ﻫﻤﺮو

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل ﮐﺴﺐوﮐﺎر

از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﭼﻪ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ؟

ﻫـﻤﺮو ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺤﻮل ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ و ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮی ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫـﻤﺮو اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻃـﺮﯾﻖ ﺗـﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﺮدی ﻣـﺪﯾﺮان ،ﺗـﺤﻮل
در رواﺑـﻂ ﺳـﺎزﻣـﺎﻧﯽ و ﻫـﻤﺎﻫـﻨﮓﺳـﺎزی ﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ و
ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑـﺎ اﻫـﺪاف آن اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣـﺎ در
ﭘـﺮوژهﻫـﺎﯾﻤﺎن از روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﺟﺴـﺘﺠﻮی ارزشﻫـﺎ ،ﺗـﺌﻮری
ﯾﻮ ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺮدمﻧﮕﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ :در ﺑﺎب اﻣﯿﺪ و اﻣﯿﺪواری
ﺑـﻪ واژهﻫـﺎی اﻣﯿﺪ و آﯾﻨﺪه ﺑـﺎﯾﺪ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ دو ﺑـﻌﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﺪ.
اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﻧـﺎﺷﯽ از ﺗـﺠﺴﻢ ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﻣـﻄﻠﻮب و ﻗﻄﻌﯽ درﺑـﺎرهی آﯾﻨﺪه اﺳـﺖ و اﻣﯿﺪی ﮐﻪ
ﻧـﺎﺷﯽ از ﺗـﺠﺴﻢ ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﻣـﻄﻠﻮب اﻣـﺎ ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ از آﯾﻨﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻧـﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ وﻗﺘﯽ ﻣـﺎ ﺑـﻪ
ﺗـﺼﺎوﯾﺮ ﻣـﻄﻠﻮب و ﻗﻄﻌﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧـﻮد را در اﻧـﺘﻈﺎری ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ روزی آن
ﻣـﻄﻠﻮب ﻣـﺤﻘﻖ ﺷـﻮد .اﻣـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﻣـﻄﻠﻮب ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﻫـﻤﺎنﺟـﺎ در ﻧـﻘﻄﻪی ﻧـﺎﻣـﻌﻠﻮم آﯾﻨﺪه ﺛـﺎﺑـﺖ ﻧـﻤﺎﻧـﺪه ﺗـﺎ ﺑـﻪ آن ﺑـﺮﺳﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ درﺑـﺎرهی اﻣﯿﺪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﮔـﺮ ﻣـﺎ را ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﺑـﻪ اﻗـﺪام اﻣـﺮوز ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋـﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ را ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺘﻪاﯾﻢ و ﻗـﺪم ﺑـﺮﻣﯽدارﯾﻢ .اﻣـﺎ وﻗﺘﯽ درﺑـﺎره اﻣﯿﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻄﻠﻮب ﻗﻄﻌﯽ
ﻣﯽاﻧـﺪﯾﺸﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﻣـﺮوز ﺧـﻮد را از ﺷـﻮر ﺣـﺮﮐﺖ ﺧـﺎﻟﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﻣﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺟـﺰ
اﻗـﺪام اﻣـﺮوز ﻧﯿﺴﺖ و آﯾﻨﺪه در ﺟـﺎﯾﯽ ﺟـﺰ اﻣـﺮوز ﺧـﻠﻖ ﻧﻤﯽﺷـﻮد .در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد
ﭼـﺎﻟـﺶﻫـﺎی اﻗـﺘﺼﺎدی ﻣﺴـﺘﻤﺮ ،ﮐﺎر ﻣـﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺳـﺨﺖ و ﻃـﺎﻗـﺖﻓـﺮﺳـﺎ ﺑـﻪﻧـﻈﺮ
ﻣﯽرﺳـﺪ .آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫـﺎ و اﺳـﺘﺮاﺗـﮋیﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺎزﻧـﮕﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑـﺘﻮاﻧـﻨﺪ اﻋـﻀﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن را ﻫـﻢ در ﻋـﺒﻮر از ﺗـﻼﻃـﻢﻫـﺎ ﻫـﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ
ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧـﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻟـﮕﻮﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧـﻄﯽ
ﺑـﻨﺎ ﺷـﺪه ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﭼـﺎﻟـﺶﻫـﺎی اﻣـﺮوز اﺛـﺮﺑـﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﮔـﺰارش ﻣـﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ
از آﻧـﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗـﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎ اﺛﺮی ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﯿﺸﺒﺮد روﻧﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎل ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ
اﻣﯿﺮ ﻣﻬﺮاﻧﯽ

ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺮای ﺷﻤﺎ

ﭼﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی داﺷﺖ؟

ﺑـﻪ اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ» :ا ﮔـﺮ ﺑـﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﺻـﺎﺣـﺐ ﯾﺎ ﻋـﻀﻮی از
ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺳﺎل  ۹۹ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد؟«
ﺗـﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣـﺎ در ﻫـﻤﺮو ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗـﻌﺎﻣـﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ داﺷـﺘﻪاﯾﻢ اﻧـﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﻢ،
ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺳـﻮار ﺑـﺮ ﻗـﺎﯾﻖ ،در درﯾﺎﯾﯽ ﻣـﻪ ﮔـﺮﻓـﺘﻪ ﺑـﺎ ﻟـﺒﺎس آﻣـﺎده ﮐﻪ
ﻫـﺮ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﻃـﻮﻓـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻋـﺚ ﮔـﻢ ﺷـﺪن ﺟﻬـﺖ ﺣـﺮﮐﺖ و ﯾﺎ وارد ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺗـﻼﻃﻤﯽ ﺗـﺎزه
ﺑـﺎﺷـﺪ ،ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﭘـﻮﺷـﺶ اﻓـﺮاد در ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎﯾﺪ آﻣـﺎدهی اﺗـﻔﺎقﻫـﺎی
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﺷـﻨﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣـﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮای ﺣـﺮﮐﺖ در اﯾﻦ درﯾﺎی ﻣـﻪﮔـﺮﻓـﺘﻪ راه ﻫـﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺬر از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن دارد.
ﺳــﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی و ﺳــﺎل  ۱۳۹۹ﺷﻤﺴﯽ در ﺗــﺎرﯾﺦ ﺑــﻪﻋــﻨﻮان دورهای وﯾﮋه ﺑــﺎ ﺑﺤــﺮاﻧﯽ
ﻏﯿﺮﻗـﺎﺑـﻞ ﺑـﺎور ﺷـﻨﺎﺧـﺘﻪ ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .ﺑﺤـﺮان ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧـﺎ ﺷﯿﻮهی زﻧـﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣـﺎ را ﺑـﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﻣـﺘﻔﺎوت ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ درک ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼـﻄﻮر اﻟـﮕﻮﻫـﺎی ﺑـﺪﯾﻬﯽ ﮐﻪ ﻫـﺮ روز ﺑـﺎ
آﻧـﻬﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷـﮕﺮف ﺷـﺪ .روﺗﯿﻦﻫـﺎ زﯾﺮ ﺳـﻮال رﻓـﺖ و ﻣـﺎ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎزه و ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺎآﺷﻨﺎ روﺑﺮو ﺷﺪﯾﻢ.
ﺷـﺎﯾﺪ واژهی ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺗـﺎ ﻗـﺒﻞ از ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣـﺘﻮن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ
ﻣﯽﺧـﻮرد و ﺑـﺮﺧـﻮرد ﻣـﺎ ﺑـﺎ آن ﯾﮏ ﺑـﺮﺧـﻮرد ﺗـﺌﻮرﯾﮏ ﺑـﻮد .اﮔـﺮﭼـﻪ روﻧـﺪﻫـﺎی اﻗـﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣـﺎ ﻫـﻤﻮاره دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳـﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ و زﻧـﺪﮔﯽ در ﻋـﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﯾﮏ ﻋـﺎدت ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧـﺎ ﺑـﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ درک ﻣـﻠﻤﻮسﺗـﺮی
از زﻧﺪﮔﯽ در ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آورﯾﻢ.

