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 یده چک

 

سازمان ها  برای بقا و حفظ موقعیت خود در بازار رقابتی امروز ضروری استت  در برابتر ییییتراس مرتتمر     

-سازمان ها در محیط رقابتی همواره بتا یددیتد هتایی رو بترو متی     محیطی چابکی و پویایی داشته باشند.

یکتی از  بتاز خواهتد مانتد.    شوند.در صوریی که به این ییییراس پاسخ داده نشود سازمان از عرصته رقابتت   

راهبرد های موثر و کلیدی در راستای  دریافت سریع نیاز های مشتریان و پاسخ مناسب به آن هتا چابت    

 شتوند براساس مدل شریفی و ژانگ یوانمندی های چابکی به چدار موضوع یقریم میسازی سازمان است.

این پتووه  بررستی یتاثیر متدیریت     . هدف است پذیری:پاسخگویی  شایرتگی  سرعت  انعطافکه شامل

بصتورس   گتردآوری االععتاس  بر یوانمنتدی هتای چتابکی استت. رو       1ریزی منابع سازمانیدان  و برنامه

متی باشتد. نتتاید بدستت     و با استفاده از مطالعاس پیشین انجام شده در راستای این موضوع  کتابخانه ای

 کند.منابع سازمانی چابکی سازمان را یقویت می ریزیآمده حاکی از آن است که مدیریت دان  و برنامه

 

 ERPچابکی   مدیریت دان    مدیریت منابع سازمان   واژگان كلیدی: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ERP: Enterprise Resource Planning 



 

 مقدمه  

 بیان مساله

 ورس فعتال و صدر سال های اخیر سازماندا برخعف گذشته که فقط به محیط بیرونی شان واکن  نشان می دادند می یوانند به 

یت    پیتروزی در  ود را یعریف نمایند. این پارادایم که چابکی سازمانی نامیده متی شتود را یوانتایی برختورداری و    موثر محیط خ

رقابتت   اننتد بقتا و  محیط متییر  بی ثباس و غیر قابل پی  بینی یعریف می کنند. در بازار رقابتی امروز فقط ستازماندایی متی یو  

عتامعس  فرایند های کرب و کتار در مرکزیتت ی  (Goldman, 1995)فته باشند.خود را حفظ کنند که به چابکی سازمانی دست یا

صتوتس و  مواجده با اثتراس جدتانی شتدن و فشتار بترای معرفتی ستریع مح        (Malone et al, 2003)سازمان ها و افراد قرار دارند

کعیی یکی از مشت  (Gartner Research 2012) خدماس جدید و بدبود عملیاس سه اولویت اصلی سازمان های یجاری خواهد بود.

ر صادی حتاکم بت  هرتند کاه  هزینه ها و بدبود عملگر های مالی است. شرایط نامطلوب اقتکه سازمان ها به دنبال رفع آن ها 

  ن  داشتن یت جدان سازمان ها را مجبور به داشتن ی  برنامه استرایوی  نموده است. با قدریمند شدن شرکت های دان  بنیا

رفتته  گبتود موقعیتت رقتابتی آن در ن تر     سیرتم مدیریت دان  می یواند به عنتوان برنامته استترایوی  ستازمان در جدتت بد     

 (2014, و همکاران رادفر)شود.

 اهمیت موضوع

نتین  چچابکی سازمانی  یکی از عوامل افزای  انعطاف پذیری  کیفیت و سترعت در ستازمان استت. ستطط انطبتار پتذیری در       

انی می یواند ائمی و بنیست و نیازی به انجام ییییراس  در سازمان نخواهد بود. یعنی سازمان بدون نیاز به ییییراس دسازمانی بات

, میدیح)ه باشد.در ساختار و فرایند های خود ظرفیتی ایجاد کند که در انعطاف پذیری و یطبیق با شرایط محیطی مانعی نداشت

حرفته   مان ها فردیدر رابطه با ضرورس چابکی در سازمان های امروزی  گراس جانایان  که در برنامه ریزی منابع ساز (وهمکاران

صتوریی کته    ای است می گوید: کرب و کار ها چه خوششان بیاید و چه نیاید مجبورند برای موفق بودن چاب  شتوند. زیترا در  

دری قت راس قضتا و  ران به اندازه کافی برای مقابله با ییییراس اقتصاد کوش  نکنند  مجبور خواهند شد که ختود را بتا ییییت   مدی

ری در یراس ساختامانند اختعتیی که در یوزیع برای ژاپن پی  آمده بود  همچنین فرسودگی و ییییراس سریع در فناوری و ییی

لیل فرصت هتای  ایجاد چابکی در سازمان از چند بعد برای سازمان تزم است.نرت به د(1390, مربتی )دستمزد ها  مواجه ببینند.

