
از پروژه های توسعه و تحول  

در سال ۱۳۹۹ چه آموختیم؟

همرو 
توسعه و تحول کسب وکار



هـمرو شـرکت تـوسـعه و تـحول کسب وکار اسـت که بـا 

اسـتفاده از رویکردهـای کوچینگ و تسهیلگری، عملکرد 

سازمان را متحول می کند. 

هـمرو این کار را از طـریق تـوسـعه فـردی مـدیران، تـحول 

در روابـط سـازمـانی و هـماهـنگ سـازی سیاسـت هـا و 

قـوانین سـازمـان بـا اهـداف آن انـجام می دهـد. مـا در 

پـروژه هـایمان از رویکردهـای جسـتجوی ارزش هـا، تـئوری 

یو، انسان شناسی و مردم نگاری استفاده می کنیم.



بـه واژه هـا ی امید و آینده بـاید عمیق فکر کرد. امید می تـوانـد دو بـعد داشـته بـاشـد. 

امیدی که نـاشی از تـجسم تـصاویر مـطلوب و قطعی دربـاره ی آینده اسـت و امیدی که 

نـاشی از تـجسم تـصاویر مـطلوب امـا غیرقطعی از آینده اسـت. بـه نـظر می رسـد وقتی مـا بـه 

تـصاویر مـطلوب و قطعی فکر می کنیم خـود را در انـتظاری قـرار می دهیم که روزی آن 

مـطلوب مـحقق شـود. امـا تـصویر مـطلوب غیرقطعی بـه مـا می گـوید که آن چیزی که 

می خـواهیم بـاشـد، هـمان جـا در نـقطه ی نـامـعلوم آینده ثـابـت نـمانـده تـا بـه آن بـرسیم. 

وقتی دربـاره ی امید صـحبت می کنیم، اگـر مـا را تـشویق بـه اقـدام امـروز کند یعنی عـدم 

قطعیت را پـذیرفـته ایم و قـدم بـرمی داریم. امـا وقتی دربـاره امید بـه مـطلوب قطعی 

می انـدیشیم یعنی همین امـروز خـود را از شـور حـرکت خـالی کرده ایم. امید چیزی جـز 

اقـدام امـروز نیست و آینده در جـایی جـز امـروز خـلق نمی شـود. در کشور مـا بـا وجـود 

چـالـش هـای اقـتصادی مسـتمر، کار مـدیران کسب وکار سـخت و طـاقـت فـرسـا بـه نـظر 

می رسـد. آنـها بـاید در عین حـالی که رویکردهـا و اسـتراتـژی هـا را بـه شکل مسـتمر بـازنـگری 

می کنند بـتوانـند اعـضای سـازمـان را هـم در عـبور از تـالطـم هـا هـمراه کنند. وقتی بـه این 

شـرایط نـگاه می کنیم می بینیم که الـگوهـای مـدیریتی که مبتنی بـر قطعیت و تفکر خـطی 

بـنا شـده بـرای حـل چـالـش هـای امـروز اثـربـخش نیست. در این گـزارش مـا سعی کرده ایم 

از آنـچه که در تـعامـل بـا سـازمـان هـا تجـربـه کرده ایم صـحبت کنیم و امیدواریم که این 

درس   آموخته ها اثری هرچند کوچک در پیشبرد روند کسب وکار شما داشته باشد. 

سال خوبی را برای شما آرزو می کنم 

امیر مهرانی

مقدمه:  در باب امید و امیدواری



سال ۱۳۹۹ برای شما  
چه تصویری داشت؟



بـه این پـرسـش فکر کنید: «اگـر بـخواهید بـه مـوقعیت خـود بـه  عـنوان صـاحـب یا عـضوی از 

کسب وکار در سال ۹۹ یک تصویر بدهید آن تصویر چیست و چه ویژگی هایی دارد؟» 

تـصویری که مـا در هـمرو بـر اسـاس تـعامـالتی که بـا سـازمـان هـا داشـته ایم انـتخاب کرده ایم، 

چیزی اسـت که می بینید. سـازمـان هـا 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 تـالطمی تـازه 

بـاشـد، هسـتند. پـوشـش افـراد در تـصویر نـشان می دهـد که آنـها بـاید آمـاده  ی اتـفاق هـای 

پیش بینی نشـده  بـاشـند و تجهیزات مـناسـب بـرای حـرکت در این دریای مـه گـرفـته راه هـمراه 

داشته باشند. گذر از این موقعیت نیاز به تجهیز کردن دارد. 

ســال ۲۰۲۰ میالدی و ســال ۱۳۹۹ شمسی در تــاریخ بــه عــنوان دوره ای ویژه بــا بحــرانی 

غیرقـابـل بـاور شـناخـته خـواهـد شـد. بحـران هـمه گیری کرونـا شیوه ی 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 می کردیم دسـتخوش تغییرات شـگرف شـد. روتین هـا زیر سـوال رفـت و مـا در 

موقعیتی تازه و با پدیده ای ناآشنا روبرو شدیم. 

