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ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ

ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ ﯽ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ "آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺸﺎورز-اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺿﺎي ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ-ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺪﻳﻠﻮي
ﺗﺎزه ﻛﻨﺪي" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در ﻧﺸﺮ دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از
ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

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
ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان
dibagaran@mftplus.com

مقدمه مؤلف
در فضای کسب و کار متالطم و غیر قابل پیشبینی در عصر حاضر ،برتری در رقابت به هدف اصلی و اساسی هر
سازمانی تبدیل شده است  .در چنین شرایطی ،کوچکترین لغزش و اشتباه ،گاه میتواند منجر به زوال و نابودی یک
سازمان گردد .در محیط کسب و کار کنونی ،تغییرات همیشگی و بیسابقهای حاکم است .محصوالت و خدماتی که
امروز در حد جهانی تولید میشوند ،شاید فردا به زحمت یافت شوند .در چنین فضایی ،برخی سازمانها به سختی به
فعالیت خود ادامه میدهند و گاهی با شکست روبرو میشوند ،چرا که قابلیتهای سازمانی آنها پاسخگوی تغییرات
محیطی نیست .در واقع تغییرات در محیط بیرونی باعث واکنش و عکسالعمل کسب و کارها و سازمانها میشود و
آنها را به سمت تغییر سوق میدهد .فرآیندهای کوچکسازی سازمانها ،مهندسی مجدد فرآیندها ،تشکیل تیمهای
توسعه محصول ،اجرای برنامههای تقویت کارکنان ،حرکت به سوی سازمانهای مجازی ،ارتقاء قابلیت پاسخگویی
مؤثر به نیازهای مشتریان و تحلیل بازار به منظور پاسخ اثربخش به تغییرات از جمله اقداماتی هستند که در این راستا
صورت میپذیرد .به منظور رویاروی ی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ میدهد ،سازمانها باید به
فراتر از سازگاری با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهرهمندی از فرصتهای بالقوه باشند.
واژه چابک در فرهنگ لغت ،به معنای حرکت سریع ،چاال ک ،فعال ،و چابکی به معنای توانایی حرکت به صورت سریع
و آسان و قادر بودن به تفکر سریع و با یک شیوه هوشمندانه است .اساساً ریشه و زادگاه چابکی ،ناشی از تولید چابک
است و تولید چابک مفهومی است که طی سال های اخیر عمومیت یافته و به عنوان استراتژی موفق توسط
تولیدکنندگانی که خودشان را برای افزایش عملکرد قابل مالحظ ه آماده می کنند ،پذیرفته شده است .در شرایط
امروزی ،هر سازمانی باید توان تولید همزمان محصوالت متمایز و با کیفیت ،توان طراحی مجدد محصوالت ،تغییر
روش های تولید ،و توان واکنش کارآمد به تغییرات را داشته باشد .در صورت داشتن چنین توانمندیهایی به آن بنگاه
اقتصادی ،سازمان چابک اطالق خواهد شد .بنابراین چابکی را میتوان به عنوان توانایی کامیابی در محیط همیشه در
حال تغییر و غیرقابل پیش بینی تعریف نمود.
بالطبع می توان اذعان داشت که چابکی سازمانی ،موضوعی بسیار مهم برای پاسخگویی به چالشهای محیطی است.
در اقتصاد پویا و د یجیتالی امروز ،تنها مزیت رقابتی پایدار این است که سازمان بتواند نیازهای مشتریان خود را به
سرعت شناسایی کرده و به موقع به آنها پاسخ بدهد .نقطه قوت این مزیت این است که استراتژیهای جدید را به
سرعت توسعه داده و پیادهسازی کند و برای دستیابی بهتر به فرصتهای نوظهور ،سازماندهی مجدد کند تا قادر به
عرضه "ارزش" در کوتاهترین زمان ممکن باشد .مدیران و رهبران سازمانی باید چابکی را در سازمانها نهادینه کرده و
آن را به یک فرهنگ سازمانی و ارزش مبدّل نماید.
با این توصیف ،سازمانهای چابک فراتر از انطباق با تغییرات خواهند اندیشید .این قبیل سازمانها ،در ارتباط با تأمین و
ارضای نیازهای مشتریان نیز به گونه ای دیگر تعمّق خواهند کرد و تنها به فکر فروش صِرف محصوالت یا خدمات
خود نخواهند بود .بلکه راهحلهایی برای برآوردن نیازهای واقعی مشتریان ارائه خواهند داد .اینگونه سازمانها معتقد