ر  یع در بتازا بترای نفتوس ستر    یجاری محدود در مقابل رقبای زیاد برای سازمان است.دوم عدم وجود یوانمنتدی تزم در ستازمان  

 (Yaghoubi, et al, 2011)است.دلیل سوم غیر قابل پی  بینی بودن ییییراس مداوم در بازار می باشد.

ام شده می یوان گفت که یندا راه افزای  درآمد های سازمان از الریق کرب مزیتت یولیتد محصتوتس بریتر     البق یحقیقاس انج

نیرت.آنچه که می یواند سرمایه ای ناملموس در جدت کرب درامد بیشتر و همچنین سدم بازار بیشتر  مورد یوجه قترار گیترد   

مروزه در اقتصاد دانت  مدمتترین سترمایه در    ا(2013, وهمکاران دیانتی)دان  های درون سازمانی و مدیریت این دان  ها است.

 ,Bounties et al) ن ر گرفته می شود .به این یرییب جایگزین مدمی برای سرمایه های متالی و فیزیکتی ستازمان خواهتد بتود.     

استوارس معتقد است که  مدیریت دان  شامل مجموعه ای از االععاس دان   دارایی های فکری  یجتارب و رقابتت هتای    (2000

سازمانی می باشد که از اندا برای یولید ثروس استفاده می کنیم . بوسیله ی مدیریت دان  می یوان از کارکنان و یوانایی فکتری  



 

در ایتن  (Wu et al., 2012)مان مزایای رقابتی مرتمر و ارز  افزوده یولیتد نمتود.  ندا و همچنین دان  سازمانی موجود در سازآ

تا نوناکا یندا مزیت رقابتی را برای سازمان ها دان  می داند.به این دلیل که با وجود ییییراس مرتمر در بازارهتا  جتایگزینی   راس

سریع فناوری های جدید به جای قدیمی ها و یحوتس بنیادینی که در محصوتس ندایی مشاهده متی شتود هر روز بتر یعتداد و     

ان یندا سازمان هایی میتوانند موفق شوند که دائما دان  موجود در سازمان را به روز کنند و ینوع رقبا افزوده میگردد.در این می

 (1393, پاشازاده)برای سازمان دان  جدید یولید نمایند.

اهمیت بحث یکپارچگی االععاس در سازمان می پردازیم.یکی از راه های دستیابی به یکپارچگی االععتاس ستازمانی    در ادامه به

وسیله ی ی  مجموعه از واحد های نرم افتزاری و  می باشد.با این رو  سازمان می یواند ب2استفاده از برنامه ریزی منابع سازمانی

  های وظیفه ای سازمان باشد  فرایند هایی که در سازمان موجودند را یکپارچته  خسخت افزاری مرتقل که دربرگیرنده یمام ب

مدیران با برنامه ریزی صحیط می یوانند به من ور یوسعه  برای ستازمان خود برتتری   (Finney & Corbett, 2007)سازی نماید.

بته   ERPیکپارچه و جامع فراهم نمایند .بطوری که دیگر نیازی به حضور دائم در مدیریت بحتران و اجراهتای مقطعتی نباشتد.    

 (نیکوکارو  عبداله)عنوان ی  راه حل راهبردی به سازمان در دستیابی به اهداف  کم  خواهد نمود.

