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شماره صفحه95-121 :

با توجه به نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشورهای در حال توسعه ،هدف تحقیق حاضر طراحی
الگوی چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان است تا بتواند شرکتها را برای رویارویی با محیط بهسرعت
در حال تغییر؛ تجهیز و به عملکرد موفقیتآمیز آنها کمک کند .طراحی الگو با استفاده از رویکرد کیفی و روش
نظریهپردازی داده بنیاد انجام و برای انتخاب نمونههای پژوهش ،از نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی استفاده
شد .پس از انجام مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان و با استفاده از روش نظریهپردازی داده بنیاد ،مدل پارادایمی
ّ
الگوی چابکی راهبردی طراحی شد .در شرایط علی مفاهیم؛ افزایش رقابت ،افزایش پیچیدگی و پویایی محیط،
شناسایی بازار و بقای سازمانی شناسایی شدند .در شرایط مداخلهگر مفاهیم نیز شایستگیهای فردی کارکنان،
قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی ،وجود محدودیت منابع مالی و انسانی ،اثرگذاری مدیریت شرکت،
نقش ماهیت ذاتی شرکت و در شرایط زمینهای مفاهیم در قالب دو مقوله عوامل محدود کننده مانند مساعد
ی دولت قرار دارند .پدیده محوری
نبودن فضای کسبوکار و عوامل تشویقکننده مانند سیاستهای حمایت 
فرایند چابکی راهبردی است که در آن سازمان با درک هوشیارانه و توجه به پیشرفتهای راهبردی به شناسایی
تغییرات محیط و درک آنها پرداخته و با اهرمی کردن نقاط قوت و روشهای خالقانه حل مسئله در پی فائق
آمدن بر محدودیتهای ذاتی برمیآید .همچنین با متقاعد کردن وانگیزش منابع انسانی امکان کاهش زمان
تصمیمگیری در موضوعات راهبردی را فراهم میآورد و با هدایت مجدد منابع سازمانی منجر به عملیاتی کردن
تغییرات برنامه راهبردی میشود .سازوکارهایهای چابکی راهبردی شامل دو مقوله اقدامات درونسازمانی و
برونسازمانی بوده که در سطح کالن نتایجی مانند خلق ارزش اقتصادی و گسترش رفاه در سطح جامعه و در
سطح سازمانی نتایجی مانند افزایش قدرت رقابت شرکتها و بقای بلندمدت را موجب میشود.
کلیدواژهها :چابکی راهبردی؛ روش تحقیق کیفی؛ چابکی ،نظریه داده بنیاد؛ شرکت دانشبنیان
* دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد؛
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** دانشیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد (نویسنده مسئول)؛
*** استادیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد؛
**** استاد دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران؛
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مقدمه
امروزه سازمانها تحت شرایطی فعالیت میکنند که همراه با عدماطمینان و آشفتگی بوده
و بههیچوجه ایمن و اطمینانبخش نیست ( .)Bhamr, Dani and Burnard, 2011برای
رویارویی با این تغییرات سازمانها به رویکردهایی نیاز دارند که قابلیت انعطافپذیری
و انطباق با محیط در حال تغییر را در آنها افزایش دهد که یکی از این رویکردهای مورد
استفاده سازمانها چابکی است ( .)Perera, Soosay and Sandhu, 2014ماهیت وا کنشی
چابکی در برابر تغییرات و قابلیت متمرکز آن بر فرایندها و سیاستهای داخل شرکت
( )Ojha, 2008; Ganguly, Nilchiani and Farr, 2009و همچنین تغییر نیازمندیهای
ذینفعان ،افزایش رقابت در سطح جهانی و نرخ رو به رشد تغییرات ،شرایط را بهگونهای
رقم زده است که روالهای فعلی و در نتیجه ماهیت وا کنشی چابکی به تنهایی کافی
نیست ( .)Long, 2000ازاینرو به نوع جدیدی از چابکی احساس نیاز میشود که نه
تنها فراتر از سازگاری با تغییر و پاسخگویی به آن باشد ،بلکه سازمانها را قادر کند زودتر از
وقوع تغییر ،تغییر را در مدلهای کسبوکار خود ایجاد و از فرصتهای بالقوه ناشی از آن
استفاده کنند ( .)Abu-Radi and Al-Hawajreh, 2013این نوع جدید از چابکی که به نام
چابکی راهبردی مطرح شده است ،قابلیتی پویا بوده و بهعنوان کلید موفقیت در محیط
متغیر امروز شناخته میشود (Al-Azzam, Irtaimeh and Khaddam, 2017; Arbussa,

.)Bikfalvi and Marquès, 2017; Castiaux, 2012; Doz and Kosonen, 2006
در شرایطی که برخی از اوقات حتی سازمانهای بزرگ نیز توان مقاومت در برابر
چالشها را ندارند ،ضروری است تالشهایی انجام شود تا سازمانهای کوچک بتوانند در
برابر این عدمقطعیتها و چالشها مقاومت کنند (.)Bhamr, Dani and Burnard, 2011
بنابراین چابکی راهبردی بهعنوان مفهومی بسیار مهم در محیط کسبوکار متالطم و
بهسرعت در حال تغییر ،که در شرکتهای بزرگ نیز مدت زیادی نیست که مورد مطالعه
قرار گرفته است ،برای شرکتهای دانشبنیان اهمیت خاصی داشته و میتواند به آنها
کمک کند تا یک گام از مشتریان خود و بهویژه رقبا جلوتر باشند و به موفقیت دست پیدا
کنند ( .)Doz and Kosonen, 2008; Santala, 2009شرکتهای دانشبنیان بهعنوان منابع
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مهم درآمد و اشتغال و نیروی تأثیرگذار در توسعه اقتصادی ،در پیشرفت و توسعه کشورها نقشی
حیاتی و غیرقابل انکار داشته و سبب گسترش رفاه اجتماعی ،کاهش فقر و بیعدالتی و موجب
ارتقای روند توسعه پایدار میشوند .در کشور ما نیز اسناد باالدستی از جمله سیاستهای اصل
( )44قانون اساسی ،برنامههای توسعه و همچنین سند چشمانداز بیستساله کشور همگی
حوزه اقتصاد دانشبنیان را جزء صنایع مهم و تأثیرگذار در صنعت کشور دانسته و توسعه این
بخش را در اولویت برنامههای توسعهای کشور قرار داده است (خیاطیان یزدی1394 ،؛ ناظمان
و اسالمیفر .)1389 ،بنابراین با توجه به نقشی که شرکتهای دانشبنیان در توسعه کشور
دارند ،توسعه و تقویت قابلیتهای چابکی راهبردی بقا و موفقیت این شرکتها در محیطهای
با تغییرات مستمر را به دنبال خواهد داشت .هدف تحقیق حاضر این است که با طراحی الگوی
چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان؛ اینگونه شرکتها را برای رویارویی با محیط به سرعت
در حال تغییر تجهیز و به عملکرد موفقیتآمیز آنها و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور کمک
کند .ازآنجاکه پژوهشهای قبلی چابکی راهبردی بهندرت در حوزه شرکتهای دانشبنیان
ورود پیدا کردهاند در این تحقیق سعی شده است با انجام پژوهش کیفی درک الزم از پدیده
چابکی راهبردی بهدست آید و الگویی جامع برای این پدیده ارائه شود.
 .1ادبیات چابکی راهبردی
چابکی راهبردی بهعنوان الگوی غالب کسبوکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین
گزینه برای بقا مورد توجه ا کثر سازمانهای تولیدی و خدماتی قرار گرفته است
( .)Doz and Kosonen, 2008; Long, 2000چابکی راهبردی نتیجه ترکیبی از ثبات در
پروسهها و افراد ،ارزشها ،بلندپروازیها ،حساسیت و انعطافپذیری در دیدگاهها ،سیالی در
گسترش منابع و وحدت رهبری در ایجاد تعهدات جمعی است ()Doz and Kosonen, 2008

