واقع سازمانمی كند.  تسخیر را تغییر

توانند تغییر قابل توجهی را در تمركز، تنوع بخشی و می
و كار خود برای تسریع در رسیدن به یک هدف  نوسازی كسب

-مخصوص ایجاد كنند؛ به گونه ای كه این امر بتواند فرصت

ها های گرانبهایی را برای سازمان بوجود آورد. این سازمان
قادر به پیش دستی در رقابت هستند و كلید این امر، ایجاد 

ها، یک برنامه ی راهبردی است كه نقشه وسیعی از توانایی
سازد؛ به های اصلی سازمان را نمایان میها، و مهارتابلیتق

این صورت كه هر بخش خط مشی گذاری برای افزایش 
یک  كند.های خاص خود را تعیین میچابکی سازمان، راهبرد

سازمان چابک فرآیندهای سازمانی و افراد را با فناوری 
پیشرفته تركیب می كند تا نیازهای مشتری را برای ارائه 
محصوالت و خدمات با كیفیت زیاد و در مدت زمان نسبتا 
كوتاه برآورد كند. این امر زمانی اتفاق می افتد كه چابکی به 
عنوان یک ارزش سازمانی منظم و یک راهبرد توسط رهبر 

( به این 0011در این راستا، غمخواری)سازمان پشتیبانی شود. 
د حساسیت نتیجه دست یافت كه چابکی استراتژیک شامل ابعا

استراتژیک، چشم انداز روشن، انتخاب اهداف استراتژیک، 
شناسایی قابلیت های كلیدی، اقدام، نوآوری مستمر و بیش 
فعالی است كه با یافته های پژوهش كنونی كه تنوع 
محصوالت، تنوع خدمات، تنوع تسهیالت است همسو بوده 

 ( به این نتیجه0166است. همچنین عارف نژاد و همکاران)
دست یافتند كه مؤلفه های انعطاف پذیری وظیفه ای، مهارتی 
و رفتاری به ترتیب از بیشترین نقش در تبیین چابکی سازمان 
برخوردار بوده اند كه در مبحث ارتقای مهارت و تخصص 
كاركنان و ارتقای میزان اطالعات كاركنان و تعامل با مشتری 

امینی حاجی كه از نتایج تحقیق حاضر است همخوانی دارد. 
(، مدلی طراحی كردند كه یافته هایش 0162باشی و همکاران)

 -، انسانی منابع رهبری چابکی مؤلفه های شناسایی-0شامل 

 منابع رهبری چابکی از حاصل پیامدهای و نتایج یافتن 2

 به یافتن دست و ها مؤلفه بین روابط شناسایی -1 ، انسانی
حاصل از مدل تحقیق كه با یافته های   می باشد جامع مدل

حاضر كه شامل مبحث منابع انسانی و آموزش  بوده است 
(، شامل 0162همسو می باشد. مدل قانع عبادی و همکاران)

شرایط علی)محرک های چابکی(، پدیده 
محوری)توانمندسازهای چابکی(، راهبردها)قابلیت های 
چابکی(، متغیرهای زمینه ای، مداخله گر بوده است كه با 

آموزش و ارتباطات در تحقیق حاضر همراستا بوده است.  مولفه



             0011، تابستان 2، شماره 2فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی، دوره 

(، مدلی طراحی كردند كه 61جعفرزاده زرندی و همکاران)
شامل دانش فناوری، ارتباطات شبکه ای، معماری و خدمات 
داده، مدیریت فناوری ، بنیادهای فناوری، سازگاری و سرعت 
با فناوری جزو محورهای اصلی این زیرساخت قلمداد شدند كه 

مولفه های تنوع محصوالت، امکانات همسو بوده است. یافته 
 (0160مرادی ) و اسفندیاری گوارشکی، كریمیهای مدل 

 تولید، مدیریت چابکی مدیریت، گویی پاسخ چابکیشامل 

تولید  استراتژی چابکی و فناوری چابکی كار، نیروی چابکی
مدل  بوده كه با مولفه های امکانات ، سهولت و ارتباطات از

( شامل 0161مدل آقایی و آقایی ) تحقیق حاضر مطابقت دارد.
مولفه های عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل راهبردی و 
عوامل فناورانه بوده است كه با مولفه های تنوع محصوالت، 
آموزش، امکانات، ارتباطات و سهولت از مدل تحقیق حاضر 

( 2120همکاران)و  0اشتراكاتی داشته است. یافته های ژن
شامل تأثیر بهره برداری و بکارگیری فناوری اطالعات بر 
چابکی سازمان كه با مولفه های حاصل از نتایج تحقیق حاضر 
یعنی زیرساخت ها و سهولت ارائه خدمات الکترونیک در یک 

 و خانی دیده ، فندرسکیراستا می باشد.  مدل 

ریت، مدی پشتیبانیشامل مولفه های  (،2100فندرسکی)
 كسب و آموزش اطالعات، فناوری مدیریت شایستگی،

