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به عمل کار برآید به سخندانی نیست!
این عبارت را از دو ُبعد می توان مورد بررسی قرار داد؛ شاید نزدیک ترین چیزی که در ذهن 
ما پس از شنیدن این مصراع از بیت سعدی شکل می گیرد، تصویری از افراد حّراف یا 
که فقط در مقام بیان، خوب حرف می زنند و ای بسا حرف خوب هم  رؤیاپرداز باشد 

نمی زنند!
که عمل ندارد، می تواند سخندان باشد؟ من بعید می دانم چنین چیزی  کسی  اما آیا 
ممکن باشد. مگر می شود کسی بدون درگیرشدن با ریزه کاری ها و لمس اقتضائات عمل 
با تمام وجود، بتواند درک درستی از شرایط داشته باشد تا بتواند حتی در خصوص یک 

موضوع خاص، بدون داشتن تجربۀ عملی، حرف خوب بزند؟
تی، پاسخ منفی است. هزاران مؤلفه، ریزه کاری و تکنیک وجود دارد که  در کار تشکیال
هزاران تشکل نیمه جان و پاشیده شده که عمرشان به دنیا نبوده، مولود بی توجهی و عدم 

درک مناسب از همین مؤلفه ها، ریزه کاری ها و تکنیک ها است.
گر از ابتدا تا انتهای آن را با  سخندان های بی عمل، خطابه های قّرائی ایراد می کنند که ا
دقت گوش کنیم، برای یک هویت جمعی، یک بار از واژۀ »تشکیالت« استفاده می کنند، 
کار ببرند و اگر  بار دیگر از واژۀ »سازمان« و ای بسا شبکه و دیگر واژه های مشابه را هم به 
بپرسیم مراد شما از این واژه ها چه مفهومی بود، مرجع تمام این واژه ها را یک مفهوم واحد 

معرفی کنند.
تی را ندانیم، شاید در تعریف تشکیالت هم دچار  کار تشکیال پس تا ریزه کاری های 
مشکل شویم، چه برسد به این که بخواهیم آن را اداره کنیم یا به اداره کنندگان تشکل ایراد 
بگیریم. نقدهای بی قوت و خدشه پذیر، مولود همین سطحی نگری ناشی از بی تجربگی 

و بی عملی در حوزۀ تشکیالت است.
کنیم، با جماعت ناله کنی مواجه می شویم که صرف دغدغه،  که گذر  از سخندان ها 
انگیزۀ آن ها در راه اندازی تشکیالت بوده و احتمااًل پس از مدتی، نظاره گر از هم پاشیدگی 

مقدمۀ نارش
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تی بوده اند که تمام وقت خود را صرف آن کرده اند. دلسوزی و پیشگیری از چنین  تشکیال
ناله هایی، چندان هم سخت نیست.

از عمر  که  داریم  و یک بار فرصت  دنیا می آییم  به  که یک بار  این است  از  مگر غیر 
متن  این  خواندن  برای  را  لحظاتی  شما  که  فی الحال  ببریم؟  درست  استفادۀ  خود، 
گشت. شاید  کف تان رفته و دیگر بر نخواهد  اختصاص می دهید، همین لحظات از 
گرانقدر تمام افرادی هستیم  کنید. ما نگران عمر  اکنون علت بیان تند ما را بهتر درک 
انجام  نکرده اند. دغدغه، الزمۀ  کسب  را  دانش الزم  اما  دارند،  که دغدغۀ تشکیالت 
تی را  کار تشکیال گر اثر دیگر ما در زمینۀ چیستی و چرایی  تی است و قطعًا ا کار تشکیال
گر ما در  گرفت. اما ا تی« در شما شکل خواهد  کار تشکیال بخوانید، بی شک »دغدغۀ 
کرده ایم و شما را به امری توجه داده ایم، بر خود الزم می دانیم تا در  شما دغدغه ای ایجاد 
تی در میدان  کار تشکیال تی1، تکنیک ها و مهارت های  کنار بایسته های تربیت تشکیال

کنید. عمل را نیز به شما ارائه دهیم تا به بهترین شکل، دغدغۀ خود را در عمل پیاده 
ابعاد  تشکیالت،  اجتماعی  نمود  و  فکر  روح،  جسم،  از  باید  شما  راستا  همین  در 
تی، ساختار و ابعاد تشکیالت و  تشکیالت در حوزۀ عمل، تعریف و انواع آدم تشکیال
تی، درک درستی داشته باشید. موارد ذکرشده، اهّم  کار تشکیال تکنیک ها و آفت های 