شـاید واژه ی عـدم قطعیت تـا قـبل از هـمه گیری کرونـا بیشتر در مـتون مـدیریتی بـه چـشم 

می خـورد و بـرخـورد مـا بـا آن یک بـرخـورد تـئوریک بـود. اگـرچـه رونـدهـای اقـتصادی و 

سیاسی در کشور مـا هـمواره دسـتخوش تغییرات اسـاسی می شـونـد و زنـدگی در عـدم 

قطعیت بـرای مـا یک عـادت شـده اسـت امـا هـمه گیری کرونـا بـاعـث شـد تـا درک مـلموس تـری 

از زندگی در عدم قطعیت به دست آوریم.

۴



همرو  

در سال ۱۳۹۹

بیش از ۳۰۰۰ ساعت جلسه در ۷ سازمان برگزار کردیم.

با بیش از ۲۰۰ نفر جلساتی به صورت فردی و گروهی برگزار شد.

تفکیک جلسات به ساعت

آموزش
400

تسهیل  گری
390

کوچینگ
780

تحلیل گفتگو
1,100

مصاحبه عمیق
700

۵



بیشترین دغدغه هایی که ما از شرکت ها 
در سال ۱۳۹۹ شنیده ایم!

بـه دلیل تـقویت فـضای عـدم  قطعیت و سـرعـت گـرفـتن تغییرات در سـازمـان هـا شکاف گـفتگو بین •

دپـارتـمان هـا در بـه  ثـمر رسیدن کارهـا بیشتر شـد و شـرکت هـا اذعـان داشـتند که انـرژی بیشتری بـرای 

هماهنگ سازی دپارتمان ها با هم باید صرف  می کردند. 

میزان فـشار و اسـترس نـاشی از هـمه گیری و حجـم کاری در شـرکت هـا اثـر قـابـل تـوجهی بـر •

شکل گیری ابـهام در خـصوص انـتخاب سـمت و سـوی حـرکت داشـت، بـه شکلی  که افـراد در 

سـازمـان هـا کار بیشتری انـجام داده انـد امـا احـساس پیشرفـت نـداشـتند. حـفظ انگیزه و جهـت 

حرکت از دغدغه های تکراری بود که ما شنیدیم. 

بـا اینکه تغییرات قـابـل تـوجهی در شکل کار سـازمـان هـا شکل گـرفـت (مـثل دورکاری) امـا الـگوهـای •

مـدیریتی و پیشرفـت سـازمـان نـاشی از دانسـته هـای گـذشـته بـود. این مـورد سـرعـت واکنش 

شرکت ها به شرایط تازه را کند کرده بود. 

مـا از مـدیران بـه تکرار شنیدیم که رویکرد هـا 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 نگه داشت به بازنگری های جدی نیاز دارد.

۶



درس آموخته های ما از تعامل با سازمان ها 
چه بوده است و چه پیشنهاداتی داریم؟

۱- به روایت های جاری سازمان توجه کنید. 

۲- ظرف را بسازید و آن را نگه دارید. 

۳- معنای سازمان را دوباره تعریف یا مرور کنید. 

۴- آینده ریشه در فهم امروز دارد، نه دانسته های گذشته. 

۵- یادگیری در متن کار اتفاق می افتد، نه در کالس درس. 

۶- رویکرد مدیریت منابع انسانی را از کنترلی به طراحی مبتنی بر انسان تغییر دهید. 

۷- به خودتان به  عنوان منشاء شکل گیری رفتار نگاه کنید.

رویکردهـایی که در هـمرو و در پـروژه هـای تـوسـعه و تـحول سـازمـانی اسـتفاده می کنیم بیشتر مبتنی بـر 

درک روایت هـای سـازمـان، مـشاهـده ی رفـتارهـا در بـافـتار سـازمـان و شـناخـت دینامیک هـا اسـت که 

بـه شکل مسـتمر تغییر شکل می دهـند. بـه  همین دلیل عـمده ی پـروژه هـای مـا رونـدی خـطی نـدارنـد بلکه 

در هـر قـدم اسـت که قـدم بـعدی سـاخـته می شـود. این رویکرد بـه مـا کمک می کند که بـتوانیم در مـتن 

سازمان ها عمیق شویم و روندهای سازنده یا غیرسازنده را ببینیم. 

درس آمـوخـته هـایی که در این گـزارش آورده ایم از مجـموع تـعامـالت و گـفتگوهـایی اسـت که در 

سازمان هایی که با آنها کار می کنیم تکرار شده است. 

۷





۱- به روایت های جاری سازمان توجه کنید.

«واقعیت» در بین انسان ها با زبان ساخته می شود.  