۴

ﻫﻤﺮو
در ﺳﺎل ۱۳۹۹

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ در  ۷ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ.

آﻣﻮزش

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ

400

700

ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮی
390

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ

ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ

780

1,100

۵

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ!

• ﺑـﻪدﻟﯿﻞ ﺗـﻘﻮﯾﺖ ﻓـﻀﺎی ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و ﺳـﺮﻋـﺖ ﮔـﺮﻓـﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺷﮑﺎف ﮔـﻔﺘﮕﻮ ﺑﯿﻦ
دﭘـﺎرﺗـﻤﺎنﻫـﺎ در ﺑـﻪ ﺛـﻤﺮ رﺳﯿﺪن ﮐﺎرﻫـﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﺪ و ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ اذﻋـﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧـﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑـﺮای
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳﺎزی دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
• ﻣﯿﺰان ﻓـﺸﺎر و اﺳـﺘﺮس ﻧـﺎﺷﯽ از ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی و ﺣﺠـﻢ ﮐﺎری در ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ اﺛـﺮ ﻗـﺎﺑـﻞﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﺮ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺑـﻬﺎم در ﺧـﺼﻮص اﻧـﺘﺨﺎب ﺳـﻤﺖ و ﺳـﻮی ﺣـﺮﮐﺖ داﺷـﺖ ،ﺑـﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻓـﺮاد در
ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧـﺠﺎم دادهاﻧـﺪ اﻣـﺎ اﺣـﺴﺎس ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ ﻧـﺪاﺷـﺘﻨﺪ .ﺣـﻔﻆ اﻧﮕﯿﺰه و ﺟﻬـﺖ
ﺣﺮﮐﺖ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺗﮑﺮاری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ.
• ﺑـﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺷﮑﻞ ﮔـﺮﻓـﺖ )ﻣـﺜﻞ دورﮐﺎری( اﻣـﺎ اﻟـﮕﻮﻫـﺎی
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓـﺖ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻧـﺎﺷﯽ از داﻧﺴـﺘﻪﻫـﺎی ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد .اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﺳـﺮﻋـﺖ واﮐﻨﺶ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎزه را ﮐﻨﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
• ﻣـﺎ از ﻣـﺪﯾﺮان ﺑـﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫـﺎ و ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر ﻧﺴـﻞ
ﺗـﺎزه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﻋـﺮﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻘﺎﺿـﺎی ﺷـﻐﻞ و ﭼـﺎﻟـﺶ ﺟـﺬب ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣـﺘﺨﺼﺺ
)رﻗﺎﺑﺖ در ﺟﺬب( و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی اﻧﮕﯿﺰش و ﻧﮕﻪداﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎی ﺟﺪی ﻧﯿﺎز دارد.

۶

درس آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ دارﯾﻢ؟

روﯾﮑﺮدﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫـﻤﺮو و در ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﺗـﻮﺳـﻌﻪ و ﺗـﺤﻮل ﺳـﺎزﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ
درک رواﯾﺖﻫـﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن ،ﻣـﺸﺎﻫـﺪهی رﻓـﺘﺎرﻫـﺎ در ﺑـﺎﻓـﺘﺎر ﺳـﺎزﻣـﺎن و ﺷـﻨﺎﺧـﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏﻫـﺎ اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﺑـﻪﺷﮑﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋـﻤﺪهی ﭘـﺮوژهﻫـﺎی ﻣـﺎ روﻧـﺪی ﺧـﻄﯽ ﻧـﺪارﻧـﺪ ﺑﻠﮑﻪ
در ﻫـﺮ ﻗـﺪم اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻗـﺪم ﺑـﻌﺪی ﺳـﺎﺧـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣـﺘﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﻮﯾﻢ و روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺳﺎزﻧﺪه را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
درسآﻣـﻮﺧـﺘﻪﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔـﺰارش آوردهاﯾﻢ از ﻣﺠـﻤﻮع ﺗـﻌﺎﻣـﻼت و ﮔـﻔﺘﮕﻮﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۱ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۲ﻇﺮف را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 -۳ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
 -۴آﯾﻨﺪه رﯾﺸﻪ در ﻓﻬﻢ اﻣﺮوز دارد ،ﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ.
 -۵ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺘﻦ ﮐﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﻪ در ﮐﻼس درس.
 -۶روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
 -۷ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺎء ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎر ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

۷

 -۱ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
»واﻗﻌﯿﺖ« در ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠـﻤﻮع ﮔـﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ ،ﻣـﺼﺎﺣـﺒﻪﻫـﺎ و ﺟـﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻋـﻀﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ داﺷـﺘﻪاﯾﻢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫـﺮ ﻣـﻘﻄﻊ زﻣـﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣـﺎن ،ﻣﮑﺎﻟـﻤﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻋـﻀﺎ ﺑـﻪﺗﮑﺮار ﺟـﺎری ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾﻦ
ﻣﮑﺎﻟـﻤﺎت ﺗﮑﺮاری ﺗـﺼﻮﯾﺮی از واﻗﻌﯿﺖ آن ﻣـﻘﻄﻊ از ﺳـﺎزﻣـﺎن را ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣـﺎ در ﭘـﺮوژهﻫـﺎﯾﻤﺎن
ﺑﻪﺗﮑﺮار دﯾﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺪـﯾﺮان ارﺷﺪـ در ﺳﺎـزﻣﺎـن ﺑﺎـ ﺑﺨﺶﻫﺎـی دﯾﮕﺮ دارﻧﺪـ ﻣﻌـﻤﻮﻻ
ﺑـﺎﻋـﺚ اﻓـﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﺷـﻮد و ﺑـﻪﻧـﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ دو ﮔـﺮوه ﺟـﺪا اﻓـﺘﺎده از ﻫـﻢ و در دو ﺳﯿﺎره ﻣـﺘﻔﺎوت
زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣـﺮفﻫـﺎﯾﺸﺎن ﺑـﺮای ﻫـﻢ ﺗـﺮﺟـﻤﻪ ﻧﻤﯽﺷـﻮد .اﯾﻦ دو ﮔـﺮوه در واﻗـﻊ درﺑـﺎره دو واﻗﻌﯿﺖ
ﻣـﺘﻔﺎوت ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗـﻮﺟـﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣـﺎ در درک واﻗﻌﯿﺖ ﺑـﻪ دﻧـﺒﺎل درﺳـﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﻠﻄﯽ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ آﻧـﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺴـﺖ ﺗـﻮﺟـﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آﻧـﭽﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻫﺴـﺖ،
رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺷﻨﯿﺪن و ﻓـﻬﻢ ﻣﮑﺎﻟـﻤﺎت راﯾﺞ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ درک ﺑﻬـﺘﺮی از دﻏـﺪﻏـﻪﻫـﺎی ﻣـﻮﺟـﻮد در ﺳـﺎزﻣـﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
• آﯾﺎ ﺗـﻌﺮﯾﻒ ﺑـﺨﺶﻫـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺷـﻤﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑـﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﺴـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮآﯾﻨﺪ آن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽﺷﻮد؟
• ﭼﻘﺪر ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻓﺮوش ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
• آﯾﺎ ﻣﮑﺎﻟـﻤﺎت ﺟـﺎری در ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺷـﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑـﺎرهی ﭼـﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﮐﺎرﻫـﺎﺳـﺖ ﯾﺎ
درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن ﮐﺎرﻫﺎ؟
• آﯾﺎ ﻣﮑﺎﻟـﻤﺎت ﺟـﺎری در ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺷـﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑـﺎرهی اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫـﺎ ﭼـﮕﻮﻧـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ﻫـﻤﺎﻫـﻨﮓ ﺷـﻮﻧـﺪ ﯾﺎ درﺑـﺎرهی اﯾﻨﮑﻪ ﺑـﺮای ﮐﺎﻫـﺶ ﺻـﻒ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺗﯿﻢ ﺧـﻮدﺷـﺎن از اﻧـﺠﺎم ﭼـﻪ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟

۹

 -۲ﻇﺮف را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﻣـﺎ در ﺗـﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﻋـﻤﺪهی ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ،ﭼـﺎﻟـﺶﻫـﺎ و ﺗـﻔﺎﻫـﻢﻫـﺎ در
ﺟـﻠﺴﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .اﻏـﻠﺐ اﯾﻦ ﺟـﻠﺴﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎریﺷﮑﻞ ﺑـﺮﮔـﺰار ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ اﻣـﺎ اﺛـﺮﮔـﺬارﺗـﺮﯾﻦ آﻧـﻬﺎ
در ﺧـﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺗـﻔﺎق ﻣﯽاﻓـﺘﻨﺪ .ﻣـﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﻌﻤﻮل در اﺗـﺎق ﺟـﻠﺴﺎت ﮔـﺮﻓـﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷـﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺟـﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از ﺳـﺎزﻣـﺎن اﺗـﻔﺎق ﻣﯽاﻓـﺘﺪ .آﻧـﭽﻪ ﻣـﺎ اﻣـﺴﺎل ﺑـﻪﻋـﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ارزﺷـﻤﻨﺪ
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﻓـﻀﺎی ﮔـﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺧـﺎرج از روﻧـﺪ ﻋـﺎدی و روزﻣـﺮهی ﮐﺎر ﺑـﻮد .ﺑـﻪﻋـﻨﻮان ﻣـﺜﺎل در ﯾﮏ
ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑـﺎ راهاﻧـﺪازی ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪی ﺑـﻮتﮐﻤﭗ ﮔـﻔﺘﮕﻮ از ﻣـﺪﯾﺮان دﻋـﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ﺗـﺎ از دﯾﺪﮔـﺎه ﺧـﻮد درﺑـﺎرهی
آﯾﻨﺪهی ﺳـﺎزﻣـﺎن و دﻏـﺪﻏـﻪﻫـﺎی ﺟـﺎری ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔـﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ در ﻓـﻀﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺷﮑﻞ ﮔـﺮﻓـﺖ
و ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان ارﺷـﺪ و ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن از ﺷـﺒﺎﻫـﺖﻫـﺎ و ﺗـﻔﺎوتﻫـﺎی رواﯾﺖﻫـﺎﯾﺸﺎن و ﺗـﻌﺎرﯾﻒ
و درﮐﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷﯿﻮهی اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ دارﻧﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﮑﻞدﻫﯽ اﯾﻦ ﺟـﻠﺴﺎت ﮔـﻔﺘﮕﻮ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑـﻮدن آن ﺗـﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺷـﺒﯿﻪ ﮐﺎر ﺳـﻔﺎﻟـﮕﺮی اﺳـﺖ ﮐﻪ
ﮐﻢﮐﻢ و از ﻫﯿﭻ ﻇـﺮﻓﯽ را ﻣﯽﺳـﺎزد ،اﯾﻦ ﻇـﺮف ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن را ﻧـﮕﻪ ﻣﯽدارد ﺗـﺎ آن ﻇـﺮف ﺑـﻪ
ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺮﺳـﺪ ﮐﻪ ﻗـﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎﺷـﺪ .ﺑـﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺟـﻠﺴﺎت از ﺟـﻨﺲ ﺟـﻠﺴﺎت رﺳﻤﯽ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر
ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻓﺮاد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭘـﺮوژهای دﯾﮕﺮ ﻣـﺎ ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗـﻔﺎوت دﯾﺪﮔـﺎه ﺟـﺪی ﺑﯿﻦ ﻣـﺪﯾﺮان و ﻣـﺪﯾﺮﻋـﺎﻣـﻞ وﺟـﻮد دارد.
اﯾﺠﺎد ﻇـﺮف ﮔـﻔﺘﮕﻮی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗـﺎ ﻫـﻤﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺘﻮاﻧـﻨﺪ اﻧـﺘﻈﺎرات و ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﺸﺎن را ﺷـﻔﺎف
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﺎ ﺑـﺮای ﺷـﺮوع اﯾﻦ ﺟـﻠﺴﺎت ﻃـﺮح ﭼـﻨﺪ ﭘـﺮﺳـﺶ ﺧـﻮب اﺳـﺖ .ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣـﺜﺎل ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﺳﻮال را در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪای ﻃﺮح ﮐﻨﯿﺪ:
ﻓـﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘـﺎﯾﺎن ﺳـﺎل  ۱۴۰۰ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪی اﻫـﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧـﻮاﺳـﺘﻪاﯾﻢ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ .ﯾﮏ ﺗـﻠﻔﻦ
وﺟـﻮد دارد ﮐﻪ ﺑـﺎ آن ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ ﺑـﺎ آﯾﻨﺪه ﺗـﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﺧـﻮدﺗـﺎن در ﭘـﺎﯾﺎن ﺳـﺎل  ۱۴۰۰ﺗـﻤﺎس
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺧـﻮد آﯾﻨﺪه ﺷـﻤﺎ ﻣﯽﮔـﻮﯾﺪ ﭼـﻪ روﯾﮑﺮدی داﺷـﺘﻪاﯾﺪ ﯾﺎ ﭼـﻪ اﻗـﺪاﻣـﺎﺗﯽ اﻧـﺠﺎم دادهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۱۱