رئوس محتوای این کتاب را در بر می گیرد.
تی در کتب متعدد ناظر به ضرورتی است که  تمرکز بر ابعاد مختلف محتوای تشکیال
کارهای جمعی  یج این نوع فعالیت در راستای تسریع پیشرفت و هم افزایی در  در ترو
دکتر  آقایان  اثر،  این  نویسندگان  از  است  الزم  اساس،  همین  بر  می کنیم.  احساس 
باشیم  را داشته  و قدردانی  نهایت تشکر  حسین عرب اسدی و حمیدرضا محمدی، 
از  بازخوردگیری  و  عمل  در  آن  مفاد  اجرای  کنار  در  محتوایی  حوزۀ  این  در  غور  با  که 
گران سنگ و شایستۀ توجه را آماده  نظریه های ارائه شده، با چکش کاری محتوا، اثری 
کرده اند. امید است شما خواننده گرامی، با توجه به نکات و ریزه کاری های مطرح شده 
کار  کتاب و به کارگیری تکنیک ها و تمرین ها، شناخت و عمل بهتری در حوزۀ  در این 

تی داشته باشید. تشکیال
به امید فردایی بهتر

1. کتاب »خودت رو جمع کن« مروری بر بایسته های تربیت تشکیالتی است که در بهار 1399 توسط همین انتشارات به چاپ 
رسیده است.
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کش  کشا تشکیالت و مفاهیم مرتبط با آن، مفهومی عملی است، نه نظری! یعنی در 
در  هرچه  این رو  از  می شود؛  ک  ادرا و  می یابد  ظهور  و  تجسم  عینیت،  و  عمل  عرصۀ 
بیرونی. آدم های  و  از عملیات عینی  روایتی است  به آن پرداخته می شود،  مقام نظر 
هستند  تشکیالت  با  مرتبط  مفاهیم  یادگیری  پی  در  مختلف  تیپ های  با  مختلفی 
گر آن را به  که ا و البته بسیاری نیز در پی یادگیری تکنیک ها و مهارت هایی هستند 
گیرند، اثربخشی بیشتری در تشکیالت خود داشته و بهره وری تشکیالت خود را  کار 

باال می برند.
فردی  می توان  این رو  از  می شود؛  مربوط  رفتار  یک  تحقق  کیفیت  به  مهارت، 
تی نیز دارد، اما مهارت ها  که مبانی را می داند و رفتار تشکیال کرد  تی را تصور  تشکیال
کار نمی گیرد تا اثرگذاری او چند برابر  کیفیت رفتار خود به  و تکنیک های الزم را در 
حرکت  روان کنندۀ  -که  موتور  در  روغن  همانند  تی،  تشکیال رفتار  در  مهارت ها  شود. 
و  است  تشکیالت  در  عملیات  تسهیل کنندۀ  و  روان کننده  هست-  چرخ دنده ها 
مهارت ها  که  داشت  توجه  باید  البته  کند.  بهینه  را  تی  تشکیال ارتباطات  می تواند 
که در پی  کسی  توسعه می یابند؛ هر  و  تولید  تی،  آموزه های تشکیال به  در عمل کردن 
بیشتر  عمل  عرصۀ  در  را  مهارت ها  این  باید  است،  تی  تشکیال کار  در  توانمندشدن 
مهارت های  کنیم،  عمل  تی  تشکیال آموزه های  به  عمل  در  ما  هرچه  گیرد.  کار  به 
کنیم. عرصۀ  کسب می کنیم و مهارت های جدیدتری را نیز می توانیم تولید  بیشتری را 
تی،  عمل در تشکیالت، زایندۀ مهارت ها است؛ بنابراین برای مهارت افزایی تشکیال

مقدمۀ مؤلف
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منتقل  ما  به  مهارت ها  نه مطالعه کردن! هرچه مطالعۀ  راه اصلی، عمل کردن است، 
کار و عمل  کار نگیریم، فاقد هر نوع فایده ای برای  که در عمل آن را به  کند، مادامی 
که وجهۀ  تی است؛ از این رو توصیۀ مؤکد ما به همۀ خوانندگان عزیز آن است  تشکیال
خود  پی  در  را  مهارت ها  از  بسیاری  که  دهند  قرار  تی  تشکیال عمل  بر  را  خود  همت 