مجـموع گـفتگوهـا، مـصاحـبه هـا و جـلساتی که بـا اعـضای سـازمـان هـا داشـته ایم بـرای مـا مـشخص 

می کند که در هـر مـقطع زمـانی در یک سـازمـان، مکالـماتی بین اعـضا بـه تکرار جـاری می شـود. این 

مکالـمات تکراری تـصویری از واقعیت آن مـقطع از سـازمـان را بـه دسـت می دهـد. مـا در پـروژه هـایمان 

به تکرار دیده ایم که اختالف روایتی که مدـیران ارشدـ در ساـزماـن باـ بخش هاـی دیگر دارندـ معـموال 

بـاعـث افـت عملکرد می شـود و بـه نـظر می رسـد دو گـروه جـدا افـتاده از هـم و در دو سیاره مـتفاوت 

زنـدگی می کنند که حـرف هـایشان بـرای هـم تـرجـمه نمی شـود. این دو گـروه در واقـع دربـاره دو واقعیت 

مـتفاوت صـحبت می کنند. تـوجـه داشـته بـاشید که مـا در درک واقعیت بـه دنـبال درسـتی یا غلطی 

واقعیت نیستیم بلکه بیشتر بـه آنـچه که اکنون هسـت تـوجـه می کنیم. آنـچه که اکنون هسـت، 

رفتارها و اقدامات را شکل می دهد. 

شنیدن و فـهم مکالـمات رایج بـه شـما کمک می کند تـا درک بهـتری از دغـدغـه هـای مـوجـود در سـازمـان 

داشته باشید. به  عنوان مثال: 

آیا تـعریف بـخش هـای مـختلف سـازمـان شـما از عملکرد بـه  شکلی هسـت که بـرآیند آن منجـر بـه •

نتیجه گیری شود یا منجر به افت عملکرد می شود؟ 

چقدر مکالمات فروش، تولید، پشتیبانی و دیگر قسمت ها یکدیگر را کامل می کنند؟ •

آیا مکالـمات جـاری در سـازمـان شـما بیشتر دربـاره ی چـگونگی بـه نتیجه رسیدن کارهـاسـت یا •

درباره چرایی انجام نشدن کارها؟ 

آیا مکالـمات جـاری در سـازمـان شـما بیشتر دربـاره  ی این اسـت که تیم هـا چـگونـه بیشتر بـا هـم •

هـماهـنگ شـونـد یا دربـاره ی اینکه بـرای کاهـش صـف کارهـای تیم خـودشـان از انـجام چـه کارهـایی 

ممانعت کنند؟

۹





۲- ظرف را بسازید و آن را نگه دارید.

تجـربـه مـا در تـعامـل بـا سـازمـان هـا نـشان می دهـد که عـمده ی مـسائـل، چـالـش هـا و تـفاهـم هـا در 

جـلسات پیش می رود. اغـلب این جـلسات در محیط کاری شکل بـرگـزار می شـونـد امـا اثـرگـذارتـرین آنـها 

در خـارج از محیط کار اتـفاق می افـتند. مـهم تـرین تصمیم هـا بـه طـور مـعمول در اتـاق جـلسات گـرفـته 

نمی شـود بلکه جـایی بیرون از سـازمـان اتـفاق می افـتد. آنـچه مـا امـسال بـه عـنوان یک تجـربـه ارزشـمند 

کسب کردیم ایجاد فـضای گـفتگویی خـارج از رونـد عـادی و روزمـره ی کار بـود. بـه عـنوان مـثال در یک 

سـازمـان بـا راه انـدازی بـرنـامـه ی بـوت کمپ گـفتگو از مـدیران دعـوت کردیم تـا از دیدگـاه خـود دربـاره ی 

آینده ی سـازمـان و دغـدغـه هـای جـاری صـحبت کنند. این گـفتگوهـا در فـضایی غیر رسمی شکل گـرفـت 

و سـبب شـد تـا مـدیران ارشـد و میانی سـازمـان از شـباهـت هـا و تـفاوت هـای روایت هـایشان و تـعاریف 

و درکی که از سازمان و شیوه ی انجام کارها دارند آگاه شوند. 

شکل دهی این جـلسات گـفتگو که بـر غیررسمی بـودن آن تـأکید می کنیم شـبیه کار سـفالـگری اسـت که 

کم کم و از هیچ ظـرفی را می سـازد، این ظـرف شکل می گیرد و آن را نـگه می دارد 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 پـروژه ای 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 می تـوانید این 

سوال را در چنین جلسه ای طرح کنید: 

فـرض کنید که در پـایان سـال ۱۴۰۰ مـا بـه هـمه ی اهـدافی که می خـواسـته ایم رسیده ایم. یک تـلفن 

وجـود دارد که بـا آن می تـوانید بـا آینده تـماس بگیرید. وقتی بـا خـودتـان در پـایان سـال ۱۴۰۰ تـماس 

می گیرید، خـود آینده شـما می گـوید چـه رویکردی داشـته اید یا چـه اقـدامـاتی انـجام داده اید که منجـر 

به رسیدن به آن نتایج شده است؟
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۳- معنای سازمان را دوباره تعریف یا مرور کنید.