 سازمان طراحی تیمی، كار انسانی، منابع مدیریت مهارت،

بوده كه با مولفه های آموزش،  خالقیت و و نوآوری چابک
ارتباطات، امکانات و سهولت همسو بوده است. شریفی و 

( نیز به مولفه هایی چون ساختار سازمانی، اختیار 0666ژانگ)
سازمانی، انسجام و هماهنگی، سازمان دانش محور، 
شایستگی، سرعت، آموزش، فناوری ، مهندسی شغلی و 
فرهنگ موثر دست پیدا كردند كه با مولفه های مدل تحقیق 
حاضر همچون تنوع محصوالت، آموزش و ارتباطات همراستا 
بوده است.به طور كلی شناخت عوامل و ارائه راهکارها 

جود كمک شایانی به برنامه ریزی و تصمیم براساس موانع مو
گیری در خصوص رفع نقاط ضعف سازمان و تقویت نقاط 
قوت و دست یابی به چابک شدن سازمان خواهد داشت. 
بنابراین، مدیران عالی بانک سپه استان ها و همچنین 
مدیرعامل و منابع انسانی بانک سپه كشور و در بازه كالن تر 

ا استناد به نتایج این تحقیق و با دیگر بانک های كشور، ب
تاكید بر رعایت اصول و استانداردهای اخالقی و از میان 
برداشتن موانع و فراهم كردن شرایط مطلوب برای كاركنان 

 گام موثری در دست یابی به چابک شدن سازمان بردارند.

                                                                     
1 Zhen 

 

 .پیشنهادات کاربردي7
پژوهش در ادامه پیشنهادهایی را كه برگرفته از یافته های 

 :است، مطرح می شود
توانمندسازی كاركنان و هم راستاسازی اهداف آنان با  -

اهداف بانک از طریق ایجاد بستر و فرصت های الزم برای 
كاركنان جهت عرضه بهترین و كاراترین منابع فکری در زمینه 
های مختلف عملکرد بانک شامل استفاده از آموزش و تقویت 

عتماد به نفس در آنها كه نتیجه آن مهارت كاركنان و ایجاد ا
كاركنان را قادر می سازد در شرایط مختلف سازمان، بهترین 
تصمیمات را اتخاذ كرده و بانک را در جهت بهره وری بیشتر 

 سوق دهند.
انتخاب مدیران و عوامل آنها با هوشمندی باال كه بتواند در -2

موده راستای شناسایی و كشف موارد چالشی به درستی عمل ن
و با چابکی در تصمیم گیری بتواند برای تغییرات ناگهانی به 
نحو صحیح و مطلوب اتخاذ تصمیم نموده و دارای انعطاف و 
عکس العمل مناسب باشد چرا كه چابکی بانک برای بقا و 
رشد در یک محیط رقابتی و محیطی با تغییرات مستمر و 

كنش سریع و غیرقابل پیش بینی، نیازمند تجزیه و تحلیل و وا
 طراحی و ارائه محصوالت مورد نیاز مشتریان است.

در راستای چابک سازی بانک از طریق تأمین امکانات، -1
پیشنهاد می شود با توجه به تعدد شعب در پی ادغام بانک 
های نظامی در بانک سپه، نسبت به ابقا شعب كارا و 
استراتژیک براساس مطالعه شرایط محیطی و نیز حذف شعب 

ازاد اقدام نموده و توانمندسازی و تخصص شعب باقیمانده را م
با استفاده از امکانات و چیدمان مناسب كاركنان متخصص و 

 ظرفیت های موجود ارتقا داد.
همچنین پیشنهاد می شود با ایجاد زیرساخت های مبتنی -0

بر فناوری اطالعات و توسعه ابزارهای آن و نیز طراحی و راه 
ای جامع، بستر الزم را با هدف افزایش اندازی سیستم ه

چابکی بانک و كسب رضایت مشتریان و كاركنان در ارائه 
 تر خدمات فراهم ساخت.تر و كاملهرچه بهتر، سریع

پیشنهاد می شود از طریق آموزش و ارتقای دانش مدیریت -4
ارتباط بامشتری، كاركنان شعب بانک را بعنوان خط مقدم 

حقیقی و حقوقی جامعه و مشتریان و در  ارتباط با عموم افراد
راستای چابکی بانک از طریق شناسایی نیازهای مشتری و 
ارائه خدمات مبتنی بر آن نیازها و در نتیجه كسب رضایت و 

 نیز موفقیت در بازار رقابت، تجهیز نمود.
پیشنهاد می گردد با طراحی و تکمیل انواع خدمات -6

یان از طریق درگاه ها و الکترونیک و غیرحضوری برای مشتر
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نرم افزارها و بسترهای مختلف موجود در كشور و در نتیجه 
كاهش مراجعه مشتریان به شعب بانک سپه، نسبت به ایجاد 
ظرفیت و چابکی بیشتر در خصوص ارائه مطلوب تر خدمات 
تخصصی تر مانند ایجاد تعهدات و تسهیالت و غیره در سطح 

 شعب اقدام شود.
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