 ادبیات

شتتری بته   ما فرصت های جدید بتازار میداننتد و بته نیازمنتدی هتای      سازمان های چاب  ایفاقاس و ییییراس محیطی ناگدانی ر

ه بت سرعت پاسخ می دهند.چنین سازمان هایی برای پی  بینی و درک ییییتراس محیطتی بوجتود امتده انتد و در ایتن جدتت        

 بترای  یییوانتا  وهمچنین «سریع حرکت فعال  چاتک » معنای به درلیت .چاب  پردازندمی   مدندسی مجدد ساختار های خود

 متوثر  کن وا و محیط ییییراس سریع درک سازمان ی  رابرای چابکی یوانمی .شود می گرفته بکار سریع و هوشمندانه حرکت

 (Hornby,et al 1974).نمود یعریف امده بوجود ییییراس به

کار یعریف نموده  و کرب محیط در موجود ییییراس پیشبینی و ادراک  احراس  در سازمان یوانایی را  چابکی1999 در سال 

 & Sarhadi) خود می دانند. شکوفایی و رشد را عامل آندا و یشخیص می دهند را محیطی ییییراس چاب  سازماندای .اند

Gunasekaran, 1999) 

در محیط رقابتی کرب و کار  باید برای کارآمد نمودن عملیایشان  موسره خود را با مشتریان هم  شرکت ها برای کرب بریری

بته ایتن یرییتب      (Christopher & Towill, 2001)ردیف نموده و سطط قابل قبولی از چابکی را با مشتارکت آنتان بدستت آورد.   

 & Agarwal)زنجیره یامین چاب  شکل خواهد گرفت.این زنجیره قادر است به الور مناسبی به ییییراس محیطی پاستخ دهتد.   

Shankar, 2007) 

صتص  الععتاس و ی اسایی  گزین   سازماندهی  انتشتار  ا مدیریت دان  را می یوان فرایندی یعریف نمود که سازمان ها را در شن

ستازمان   های مدم یاری می کند.این یصص ها بخ  مدمی از حاف ه سازمانی هرتند و عموما به شتکل ستاختار نیافتته ای در   

 (Turban & McLean, 2008)موجودند.
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ره یت در یولیتد  سخ  مدیریت دان  همان فعالیت ها  نوآوری ها  و راهبرد هایی است که سازمان ها برای  بدبود عملکرد سازمانی 

  (Donate & de Pablo, 2015)سازی  انتقال و کاربرد دان   از آن استفاده می کنند.

 مدل شریفی و ژانگ

ی مفدتومی  مدل بیان کننده ی  الگتو  یوسط شریفی و ژانگ در مورد چابکی سازمانی ارائه شده است. 2001این مدل در سال 

 1شتماره   . کته نمتودار  چتابکی  هتای  محرک و ها یوانمندی ها  کننده یقویت سازمانی  چابکی ابزارهایدسته می شود: 4شامل 

ازمان بتر  در این پووه  به بررسی یتاثیر متدیریت دانت  و برنامته ریتزی منتابع ست       ان می دهد.الگوی مفدومی این مدل را نش

 واکن  برای د بایکه  است هایی یوانمندی   همان چابکی های یوانمندیمن ور از .یوانمندی های چابکی در سازمان میپردازیم

 ها شامل چدار مورد است:. این یوانمندی آید وجودی سازمان ییییراسدر برابر  موقع به و درست

 در موقعیت سازمان. بدبود  و ییییراس سریع در برابر واکن  یشخیص یوانایی: پاسخگویی .1

ن ها  است. ایلیتفعای ور بدره به من ور اریقای سازمانی  که در راستای اهداف هایی یوانایی:  وشایرتگی صعحیت .2

 اهداف مورد ن ر کم  می کند. یوانایی ها به سازمان در جدت دستیابی موثر و کارا به

ان یکر امکاناس با مختلف اهداف مختلف و نیل به فرایندهای به معنای یوانایی سازمان درپرداز  : پذیریانعطاف .3

 .است

 & Zhang). ممکن زمان درکویاهترین هافعالیت و عملیاس انجام یوانایی و سرعت سازمان برای:  عمل سرعت .4

Sharifi, 2000) 

 

 می چابکی سازمانی شریفی و ژانگالگوی مفهو -1نمودار 

 



 

 پیشینه

  : با بررسی ادبیاس چابکی می یوان به بیرت معیار مدم چابکی دست یافت.که این موارد عبارنتد از