رونـد سـریع تغییرات بـاعـث می شـود عـمده افـراد در سـازمـان هـا بـه شکل مسـتمر کار کنند. مـا امـسال در 

مجـموع پـروژه هـایی که داشـتیم بـا سـازمـان هـایی کار کرده ایم که رشـد چشمگیر داشـته انـد و در 

مقطعی دربـاره چـرایی کارشـان دچـار ابـهام شـدنـد. وقتی بـا مـدیران این سـازمـان هـا صـحبت می کردیم 

درک کردیم که آنـها بـه شکل مسـتمر این پـرسـش را می پـرسـند که این کارهـایی که بـا سـرعـت انـجام 

می دهیم برای رسیدن به چیست؟  

این پـرسـش حتی در سـازمـان هـایی مـطرح می شـد که اسـتراتـژی مشخصی داشـتند و مسیر 

تـوسـعه شـان شـفاف بـود. مـعنای وجـودی سـازمـان دربـاره این اسـت که چـرا یک سـازمـان وجـود دارد و 

به  واسطه ی حضورش چه ارزشی را در اکوسیستم خود خلق می کند. 

طـرح این پـرسـش می تـوانـد کمک کند تـا مـدیران و اعـضای سـازمـان رونـد خـود را مـرور کنند و 

فـعالیت هـایشان را دوبـاره تنظیم کنند. تجـربـه مـا نـشان داد در سـازمـان هـایی که در حـال گسـترش 

بـازار و خـدمـات و مـحصوالت خـود هسـتند طـرح این پـرسـش بسیار کلیدی اسـت، چـرا که در این 

سـازمـان هـا افـراد حجـم و فـشار بـاالی کار را تجـربـه می کنند و تـوجـه کردن بـه مـعنا بـه آنـها کمک می کند 

تا دوباره خود را در مرکز آنچه که باید باشند قرار دهند. 

بـر اسـاس تجـربـه مـان پیشنهاد می کنیم که در سـال حـداقـل دو بـار جـلساتی را شکل دهید که در آن 

دربـاره ی مـعنای سـازمـان و ارزشی که خـلق می کنید گـفتگو کنید و این گـفتگوهـا را بـه سـطوح مـختلف 

سازمان تسری دهید.
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۴- آینده ریشه در فهم امروز دارد، نه دانسته های گذشته.

هــمه گیری کووید - ۱۹ بــاعــث شــد تــا شکل کاری در بسیاری از شــرکت هــا تغییر کند. شیوه ی 

قـانـون گـذاری در شـرکت هـا، نـظام هـای کنترلی کار و مـواردی از این دسـت بـه راحتی بـا شکل گیری 

دورکاری اجباری زیر سوال رفت. 

مـا در تـعامـل بـا شـرکت هـا دریافتیم که اعـضای سـازمـان هـا کماکان می خـواهـند شیوه ی کنترلی گـذشـته 

را بـر شـرایط امـروز حـاکم کنند. در شـرایطی که مـا در یک نـرمـال جـدید زنـدگی می کنیم، پیش فـرض هـا 

و بـاورهـای گـذشـته ممکن اسـت کمکی بـه مـا نکند. در واقـع مـا تـالش می کنیم که امـروز و آینده را 

بـراسـاس تجـربیات گـذشـته شکل  دهیم در صـورتی که شـرایط هـمه گیری بـه مـا نـشان داد که بسیاری از 

پیش فرض های ما درباره ی کار می تواند زیر سوال برود. 

همچنین زنـدگی در عـدم قطعیت و ریتم سـریع تغییرات این پـرسـش را قـابـل طـرح می کند 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 می کنیم می خـواهیم چـه چیزی را در آن تغییر دهیم و چـرا؟ بـرای این 

تغییرات چه اقداماتی انجام می دهیم؟ فکر می کنیم این اقدامات ما را به چه نتایجی می رساند؟ 

بـا طـرح این پـرسـش می تـوانید آینده ی دور از دسـترس را تـبدیل بـه قـدم هـای امـروز کنید. همچنین 

می توانید نکات زیر را هم در نظر بگیرید: 

بـه وقـایع بـه عـنوان اتـفاق هـای خـوب یا بـد نـگاه نکنید بلکه بـه عـنوان پـدیده ای نـگاه کنید که شکل •

می گیرد و شما بر اساس آن پدیده و ویژگی هایی که دارد تصمیم به اقدام می گیرید. 

پیش فـرض هـای خـود دربـاره رونـد عـادی کار را مـورد پـرسـش قـرار دهید. دربـاره فـرایندهـا و •

رویکردهـای کاری خـود در بـخش هـای مـختلف این پـرسـش را بـپرسید که امـروز چـه شـرایطی وجـود 

دارد و مـا نسـبت بـه آن چـه تغییری در فـرایندهـا یا رویکردهـایمان می دهیم؟ (کاری که در گـذشـته 

انجام شده ممکن است در شرایط امروز دیگر قابل انجام نباشد.)

۱۵





۵- یادگیری در متن کار اتفاق می افتد، نه در کالس درس.

یکی از درخـواسـت هـای رایج از مـا دربـاره بـرگـزاری کالس هـای آمـوزشی مبتنی بـر مـهارت اسـت. 