و با توانایی منطبق شدن با تغییرات ناخواسته و غیرقابل انتظار محیط کسبوکار؛ برای سازمانها
امکان استفاده از فرصتها ،ایجاد ارزش و راضی کردن مشتریان با انتظارات باال را ایجاد میکند
(.)Tallon and Pinsonneault, 2011; Qin and Nembhard, 2010; Arbussa, Bikfalvi and Marquès, 2017
چابکی راهبردی میتواند مزیت راهبردی پایدار سازمان را برمبنای چیزهای ناشناخته برای رقبا

 98ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

AK
F"#êS#ù
Õ{#£Ý

سال  ،27شماره 101
B/

&

پایهریزی کند ( .)Santala, 2009داز و کاسونن چابکی راهبردی را قابلیتی پویا و نتیجه سه ویژگی
در سازمان میدانند که از واژه فراقابلیت 1برای توصیف آنها استفاده میشود و عبارتند از :حساسیت
راهبردی ،2سیالی منابع 3و وحدت رهبری 4هستند و به دقت با مفهوم قابلیت پویا 5تطبیق داده
شدهاند ( .)Doz and Kosonen, 2008; 2010سه فراقابلیت چابکی راهبردی را میتوان اینگونه
تعریف کرد:
الف) حساسیت راهبردی :درک هوشیارانه و شور و هیجان از آ گاهی و توجه به پیشرفتهای
راهبردی است .حساسیت راهبردی به قابلیت سازمان برای شناسایی تغییرات در محیط و
درک و فهم آنها اشاره دارد و ترکیبی از آیندهنگری و دوراندیشی ،بصیرت و شناخت ،کندوکاو
و جستوجوی ساده با تأ کید بیشتر بر روی شناخت و بصیرت است.
ب) سیالی منابع :سیالی منابع به معنای قابلیت جایگزینی مجدد و سریع منابع همسو
با فرصتهای راهبردی حین توسعه آنهاست .سه اقدام را میتوان در بهبود سیالی منابع
ی که تخصیص مجدد منابع کمیاب نظیر سرمایه و کارکنان
مؤثر دانست .1 :سازوکارهای 
را بهبود میبخشند .2 ،سازوکارهایی که جایگزینی مجدد منابع را از طریق تقسیم شدن
بهبود میبخشند و  .3سازوکارهایی که دسترسی به منابع را بهبود میبخشند.
ج) وحدت رهبری :وحدت رهبری قابلیت تیم ارشد سازمان برای گرفتن تصمیمهای
جسورانه سریع و بدون گیر افتادن در سیاستهای بازنده  -برنده است .چهار اقدام مؤثر
برای بهبود وحدت رهبری عبارتاند از .1 :وابستگی متقابل .2 ،کار کردن با یکدیگر.3 ،
تغییرات تیم ارشد و  .4سبک مدیریت مدیر عامل.
اوجها چابکی راهبردی را توانایی تغییر رویه ،ارائه محصول مناسب با قیمت مناسب
در هر جا و اهرمی کردن منابع زنجیره عرضه برای ایجاد کردن اقتصادهای دانشی تعریف
میکند که در قالب چهار توانایی مکمل زیر بروز میکند (:)Ojha, 2008
1. Meta-Capabilities
2. Strategic Sensitivity
3. Resource Fluidity
4. Leadership Unity
5. Dynamic Capability
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 وضوح چشمانداز :ارائه یک چشمانداز واضح و روشن از پایانی که سازمان برای رسیدنبه آن کار میکند و انواع نتایج و روابطی که انتظار میرود ایجاد کند.
 درک قابلیتهای اصلی :بیانگر آ گاهی سازمان از تواناییهای خود است و اینکه چگونهاین تواناییها برای ایجاد ارزش برای مشتری میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.
 انتخاب اهداف راهبردی :بیانگر آ گاهی سازمان از چگونگی خلق ارزش و توانایی بهکاربردن آن برای انتخاب مشتریانی که سازمان به بهترین شکل برای آنها ارائه میکند ارزش
قائل باشند.
 مسئولیت مشترک :بیانگر درگیر شدن شرکای زنجیره عرضه در تصمیمگیری همراه باپاسخگویی مشترک در برابر نتایج است.
 اقدام کردن :بیانگر توانایی سازمان برای بهکارگیری قابلیتهای خود و شرکای زنجیرهعرضه برای بهدست آوردن نتایج است.
گروه مشاور اجرا یک تعریف چهار ُبعدی از چابکی ارائه کردند که مشابه مفهوم چابکی
راهبردی داز و کاسونن است و شامل ابعاد حساسیت به فرصت ،وحدت رهبری ،روان بودن
منابع و کشش سازمانی میشود ( .)Asil, 2019ماونجر نیز از هفت مشخصه برای ارزیابی
چابکی راهبردی زنجیره تأمین ،نام میبرد که عبارتند از :قابلیت تشخیص بیدرنگ تغییرات،
قابلیت شرکا در اتخاذ سریع تصمیمات جمعی ،قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات،
استفاده از فناوری اطالعات برای به اشترا ک گذاشتن دادهها ،یکپارچگی فرایند و هماهنگی
شبکه ،توسعه محصول با تشریک مساعی شرکا و در نهایت شبکهای که بهواسطه توانایی
شرکا رونق مییابد ( .)Mavengere, 2009گلدمن ،ناجل و پرسیس چهار ُبعد راهبردی تولید
چابک را به اینشرح مشخص کردند (:)Goldman, Nagel and Preiss, 1995
 .1ارزش قائل شدن برای مشتری با توانمند کردن سازمان بهمنظور رسیدگی به
مشتریان بهعنوان یک سنجش مداوم در سازمان،
 .2همکاری برای ایجاد رقابت برای همگام کردن افراد و زیرمجموعههای سازمان
که در اقدامات توسعهای برای برآورده کردن نیازهای مشتریان بهطور مداوم نقش بازی
میکنند،
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 .3سازماندهی برای شرایط عدم قطعیت و تغییرات عمده و همچنین کسب مزیت از
تغییرات و در نظر گرفتن آنها بهعنوان فرصت،
 .4استفاده از نقش افراد و اطالعات با ترغیب و تشویق برای خالقیت ،جریان آزاد
اطالعات و مبادله ایدهها ،همکاری درونی و بینسازمانی ،ابتکار و پاسخگویی فردی است.
النگ نیز چابکی راهبردی را برمبنای هفت ُبعد سنجیده است که عبارتند از :وضوح
و روشنی چشمانداز ،دانش مشتریان ،درک و فهم قابلیتهای اصلی ،انتخاب اهداف
راهبردی ،مسئولیت مشترک ،دانش رقبا و اقدام کردن (.)Long, 2000

