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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

مهديلوي  علي-كاشاني رضاي ابوالفضل-كشاورز محمد دكتر آقايان" تأليف داريد دست كتابي كه در
شايسته است از  وگشته نشر ديباگران تهران منتشر  درما همكاران تالش  است كه با "كندي تازه

  يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.
  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 

با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 

 
 

 مؤلف مقدمه
به هدف اصلی و اساسی هر  عصر حاضر، برتری در رقابت دربینی در فضای کسب و کار متالطم و غیر قابل پیش

اند منجر به زوال و نابودی یک تو. در چنین شرایطی، کوچکترین لغزش و اشتباه، گاه میسازمانی تبدیل شده است

ای حاکم است. محصوالت و خدماتی که سابقهسازمان گردد. در محیط کسب و کار کنونی، تغییرات همیشگی و بی

ها به سختی به شوند، شاید فردا به زحمت یافت شوند. در چنین فضایی، برخی سازمانامروز در حد جهانی تولید می

های سازمانی آنها پاسخگوی تغییرات شوند، چرا که قابلیتگاهی با شکست روبرو میدهند و فعالیت خود ادامه می

شود و ها میالعمل کسب و کارها و سازمانمحیطی نیست. در واقع تغییرات در محیط بیرونی باعث واکنش و عکس

های ها، تشکیل تیمها، مهندسی مجدد فرآیندسازی سازماندهد. فرآیندهای کوچکآنها را به سمت تغییر سوق می

های مجازی، ارتقاء قابلیت پاسخگویی های تقویت کارکنان، حرکت به سوی سازمانتوسعه محصول، اجرای برنامه

مؤثر به نیازهای مشتریان و تحلیل بازار به منظور پاسخ اثربخش به تغییرات از جمله اقداماتی هستند که در این راستا 

ها باید به دهد، سازمانی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ میپذیرد. به منظور رویارویصورت می

 های بالقوه باشند. مندی از فرصتفراتر از سازگاری با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهره

یع ک، فعال، و چابکی به معنای توانایی حرکت به صورت سرالواژه چابک در فرهنگ لغت، به معنای حرکت سریع، چا

و آسان و قادر بودن به تفکر سریع و با یک شیوه هوشمندانه است. اساساً ریشه و زادگاه چابکی، ناشی از تولید چابک 

های اخیر عمومیت یافته و به عنوان استراتژی موفق توسط است و تولید چابک مفهومی است که طی سال

ه آماده می کنند، پذیرفته شده است. در شرایط تولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد قابل مالحظ

امروزی، هر سازمانی باید توان تولید همزمان محصوالت متمایز و با کیفیت، توان طراحی مجدد محصوالت، تغییر 

هایی به آن بنگاه های تولید، و توان واکنش کارآمد به تغییرات را داشته باشد. در صورت داشتن چنین توانمندیروش

توان به عنوان توانایی کامیابی در محیط همیشه در بنابراین چابکی را می .، سازمان چابک اطالق خواهد شداقتصادی

 حال تغییر و غیرقابل پیش بینی تعریف نمود. 

های محیطی است.  بالطبع می توان اذعان داشت که چابکی سازمانی، موضوعی بسیار مهم برای پاسخگویی به چالش

یجیتالی امروز، تنها مزیت رقابتی پایدار این است که سازمان بتواند نیازهای مشتریان خود را به در اقتصاد پویا و د

های جدید را به  سرعت شناسایی کرده و به موقع به آنها پاسخ بدهد. نقطه قوت این مزیت این است که استراتژی

وظهور، سازماندهی مجدد کند تا قادر به های ن سازی کند و برای دستیابی بهتر به فرصت سرعت توسعه داده و پیاده

ها نهادینه کرده و  ترین زمان ممکن باشد. مدیران و رهبران سازمانی باید چابکی را در سازمان در کوتاه "ارزش"عرضه 

 و ارزش مبدّل نماید.  فرهنگ سازمانی آن را به یک

ها، در ارتباط با تأمین و اندیشید. این قبیل سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات خواهند با این توصیف، سازمان

ای دیگر تعمّق خواهند کرد و تنها به فکر فروش صِرف محصوالت یا خدمات ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه

عتقد ها منیازهای واقعی مشتریان ارائه خواهند داد. اینگونه سازمان هایی برای برآوردنحلخود نخواهند بود. بلکه راه



های مشتریان و ایجاد ارزش افزوده برای آنان سازی ارزششان کامل نیست و به غنیهستند که محصوالت و خدمات

های چابک برای رقبا شدن جایگاه سازمانکنند. این امر سبب غیر قابل دسترسسازی محصول خود اقدام میبا غنی

ناپذیر  تر بتواند خود را با تغییرات اجتناب رتر باشد و سریعپذی گردد. بر این اساس هر چقدر سازمان شما انعطافمی

تطبیق دهد، آمادگی بهتری برای رویارویی با تغییرات، کسب بیشتر سهم بازار، بهبود کارایی سازمان و افزایش رضایت 

 و وفاداری مشتریان و ذینفعان خواهد داشت.