 -۳ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎزﻣﺎن را دوﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.
روﻧـﺪ ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑـﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﻋـﻤﺪه اﻓـﺮاد در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣـﺎ اﻣـﺴﺎل در
ﻣﺠـﻤﻮع ﭘـﺮوژهﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷـﺘﯿﻢ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ رﺷـﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و در
ﻣﻘﻄﻌﯽ درﺑـﺎره ﭼـﺮاﯾﯽ ﮐﺎرﺷـﺎن دﭼـﺎر اﺑـﻬﺎم ﺷـﺪﻧـﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
درک ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﻧـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ را ﻣﯽﭘـﺮﺳـﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋـﺖ اﻧـﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ ﺣﺘﯽ در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﻄﺮح ﻣﯽﺷـﺪ ﮐﻪ اﺳـﺘﺮاﺗـﮋی ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و ﻣﺴﯿﺮ
ﺗـﻮﺳـﻌﻪﺷـﺎن ﺷـﻔﺎف ﺑـﻮد .ﻣـﻌﻨﺎی وﺟـﻮدی ﺳـﺎزﻣـﺎن درﺑـﺎره اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﭼـﺮا ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣـﺎن وﺟـﻮد دارد و
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺣﻀﻮرش ﭼﻪ ارزﺷﯽ را در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃـﺮح اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان و اﻋـﻀﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن روﻧـﺪ ﺧـﻮد را ﻣـﺮور ﮐﻨﻨﺪ و
ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎﯾﺸﺎن را دوﺑـﺎره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن داد در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣـﺎل ﮔﺴـﺘﺮش
ﺑـﺎزار و ﺧـﺪﻣـﺎت و ﻣـﺤﺼﻮﻻت ﺧـﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻃـﺮح اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪی اﺳـﺖ ،ﭼـﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ اﻓـﺮاد ﺣﺠـﻢ و ﻓـﺸﺎر ﺑـﺎﻻی ﮐﺎر را ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗـﻮﺟـﻪ ﮐﺮدن ﺑـﻪ ﻣـﻌﻨﺎ ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺧﻮد را در ﻣﺮﮐﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺠـﺮﺑـﻪﻣـﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺣـﺪاﻗـﻞ دو ﺑـﺎر ﺟـﻠﺴﺎﺗﯽ را ﺷﮑﻞ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آن
درﺑـﺎرهی ﻣـﻌﻨﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن و ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺧـﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮔـﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮔـﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﻣـﺨﺘﻠﻒ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﺮی دﻫﯿﺪ.

۱۳

 -۴آﯾﻨﺪه رﯾﺸﻪ در ﻓﻬﻢ اﻣﺮوز دارد ،ﻧﻪ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ.
ﻫــﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺑــﺎﻋــﺚ ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﺎری در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺷﯿﻮهی
ﻗـﺎﻧـﻮنﮔـﺬاری در ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ،ﻧـﻈﺎمﻫـﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮐﺎر و ﻣـﻮاردی از اﯾﻦ دﺳـﺖ ﺑـﻪراﺣﺘﯽ ﺑـﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
دورﮐﺎری اﺟﺒﺎری زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺖ.
ﻣـﺎ در ﺗـﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻋـﻀﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﯽﺧـﻮاﻫـﻨﺪ ﺷﯿﻮهی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﮔـﺬﺷـﺘﻪ
را ﺑـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣـﺮوز ﺣـﺎﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣـﺎ در ﯾﮏ ﻧـﺮﻣـﺎل ﺟـﺪﯾﺪ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﯿﺶﻓـﺮضﻫـﺎ
و ﺑـﺎورﻫـﺎی ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧﮑﻨﺪ .در واﻗـﻊ ﻣـﺎ ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻣـﺮوز و آﯾﻨﺪه را
ﺑـﺮاﺳـﺎس ﺗﺠـﺮﺑﯿﺎت ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺷﮑﻞ دﻫﯿﻢ در ﺻـﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮود.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧـﺪﮔﯽ در ﻋـﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ و رﯾﺘﻢ ﺳـﺮﯾﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ را ﻗـﺎﺑـﻞ ﻃـﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣـﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﺎ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺧـﻠﻖ آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ را ﻃـﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣـﺮوزﻣـﺎن ﭼـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺮی دارد
و وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺗـﺼﻮﯾﺮ ﻧـﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﭼـﻪ ﭼﯿﺰی را در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ و ﭼـﺮا؟ ﺑـﺮای اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
ﺑـﺎ ﻃـﺮح اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ آﯾﻨﺪهی دور از دﺳـﺘﺮس را ﺗـﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ ﻗـﺪمﻫـﺎی اﻣـﺮوز ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
• ﺑـﻪ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﻪﻋـﻨﻮان اﺗـﻔﺎقﻫـﺎی ﺧـﻮب ﯾﺎ ﺑـﺪ ﻧـﮕﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﻪﻋـﻨﻮان ﭘـﺪﯾﺪهای ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﺪﯾﺪه و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ.
• ﭘﯿﺶﻓـﺮضﻫـﺎی ﺧـﻮد درﺑـﺎره روﻧـﺪ ﻋـﺎدی ﮐﺎر را ﻣـﻮرد ﭘـﺮﺳـﺶ ﻗـﺮار دﻫﯿﺪ .درﺑـﺎره ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎ و
روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﮐﺎری ﺧـﻮد در ﺑـﺨﺶﻫـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘـﺮﺳـﺶ را ﺑـﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣـﺮوز ﭼـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ وﺟـﻮد
دارد و ﻣـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آن ﭼـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎ ﯾﺎ روﯾﮑﺮدﻫـﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ؟ )ﮐﺎری ﮐﻪ در ﮔـﺬﺷـﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ(.