 .2ضرورت چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان
جهان امروز که همراه با تغییرات سریع در زمینه دیجیتالی شدن ،جهانیسازی و
مقرراتزدایی روبهروست ،چابکی راهبردی برای شرکتهای دانشبنیان اهمیت خاصی
دارد ( ،)Doz and Kosonen, 2008زیرا در نتیجه این عوامل زمین بازی بزرگتر شدهاند و
شرکتهای بیشتری به بازار دسترسی پیدا کردهاند که به ایجاد عدم اطمینان و آشفتگی
بیشتر محیط کسب و کار منجر شده است ( .)Long, 2000شرکتهای کوچک با ویژگیهایی
مانند انعطافپذیری بیشتر و ارتباط نزدیکتر با مشتریان میتوانند به تغییرات پاسخ
سریعتری بدهند و خود را در موقعیت خوبی نگه دارند ،اما این شرکتها بیشتر مالکمحور
بوده و به روشها و رویههای غیررسمی متکی هستند و اغلب بر عملیات روزانه تمرکز دارند
()Gray 2002, Woods and Joyce 2003, Smallbone, Bertotti and Ekanem, 2005

که باعث میشود ازنظر راهبردی نسبت به تغییرات بازار بیتوجه باشند (.)Jones and etal., 2011
چالشهای حوزه جهانی و اقتصاد منطقهای در کنار ویژگیهای ساختاری خاص این
شرکتها ،باعث میشود شرکتهای کوچک در برابر تغییرات سریع محیط نسبت به همیشه
دهتر بوده و نیاز داشته باشند برای انطباق با این تغییرات و کسب مزیت رقابتی ،درکی
شکنن 
هوشمندانه از محیط فعلی و محیط آینده خود داشته باشند .از بین شرکتهای کوچک
نیز شرکتهای دانشبنیان در زمره شرکتهایی هستند که بهمنظور بقا و تضمین موفقیت
به مطالعاتی از این دست بیشتر نیازمندند .در واقع امروزه چابکی راهبردی بهویژه برای
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سازمانهای دانشمحور بیش از هر زمان دیگری الزامی است (.)Doz and Kosonen, 2008
در کشور ما نیز با توجه به فضای پرالتهاب اقتصادی الزم است شرکتهای دانشبنیان
برای مقابله با تغییرات و آشفتگیهای محیطی و همچنین حفظ بقای خود و افزایش
رقابتپذیری در زمینه چابکی راهبردی تقویت شوند .بر این اساس تحقیقاتی از این قبیل
میتواند راهحل مناسبی برای تقویت این شرکتها باشد.

 .3پیشینه چابکی راهبردی در شرکتهای دانشبنیان
با بررسی ادبیات موضوع مشخص شد مطالعات موجود در زمینه چابکی راهبردی اغلب به
تحلیل و شناسایی عوامل و ابزارهای رسیدن به چابکی راهبردی متمرکز شد ه و به برقراری
ارتباط بین متغیرها و لحاظ آن بهصورت فرایندی پرداخته نشده است .بنابراین میتوان
گفت چارچوبی جامع و فرا گیر برای چابکی راهبردی بهخصوص در شرکتهای دانشبنیان
وجود ندارد .مطالعات داخلی و خارجی چابکی راهبردی در شرکتهای دانشبنیان به این
شرح است:
نجفی ( )1393در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی تأثیر هوش سازمانی بر
چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان استان بوشهر پرداخته است .یافتههای پژوهش
نشان میدهد که میزان هوش سازمانی و چابکی راهبردی در جامعه آماری باالتر از حد
متوسط است .همچنین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و تأثیر مثبت و معنادار هوش
سازمانی بر چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان میتوان بیان کرد که تقویت هوش
سازمانی موجبات بهبود چابکی راهبردی این سازمانها را در پاسخ به تغییرات محیطی
فراهم میکند.
آربوسا ،بیکفالوی و مارکوس در مقالهای با عنوان «چابکی راهبردی  -محرک نوسازی
مدل کسبوکار :مطالعه موردی یک بنگاه کوچک و متوسط» به بررسی تناسب قابلیتهای
پویا تحت چابکی راهبردی در زمینه یک بنگاه کوچک و متوسط صنعت خدمات
بوکار را پیادهسازی میکند .یافتههای تحقیق نشان
پرداختهاند که نوآوری مدل کس 
میدهد دو متاقابلیت پیشنهادی (وحدت رهبری و سیال بودن منابع) برای بنگاههای
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کوچک و متوسط ذاتی هستند ،ا گرچه این نیاز وجود دارد که اندازه آنها کاهش یابد.
یکی از متاقابلیتها (حساسیت راهبردی) نیز به نسبت در محیط بنگاههای کوچک و
متوسط کمتر طبیعی بوده ولی از اهمیت بیشتری برخوردار است .یک متاقابلیت دیگر به
نام کاردانی 1نیز برای بنگاههای کوچک و متوسط ضروری است تا بتواند بر محدودیتهای
ناشی از اندازه فائق آید (.)Arbussa, Bikfalvi and Marquès, 2017
شین و دیگران در مقالهای با عنوان چابکی راهبردی بنگاههای کوچک و متوسط
کرهای و تأثیر آن بر عملیات و عملکرد مالی آنها ،به بررسی ماهیت و نقش چابکی راهبردی
و تأثیر آن پرداختند .با ترکیب کردن مصاحبههای تخصصی با ادبیات موجود یک ارتباط
نظری قوی بین چابکی راهبردی بنگاههای کوچک و متوسط کرهای و ابعاد زیرمجموعه
آن (قابلیت فناوری ،نوآوری مشارکتی ،یادگیری سازمانی و تراز داخلی) ایجاد کرد ه و در
نهایت یک مدل برای بررسی اثرات بینچابکی راهبردی ،عملکرد عملیاتی و عملکرد شرکت
پیشنهاد شد .عملکرد شرکت نیز از دو ُبعد حفظ مشتری و عملکرد مالی اندازهگیری شده
است .با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری برای انجام یک گروه از آنالیزهای تأییدی
برای آزمون کردن فرضیات تجربی مرتبط در مدلهای ساختاری ،نتایج تحقیق مشخص
میکند که چابکی راهبردی بنگاههای کوچک و متوسط کرهای بر عملکرد عملیاتی شرکت و
ماندگاری مشتریان اثر مثبتی دارد (.)Shin and etal, 2015
سانتاال در پژوهشی با عنوان چابکی راهبردی در شرکتهای کوچک و متوسط خدماتی
دانشمحور 2به بررسی توجیهپذیر بودن چابکی راهبردی در این بنگاهها و شناسایی عوامل
مرتبط با آنها میپردازد و پیشنهادهایی درخصوص چگونگی دستیابی این بنگاهها به
چابکی راهبردی ارائه میکند .یافتههای این پژوهش را میتوان به این صورت بیان کرد:
برای بحث کردن درخصوص چابکی راهبردی شرکتهای خدماتی دانشمحور کوچک در
قیاس با شرکتهای بزرگ ،ابعاد ویژه دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرند که مهمترین
ُبعد نقش افراد است که در این شرکتها نیز مورد تأ کید زیادی قرار میگیرد .همچنین
1. Resourcefulness
)2. Knowledge Intensive Business Services (KIBS
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ً
چالشهای مرتبط با مدیریت و انگیزش افراد در این شرکتها که عمدتا نیز افرادی با دانش
و تخصص باال هستند ،باید مورد بررسی قرار گیرند (.)Santala, 2009