کرد. تولید خواهد 
تی  تشکیال کار  تکنیک های  که  می پرسند  ما  از  بسیار  آموزشی،  کالس های  در 
می کنند  مطرح  را  تی  تشکیال کار  در  خود  مشکالت  مصادیق  از  بسیاری  و  چیست 
کرد  فراموش  نباید  البته  دارد.  تی  تشکیال مهارت  یک  ضعف  یا  فقدان  در  یشه  ر که 
ک  ادرا اما  است،  تشکیالت  مسائل  از  بسیاری  تبیین کنندۀ  تی،  تشکیال بینش  که 
تی امری ضروری و الزم است.  مهارت ها و اشراف به آن ها نیز برای یک آدم تشکیال
ابعاد  و  تشکیالت  ماهیت  به  جدید  یه ای  زاو از  تا  است  کرده  تالش  حاضر،  کتاب 
تکنیک های  و  مهارت ها  از  بخشی  مهم،  این  خالل  در  و  کرده  نگاه  آن  مختلف 
گیرد،  قرار  تی  کوله بار و تجهیزات همراه هر آدم تشکیال که می تواند در  را  تی  تشکیال
کند. هرچند این تمام تکنیک ها نیست و در  کرده و در یک دسته بندی ارائه  فهرست 
یم- به یاری خداوند متعال تالش  تی می پرداز مجلدات بعدی -که به مفاهیم تشکیال
کرد تکنیک ها و مهارت های بیشتری را مورد توجه قرار دهیم. امید است این  خواهیم 
مورد  جعبه ابزار  این  ی  ضرور نیازهای  از  بخشی  برطرف کردن  در  خود  به اندازۀ  کتاب 

کمک کننده باشد.  نیاز، 
کتاب در هشت فصل و یک مقدمۀ نسبتًا مفصل تنظیم شده است؛ در مقدمه،  این 
کـه فلسـفۀ تولیـد  یـک تیپ شناسـی از آدم هـا در نسـبت بـا تشـکیالت ارائـه شـده اسـت 

تی را تبییـن می کنـد. کار و آموزه هـای تشـکیال تی و آمـوزش و یادگیـری  محتـوای تشـکیال
در فصل اول به ساحت های چهارگانۀ تشکیالت پرداخته ایم؛ ساحت هایی که بین 
کمک آن ساحت ها در  انسان و تشکیالت یکسان بوده و هر انسانی از طریق آن ها و با 
وجود خود با تشکیالت ارتباط برقرار می کند. جسم، روح، فکر و عمل، ساحت های 
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مقدمۀ مؤلف

وجودی انسان و تشکیالت را شکل می دهند که از ضرب آن ها در یکدیگر، حالت های 
حصر  به  دارند،  کنش  وا و  کنش  و  گرفته  ارتباط  تشکیالت  با  انسان ها  که  مختلفی 

عقلی تولید می شود.
در فصل دوم، ابعاد تشکیالت در عرصۀ عمل مورد توجه قرار گرفته است؛ چهارگانۀ 
جسم، روح، فکر و عمل -که در فصل قبل تبیین شد- در دو قالب ساختار تشکیالت 
نمود  قالب،  دو  این  بروز  و  ظهور  نتیجۀ  که  شده  صورت بندی  تشکیالت  فضای  و 
اجتماعی و عینی تشکیالت است. حال انسان ها در مواجهه با این ابعاد تشکیالت، 
کند. نحوۀ این تعامل نیز به میزان آمادگی یا عدم  باید تکنیک ها و قواعدی را رعایت 

آمادگی فرد و تشکیالت در این تعامل ربط دارد.
که  کنشگر است پرداخته ایم  با تشکیالت  که در تعامل  انسانی  به  در فصل سوم، 
دو  این  ویژگی های  است.  طبقه بندی  قابل  تشکیالت باز  و  تشکیالت ساز  نوِع  دو  به 
دسته تبیین شده و نحوۀ شناسایی آن ها، دعوت و به کارگیری آن ها در تشکیالت و 
آموزش و تربیت آن ها بررسی شده است. تالش ما بر این بوده تا تمرین هایی نیز برای 
که  محیط هایی  ادامه،  در  شود.  ارائه  کتاب  محتوای  با  مخاطب  بهتر  ارتباط گیری 
تی  تی در آن ها شناسایی شده و رشد می کنند، جایگاه های تشکیال آدم های تشکیال
کارکرد و زمان مناسب برای شناسایی این دو نوع از آدم ها مورد بررسی قرار  واجد این 