۱۵

 -۵ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺘﻦ ﮐﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﻪ در ﮐﻼس درس.
ﯾﮑﯽ از درﺧـﻮاﺳـﺖﻫـﺎی راﯾﺞ از ﻣـﺎ درﺑـﺎره ﺑـﺮﮔـﺰاری ﮐﻼسﻫـﺎی آﻣـﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ ﻣـﻬﺎرت اﺳـﺖ.
ﺑـﻪﻋـﻨﻮان ﻣـﺜﺎل ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎ ﺑـﺮای ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺗـﻌﺎﻣﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ ﮐﻼس ﻣـﻬﺎرتﻫـﺎی ارﺗـﺒﺎﻃﯽ ﺑـﺮﮔـﺰار
ﮐﻨﻨﺪ .آﻧـﭽﻪ ﮐﻪ ﻣـﺎ درک ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﺑـﺮﮔـﺰاری اﯾﻦ ﻧـﻮع از ﮐﻼسﻫـﺎی آﻣـﻮزﺷﯽ اﮔـﺮﭼـﻪ
ﺗـﺄﺛﯿﺮﮔـﺬار اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻤﯽﺷـﻮد .ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﯾﮑﯽ از راهﻫـﺎی ﺣـﻞ
ﭼـﺎﻟـﺶﻫـﺎی ارﺗـﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎی ﺳـﺎزﻣـﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗـﺎ ﺧـﻮدﺷـﺎن را در ﻣـﺘﻦ ﮐﺎری ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭼـﺎﻟـﺶ ﻣﯽﺷـﻮد .اﻏـﻠﺐ وﻗﺘﯽ اﻓـﺮاد ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ ﺧـﻮدﺷـﺎن را در ﻣـﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﻬـﺘﺮی ﻫـﻢ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑـﻪﻋـﻨﻮان ﻣـﺜﺎل ﻃـﺮح ﭘـﺮﺳـﺶﻫـﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:
• ﭼﻪ ﺑﺎزﺧﻮردی از ﺗﻌﺎﻣﻞ و رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
• ﭼـﻪ ﮐﺎری را ﻣـﺘﻔﺎوت اﻧـﺠﺎم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ داد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻬـﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬـﺘﺮ
درک ﺷﻮﻧﺪ؟
در اﺻـﻞ ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﺟـﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫـﻤﺎن ﺟـﻠﺴﺎﺗﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر در آن اﻧـﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﺎ اﯾﻦ
اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﭘـﺎﯾﺎن ﺟـﻠﺴﺎت ﭼـﻨﺪ ﭘـﺮﺳـﺶ را ﺑـﺮای ﺷـﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔـﺎن ﻣـﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و ﭘـﺎﺳـﺦﻫـﺎ را ﻣﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻨﯿﺪ:
• ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن از ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ؟
• ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑـﺮای ﺟـﻠﺴﻪی ﺑـﻌﺪ ﭼـﻪ ﮐﺎری را ﻣـﺘﻔﺎوت اﻧـﺠﺎم ﺧـﻮاﻫـﻨﺪ داد ﮐﻪ روﻧـﺪ ﮐﺎر ﻣـﻮﺛـﺮﺗـﺮ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮود؟
• در روﻧﺪ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟
• ا ﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺷﯿﻮهی ﮔـﺮوﻫﯽ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺌﻠﻪی ﺧـﻮد ﻧـﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ ﭼـﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘـﺮرﻧـﮓ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و
ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﺳـﭙﺲ در ﭘـﺎﯾﺎن ﻫـﺮ ﺟـﻠﺴﻪ روﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﺪﮔـﺎهﻫـﺎ را ﺑـﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻃـﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﺪ ﺑـﻪﺟـﺎی
ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۷

 -۶روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ را از ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ درﺑـﺎره ﺗﺠـﺮﺑـﻪﺷـﺎن از ﺗـﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ واﺣـﺪ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺳـﻮال
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑــﻪﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ را ﻣﯽﺷــﻨﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣــﻨﺎﺑــﻊ اﻧــﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧــﻮدش را ﻣﯽرود و ﺑــﻪ
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣـﺎ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺳـﺨﺖ و ﭼـﺎﻟﺸﯽ دارﻧـﺪ .آﻧـﭽﻪ ﮐﻪ ﻣـﺎ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۹ﺑـﺎ
ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ آﻣـﺪه ﯾﺎدﮔـﺮﻓـﺘﻪاﯾﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺗـﻨﻬﺎ ﻃـﺮاﺣﯽ ﻓـﺮاﯾﻨﺪ و
ﻗـﺎﻧـﻮنﮔـﺬاری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ درک اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع اﺳـﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣـﺪ ﯾﮏ ﺑـﺨﺶ ﺧـﺪﻣـﺖرﺳـﺎن اﺳـﺖ و
ﺧـﺪﻣـﺎﺗـﺶ را از ﺳـﻤﺖ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی اﻓـﺮاد ﺑـﺎﯾﺪ ﺑـﺎزﻧـﮕﺮی و ﺑـﺎزﻃـﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃـﺮاﺣﯽ ﺧـﺪﻣـﺎت ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑـﺮ اﻧـﺴﺎن ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣـﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺎﯾﺪ درک ﺧـﻮﺑﯽ از اﻧـﺴﺎن و
ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎﯾﺪ ﭘـﺮﺳـﺶﮔـﺮ و ﻣـﺸﺎﻫـﺪهﮔـﺮ ﺑـﺎﺷـﻨﺪ .دﯾﺪن روﻧـﺪﻫـﺎی رﻓـﺘﺎری و ﻧﯿﺎزﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺠـﺮﺑـﻪ ﻣـﺎ در ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘﻪ در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ آﻧـﻬﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮدهاﯾﻢ ﻧـﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳـﺘﺎﻧـﺪاردﺗـﺮﯾﻦ
ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﻨﺎﺑـﻊ اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﺟـﺎی ﻃـﺮح ﭘـﺮﺳـﺶ دارﻧـﺪ و ا ﮔـﺮ اﯾﻦ ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎر
ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣـﺎ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ در ﻃـﺮاﺣﯽ ﻓـﺮاﯾﻨﺪﻫـﺎ ﺗﺠـﺮﺑـﻪی اﻓـﺮاد را ﺑـﺮرﺳﯽ و ﺑـﺎزﻧـﮕﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑـﻪﻋـﻨﻮان
ﻣـﺜﺎل در ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﺟـﺬب از زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺟـﻮ ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺷـﻤﺎ آﺷـﻨﺎ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﺟـﻠﺴﻪی ﻣـﺼﺎﺣـﺒﻪ
ﺣـﻀﻮر دارد و ﭘـﺲ از آن در اﻧـﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓـﺖ ﭘـﺎﺳـﺦ اﺳـﺖ ،دوﺳـﺖ دارﯾﺪ ﭼـﻪ ﺗﺠـﺮﺑـﻪای از ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺷـﻤﺎ
ﺑﻪدﺳﺖ آورد؟
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺠـﺮﺑـﻪ را ﺑـﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻓـﺮاﯾﻨﺪ ﺟـﺎری ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟ ﻧـﻘﺎط ﺗـﻤﺎس ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ
ﮐﺎرﺟﻮی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟
رﻓﺘﺎر و ﺷﯿﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ؟