بـه عـنوان مـثال شـرکت هـا بـرای حـل مـسائـل تـعاملی تصمیم می گیرنـد کالس مـهارت هـای ارتـباطی بـرگـزار 

کنند. آنـچه که مـا درک کرده ایم نـشان می دهـد که بـرگـزاری این نـوع از کالس هـای آمـوزشی اگـرچـه 

تـأثیرگـذار اسـت امـا منجـر بـه یادگیری عمیق نمی شـود. تجـربـه مـا نـشان می دهـد یکی از راه هـای حـل 

چـالـش هـای ارتـباطی این اسـت که بـه اعـضای سـازمـان کمک کنید تـا خـودشـان را در مـتن کاری ببینند 

که منجـر بـه چـالـش می شـود. اغـلب وقتی افـراد می تـوانـند خـودشـان را در مـتن کار ببینند، تغییرات 

بهـتری هـم می تـوانـند ایجاد کنند. بـه عـنوان مـثال طـرح پـرسـش هـا ی زیر می تـوانـد بـه افـزایش کیفیت 

تعامالت کمک کند:  

چه بازخوردی از تعامل و رفتار به خودشان می دهند؟  •

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 می شـود. پیشنهاد مـا این 

اسـت که در پـایان جـلسات چـند پـرسـش را بـرای شـرکت کنندگـان مـطرح کنید و پـاسـخ هـا را مسـتند 

کنید: 

تجربه شان از بودن در این جلسه چه بوده است؟ چه احساسی داشتند؟ •

فکر می کنند بـرای جـلسه ی بـعد چـه کاری را مـتفاوت انـجام خـواهـند داد که رونـد کار مـوثـرتـر پیش •

برود؟ 

در روند کار چه تغییری ایجاد می کنند که تیم ها بتوانند چابک تر با هم کار کنند؟ •

اگـر بـه شیوه ی گـروهی حـل مسـئله ی خـود نـگاه کنند چـه نکاتی را در این شیوه پـررنـگ می بینند و •

چه تغییراتی می دهند؟ 

سـپس در پـایان هـر جـلسه رونـد تغییرات دیدگـاه هـا را بـررسی کنید. از این طـریق می تـوانید بـه جـای 

کسب دانش به یادگیری عمیق اعضای سازمان کمک کنید.
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۶- رویکرد مدیریت منابع انسانی را از کنترلی، به طراحی مبتنی بر انسان  
     تغییر دهید.

وقتی بـا مـدیران و کارکنان سـازمـان هـا دربـاره تجـربـه شـان از تـعامـل بـا واحـد مـنابـع انـسانی سـوال 

می کنیم، بــه تکرار این مســئله را می شــنویم که مــنابــع انــسانی مسیر خــودش را می رود و بــه 

درخواست های ما توجه نمی کند.  

مـا درک می کنیم که مـدیران مـنابـع انـسانی کار سـخت و چـالشی دارنـد. آنـچه که مـا در سـال ۱۳۹۹ بـا 

تـوجـه بـه شـرایط پیش آمـده یادگـرفـته ایم این اسـت که مـدیریت مـنابـع انـسانی تـنها طـراحی فـرایند و 

قـانـون گـذاری نیست بلکه درک این مـوضـوع اسـت که این واحـد یک بـخش خـدمـت رسـان 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 پـرسـش گـر و مـشاهـده گـر بـاشـند. دیدن رونـدهـای رفـتاری و نیازهـایی 

که پدیدار می شود می تواند به طراحی خدمات و فرایندهای موثر کمک بزرگی کند.  

تجـربـه مـا در سـال گـذشـته در سـازمـان هـایی که بـا آنـها همکاری کرده ایم نـشان داد که اسـتانـداردتـرین 

فـرایندهـای مـدیریت مـنابـع انـسانی جـای طـرح پـرسـش دارنـد و اگـر 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 تجـربـه ی افـراد را بـررسی و بـازنـگری کنید. بـه عـنوان 

مـثال در فـرایند جـذب از زمـانی که یک کارجـو بـا سـازمـان شـما آشـنا می شـود تـا در جـلسه ی مـصاحـبه 

حـضور دارد و پـس از آن در انـتظار دریافـت پـاسـخ اسـت، دوسـت دارید چـه تجـربـه ای از سـازمـان شـما 

به دست آورد؟ 

وقتی این تجـربـه را بـررسی می کنید، چـه تغییراتی در فـرایند جـاری می دهید؟ نـقاط تـماس شـما بـا 

کارجوی مورد نظر چگونه باید تغییر کند؟ 

رفتار و شیوه ی تعاملی که از اعضای تیم منابع انسانی دیده می شود چه تجربه ای به او می دهد؟
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۷- به خودتان به  عنوان منشاء شکل گیری رفتار توجه کنید.