 ابکی از نظر جعفر نژاد و شهاییبیست معیار چ-1جدول 

 وقعیت کارکنانم راه اندازی خط یولید یفویض اختیار در سازمان ساختار سازمان

 چرخه عمر محصوتس پذیر  پاسخ مشتریان ماهیت مدیریت میزان مشارکت کارکنان

 یولید ریزی برنامه یولید رو  بدبود درالراحی محصوتس محصول خدمتدوره 

 االععاس فناوری ادغام فنی و کاری فرایندهای ییییر ایوماسیون وحرابداری هزینه های سیرتم

 برونرپاری وریبدره وضعیت کیفیت وضعیت زمان مدیریت

 ( 1386, شدایی)

 یز در جدولرچی و همکاران جمع بندی و ارائه شد را نیکی دیگر از البقه بندی های مدم شاخص های ارزیابی که یوسط زنجی

  مشاهده میکنید: 2شماره 



 

 

 زمان شاخص های ارزیابی چابکی در سا-2جدول 

 اجزا شاخص

   کار مکانی پذیرنعطافاا  رو  و ساختار منعطف   کار نیروی انعطاف  ییولید های سیرتم یولید و  مدلدر پذیریانعطافداشتن  پذیریانعطاف

 کار و کرب های استرایویعطاف در ان

 -حیطیم دستاوردهای یراسییی پاسخگو بودن در قبال بازار  و کار و کرب محیطیقاضا و  ایفار افتاده در ییییراس در برابر پاسخگویی پاسخگویی

 ییییراس و کار و کرب اهداف میزان انطبار اجتماعی 

  یآموزش حیطم برخورداری از حمایت در ؛محصول مجدد پیکربندیامکان  محصول؛ با بطمری ییییر امکان ؛در کارمرتمر بدبود ییییر فرهنگ

 انی سازم هایمرئولیت رد ییییر ییییراس  مدیریت  فناوری و افراد  یده هاعق ییییراس  به مثبت دید  در سازمان نوآوری و یادگیری

 یددیدها و فرصت شناسایی و خارجی و داخلی محیط مرتمر بررسی

 و کات یحویلو  یولید ییییراس عملیاس برای   زمانکمترین مدس   ممکن  زمان کویاهترین در عملیاس و وظایف انجام یادگیری تسرع

 اسییییر باسریع   انطبار و یادگیری کمترین زمان برای خدماس 

 و یکپارچگی

 کم پیچیدگی

 یانجر  هاشایرتگی و مداریدایضاد در   فناوری یرکیب ازمان س و فناوری افراد  میان یکپارچگیداخل و خارج سازمان   یکپارچگی

 تسمحصو  فرایندها رد یافزایش یعامل سیرتمدا  اجزای و متفاوس سازمانی ساختارهای میان االععاس و اریباالاس یکپارچگی درمواد 

 ییییر ایجاد فرایند سدولت در  سازمان کنندگان عرضه و

 و بات کیفیت

 یولیدسفارشی

 چرخه موقع  هب واس صحیط یصمیم محصول  عمر یمام الول  در کیفیت بات  االععاس حجم و افزوده ارز  با خدماس وتس محصو

 مدس کویاه یوسعه

 شایرتگی

 مرکزی

 نامکا دا فناوری فزای ا عزم برایدانش و مدارسداشتن  یافته  یوسعه کار و کرب روشدای برداری کپی عدم امکان ریرکی  چند قابلیت

 محرک نوآوری  نامشتری سازی غنی جدید  محصول معرفی هزینه زیاد کنندگان  عرضه و مشتریان با برته اساریباال سریع  شراکت

 سازمان پذیریرقابت در افزای  برای همکاری مشتری  مندیرضایت مشتری 

 چند می یی کار االععاس  و دان  به دسترسی  مرتقل گیری یصمیم شیلی  سازیغنی شیلی  چرخ  کارکنان  دهی به قدرس انرانی منابع

 فردی ابتکار انرانی  نیروی یوسعه و آموز    ییمدایبودن  ای وظیفه

 (1388, و همکاران زنجیرچی)

 و متوز  آ کارکنتان  دانت   متدیریت  میتانجی  نق  با سازمانی چابکی با سازمانی هو  بین رابطه بررسیدر پووهشی با عنوان 

اثیر انجام شد نتاید حاکی از آن است که هتو  ستازمانی بتر چتابکی ستازمان و متدیریت دانت  یت         1396که در سال  پرور 

معنتاداری   عوه از یحلیل نتاید به این موضوع هم دست یافتند کته متدیریت دانت  بتر چتابکی ستازمان یتاثیر مثبتت و        دارد.بع

 (1396, وهمکاران عابدینی)دارد.نق  میانجی مدیریت دان  نیز بین هو  سازمانی و چابکی سازمانی یایید شد.