گرفته است.
در فصل چهارم، از مجموع ابعاد ساختار و فضای تشکیالت، به ساختار تشکیالت 
که  که ترکیب جسم و فکر تشکیالت است پرداخته شده و در حالت های سه گانه ای 
با ساختار  تی  آدم های تشکیال کیفیت مواجهۀ  پذیرفت،  ساختار تشکیالت خواهد 
و مناسب  کامل  گر تشکیالت دارای ساختار  ا این که  گرفته است؛  قرار  ی  کاو وا مورد 
گر دارای ساختار ناقص یا نامناسب باشد، با چه  کرد؛ ا باشد، چگونه باید با او برخورد 
گر فاقد ساختار بود، به چه شکل می توان با آن مواجه  کرد و ا الگویی باید با آن مواجهه 

شد، در ادامۀ این فصل تبیین شده است.
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و روح تشکیالت است- مورد  ترکیب فکر  در فصل پنجم، فضای تشکیالت -که 
گرفته است. سه فضای انسانی، آرمانی و فیزیکی برای تشکیالت برشمرده  دقت قرار 
کیفیت  شده و تالش شده است تا ویژگی های هر یک از این فضاهای سه گانه -که به 

تعامل ما با آن ها مربوط می شود- بیان شود.
اسـت،  شـده  تبییـن  قبـل  فصـول  در  کـه  محتوایـی  ترکیـب  از  ششـم  فصـل  در 
ارائـه  کامـل  الگـوی  یـک  قالـب  در  تشـکیالت  بـا  مواجهـه  در  عملیاتـی  راهبردهـای 
ی آدم تشکیالت سـاز و تشـکیالت باز  کـه پیـِش رو شـده اسـت. حالت هـای مختلفـی 
کامـل،  در ورود بـه سـازمان یـا تشـکیالت، بـا فضـای همـراه یـا غیرهمـراه و بـا سـاختار 
کـه در هر یک از این  ناقـص یـا فاقـد سـاختار قابـل تصور اسـت، احصا شـده و راهبردی 

اسـت. شـده  ارائـه  برگزینیـم،  بایـد  حالت هـا 
یکرد  تی تالش شده است تا به رو کار تشکیال در فصل هفتم، با عنوان تکنیک های 
برای جذب، عملیات  تکنیک هایی  راستا  این  در  و  توجه شود  اجتماعی  اثرگذاری 

عمومی در تشکیالت و تکنیک هایی برای اعمال رهبری در تشکیالت ارائه شود.
تی پرداخته ایم و تالش  کار تشکیال در فصل هشتم نیز به طور مستقل به آفت های 
آفت های  و  تشکیالت  ذاتی  آفت های  قالب  در  را  آفت ها  این  خاستگاه  تا  کرده ایم 

برخاسته از تعامل ارکان چهارگانۀ تشکیالت با یکدیگر مورد توجه قرار دهیم.
در  که  تشکیالت  از  مفهومی  الگوی  یک  قالب  در  کتاب  خوانندۀ  گفت  می توان 
یه ای  زاو از  و  جدید  یکری  رو با  است،  شده  مطرح  تی  تشکیال کار  ساحت های  ذیل 
در  و  بداند  باید  مواجهه  این  در  که  مهمی  تکنیک های  و  نگریسته  تشکیالت  به  نو 

گیرد را در اختیار خواهد داشت. کار  موقعیت های مختلف به 
در پایان بر خود الزم می دانیم از نشر امتداد دانش که عزم خود را برای انتشار محتواهای 
کمال  است،  کرده  جزم  مضمار  اسالمی  تشکیالت  مدرسۀ  در  تولیدشده  تی  تشکیال
یم تولیدات بعدی مدرسۀ تشکیالت مضمار  ابراز نماییم. امیدوار تشکر و قدردانی را 
تی آماده می شود، با  که برای تأمین محتوای دوره های آموزشی و فعالیت های تشکیال
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صاحب نظران  کلیۀ  از  همچنین  گیرد.  قرار  عالقه مندان  اختیار  در  بیشتری  سرعت 
کنند. یکرد نقادانه نکات مّد نظر خود را به ما منتقل  که با رو تقاضامندیم 

و من اهلل التوفیق
حسین عرب اسدی
حمیدرضا محمدی
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