مـا بـه شکلی قـوی بـه مـدیران پیشنهاد می کنیم که وقتی بـه شکل گیری و بـروز الـگوهـای رفـتاری در 

سـازمـان یا تیم خـود نـگاه می کنند، بـه این نکته تـوجـه کنند که آیا آنـها بـا گـفتگو هـا یا اقـدامـاتـشان 

باعث بروز و گسترش آن رفتار شده اند یا نه. 

بـه عـنوان مـثال مـدیر ارشـدی، مـدیران زیر مجـموعـه اش را از ورود بـه جـزییات و نـدادن اختیار نهی 

می کرد و در عین حـال رفـتار خـودش بـا مـدیران زیرمجـموعـه اش بـه همین شکل بـود و در جـزییات 

ورود می کرد. همین رویکرد باعث می شد تا مدیران زیرمجموعه از این رفتار الگوبرداری کنند. 

مـا در مجـموعـه گـفتگوهـایی که در سـازمـان هـا داشـته ایم، مـتوجـه شـدیم نـقش شـوخی هـا و مـثال هـایی 

که مـدیران دربـاره سـازمـان یا تیم هـای خـود یا دیگر تیم هـا اسـتفاده می کنند اثـر قـابـل تـوجهی بـر 

شکل گیری رفتارها در سازمان  دارد. 

یک مـثال از این مـوضـوع گسـترش بـدبینی نسـبت بـه کل سـازمـان و دیگر تیم هـا در تیمی بـود که 

مـدیرش بـه شکل مسـتمر این گـفتگو را بـا اعـضا تکرار می کرد که دیگران در حـال ضـایع کردن حـق تیم 

مـا هسـتند و روابـط اعـضای تیم خـودش بـا دیگر بـخش هـا را محـدود کرده بـود. بـه طـور طبیعی این 

رفـتار نـاشی از محـرک هـایی در سـازمـان بـوده امـا راه حـل انـتخابی تـوسـط مـدیر بـاعـث شـده بـود که 

گفتگوهای حاشیه ای در تیم گسترش پیدا کند. 

در نـهایت بـه این نکته دقـت کنید که رفـتارهـای تکراری شـما بـه  عـنوان مـدیر بـاعـث می شـود که الـگوی 

رفـتاری تیم شکل بگیرد. بـه  همین دلیل وقتی می خـواهید رفـتاری را در تیم یا سـازمـان خـود تغییر 

دهید از تغییر رفتار خود شروع کنید. 
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بازگشت به اردیبهشت ۹۹

بررسی یک نظرسنجی از نقطه ی امروز



بیشترین اثـری که هـمرو در سـازمـان هـا می تـوانـد بـگذارد طـرح پـرسـش  اسـت. مـا هـرروز تـالش می کنیم 

بـه شکل مسـتمر مـدیران را بـا پـرسـش هـایی روبـرو کنیم که پـاسـخ بـه آنـها بـتوانـد بـه تسهیل و تـحول 

کارها کمک کند. 

در اردیبهشت سـال ۱۳۹۹ بـعد از گـذشـت سـه مـاه از اعـالم رسمی شیوع کرونـا در کشور و قـرنطینه  ی 

اولیه، مـا بـا همکاری شـرکت چـارگـون نـظرسنجی ای را دربـاره دغـدغـه هـای مـدیران دربـاره ی اثـرات 

شیوع کووید - ۱۹ بر کسب وکارها انجام دادیم. 

نـتایج این نـظرسنجی در آن زمـان بـرداشـتی بـود از آن مـقطع زمـانی و بـراسـاس تجـربـه ی آن زمـان. 

امـروز در پـایان سـال شمسی از شـما دعـوت می کنیم که این نـظرسنجی را از زاویه ای مـتفاوت نـگاه 

کنید و از منظر این پرسش ها آن را مرور کنید: 

اکنون که یک سـال از شـروع هـمه گیری کرونـا گـذشـته اسـت وقتی بـه این نـتایج نـگاه  می کنید چـه •

برداشتی دارید؟ 

این نتایج چقدر با پیش بینی هایی که در آن زمان داشتید همخوانی دارد؟  •

میزان نگرانی شما بعد از گذشت یک  سال دستخوش چه تغییری شده است؟•

طرح پرسش
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در مجموع ۷۶ سازمان در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