۱۹

 -۷ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺎء ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣـﺎ ﺑـﻪﺷﮑﻠﯽ ﻗـﻮی ﺑـﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺑـﺮوز اﻟـﮕﻮﻫـﺎی رﻓـﺘﺎری در
ﺳـﺎزﻣـﺎن ﯾﺎ ﺗﯿﻢ ﺧـﻮد ﻧـﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗـﻮﺟـﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎ ﮔـﻔﺘﮕﻮﻫـﺎ ﯾﺎ اﻗـﺪاﻣـﺎﺗـﺸﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز و ﮔﺴﺘﺮش آن رﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺑـﻪﻋـﻨﻮان ﻣـﺜﺎل ﻣـﺪﯾﺮ ارﺷـﺪی ،ﻣـﺪﯾﺮان زﯾﺮ ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪاش را از ورود ﺑـﻪ ﺟـﺰﯾﯿﺎت و ﻧـﺪادن اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل رﻓـﺘﺎر ﺧـﻮدش ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮان زﯾﺮﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪاش ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺑـﻮد و در ﺟـﺰﯾﯿﺎت
ورود ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣـﺎ در ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪ ﮔـﻔﺘﮕﻮﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ داﺷـﺘﻪاﯾﻢ ،ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﯾﻢ ﻧـﻘﺶ ﺷـﻮﺧﯽﻫـﺎ و ﻣـﺜﺎلﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮان درﺑـﺎره ﺳـﺎزﻣـﺎن ﯾﺎ ﺗﯿﻢﻫـﺎی ﺧـﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺛـﺮ ﻗـﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﺮ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن دارد.
ﯾﮏ ﻣـﺜﺎل از اﯾﻦ ﻣـﻮﺿـﻮع ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐﻞ ﺳـﺎزﻣـﺎن و دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻢﻫـﺎ در ﺗﯿﻤﯽ ﺑـﻮد ﮐﻪ
ﻣـﺪﯾﺮش ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﯾﻦ ﮔـﻔﺘﮕﻮ را ﺑـﺎ اﻋـﻀﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان در ﺣـﺎل ﺿـﺎﯾﻊ ﮐﺮدن ﺣـﻖ ﺗﯿﻢ
ﻣـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و رواﺑـﻂ اﻋـﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺧـﻮدش ﺑـﺎ دﯾﮕﺮ ﺑـﺨﺶﻫـﺎ را ﻣﺤـﺪود ﮐﺮده ﺑـﻮد .ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﻦ
رﻓـﺘﺎر ﻧـﺎﺷﯽ از ﻣﺤـﺮکﻫـﺎﯾﯽ در ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺑـﻮده اﻣـﺎ راهﺣـﻞ اﻧـﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗـﻮﺳـﻂ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای در ﺗﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
در ﻧـﻬﺎﯾﺖ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗـﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رﻓـﺘﺎرﻫـﺎی ﺗﮑﺮاری ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻨﻮان ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ اﻟـﮕﻮی
رﻓـﺘﺎری ﺗﯿﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﺪ رﻓـﺘﺎری را در ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﺧـﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻫﯿﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

۲۱

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۹
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﻧﻘﻄﻪی اﻣﺮوز

ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛـﺮی ﮐﻪ ﻫـﻤﺮو در ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ ﺑـﮕﺬارد ﻃـﺮح ﭘـﺮﺳـﺶ اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﻫـﺮروز ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺑـﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻣـﺪﯾﺮان را ﺑـﺎ ﭘـﺮﺳـﺶﻫـﺎﯾﯽ روﺑـﺮو ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘـﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ آﻧـﻬﺎ ﺑـﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗـﺤﻮل
ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳـﺎل  ۱۳۹۹ﺑـﻌﺪ از ﮔـﺬﺷـﺖ ﺳـﻪ ﻣـﺎه از اﻋـﻼم رﺳﻤﯽ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧـﺎ در ﮐﺸﻮر و ﻗـﺮﻧﻄﯿﻨﻪی
اوﻟﯿﻪ ،ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷـﺮﮐﺖ ﭼـﺎرﮔـﻮن ﻧـﻈﺮﺳﻨﺠﯽای را درﺑـﺎره دﻏـﺪﻏـﻪﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮان درﺑـﺎرهی اﺛـﺮات
ﺷﯿﻮع ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ -ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ.
ﻧـﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧـﻈﺮﺳﻨﺠﯽ در آن زﻣـﺎن ﺑـﺮداﺷـﺘﯽ ﺑـﻮد از آن ﻣـﻘﻄﻊ زﻣـﺎﻧﯽ و ﺑـﺮاﺳـﺎس ﺗﺠـﺮﺑـﻪی آن زﻣـﺎن.
اﻣـﺮوز در ﭘـﺎﯾﺎن ﺳـﺎل ﺷﻤﺴﯽ از ﺷـﻤﺎ دﻋـﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧـﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را از زاوﯾﻪای ﻣـﺘﻔﺎوت ﻧـﮕﺎه
ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ آن را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ:

• اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳـﺎل از ﺷـﺮوع ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧـﺎ ﮔـﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ وﻗﺘﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﻧـﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼـﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﯽ دارﯾﺪ؟
• اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن داﺷﺘﯿﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد؟
• ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل دﺳﺘﺨﻮش ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ؟

۲۳

در ﻣﺠﻤﻮع  ۷۶ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻋﻀﻮ ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
17%

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻤﺖ

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ

40%

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ
43%

ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
12%
دوﻟﺘﯽ
5%
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص
74%

۲۴

9%

ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت

23.38%

ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

20.78%

ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

15.58%

ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

14.29%

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮑﯽ

7.79%

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری ﯾﺎ ﺣﻮزهی ICT

6.49%

ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮراﮐﯽ

5.19%

ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

2.6%

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

2.6%

ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ

1.3%

 ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

6%

 ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۰۰۰ﻧﻔﺮ

ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۰ﻧﻔﺮ

5%

18%
ﺗﻔﮑﯿﮏ اﻧﺪازه

 ۲۰ﺗﺎ  ۵۰ﻧﻔﺮ
21%

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی

ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در

 ۱۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﻧﻔﺮ

26%

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

 ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻧﻔﺮ

23%

ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل

18%

ﺑﺎﻻی  ۲۰ﺳﺎل
32%

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ

ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎل

21%

ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل
29%

ﺻﺎدرات دارﯾﻢ
6%

واردات دارﯾﻢ
19%

وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات و
واردات
ﺻﺎدرات و واردات دارﯾﻢ
22%

۲۶

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام

52%

ﺳﺮﻋﺖ واﮐﻨﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻄﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
•  ۱۴%ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻨﺪ.
•  ۵۶%ﺗﺎ ﺣﺪی ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ.
• ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ) %۳۰ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع(.
•  ۵۲%ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳـﺮﯾﻊ و ﺧﯿﻠﯽ ﺳـﺮﯾﻊ واﮐﻨﺶ داﺷـﺘﻨﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺧـﺼﻮﺻﯽ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧـﺎص
ﺑﻮدﻧﺪ و  %۱۹دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ.
•  ۷۲%ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪارم
6%

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ
31%
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
اﺛﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر

ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ
62%

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﺮای دﻻﯾﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ:
• ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ.
• ﺳﻼﻣﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ.
•

ﺣﻔﻆ ﮐﺴﺐوﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﺑﻌﺪ از دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ.

ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﺑﺮای دﻻﯾﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ:
• ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدم و اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده.
• ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس.
•

ﺷﺮاﯾﻂ درﻣﺎن ﺧﻮدم ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ.
۲۷

از ﭼﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎyﺪ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ:
• ﻫﻤﻔﮑﺮی ﯾﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ رﻗﺒﺎی ﻓﻌﺎل در ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر.
• ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎوران داﺧﻠﯽ.
• ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن.

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ:
• ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻏﯿﺮﻓﺎرﺳﯽ.
• اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در دورهی ﮐﺮوﻧﺎ
 65%روش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و  %14روشﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐjﺮ ﻧﺪادهاﻧﺪ.
 44%ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ )ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻧﻼﯾﻦ(.
 12%ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دادهاﻧﺪ.

۲۸

ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﭼﻪ ﺣﻮزهای اﺳﺖ؟
ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار:
• زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ )داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ(.
• ﻓﺮوش.

• اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ.
ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﺮار:
• ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺪارم.

• ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ.
• ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐ}ﺮ درآﻣﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

•  32%ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  40درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
•  46%ﺗﻐjﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  %10ﮐﺎﻫﺶ.