هستند که محصوالت و خدماتشان کامل نیست و به غنیسازی ارزشهای مشتریان و ایجاد ارزش افزوده برای آنان
با غنیسازی محصول خود اقدام میکنند .این امر سبب غیر قابل دسترسشدن جایگاه سازمانهای چابک برای رقبا
میگردد .بر این اساس هر چقدر سازمان شما انعطافپذیرتر باشد و سریعتر بتواند خود را با تغییرات اجتنابناپذیر
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.
برای مواجهه با این تغییرات ،چابکی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر فعالیت و رقابت در عرصه مدیریت جهانی
مسألهای است که ذهن مدیران و مسئوالن کشور ما در سازمانهای مختلف را به خود مشغول کرده است .به طور
کلی سازمان هایی که به چابکی سازمانی خود بیشترین اهمیت را بدهند ،طبیعتاً بیشترین موفقیت را نیز کسب خواهند
کر د .در کتاب پیش رو ،بر آن شدیم تا بر اهمیت بحث چابکسازی در سازمانها بپردازیم و این مفهوم را از جنبهها و
ابعاد گوناگون در انواع سازمانها بررسی و تبیین نماییم و مدلهایی را برای پیادهسازی چابکی در سازمانهای ایران
ارائه دهیم .امید است این قلیل خدمت ،مورد توجه و عنایت مدیران و کارکنان سازمانها و همچنین اساتید و
دانشجویان ارجمند کشور عزیزمان ایران قرار گیرد.
دکتر محمد کشاورز
ابوالفضل رضای کاشانی
علی مهدیلوی تازه کندی
پاییز 3377

 مقدمه
«چرا کسبوکار من باید چابک باشد ؟» سوالی است که هر مدیری باید قبل از چابکسازی سازمان خود به آن فکر
کند .چابکسازی سازمان در توضیح کلی؛ یعنی توانایی پاسخگویی به نیاز مشتری و بازار به صورت سریع و آسان
است .در فضای کنونی کسبوکارهای آنالین و فیزیکی ،تنها راهحل برای پاسخگویی سریع و بدون دغدغه ،چابک
سازی سازمان است .چابکی را میتوان به معنی نشان دادن واکنش سریع به عوامل و فعالیتهای غیرقابل پیشبینی
دانست .در سالهای اخیر این کلمه بیشتر برای واحدهای تولیدی به کار گرفته میشود ،که خواهان تولید بیشازپیش
خود هستند .همزمان با شروع قرن  49دستیابی به موفقیت و بقای سازمان مشکلتر میشود و این واقعیت ناشی از
ظهور عصر تجاری جدیدی است که تغییر یکی از خصوصیات اصلی آن است .این وضعیت موجب بازنگری اساسی در
اولویتهای تجارت ،دیدگاه استراتژیک ،قابلیت بقا و روشها شدهاست .در جهان امروز بیشتر تأکید بر قابلیت
سازگاری با تغییر در محیط تجاری است و یک روش پیشکنشی برای درک نیازهای مشتری و بازار ،متدهای تازه
همکاری؛ مانند سازمانهای مجازی است .پارادایم ظاهرشده چابکسازی است که در مفهوم یک گام به جلو و ایجاد
معانی جدید برای عملکرد بهتر و موفقیت در تجارت بوده و درعمل نیز رویکردی استراتژیک و در نظر گرفتن شرایط
جدید محیط تجاری است .پاسخ به تغییرات و در نظر گرفتن مزیت آنها از طریق استفاده استراتژیک از متدها و
ابزارهای تولیدی و مدیریتی ،مفاهیم محوری و اساسی چابکسازی هستند (خوشسیما.)433۳ ،
به عبارتی میتوان گفت رویکردها و راهحلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالشهای
سازمانی و محیط بیرونی از دست دادهاند؛ یا بهتر است که با رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند .بنابراین،
یکی از راههای پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی ،چابکی است .به طور کلی ،سازمان چابک میتواند باعث
کاهش هزینههای تولیدی و افزایش سهم بازار ،ارضای نیاز مشتریان ،آمادهسازی برای معرفی محصول یا خدمت
جدید ،ارزیابی و تخمین فعالیتهای فاقد ارزشافزوده و افزایش رقابتپذیری سازمانهای دولتی و خصوصی شود .از
این رو ،سازمان چابک به عنوان پارادایم سازمانی قرن  49طرفداران بسیاری دارد و به عنوان یک استراتژی موفق در
بازارهای رقابتی با تغییرات سریع نیازهای مشتریان مطرح شدهاست .از این رو ،در دنیای امروز اصطالح «دولت
چابک» دیگر یک تناقض نیست .نیروهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژیک بر دولتها و تصمیمات آنها با
سرعت فزایندهای تأثیر میگذارند .شهروندان و کسبوکارها خواستار خدمات سریعتر و سفارشیشده بیشتری هستند
و لذا ،سیاستها باید سریعتر از پیش توسعه یافته و اجرا شوند .تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در
سازمانهایی است که در قرن حاضر فعالیت میکنند .سازمانهایی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام
فعالیت و بقا باز خواهند ماند .در این راستا ،بیشک میتوان گفت سازمانهایی میتوانند به موفقیت دست یابند ،که از
رویکردها و راهبردهای جدید همچون مفهوم چابکی استفاده کنند .چابکی؛ از جمله راهبردهای بسیار کلیدی در
راستای دریافت سریع نیازهای مشتریان و ارائه پاسخ مناسب به آن در کوتاهترین زمان ممکن است .چابکی مفهومی
است که میتواند به عاملی اساسی در راستای برخورد و مدیریت محیطهای سازمانی با ویژگیهای تغییرات پیوسته و
همراه با عدم اطمینان تبدیل شود و به سازمانها کمک کند تا بتوانند به اهداف از پیش تعیینشده خود دست یابند