ترکیب سمت 
شرکت کنندگان در 

نظرسنجی

مدیرعامل
40%

معاون یا مدیر ارشد
43%

عضو یا رئیس هیئت مدیره
17%

تفکیک شرکت کنندگان بر 
اساس نوع مالکیت

نیمه خصوصی
12%

دولتی
5%

خصوصی سهامی عام
9%

خصوصی سهامی خاص
74%

۲۴



23.38% سایر خدمات

20.78% خدمات عمرانی و ساختمانی

15.58% خدمات یا محصوالت صنعتی

14.29% سایر تولید

7.79% خدمات مالی، بیمه و بانکی

6.49% ICT تولید یا ارائه خدمات نرم افزاری یا حوزه ی

5.19% خدمات یا محصوالت خوراکی

2.6% خدمات یا محصوالت آرایشی و بهداشتی

2.6% شرکت های سرمایه گذاری

1.3% خدمات یا محصوالت چندرسانه ای یا سرگرمی

تفکیک اندازه 
سازمان های 

شرکت کننده در 
نظرسنجی

۱۰۰۰ نفر به باال
6%

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر
5%

۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر
26%

۵۰ تا ۱۰۰ نفر
23%

۲۰ تا ۵۰ نفر
21%

کمتر از ۲۰ نفر
18%



حوزه فعالیت شرکت کنندگان

طول عمر 
سازمان های 

شرکت کننده در 
نظرسنجی

کمتر از ۵ سال
18%

بین ۵ تا ۱۰ سال
21%

بین ۱۰ تا ۲۰ سال
29%

باالی ۲۰ سال
32%

وضعیت صادرات و 
واردات

هیچ کدام
52%

صادرات و واردات داریم
22%

واردات داریم
19%

صادرات داریم
6%
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سرعت واکنش شرکت خود را به شرایط کرونا چطور ارزیابی می کنید؟

نگرانی شرکت کنندگان از 
اثر کرونا بر کسب وکار

کامال نگران هستم
31%

تا حدودی نگران هستم
62%

نگرانی ندارم
6%

بیشترین تکرار برای دالیل نگرانی: 

کاهش درآمد های شرکت. •

سالمت پرسنل شرکت. •

 حفظ کسب و کار در شرایط فعلی و بعد از دوران قرنطینه. •

کم ترین تکرار برای دالیل نگرانی: 

سالمت خودم و افراد خانواده. •

گسترش ویروس. •

 شرایط درمان خودم یا افراد خانواده در صورت ابتال.•

%۱۴ کند و تا حدی کند. •

%۵۶ تا حدی سریع یا خیلی سریع. •

به طور تقریبی ۳۰% (متناسب با شرایط میزان شیوع). •

%۵۲ شـرکت هـایی که سـریع و خیلی سـریع واکنش داشـتند شـرکت خـصوصی سـهامی خـاص •

بودند و ۱۹% دولتی یا نیمه دولتی. 

%۷۲ کند و تا حدی کند هم خصوصی سهامی خاص بودند.•
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  از چه طریقی دستورالعمل ها یا فعالیت های مناسب
 جهت  حفظ کسب و کار خود را دریافت می نماyد؟

بیشترین تکرار پاسخ ها: 

همفکری یا صحبت با همکاران یا رقبای فعال در فضای کسب و کار. •

جلسات مشاوره عمومی یا خصوصی مشاوران داخلی. •

سایت های اقتصادی یا کسب و کاری فارسی زبان. •

کمترین تکرار پاسخ ها: 

سایت های اقتصادی یا کسب وکاری غیرفارسی. •

افراد متخصص یا کانال های تخصصی در شبکه های اجتماعی.•

%65 روش مشخصی برای بازاریابی نداشتند و 14% روش های بازاریابی خود را تغjر نداده اند. 

%44 تبلیغات آنالین را افزایش داده اند (شبکه های اجتماعی و آنالین). 

%12 تبلیغات محیطی را کاهش داده اند.

استراتژی بازاریابی در دوره ی کرونا
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سه پاسخ با بیشترین تکرار: 

زنجیره تأمین، تأمین مواد اولیه (داخلی و خارجی). •
فروش. •
افزایش هزینه ها. •

سه پاسخ با کمترین تکرار: 

ارزیابی ندارم. •
تأخیر در سرمایه گذاری های جدید. •
کاهش نقدینگی.•

%32 بین 10 تا 40 درصد کاهش را پیش بینی می کنند. •

%46 تغjر نخواهد داشت یا کمتر از 10% کاهش.•

پیش بینی تغ{ر درآمد تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط شرکت کنندگان

 به  نظرتان بیشترین آسیبی که کرونا به کسب وکار شما وارد می کند 
در چه حوزه ای است؟
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سه اقدام پر تکرار: 

ارائه ماسک. •

ارائه دستکش. •

تب سنجی. •

سه اقدام کم تکرار: 

همفکری با کارکنان جهت یافتن گزینه مطلوب. •

ارائه خدمات مشاوره روانی جهت کاهش استرس. •

شیفت بندی ساعت کاری جهت فاصله گذاری بهتر.•

آیا در کسب وکار شما امکان دورکاری وجود دارد؟

فقط 4% گفته اند 100% امکان دورکاری وجود دارد. 

%33 گفته اند کمتر از 10% از کارکنان امکان دورکاری دارند. 

%53 پاسخ داده اند که بین 10 تا 60% شرکت امکان دورکاری دارند.