 .4روششناسی راهبرد نظریه دادهبنیاد
روش تحقیق حاضر ازنظر هدف توسعهای ،ازنظر نحوه بهدست آوردن دادهها کیفی و
استفاده از روش نظریهپردازی دادهبنیاد است .استفاده از مطالعات کیفی بهویژه روش
نظریهپردازی دادهبنیاد زمانی ضرورت پیدا میکند که اطالعات اندکی در مورد پدیده مورد
مطالعه وجود داشته باشد یا اینکه در مطالعات و تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع
مورد نظر فقدان یک چارچوب نظری ،که به صورتی جامع به تبیین موضوع بپردازد،
مشهود باشد .ازآنجاکه در تحقیقات پیشین بهصورت جامع به پدیده چابکی راهبردی
در شرکتهای دانشبنیان در قالب یک مدل توجه نشده است ،بنابراین در این تحقیق
برای رفع نواقص پژوهشهای گذشته و بهدست آوردن درک الزم از پدیده چابکی راهبردی
روش نظریهپردازی دادهبنیاد انتخاب شد تا الگویی از پدیده چابکی راهبردی توسعه داده
َ
شود که چندوجهی و جامع باشد ،علی  -معلولی باشد و عوامل مرتبط با پیشزمینهها و
پیامدهای چابکی راهبردی را نیز شامل شود.
 .4-1رویه گردآوری و تفسیر دادهها
در این تحقیق با استفاده از روشهاینمونهگیری هدفمند و گلوله برفی با چهارده نفر از خبرگان
دانشگاهی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی مصاحبه نیمهساختاریافته انجام شد .خبرگان
دانشگاهی از بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران ،یزد ،عالمه طباطبائی ،تربیتمدرس
و خوارزمی در رشتههای مدیریت صنعتی و مدیریت استراتژیک انتخاب شدند که دارای سوابق
تحقیقاتی در زمینه چابکی ،چابکی راهبردی یا شرکتهای دانشبنیان بودند .نمایندگان مجلس
نیز از بین اعضای کمیته اقتصاد دانشبنیان مجلس با سطح تحصیلی دکترا در یکی از گرایشهای
مدیریت صنعتی یا استراتژیک بودند .دو نفر از این افراد در زمینه چابکی راهبردی ،هشت نفر در
زمینه چابکی و چهار نفر نیز در زمینه شرکتهای دانشبنیان دارای سوابق مرتبط بودند.
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انجام مصاحبهها تا زمانی ادامه یافت که دادههای جدید جمعآوری شده با دادههای
قبلی تفاوتی نداشت .با توجه به زمان حدود شصتدقیقهای اختصاص داده شده
مصاحبهکننده با انجام  10مصاحبه نیمهساختاریافته به نقطه اشباع رسید و برای افزایش
مطلوبیت مفاهیم مصاحبهها تا چهارده نفر ادامه یافت.
جدول  .1اشباع نظری مفاهیم استخراج شده از مصاحبهها
مصاحبه

1

مفاهیم
افزایش رقابت

*

افزایش پیچیدگی و پویایی محیط

*

شناسایی بازار
بقای سازمانی

2

3

4
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی *
محدودیت منابع مالی و انسانی
*

*
*

اثرگذاری مدیریت شرکت

*

*

*

*

*

ضعف در تجارت خارجی

*

*

*

*

دانشمحور بودن

*

*
*

*

*

*
*

*

مساعد نبودن فضای کسبوکار
*

*

*

*

*

قابلیت بهکارگیری فناوری اطالعات

*
*
*

دوراندیشی راهبردی

*

پاسخگویی سریع به تغییرات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

قابلیتهای مدیران
نوآوری در حل مسائل

*

*

*

ی دولت
سیاستهای حمایت 

*

*

*

*
*

*

*

*

ضعف در مسائل فرهنگی و آموزشی

*

*

*

*

*

*

تأثیرگذاری مسائل سیاسی

خرد جمعی در تصمیمگیری

*

*

*

تکیه بر اقتصاد دولتی

زیرکی بازار

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

شایستگیهای فردی کارکنان

نقش ماهیت ذاتی شرکت

5

6

7

8

9

10

14 13 12 11

*
*

*

*
*
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مصاحبه

مفاهیم
اهرمی بودن کارکنان باکیفیت

1

2

3

*

تحرک سرمایه و افراد

*

پیمانهای بودن تخصیص منابع
همکاری میانسازمانی
مدیریت تحوالت کسبوکار

4

5

6

7

8

9

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

برنامهریزی برای نفوذ در بازارهای جدید

*

توسعه دانش بازاریابی

*

*

*

متناسب کردن تخصیص منابع
بهکارگیری مدیران توانمند

*

*
*

*

*

گسترش مشارکت و تعهد در سراسر سازمان
خلق ارزش اقتصادی

*

گسترش رفاه

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

بقای بلندمدت

*

*

*

فعال بودن دستگاههای حمایتی

افزایش قدرت رقابت

10

14 13 12 11

*
*
*

*
*

*

*
*

مأخذ :یافتههای تحقیق.