 

باشتند.   از دارندهبرای هم وانند بمی ی  داو معتقد است که در صوریی که مدیریت دان  و چابکی را در سازمان به یعادل نرسانیم

 (Dove, 1999)یعنی اثر بخشی مدیریت با کم  چابکی سازمانی و بالعکس امکان پذیر نخواهد بود.

 & Cao)متوثر دانرتته انتد.    بریاری از دانشمندان متدیریت دانت  و فنتاوری االععتاس را در عملکترد کارخانته هتای چابت          

Dowlatshahi, 2005) 

یتان پتند راه نترم افتزاری  متوثر      برای افزای  چابکی در سازمان  بریار است.در ایتن م  3راهکار های برنامه ریزی منابع سازمانی

یرین رو  های برنامه ریزی منابع سازمان برای افزای  سطط چابکی در ن ر گرفته می شوند.هو  یجتاری بتی درنگ یشتویق    

سازمان به مدندسی مجدد و بدبود در فرایند های کرب و کار استفاده از فناوری همراه  خودکار سازی یتا ستطط کتاربر ندتایی      

هر کدام از پند مورد نامبرده می یواند بر روی ابعتاد یوانمنتدی هتای    (1390, مربی)ز معماری ابری و الراحی ماژولیبدره مندی ا

 چابکی بوسیله برنامه ریزی منابع سازمانی  یاثیر بگذارد.

 تحقیق  روش

 به مراجعه با رییب کهبه این ی. نمودیم استفاده برداری فی   از رو  ایندر . است اسنادی یا ایکتابخانه یحقیق این رو 

 ی  با را شده آوریمعج االععاسنوشته و  یحقیق هایفی  در خود نیاز مورد و مدم مطالب قبل  از شده شناسایی منابع همه

 اسناد همه از االععاس آوریجمعبرای  رد استفاده قرار دادیم.بندی نموده و مویجه گیری  دستهبرای نت مناسب و منطقی ن م

 هایکتاب ها نامهپووه  شده  چاپ هایمصاحبه ها سالنامه ها نامهلیت ها ماهنامه ها نامههفته  مجعس کتاب  همانند چاپی

 قابل چاپی صورس به که یمنبع هر و اینترانت و اینترنت و االععایی هایبان  در شده نمایه چاپی متون علمی  هایهمای 

 را مورد استفاده قرار دادیم. باشد؛ شناسایی

 یافته ها

 بکی از الریتق بر ابعاد یوانمندی هتای چتا  بر اساس آنچه که در مرور مقاتس و یحقیقاس پیشین مشاهده نمودیم مدیریت دان  

اثیربرنامته  بععوه بتا بررستی  ی  (Seethamraju & Sundar, 2013 سازمان یاثیر می گذارد.) یاثیر بر یکپارچکی در سطوح مختلف

تقیم ختود قترار     یمام ابعاد یوانمندی های چابکی را یحت یتاثیر مرت  ERPریزی منابع سازمان  به این نتایجه دست یافتیم که 

 (1390, مربی) داده است.

                                                           
3ERP 



 

  گیریبحث و نتیجه

چابکی سازمان از جمله مواردی است که سازمان باید برای بقا و حفظ موقعیت رقابتی خود در محیط کرب و کار در ن ر 

بر یوانمندی های چابکی انجام  گرفته و در راستای ان هدف گذاری نماید.پووه  های زیادی در مورد یاثیر مدیریت دان 

با بررسی روند یحقیقاس پیشین بر روی یاثیر برنامه ریزی منابع سازمان و مدیریت دان  بر چابکی سازمانی  .شده است

دریافتیم که سیرتم های برنامه ریزی منابع سازمانی بطور غیر مرتقیم از الریق یاثیر بر یکپارچگی در سطوح مختلف سازمان 