۲۹

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﺳﻪ اﻗﺪام ﭘﺮﺗﮑﺮار:
• اراﺋﻪ ﻣﺎﺳﮏ.
• اراﺋﻪ دﺳﺘﮑﺶ.
• ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ.
ﺳﻪ اﻗﺪام ﮐﻢﺗﮑﺮار:
• ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب.
• اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره رواﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس.
• ﺷﯿﻔﺖﺑﻨﺪی ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺟﻬﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری ﺑﻬﺘﺮ.

آﯾﺎ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری وﺟﻮد دارد؟

ﻓﻘﻂ  %4ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  %100اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری وﺟﻮد دارد.
 33%ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  %10از ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری دارﻧﺪ.
 53%ﭘﺎﺳﺦ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  %60ﺷﺮﮐﺖ اﻣﮑﺎن دورﮐﺎری دارﻧﺪ.

۳۰

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای دورﮐﺎری ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﻨﺞ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ:
•

ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر.

• اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ وﻇﺎﯾﻒ.
•

ﺷﯿﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻓﺮاد و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدن از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎ.

• ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت
• ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ در ﻣﻨﺰل
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ:
•

ﻋﺪم وﺟﻮد اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ.

اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ دورﮐﺎری
اﺑـﺰارﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟـﻠﺴﺎت ﺷـﺎﻣـﻞ ﺗـﻘﻮﯾﻢ و وﯾﺪﺋـﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧـﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑـﺰارﻫـﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫـﺎ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﮐﻢاﺳﺘﻔﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در آن زﻣﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۳۱

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺮوﻧﺎ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ از دوﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻐ}ﺮ ﯾﺎﺑﺪ؟
•  65%ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐjﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ.
•  55%ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐjﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ.
•  46%ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻐjﺮ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﮐﺎر و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر.
•  32%ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐjﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ واردات.
•  27%ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻐjﺮ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺎدرات.

ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ

ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

•  76%ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت.
•  67%ﺧﻮاﺳﺘﺎر اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ.
•  32%درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺘﯽ.
• ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺰارهﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  %20ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

۳۲

ﻃﺮح ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺲ از ﻣﺮور ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ۱۳۹۹

• وﻗﺘﯽ ﻧـﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻧـﻈﺮﺳﻨﺠﯽ را ﻣـﺮور ﮐﺮدﯾﺪ ﭼـﻪ ﻣـﻮاردی در ﯾﮏ ﺳـﺎل ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ؟
• ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ در ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
• وﻗﺘﯽ اﺣـﺴﺎس ﺧـﻮد در آن زﻣـﺎن ﮐﻪ ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی ﭘـﺪﯾﺪهای ﻧـﻮ ﺑـﻮد را ﺑـﺎ اﻣـﺮوز ﻣـﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼـﻪ ﺗـﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﺗـﻔﺎوت ﺑـﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮد اﻣـﺮوز و ﺑـﺮای ﺳـﺎل ﺟـﺪﯾﺪ
ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
• ﭼـﻪ ﻣـﻮاردی را در آن زﻣـﺎن در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧـﻮد رﯾﺴﮏ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ و اﻣـﺮوز ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪهاﯾﺪ
ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﻋﮑﺲ؟
• ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻗـﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ رو اداﻣـﻪی ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫـﻤﻪﮔﯿﺮی ﭼـﻪ روﯾﮑﺮد ﻣـﺘﻔﺎوﺗﯽ در
ﺳـﺎل  ۱۴۰۰ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۱۳۹۹ﺧـﻮاﻫﯿﺪ داﺷـﺖ؟ اﯾﻦ ﺗـﻔﺎوت ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭼـﻪ اﻗـﺪاﻣـﺎﺗﯽ
ﻣﯽﺷﻮد؟

۳۳

»اﯾﺠﺎد آﯾﻨﺪه ﻣـﺜﺒﺖ از ﮔـﻔﺘﮕﻮی اﻧـﺴﺎﻧﯽ آﻏـﺎز ﻣﯽﺷـﻮد.
ﺳـﺎدهﺗـﺮﯾﻦ و ﻗـﺪرﺗـﻤﻨﺪﺗـﺮﯾﻦ ﺳـﺮﻣـﺎﯾﻪﮔـﺬاریای ﮐﻪ

ﻫـﺮﯾﮏ از اﻋـﻀﺎی ﯾﮏ ﺟـﺎﻣـﻌﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻣﯽﺗـﻮاﻧـﺪ

اﻧـﺠﺎم دﻫـﺪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد دﯾﮕﺮ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﺪ«.
وﯾﻠﯿﺎم ﮔﺮﯾﺪر

ارزشﻫﺎی ﻫﻤﺮو

ﺟﺴﺘﺠﻮی ارزﺷﻤﻨﺪیﻫﺎ
ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪﻋـﻨﻮان ﻣﺠـﻤﻮﻋـﻪای از ﻣﺸﮑﻼت ﻧـﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ آﮔـﺎﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫـﺮ ﺳـﺎزﻣـﺎن ﻧﮑﺎت
ارزﺷـﻤﻨﺪی دارد ﮐﻪ آن را از ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ﺗـﺎ اﻣـﺮوز ﺗـﻮﺳـﻌﻪ داده اﺳـﺖ .ﻣـﺎ در ﭘـﺮوژهﻫـﺎ ﺗـﺄﮐﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑـﺮﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺮوﻫـﺎی زﻧـﺪﮔﯽﺑـﺨﺶ ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ دارﯾﻢ و ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻃـﺮاﺣﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪﺗـﻤﺎم
ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﻫﻢآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻣـﺎ ﺑـﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻧـﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﺗـﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎن ﺧـﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺠـﺮﺑـﻪی ﻣـﺸﺎرﮐﺘﯽ اﺳـﺖ .ﻣـﺎ ﻋﻘﯿﺪه
ﻧـﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫـﻤﻪﭼﯿﺰدان ﻫﺴـﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺗـﻤﺎم ﻣـﺴﺎﺋـﻞ را ﺣـﻞ ﮐﻨﯿﻢ اﻣـﺎ ﺑـﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋـﻞ ﺑـﺎ
ﮔـﻔﺘﮕﻮ و ﻣـﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣـﺎ و ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎﻧـﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﺗـﻔﺎق ﻣﯽاﻓـﺘﺪ .ﻫـﻢآﻓـﺮﯾﻨﯽ ﺑـﻪ ﻣـﻌﻨﺎی ﺧـﻠﻖ
ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم دارد.