اجتناب ناپذیر فعالیت و رقابت در عرصه مدیریت جهانی برای مواجهه با این تغییرات، چابکی به عنوان یک ضرورت 

طور  های مختلف را به خود مشغول کرده است. به ای است که ذهن مدیران و مسئوالن کشور ما در سازمانمسأله

هایی که به چابکی سازمانی خود بیشترین اهمیت را بدهند، طبیعتاً بیشترین موفقیت را نیز کسب خواهند کلی سازمان

ها و ها بپردازیم و این مفهوم را از جنبهسازی در سازماند. در کتاب پیش رو، بر آن شدیم تا بر اهمیت بحث چابککر

های ایران سازی چابکی در سازمانهایی را برای پیادهها بررسی و تبیین نماییم و مدلابعاد گوناگون در انواع سازمان

ها و همچنین اساتید و توجه و عنایت مدیران و کارکنان سازمان ارائه دهیم. امید است این قلیل خدمت، مورد

 دانشجویان ارجمند کشور عزیزمان ایران قرار گیرد.

 دکتر محمد کشاورز

 ابوالفضل رضای کاشانی 

 علی مهدیلوی تازه کندی 

 3377پاییز                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مقدمه 
سازمان خود به آن فکر  یسازچابک از قبل دیبا یریاست که هر مد یالوس «؟ باشد چابک دیوکار من با چرا کسب»

 آسان و عیرصورت س و بازار به  یمشتر ازیبه ن ییگو پاسخ ییتوانا یعنی ؛یکل حیسازمان در توض یسازچابک .کند

چابک دغدغه، بدون و عیسر ییگو پاسخ یبرا حل راه تنها ،یکیزیف و نیآنال یها کارو کسب یکنون یفضا در .است

 ینیب شیپ قابل ریغ یها تیفعال و عوامل به عیسر واکنش دادن نشان یمعن به توان یرا م یچابک .سازمان است یساز

 شیازپ شیب دیکه خواهان تول ،شود یبه کار گرفته م یدیتول یها واحد یبرا تر بیشکلمه  نیا ریاخ یها در سال .دانست

 از یناش تیواقع نیشود و ایتر ممشکل سازمان یبقا و تیموفق به یابیدست 49همزمان با شروع قرن  .خود هستند

 در یاساس یبازنگر جبمو تیوضع نیا .است آن یاصل اتیخصوص از یکی رییتغ که است یدیجد یتجار عصر ظهور

 تیقابل بر دیکأت تر بیشجهان امروز  در .است ها شدهروش و بقا تیقابل ک،یاستراتژ دگاهیتجارت، د یهاتیاولو

تازه  یمتدهابازار،  و یمشتر یازهایدرک ن یبرا یکنششیروش پ کیاست و  یتجار طیدر مح رییبا تغ یسازگار

 جادیا و جلو به گام کیاست که در مفهوم  یسازکچاب ظاهرشده میپارادا .است یجازم یاهمانند سازمان ؛یهمکار

 طینظر گرفتن شرا و در کیاستراتژ یکردیرو زیو درعمل ندر تجارت بوده  تیعملکرد بهتر و موفق یبرا دیجد یمعان

 و متدها از کیاستراتژ دهاستفا قیها از طر آن تیمز نظر گرفتن در و راتییتغ به پاسخ .است یتجار طیمح دیجد

  .(433۳ ما،یسخوش) هستند یسازچابک یو اساس یمحور میمفاه ،یتیریمد و یدیتول یابزارها

 یهابا چالش مقابله یبرا را خود ییتوانا و تیقابل گریگذشته د یهاحلراه و کردهایتوان گفت رویم یبه عبارت

 ن،یبنابرا .شوند نیگزیجا یدیجد یهادگاهیو د کردهایبهتر است که با رو ای ؛اندداده دست از یرونیب طیو مح یسازمان

تواند باعث یم چابک سازمان ،یطور کل به .است یچابک ،یسازمان تحول و رییبه عوامل تغ ییپاسخگو یهاراه از یکی