دید مدیریتی در سازمان و همچنین متمرکز سازی سیرتم کنترلی و درنتیجه بدبود در یصیمیم گیری های  باعث بدبود

سازمانی می شود.به این یرییب می یوان نتیجه گرفت که با این یاثیراس  برنامه ریزی منابع سازمان می یواند روند چابکی 

 (Seethamraju & Sundar, 2013).سازمان را یحت یاثیر قرار دهد

میشتوند   فزار انجامابا بررسی پند راهکار معرفی شده به عنوان موثر یرین رو  های برنامه ریزی منابع سازمان  که بوسیله نرم 

ی ستت  کته بترا   یجاری بی درنگ: شامل نرم افزار های نوین ا به نتایجی که در ادامه یوضیط داده شده دست یافتیم.حوزه هو 

ورس ماینتد.در صت  نمدیران کرب و کار ها این فرصت را فراهم می آورد یا بتوانند بی درنگ االععاس مورد نیازشان را استتخراج  

  ستازمان یتا حتد    به این یرییب سرعت پاسخگویی و واکن (1390, مربی)نیاز می یوان این االععاس را ییییر داد و یحلیل نمود.

نتابع  امته ریتزی م  زیادی یحت یاثیر قرار خواهد گرفت.در مورد موضوع بدبود فرایند ها  باید گفت که با بکار گیری سیرتتم برن 

انجتام   بطور کامتل  ععاس معتبر و بی درنگ در مورد  آنچه در فرایند ها  انجام می شود و انچهسازمان  و همچنین بکارگیری اال

ر دیجته بدبتود   نمی شود و یحلیل و یکپارچه سازی گزارشاس نرم افزار ها یصمیم گیری برای بدبود وضعیت فراینتد هتا و در نت  

د بته بدبتود ابکتی    استفاده از فناوری همراه نیز می یوان(1390, مربی)سرعت عمل انجام فعالیت ها در سازمان آسانتر خواهد شد

شتته  شتریان ندامسازمان کم  کند.با یوجه به اینکه  مثع ممکن است یامین کننده به رایانه ود برای بررسی ییییراس سفار  

نده اعتعم  ه یامین کنباشد.به این یرییب در ساختار نوین برنامه ریزی منابع سازمان  سفار  ها می یواند از الریق یلفن همراه ب

ی بدتره  ن ور اریقاشود. که این موضوع می یواند بر یوانمندی شایرتگی برای چابکی سازمان یاثیر بگذارد.به این صورس که به م

ه ثر و کارا بمشتری فقط با چند کلی  روی برنامه یلفن همراه یوسط مشتری  در راستای دستیابی مووری سفارشاس مورد ن ر 

ی بته کرتب و   ی یواند ععوه بر سرعت بخشخودکارسازی سازمان در سطط کاربر ندایی نیز م (1390, مربی)اهداف  اصعح شود.

میم اس بترای یصت  کار در انجام فعالیت ها  با خودکارسازی جمع آوری االععاس از حوزه های کاری  مختلف و ارائه سریع االععت 

احی متاژولی متی   سازمان ها در ندایت با بدره گیری از معماری ابری و الر(1390, مربی)گیری پاسخگویی را اریقا خواهد بخشید.

ای برنامته  یوانند با ی  الراحی مرتحکم االععاس درست را از منبعی درست بگیرد.بوسیله رایان  ابری شترکت هتا بترای اجتر    

اهد   بزرگی خواس بدست می اورند که برای یصمیم گیری به شرکت کمریزی منابع سازمان االععایی معنا دار و فرایر از جزئی

 اریاثیر قتر  یحت با این امکاناس انعطاف پذیری سازمان در راستای بدبود بدره وری  بوسیله یصمیماس درست (1390, مربی)کرد.

 می گیرد.

 پیشنهادات

ی و انند نوآورملی مموضوع چابکی سازمانی بحثی گرترده است.زیرا چابکی یحت یاثیر عوامل زیادی قرار دارد. از یلفیق عوا

ر محیط دابکی رضایت شیلی در کارکنان با این موضوع  می یوان وضعیت سازمان را در جدت یوانمند سازی بیشتر برای چ

 رقابتی بدبود بخشید.ناپایدار 
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