 .4-2روایی و پایایی
برای اطمینان از روایی مصاحبه در مرحله انتخاب موضوع ،مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای
انجام شده در حوزه چابکی راهبردی بررسی شد .برای تضمین روایی نیز از راهبردهایی همچون
جمعآوری دادهها از چندین منبع اطالعاتی ،بازبینی در زمان کدگذاری ،مقایسه دائمی در تحلیل
دادهها و تأیید همکاران پژوهشی استفاده شد .برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق
درونموضوعی دو کدگذار ،از یک دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی درخواست شد تا بهعنوان
همکار در پژوهش مشارکت کند و سه مصاحبه را کدگذاری کند .درصد توافق درونموضوعی به
منزله شاخص ارزیابی پایایی تحلیل به کمک معادله  1بهدست آمد.
معادله 1

 100

  2تعداد توافقات
تعداد کل کدها

= درصد توافق موضوعی
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جدول .2پایایی دو کدگذار
شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافق

تعداد عدم توافق

پایایی دو کدگذار

2

39

30

9

%76

8

54

22

10

%81

12

65

23

19

%70
%75

مأخذ :همان.

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود با استفاده از معادله  ،1متوسط پایایی بین
دو کدگذار  75درصد تعیین شد .با توجه به اینکه این میزان پایایی ،بیش از  60درصد است
( ،)Plas, Kvale and Kvale, 1996قابلیت اعتماد کدگذاریها به تأیید رسید و میتوان
ادعا کرد که مصاحبه ،از پایایی خوبی برخوردار است.

 .5یافتههای تحقیق
 .5-1تحلیل کدگذاری نظریه برخاسته از دادهها
تحقیق حاضر براساس کدگذاری مدل نظری توسعه مییابد تا پدیده چابکی راهبردی
هوتحلیل دادهها در این روش بهصورت
را تشریح و تبیین کند .فرایند جمعآوری و تجزی 
زیگزا گی و همزمان انجام میگیرد .جمعآوری دادهها تا جایی ادامه پیدا میکند که
محقق در دادهها به مرز اشباع برسد .برای توسعه مدل نظری چابکی راهبردی،
محقق بهطور مداوم و هدفمند ،در مسیر تحلیل دادهها بین کدگذاری باز و محوری
حرکت کرده است .در ابتدای کدگذاری ،تالش میشود که مقولهها از طریق کدگذاری
باز مشخص شوند و طی کدگذاری محوری ،مقولهها به یکدیگر مرتبط میشوند .بعد
از آنکه ارتباط بین مقولهها طی کدگذاری باز و محوری شناسایی شد ،با کدگذاری
انتخابی؛ مقولهها ،مقولههای فرعی و ارتباط آنها یکپارچه میشوند تا مدل نظری
توسعه یابد.
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 .5-1-1کدگذاری باز

کدگذاری باز ،جزئی از تحلیل است که با تحلیل دقیق دادهها ،نامگذاری و طبقهبندی
کردن دادهها انجام میشود .در این مرحله  286کد اولیه استخراج شده از نکات کلیدی
مصاحبهها به  41مفهوم انتزاعیتر تبدیل شدند و از مقایسه و طبقهبندی آنها  14مقوله
تعیین شد که در کدگذاری محوری تببین میشوند.
 .5-1-2کدگذاری محوری

درحالیکه کدگذاری باز ،دادهها را به مقولههای مختلف تفکیک میکند؛ کدگذاری
محوری ،مقولهها و زیرمقولههای آنها را با توجه به مشخصهها و ابعاد آنها به یکدیگر
مرتبط میکند .در این تحقیق پس از بررسی مفاهیم و مقولهها  6دسته بهشرح زیر
شناسایی شدند:
ّ
الف) شرایط علی :در این تحقیق زیرمجموعههای «علل محیطی نیاز به چابکی راهبردی
ّ
و علل سازمانی نیاز به چابکی راهبردی» بهعنوان مقولههای علی ،تشخیص داده شدند که
بخشی از آنها در جدول  3آمده است.
ّ
جدول  .3مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با شرایط علی
مقوله کلی

مقوله فرعی
علل محیطی
نیاز به چابکی
راهبردی

ّ
شرایط علی
علل سازمانی
نیاز به چابکی
راهبردی
مأخذ :همان.

مفهوم
افزایش رقابت

کد نهایی
تشدید رقابت جهانی ،گسترده شدن رقبا ،افزیش قدرت
چانهزنی مشتریان و تأمینکنندگان

افزایش
پیچیدگی و
پویایی محیط گونا گونی زیاد از یک کسبوکار

اجتنابناپذیری تغییرات ،تغییرات سریع محیط و بازار ،تنوع و

شناسایی بازار
بقای سازمانی

به روز شدن متناسب با نیاز بازار ،شناسایی روندها و تغییرات
بازار
باقی ماندن در محیط کسبوکار ،تضمین بقا ،وابسته بودن به
محیط و تغییرات محیطی
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ب) شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر در این تحقیق شامل مواردی است که در جدول زیر
ارائه شده است.
جدول  .4مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با شرایط مداخلهگر
مقوله کلی

مفهوم

مقوله فرعی
نقش تسهیلکننده ویژگیهای ذاتی شرکتها

شرایط
مداخلهگر

شایستگیهای فردی کارکنان
قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی
وجود محدودیت منابع مالی و انسانی

نقش بازدارنده ویژگیهای ذاتی شرکتها

اثرگذاری مدیریت شرکت
نقش ماهیت ذاتی شرکت

مأخذ :همان.

ح شناسایی شدند.
ج) شرایط زمینهای :پس ازبررسی مفاهیم و مقولهها شرایط زمینهای به اینشر 
جدول  .5مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با شرایط زمینهای
مقوله کلی

مفهوم

مقوله فرعی
تکیه بر اقتصاد دولتی

تأثیرگذاری مسائل سیاسی
عوامل محدودکننده

ضعف در مسائل فرهنگی و آموزشی
ضعف در تجارت خارجی

شرایط زمینهای

مساعد نبودن فضای کسبوکار
ی دولت
سیاستهای حمایت 
عوامل تشویقکننده

دانشمحور بودن
قابلیت بهکارگیری فناوری اطالعات

مأخذ :همان.

د) پدیده اصلی

با توجه به اینکه پدیده اصلی مورد مطالعه چابکی راهبردی در نظر گرفته شده است در
جدول زیر مفاهیم و مقوالت مرتبط با این ُبعد ارائه شده است.

طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 109

جدول  .6مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با پدیده اصلی
مقوله کلی

مقوله فرعی
حساسیت راهبردی

پدیده چابکی راهبردی

وحدت رهبری
کاردانی
سیال بودن منابع

مفهوم
دوراندیشی راهبردی
پاسخگویی سریع به تغییرات
زیرکی بازار
خرد جمعی در تصمیمگیری
قابلیتهای مدیران
نوآوری در حل مسائل
اهرمی بودن کارکنان با کیفیت
تحرک سرمایه و افراد
پیمانهای بودن تخصیص منابع

مأخذ :همان.