 خدمت ایمحصول  یمعرف یراب یسازآماده ان،یمشتر ازین یبازار، ارضا سهم شیافزا و یدیتول یهانهیکاهش هز

از  .شود یو خصوص یدولت یهاسازمان یریپذرقابت شیفزوده و افزاافاقد ارزش یاهتیفعال نیتخم و یابیارز د،یجد

موفق در  یاستراتژ کیعنوان  به و دارد یاریطرفداران بس 49قرن  یسازمان میعنوان پارادا رو، سازمان چابک به نیا

 دولت» اصطالح امروز یایرو، در دن نیاز ا .است شدهمطرح  انیمشتر یازهاین عیسر راتییتغ با یرقابت یبازارها

ها با  آن ماتیصمها و تدولت بر کیو تکنولوژ یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یروهاین .ستین تناقض کی گرید «چابک

هستند  یتر بیششده یتر و سفارش عیخدمات سر کارها خواستارو و کسب شهروندان .گذارندیم ریثأت یا ندهیسرعت فزا

 در یکارکرد و یاساس میمفاه از یکی وستهیپ رییتغ .شوند اجرا و افتهی توسعه شیتر از پ عیسر دیا باهاستیو لذا، س

 انجام حال در ایپو و فعال اریبس یطیمح در که ییها سازمان .کنندیم تیفعال حاضر قرن در که است ییهاسازمان

 از که ،ابندی دست تیموفق به توانندیم ییهاسازمان گفت توانیم شکیب راستا، نیا در .ماند خواهند باز بقا و تیفعال

 در یدیکل اریبس یراهبردها جمله از ؛یچابک .کنند استفاده یچابک مفهوم همچون دیجد یراهبردها و کردهایرو

 یمفهوم یچابک .است ممکن زمان نیتر کوتاه در آن به مناسب پاسخ ارائه و انیرمشت یازهاین عیسر افتیدر یراستا

 و وستهیپ راتییتغ یهایژگیو با یسازمان یهاطیمح تیریمد و برخورد یراستا در یاساس یعامل به تواندیم که است

 ابندی دست خود شده نییتع شیپ از اهداف به بتوانند تا کند کمک هاسازمان به و شود لیتبد نانیاطم عدم با همراه



 ابالغ یرهبر معظم مقام یسو از که یادار نظام یکل یهااستیس اساس بر گرید طرف از .(9۳1۳ ،ییآقا و ییآقا)

 و رییتغ ،یاستراتژ ،ینوآور ت،یریمد و یرهبر فرهنگ، همچون ؛ییهامؤلفه در تواندیم هاسازمان یچابک است، دهیگرد

 مشترک یهاارزش و بالقوه یهافرصت از استفاده ،یکپارچگی و انسجام اطالعات، یفناور ،یسازمان ختارسا ،یریادگی

 یدارا یسنت یها سازمان با چابک یها سازمان که داشت توجه دیبا .(9۳12 ،یانیپورک و انیصفدر) کند دایپ جلوه

 تیظرف و استعداد از شیپ از  شیب استفاده فهیظو ریمد عموماً چابک یها سازمان در .هستند ینیادیبن یها تفاوت

 یافراد دانش و ییدانا قضاوت، به دیبا ریمد کردیرو نیا در .دارد را یمشتر یبرا ارزش دیتول یراستا در موجود پرسنل

 نظر تحت یانسان یروین تمام به ریمد کردیرو نیا در .باشد داشته مانیا دهند، انجام را یمشتر یها کار است قرار که

 ر،یمد یجا  به ستمیس نیا در .نییپا به باال ای باال به نییپا نه ؛است داخل به خارج از کردیرو و دارد اعتماد خود

 ییشناسا ،شود انجام است ازین کهرا  ییها کار دیبا ریمد ،یسنت یها سازمان در اما ؛کند یم استیر و تیریمد یمشتر

 زین را ها کار حیصح انجام بر ینظارت فهیوظ سازمان مدل نیا در ریمد بسپارد، انجام یبرا پرسنل به را کارها نیا و کند

 و اهداف ها، کار کننده نییتع ییتنها  به ریمد و است دنیرس سود به ها سازمان از نوع نیا یینها هدف .دارد عهده بر

 یبرخ در و مشکل شدت  به سازمان یسازابکچ دارند، ینییپا به باال کردیرو که ییها سازمان در عموماً .است فیوظا

 یسازچابک فقط و شود یم انجام ناقص صورت  به معموالً ها سازمان نیا در یسازچابک یاجرا .است ناممکن مواقع

 .شود یم اعمال گروه حد در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