(آقایی و آقایی .)9۳1۳ ،از طرف دیگر بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ
گردیدهاست ،چابکی سازمانها میتواند در مؤلفههایی؛ همچون فرهنگ ،رهبری و مدیریت ،نوآوری ،استراتژی ،تغییر و
یادگیری ،ساختار سازمانی ،فناوری اطالعات ،انسجام و یکپارچگی ،استفاده از فرصتهای بالقوه و ارزشهای مشترک
جلوه پیدا کند (صفدریان و پورکیانی .)9۳12 ،باید توجه داشت که سازمانهای چابک با سازمانهای سنتی دارای
تفاوتهای بنیادینی هستند .در سازمانهای چابک عموماً مدیر وظیفه استفاده بیش از پیش از استعداد و ظرفیت
پرسنل موجود در راستای تولید ارزش برای مشتری را دارد .در این رویکرد مدیر باید به قضاوت ،دانایی و دانش افرادی
که قرار است کارهای مشتری را انجام دهند ،ایمان داشته باشد .در این رویکرد مدیر به تمام نیروی انسانی تحت نظر
خود اعتماد دارد و رویکرد از خارج به داخل است؛ نه پایین به باال یا باال به پایین .در این سیستم به جای مدیر،
مشتری مدیریت و ریاست میکند؛ اما در سازمانهای سنتی ،مدیر باید کارهایی را که نیاز است انجام شود ،شناسایی
کند و این کارها را به پرسنل برای انجام بسپارد ،مدیر در این مدل سازمان وظیفه نظارتی بر انجام صحیح کارها را نیز
بر عهده دارد .هدف نهایی این نوع از سازمانها به سود رسیدن است و مدیر به تنهایی تعیینکننده کارها ،اهداف و
وظایف است .عموماً در سازمانهایی که رویکرد باال به پایینی دارند ،چابکسازی سازمان به شدت مشکل و در برخی
مواقع ناممکن است .اجرای چابکسازی در این سازمانها معموالً به صورت ناقص انجام میشود و فقط چابکسازی
در حد گروه اعمال میشود.