ه) راهبردها و اقدامات :هدف از این قسمت تشریح راهبردها و اقدامات در الگوی چابکی
راهبردی است .در جدول زیر مفاهیم و مقولههای مرتبط با این ُبعد ارائه شده است.
جدول  .7مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با راهبردها و اقدامات
مقوله کلی

مفهوم

مقوله فرعی
همکاری میانسازمانی
اقدامات حوزه
برونسازمانی

مدیریت تحوالت کسبوکار
فعال بودن دستگاههای حمایتی بهمنظور تقویت قدرت رقابت در شرکتها
برنامهریزی برای نفوذ در بازارهای جدید

راهبردها

توسعه دانش بازاریابی
اقدامات حوزه
درونسازمانی

متناسب کردن تخصیص منابع
بهکارگیری مدیران توانمند
گسترش مشارکت و تعهد در سراسر سازمان

مأخذ :همان.

و) پیامدها :هدف این قسمت شناسایی پیامدهای ناشی از بهکارگیری راهبردها و اقدامات
چابکی راهبردی است .مفاهیم و مقولههای مرتبط با این ُبعد عبارتند از:
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جدول  .8مفاهیم و مقولههای شناسایی شده مرتبط با پیامدها
مقوله کلی

مقوله فرعی
نتایج در سطح کالن

پیامدها
نتایج در سطح سازمانی

مفهوم
خلق ارزش اقتصادی
گسترش رفاه
افزایش قدرت رقابت
بقای بلندمدت

مأخذ :همان.

 .5-1-3کدگذاری انتخابی

کدگذاری باز و محوری به پیدایش مجموعهای از مقوالت میانجامد .به پیوند دادن مقوالت
به یکدیگر کدگذاری انتخابی میگویند که نتایج گامهای قبلی کدگذاری را بهکار میبرد ،مقوله
اصلی را انتخاب میکند و به شکلی نظاممند به سایر مقولهها ارتباط میدهد .مقولههای زیر
نتیجه کدگذاری انتخابی مربوط به پدیده چابکی راهبردی برای شرکتهای دانشبنیان است:
«چابکی راهبردی بهعنوان یک پارادیم غالب کسبوکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین
گزینه برای بقا مورد توجه ا کثر سازمانهای تولیدی و خدماتی قرار گرفته است .ارزش کلیدی
چابکی راهبردی از این واقعیت ناشی میشود که شرکتهایی که قابلیت چابکی راهبردی را
دارند میتوانند فعالیتهای تولیدی خود را سریعتر از دیگرانی که این قابلیت را ندارند تغییر
دهند و به مزایای پیشرو بودن دست پیدا کنند .چالشهای زیاد در حوزه جهانی و اقتصاد
منطقهای و ویژگیهای ساختاری خاص شرکتهای کوچک باعث میشود ،این شرکتها در
دهتر باشند و در نتیجه چابکی راهبردی
برابر تغییرات سریع محیط نسبت به همیشه شکنن 
برای آنها و بهویژه برای سازمانهای دانشمحور بیش از هر زمان دیگری الزامی باشد.
همکاری میانسازمانی ،مدیریت تحوالت کسبوکار ،فعال شدن دستگاههای حمایتی،
برنامهریزی برای نفوذ در بازارهای جدید ،متناسب کردن تخصیص منابع ،بهکارگیری مدیران
توانمند ،گسترش مشارکت و تعهد در سراسر سازمان و توسعه دانش بازاریابی؛ راهبردهایی
هستند که از طریق اتکا بر ویژگیهای ذاتی شرکتها مانند شایستگیهای فردی کارکنان و
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قدرت این شرکتها در سازگاری با شرایط متغیر محیطی ،دستیابی به چابکی راهبردی را
تسهیل و تسریع میکنند .زمینههای انجام این مهم با توجه به دانشمحور بودن شرکتها،
زیرساختهای فناوری اطالعات و سیاستهای حمایتی دولت فراهم است که به اجرای
راهبردها کمک میکند .خلق ارزش اقتصادی ،گسترش رفاه ،افزایش قدرت رقابت و بقای
بلندمدت پیامدهای دستیابی شرکتهای دانشبنیان به چابکی راهبردی هستند».
الگوی پارادایمی چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان در شکل  1ارائه شده است.
برای افزایش اعتبار ،الگو در اختیار خبرگانی قرار گرفت که هم با چابکی راهبردی آشنایی
داشته و هم درباره روش نظریه دادهبنیاد شناخت داشتند و از آنان خواسته شد در مورد
فرایند تدوین الگو و الگوی نهایی نظر دهند .بیشتر آنها الگو را تأیید کردند و برخی نیز نظرهای
اصالحی داشتند که در فرایند رفت و برگشتی اصالحات اعمال و نظر نهایی لحاظ شد.
شکل  .1الگوی چابکی راهبردی
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻠّﻲ
ﻋﻠﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻜﻲ راﻫﺒﺮدي
ﻋﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻜﻲ راﻫﺒﺮدي

اﺑﻌﺎد ﭘﺪﻳﺪه ﭼﺎﺑﻜﻲ راﻫﺒﺮدي
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ راﻫﺒﺮدي ،وﺣﺪت رﻫﺒﺮي ،ﻛﺎرداﻧﻲ،
ﺳﻴﺎل ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻨﻪاي
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻮﻳﻖﻛﻨﻨﺪه

راﻫﺒﺮدﻫﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻮزه درونﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
ﺧﻠﻖ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ،ﮔﺴﺘﺮش رﻓﺎه

ﺑﻘﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ

مأخذ :یافتههای تحقیق.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ
ﻧﻘﺶ ﺗﺴﻬﻴﻞﻛﻨﻨﺪه وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ذاﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪه وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ذاﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ
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 .6جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادهای تحقیق
در پژوهش حاضر برای طراحی الگوی چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان از روش
ّ
تحقیق نظریه دادهبنیاد (الگوی پارادایمی) استفاده شده است .شرایط علی ،زمینهای و
مداخلهگر برای پدیده چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان تببین شده و راهبردها و
ّ
پیامدها نیز در الگوی پارادایمی ارائه شده است .شرایط علی مانند افزایش رقابت ،پیچیدگی و
پویایی محیط باعث شده است تا شرکتها با آشفتگیهای محیطی فراوانی روبهرو شوند .این
آشفتگیها در سطوح باال میتوانند عملیات یک شرکت را از کار بیندازند .تحقیقات بسیاری
بر لزوم توانایی سازمانها برای مقابله با محیط خارجی مبهم که همراه با تغییرات پیچیده و
تنوع در نیازهای مشتریان است ،تأ کید دارند (Doz and Kosonen, 2008; Ismail, Poolton

 .)and Sharifi, 2011; Lengnick-Hall and Beck, 2016; Shin and etal., 2015شناسایی
بازار نیز یکی از علل سازمانی نیاز به چابکی راهبردی است؛ درک خواستههای مشتریان،
شناسایی مشتریان بالقوه و مطلوب ،ایجاد تغییراتی در راهبردهای متناسب با واقعیتهای
جدید بازار ،پیشنهادهای ارزش جدید برای بازارهای در حال ظهور از واقعیتهای کسبوکار
امروزی است (;Ismail and etal., 2011; Lengnick-Hall and Beck, 2016; Long, 2000