ﻋﺒﻮر از ﺧﻮد
در ﭘـﺮوژهﻫـﺎ ،اﻗـﺪاﻣـﺎت و ﺗـﻌﺎﻣـﻼت ﻣـﻮﺿـﻮع ﻣـﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﯿﺪ .ﻣﻌﯿﺎر ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣـﺎ آﻧـﭽﻪ ﮐﻪ ﻣـﺎ
ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎﻋـﺚ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷـﻤﺎ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻫـﺮ ﭘـﺮوژه ﺗـﻼش
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗـﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣـﺨﺎﻃـﺒﺎن اﺻﻠﯽﻣـﺎن را ﺷـﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺟﻬـﺖ ﺗـﺤﻘﻖ آﻧـﻬﺎ ﻗـﺪم
ﺑﺮدارﯾﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﺮاﯾﯽ
ﻣـﺎ آ ﮔـﺎﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣـﻮزهی ﻣـﺸﺎوره ﻣﯽﺗـﻮان ﺣـﺮفﻫـﺎی ﺧـﻮب زد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧـﮕﺮﻓـﺖ .اﻣـﺎ از اﺑـﺘﺪای ﭘـﺮوژهﻫـﺎ
ﺗـﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗـﺎ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﻣـﻮرد اﻧـﺘﻈﺎر را ﺷـﻔﺎف ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻌﻬـﺪﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮدﻣـﺎن و ﻣﺸـﺘﺮﯾﺎﻧـﻤﺎن اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ
در اﺟـﺮای راﻫﮑﺎرﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣـﻠﻤﻮس ﮐﻨﺎر آﻧـﻬﺎ ﺑـﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺗـﻨﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺒﺎﺣـﺚ ﺗـﺌﻮری ﺑـﺴﻨﺪه
ﻧﮑﻨﯿﻢ.

ﺗﺌﻮریﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎ

ﺟﺴﺘﺠﻮی ارزشﻫﺎ

ﺟﺴـﺘﺠﻮی ارزشﻫـﺎ ﯾﺎ  Appreciative Inquiryﯾﮏ ﻓـﻠﺴﻔﻪ و ﻣـﺘﺪ ﺑـﺮای اﯾﺠﺎد ﺗـﺤﻮل ﻣـﺜﺒﺖ اﺳـﺖ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾﻦ ﻓـﺮﺿﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔـﺮﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﯿﻢﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ در
ﺟﻬـﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑـﺮ آن ﻣـﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷـﻮﻧـﺪ و ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﮔـﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣـﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧـﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻻزﻣـﻪی
روﯾﮑﺮد ﺟﺴـﺘﺠﻮی ارزشﻫـﺎ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪی دﻻﯾﻞ ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ ،ﺗﯿﻢﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ اﺳـﺖ؛ در زﻣـﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .ﭘﯿﺶﻓـﺮض اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧـﺴﺎنﻫـﺎ،
ﺗﯿﻢﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﻫـﻤﻮاره از ﺧـﻮدﺷـﺎن ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑـﺮوز ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
اﻧـﺠﺎم ﺷـﺪه و ﺗﺠـﺮﺑﯿﺎت ﺷﮑﻞﮔـﺮﻓـﺘﻪ ﺛـﺎﺑـﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓـﺮاد زﻣـﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗـﻤﺮﮐﺰﺷـﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﮔـﻔﺘﮕﻮ درﺑـﺎرهی ﻧـﻘﺎط ﻗـﻮت و اﻟـﮕﻮﻫـﺎی ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮐﺸﻒ
ﻫـﻮﯾﺘﺸﺎن در زﻣـﺎن ﻣـﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳـﻮق ﻣﯽدﻫـﻨﺪ .ﺑـﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺟﺴـﺘﺠﻮی ارزشﻫـﺎ اﻓـﺮاد را دﻋـﻮت ﺑـﻪ
ﮔـﻔﺘﮕﻮ درﺑـﺎرهی ﺗـﻮاﻧـﻤﻨﺪیﻫـﺎی ﻓـﺮدی و ﮔـﺮوﻫﯽ و روﯾﺎﻫـﺎ و آروزﻫـﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧـﻬﺎ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺷﮑﻞدﻫﯽ آﯾﻨﺪهی ﻣﻄﻠﻮب را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
۳۸

ﺗﺌﻮری ﯾﻮ

ﺗـﺌﻮری ﯾﻮ ﯾﮏ ﻓـﻠﺴﻔﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﻧـﻮﻋﯽ ﻣـﺘﺪﻟـﻮژی ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .اﯾﻦ
ﺗــﺌﻮری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗــﺎ ﻣــﺎ ﺑــﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺳــﻔﺮ را آﻏــﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﺳــﻔﺮی ﮐﻪ از درون ﺷــﺮوع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺗـﺌﻮری ﯾﻮ ﻣـﺎ ﻧـﮕﺎه ﺧـﻮد را از ﮔـﺬﺷـﺘﻪ ،ﭘﯿﺶﻓـﺮضﻫـﺎ و ﻗـﻀﺎوتﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ دﯾﺪن ﮐﻞ و ﺷﻨﯿﺪن
واﻗﻌﯿﺖﻫـﺎ ﻣـﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑـﺎ ﻟـﻤﺲ ﮐﺮدن ﺧـﻮد و رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻗـﺼﺪ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ آﯾﻨﺪهی
ﻣـﺤﺘﻤﻞ ﻣـﺘﺼﻞ ﺷـﻮﯾﻢ و اﺟـﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗـﺎ اﯾﺪهﻫـﺎ و ﻓـﺮﺻـﺖﻫـﺎی ﭘﯿﺶ رو راﻫـﻨﻤﺎی ﻣـﺎ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑـﺎﺷـﻨﺪ .ﺗـﺌﻮری ﯾﻮ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد و ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯿﺖﻫـﺎی ﺗـﺎزه ﺧـﻮد
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﺗﺎزه از ﺑﻮدن ﺑﺮﺳﻨﺪ.

۳۹

اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣـﺎ ﺑـﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﻌﺎﻧﯽ ﻓـﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﮔـﺮوﻫﯽ از اﻓـﺮاد را ﻣـﺘﻮﺟـﻪ ﺑـﺸﻮﯾﻢ از روﯾﮑﺮد ﻣـﺮدمﻧـﮕﺎری اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔـﺮ ﺳـﺎزﻣـﺎنﻫـﺎ را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮔـﺮوهﻫـﺎی اﻧـﺴﺎﻧﯽ و ﯾﺎ واﺣـﺪﻫـﺎی اﺟـﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑـﺮای
ﻣـﺪﺗﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣـﻌﺎﺷـﺮت دارﻧـﺪ و دارای ﻓـﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
روﯾﮑﺮد ﻣـﺮدمﻧـﮕﺎری ﺑـﻪ ﺗـﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟـﮕﻮﻫـﺎی ارزﺷﯽ ،رﻓـﺘﺎرﻫـﺎ ،ﺑـﺎورﻫـﺎ و زﺑـﺎن ﻣﺸـﺘﺮک
آﻣـﻮﺧـﺘﻪﺷـﺪهی آﻧـﻬﺎ ﺑـﭙﺮدازﯾﻢ .از ﻃـﺮﯾﻖ ﻣـﺸﺎﻫـﺪه ،ﻣـﺼﺎﺣـﺒﻪﻫـﺎی ﻋﻤﯿﻖ درﺑـﺎره ﺗﺠـﺮﺑـﻪﻫـﺎی اﻓـﺮاد و
ﻣـﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﯾﻦ ﺗﺠـﺮﺑـﻪﻫـﺎ ﻣﯽدﻫـﻨﺪ ﺑـﻪ آﻧـﭽﻪ اﻓـﺮاد در ﻋـﻤﻞ اﻧـﺠﺎم ﻣﯽدﻫـﻨﺪ و دﻻﯾﻞ اﻧـﺠﺎم آﻧـﻬﺎ
ﭘﯽﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

۴۰
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