 .(Roth, 1996; Shin and etal., 2015بقا یکی دیگر از علل سازمانی نیاز به چابکی راهبردی
است .عملکرد طوالنیمدت ،داشتن عملکردی بهتر از رقبا ،امکان تغییر در کسبوکار برای
پاسخ به تغییرات بازار و انطباق با تغییرات محیطی در گرو پاسخهای منعطف و متفکرانه به
محیطی است که پیوسته در حال تغییر است (;Di Minin and etal., 2014; Huy, 2008
Lengnick-Hall and Beck, 2016; Lewis, Andriopoulos and Smith, 2014; Shin

.)and etal., 2015; Wang and Ahmed, 2007
ابعاد پدیده چابکی راهبردی در شرکتهای دانشبنیان در چهار مقوله حساسیت
راهبردی ،وحدت رهبری ،کاردانی و سیال بودن منابع تعریف میشوند .چابکی راهبردی
فرایندی است که در آن سازمان با درک هوشیارانه و توجه به پیشرفتهای راهبردی به شناسایی
تغییرات محیط و درک و فهم آنها پرداخته ( )Shin and etal., 2015و با اهرمی کردن نقاط قوت
و بهکار بستن روشهای خالقانه حل مسئله در پی فائق آمدن بر محدودیتهای ذاتی برمیآید
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( )Arbussa, Bikfalvi and Marquès, 2017و همچنین با متقاعد کردن،انگیزش و آمادهسازی
منابع انسانی امکان کاهش زمان تصمیمگیری در موضوعات راهبردی را فراهم میآورد و در
نهایت با هدایت مجدد منابع سازمانی به عملیاتی کردن تغییرات ایجاد شده در برنامه راهبردی
منجر میشود (.)Santala, 2009; Arbussa, Bikfalvi and Marquès, 2017
در تحقیقات گذشته مفاهیمی بهعنوان شرایط زمینهای الگوی چابکی راهبردی به این
جامعیت مورد بررسی قرار نگرفته و کمتر به آن پرداخت ه شده است .یکی از مباحت مهم در
این زمینه استفاده این شرکتها از فناوریهاست .تجارب ناشی از فناوریهای پیشرفته،
یکپارچگیهای ناشی از فناوری ،ارتباطات شبکهای و زیرساختهای یکپارچه نظام
اطالعاتی در حرکت سریع و مقیاسپذیر منابع به سوی بهترین فرصتها نقشی مهم دارند
(.)Doz and Kosonen, 2010; Idris and Al-Rubaie, 2013; Roth, 1996; Shin and etal., 2015
یکی دیگر از مباحث ،دانشمحور بودن شرکتهای دانشبنیان است .تأ کید بر دانش و
شناسایی آن به شیوهای مؤثرتر و کاراتر از رقبا به تسریع یادگیری در سطح سازمان منجر میشود
(.)Doz and Kosonen, 2006; Doz and Kosonen, 2010; Shin and etal., 2015از مهمترین
بوکار است .بازارهای چالشی
عوامل زمینهای ،تأثیرگذاری عوامل سیاسی و مساعد نبودن فضای کس 
کشورهای در حال توسعه مانع بسیاری از سرمایهگذاریها بهدلیل هزینه باال و محدودیت منابع مالی
میشوند ( .)Hemmati and etal., 2016; Ismail, Poolton and Sharifi, 2011از طرفی حمایتهای
دولتی از شرکتهای کوچک در کشورهای در حال توسعه میتواند به تصمیمگیری سریع این شرکتها
و باال رفتن توان سرمایهگذاری همراه با ریسک منجر شود (.)Shin and etal., 2015
در مقوله شرایط مداخلهگر ،ویژگیهای ذاتی اینگونه شرکتها میتوانند هم نقش
تسهیلکننده و هم نقش بازدارنده داشته باشند .مهارت ،ظرفیت خالقیت ،نوآوری و تواناییهای
بوکاری است که در یک محیط جهانی
کارآفرینی کارکنان یک عنصر اصلی خلق ارزش و پایداری کس 
و با پویایی روزافزون در حال فعالیت است (.)Ananthram and Nankervis, 2013; Roth, 1996
توانایی در برقراری ارتباط سریع با مشتریان و شرکا ،جمعآوری اطالعات و یادگیری از محیط
خود و همچنین اشترا ک اطالعات ،توانایی پاسخ به شرایط متغیر محیطی را بهبود میدهد
( .)Ismail, Poolton and Sharifi, 2011; Shin and etal., 2015; Hemmati and etal., 2016از
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طرفی فقدان تخصص مدیریتی و پیشفرضهای مدیران درخصوص چگونگی سازماندهی
کار ،چگونگی اشترا ک کار و نحوه تعیین راهبرد در انحراف استعدادها و منابع ارزشمند و
ناتوانی در اعمال تغییرات اثرگذار است (Ananthram and Nankervis, 2013; Shin and

 .)etal., 2015; Roth, 1996; Tikkanen, 2014همچنین اندازه شرکت و منابع محدود آن،
رویارویی اثربخش با استرسها و مشکالت و فرایند پاسخگویی را با چالش روبهرو کرده و آنها
را در موقعیت ضعف قرار میدهد (.)Ismail, Poolton and Sharifi, 2011
برای دستیابی به نتایج حاصل از پیادهسازی چابکی راهبردی باید راهبردهایی
اتخاذ شود .راهبردها و کنشهای کمککننده به شرکتها را میتوان در قالب دو دسته
اقدامات درونسازمانی و برونسازمانی تعریف کرد .برای هر سازمانی که در بازارهای چالشی
مانند کشورهای در حال توسعه کار میکند ،ضروری است که از طریق تعامل زیاد با شرکا،
تأمینکنندگان و مشتریان به جمعآوری اطالعات و یادگیری از محیط خود بپردازد .یادگیری
هرچه بیشتر از صنایع ،مشتریان و رقبا ،تعامل شدید با محیط خارجی ،شرکا ،تأمینکنندگان،
مشتریان و ...در دستیابی حدا کثری به منابع دانشی و اهداف شرکت کمککننده است
( .)Hemmati and etal., 2016; Shin and etal., 2015استفاده از روشهایی همچون
ادغام یا مالکیت ،استفاده از خدمات سایر شرکتها برای افزایش خروجی شرکت و بزرگ
کردن مقیاس اقتصادی شرکت از جمله راهکارها برای مدیریت تحوالت کسبوکار است
( .)Santala, 2009انگیزش ،توسعه شایستگیها و به عبارتی اهرمی کردن نقاط قوت
شرکتهای کوچک راهی برای فائق آمدن بر برخی از محدودیتهای ذاتی پیش روی این
شرکتهاست ( .)Arbussa, Bikfalvi and Marquès, 2017; Roth, 1996مدیران ارشد
شرکتها نیز در ایجاد درک مشترک ،دادن آزادی عمل به کارکنان ،مشارکت دادن کارکنان
در تصمیمگیری و در نظر گرفتن دیدگاههای متفاوت نقش مهمی دارند ()Santala, 2009

ازاینرو آنها باید به تقویت یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان از طریق ایجاد شرایط
کاری انعطافپذیر بپردازند (.)Shin and etal., 2015; Roth, 1996
در نهایت در ُبعد پیامدها ،نتایج مورد انتظار از الگوی چابکی راهبردی مورد
توجه قرار گرفت .نتایج مورد انتظار که در اثر اجرای فرایندها ،اقدامات و راهبردهای
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الگوی چابکی راهبردی عاید شرکتهای دانشبنیان میشوند در دو سطح کالن و
سازمانی قرار میگیرند .خلق ارزش اقتصادی و گسترش رفاه مفاهیمی هستند که در
مقوله نتایج سطح کالن قرار میگیرند .شرکتهای مجهز به قابلیت چابکی راهبردی،
بیشتر میتوانند از فرصتهای نوظهور استفاده کنند که در نهایت به ایجاد ثروت برای
شرکتها و رشد اقتصادی کشورها منجر خواهد شد (.)Hemmati and etal., 2016
چابکی راهبردی با پاسخهای راهبردی به نوسانات اقتصادی ،ایجاد ارزش اقتصادی
را تقویت میکند (.)Di Minin and etal., 2014; Ilan, Melih and Amir, 2017
یکی دیگر از پیامدهای اجرای الگوی چابکی راهبردی ،دستیابی به نتایجی در سطح سازمانی
است .رقابتپذیری و بقای بلندمدت مفاهیمی هستند که در این مقوله قرار میگیرند .افزایش
کارایی عملیاتی و در نتیجه عملکرد بهتر ،افزایش توان رویارویی با ریسکهای قابل توجه و توان
ارائه پاسخهای منعطف و متفکرانه به محیطی که پیوسته در حال تغییر است و بهطور خالصه ،به
حدا کثر رساندن نقاط قوت و ارائه آنچه که برای بقای سازمان الزم است در گرو چابکی راهبردی
است (Idris and AL-Rubaie, 2013; Lewis, Andriopoulos and Smith, 2014; Shin and

 .)etal., 2015; Ismail, Poolton and Sharifi, 2011چابکی راهبردی در رقابتپذیری شرکتها
در سطح جهانی نیز نقش مهمی دارد و به موفقیت در بازارهای نوظهور و ایجاد دوباره مزیت
رقابتی منجر میشود (.)Ananthram and Nankervis, 2013; Fourné, 2012
مدلهای چابکی راهبردی تحقیقات مختلف هر کدام دارای عوامل خاصی بوده و
برای پاسخگویی به نیازهای مختلفی طراحی شدهاند .الگوی چابکی راهبردی شرکتهای
دانشبنیان با در نظر گرفتن نقش این شرکتها و اهمیت اقتصاد دانشبنیان طراحی
شدهاند و شباهتها و تفاوتهایی با مدلهای چابکی راهبردی سایر تحقیقات دارند.
یکی از تفاوتها این است که ا کثر تحقیقات چابکی راهبردی برای سازمانها و شرکتهای
بزرگ هستند و در زمینه شرکتهای کوچک و متوسط تحقیقات زیادی انجام نشده
است ،در نتیجه قابلیتی مانند کاردانی که راهی برای فائق آمدن بر مشکالت ناشی از
اندازه این شرکتهاست در مدلهای چابکی راهبردی با محوریت شرکتهای بزرگ به
چشم نمیخورد .الگوی چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان همچون سایر تحقیقات
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حوزه چابکی راهبردی بر حساسیت راهبردی ،سیالیتی منابع و تعهد جمعی اشاره دارد،
ا گرچه ممکن است در عمل این نیاز وجود داشته باشد که برای بهکار بستن این قابلیتها
اقتضائات خاص این شرکتها در نظر گرفته شود .عالوهبر این مباحث بهطورکلی نیز میتوان
گفت در قیاس با تحقیقاتی که بهصورت مجزا به چابکی یا راهبردی بودن میپردازند ،الگوی
چابکی راهبردی به این دو زمینه بهصورت توأمان توجه دارد که این موضوع میتواند برای
شرکتهای کوچک کاربردی و کمککننده باشد.
براساس مدل مفهومی توسعهیافته و ابعاد آن به شرکتهای دانشبنیان پیشنهاد
َ
میشود .1 :برای استفاده از الگوی چابکی راهبردی ابتدا شرایط علی آن را تقویت کنند .تقویت
ارتباط با شرکا،تأمینکنندگان و مشتریان بهمنظور شناسایی رقبا ،خواستههای مشتریان و
رصد دائمی بازار از ضرورتهای چابکی راهبردی است .2 .از وجود بسترها و نیازمندیهای
مورد نیاز برای چابکی راهبردی در قالب شرایط زمینهای در شرکتهای خود اطمینان
پیدا کنند .بهبود زیرساختها برای بهکارگیری ارتباطات شبکهای و سیستمهای یکپارچه
اطالعاتی یکی از مهمترین نیازمندیهاست .3 .تمامی اجزای الگوی چابکی راهبردی شامل
حساسیت راهبردی ،تعهد جمعی ،کاردانی و سیالی منابع را همواره مدنظر داشته باشند.
حساسیت راهبردی بهدلیل شرایط خاص این شرکتها نباید مورد غفلت واقع شود ،زیرا
نقش حیاتی در اجرای موفق الگوی چابکی راهبردی دارد .4 .برای انتخاب راهبردها و
اقدامات به شرایط مداخلهگر آن مانند نقش مدیران و کارکنان ،ماهیت ذاتی شرکتها و
محدویتهای منابع توجه داشته باشند .شبکهسازی و انسجام و توجه به مدیریت شرکت
و توانمندسازی کارکنان از راهکارهای اثربخش هستند .5 .درصورت اجرای الگوی چابکی
راهبردی ،در اجرای صحیح آن مداومت و اهتمام داشته باشند تا بتوانند از نتایجی همچون
ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خود و همچنین توسعه اقتصاد کشور بهرهمند شوند.
به سیاستگذاران و مدیران اجرایی حوزه شرکتهای دانشبنیان نیز توصیه میشود
هدف سیاستگذاریها و اقدامات خود را توسعه و حمایت از این شرکتها در زمینههای
مالی ،توسعه زیرساختها ،فناوری و بازاریابی قرار دهند.
به محققان آتی پیشنهاد میشود در این حوزهها به تحقیق بپردازند:

طراحی الگوی مفهومی چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 117

 .1آزمون الگوی چابکی راهبردی تدوین شده در شرکتهای دانشبنیان،
 .2توسعه معیارهایی برای اندازهگیری چابکی راهبردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی،
 .3اندازهگیری میزان تأثیرگذاری عوامل و متغیرهای اثرگذار و متأثر از پدیده چابکی راهبردی،
 .4مطالعه فرایند چابکی راهبردی در سایر بنگاههای کوچک و متوسط.
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