اقداماتی که در این مدت برای کارکنان خود انجام دادید چه بوده اند؟ 
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پنج چالش اصلی: 

 نگرانی از کیفیت کار. •

انجام به موقع وظایف. •

 شیوه ی تعامل افراد و مطلع بودن از جریان کارها. •

حفظ امنیت اطالعات •

نگرانی از میزان ساعت کار مفید در منزل •

حداقل نگرانی: 

 عدم وجود ابزارهای الکترونیکی مناسب برای مدیریت کارها.•

مهم ترین نگرانی شما برای دورکاری پرسنل چیست؟

ابزارهای مورد استفاده در شرایط دورکاری

ابـزارهـای مـدیریت جـلسات شـامـل تـقویم و ویدئـو کنفرانـس و همچنین ابـزارهـای مـدیریت کارهـا و 

مدیریت پروژه کم استفاده ترین ابزارها در آن زمان بوده اند.

پیام رسان ها بیشترین استفاده را توسط شرکت کنندگان داشته اند.
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  به نظر شما جهت بهبود فضای کسب وکار با توجه به
شرایط کرونا چه سیاست هایی از دولت الزم است تغ{ر یابد؟

%65 خواهان تغjر قوانین مالیاتی. •

%55 خواهان تغjر قوانین کار و بیمه پرسنل. •

%46 معتقدند تغjر مجوزهای کار و سهولت کسب و کار. •

%32 متقاضی تغjر در قوانین واردات. •

%27 متقاضی تغjر در قوانین صادرات.•

  برای حمایت از کسب وکارها
کدام یک از موارد زیر را پیشنهاد می دهید؟

%76 متقاضی تاخیر در پرداخت بیمه یا مالیات. •

%67 خواستار ارائه تسهیالت بانکی. •

%32 درخواست تسریع در پرداخت مطالبات دولتی. •

باقی گزاره ها کمتر از 20% متقاضی داشتند.•
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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 هـمه گیری پـدیده ای نـو بـود را بـا امـروز مـقایسه •
می کنید، چـه تـفاوتی پیدا می کنید؟ این تـفاوت بـاعـث می شـود امـروز و بـرای سـال جـدید 

چه رویکردی داشته باشید؟ 

چـه مـواردی را در آن زمـان در کسب وکار خـود ریسک می دیدید و امـروز مـتوجـه شـده اید •
که ریسک نبوده و برعکس؟ 

بـا تـوجـه بـه شـرایط اقـتصادی پیش  رو ادامـه ی شـرایط هـمه گیری چـه رویکرد مـتفاوتی در •
سـال ۱۴۰۰ نسـبت بـه سـال ۱۳۹۹ خـواهید داشـت؟ این تـفاوت منجـر بـه چـه اقـدامـاتی 

می شود؟
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«ایجاد آینده مـثبت از گـفتگوی انـسانی آغـاز می شـود. 
سـاده تـرین  و قـدرتـمند تـرین سـرمـایه گـذاری ای که 
هـر یک از اعـضای یک جـامـعه یا یک سـازمـان می تـوانـد 
انـجام دهـد این اسـت که بـا افـراد دیگر شـروع بـه 

گفتگو کند.» 

ویلیام گریدر



ارزش های همرو



جستجوی ارزشمندی ها 

مـا بـه کسب وکارهـا بـه عـنوان مجـموعـه ای از مشکالت نـگاه نمی کنیم بلکه آگـاهیم که هـر سـازمـان نکات 

ارزشـمندی دارد که آن را از گـذشـته تـا امـروز تـوسـعه داده اسـت. مـا در پـروژه هـا تـأکید زیادی بـرشـناسـایی 

نیروهـای زنـدگی بـخش سـازمـان هـا داریم و تـالش می کنیم در طـراحی مسیر تغییر کسب وکارهـا بـه تـمام 

مواردی که در آن سازمان ارزشمند است توجه کنیم و این ویژگی ها را در مسیر تازه به  کار بگیریم.

هم آفرینی 

مـا بـاور داریم که نـتایجی که در تـعامـل بـا مشـتریان خـلق می کنیم تجـربـه ی مـشارکتی اسـت. مـا عقیده 

نـداریم که هـمه چیزدان هسـتیم و می تـوانیم تـمام مـسائـل را حـل کنیم امـا بـاور داریم که حـل مـسائـل بـا 

گـفتگو و مـشارکتی که بین مـا و مشـتریانـمان شکل می گیرد اتـفاق می افـتد. هـم آفـرینی بـه مـعنای خـلق 

مشترک است و حل مسائل سازمانی به این رویکرد نیاز مبرم دارد.

عبور از خود 

در پـروژه هـا، اقـدامـات و تـعامـالت مـوضـوع مـا نیستیم بلکه شـما هسـتید. معیار مـوفقیت مـا آنـچه که مـا 

بـه دسـت می آوریم نیست بلکه آن چیزی اسـت که بـاعـث مـوفقیت شـما می شـود. در هـر پـروژه تـالش 

می کنیم تـا معیارهـای مـوفقیت مـخاطـبان اصلی مـان را شـناسـایی کنیم و در جهـت تـحقق آنـها قـدم 

برداریم.

نتیجه گرایی 

مـا آگـاهیم که در حـوزه ی مـشاوره می تـوان حـرف هـای خـوب زد و نتیجه نـگرفـت. امـا از ابـتدای پـروژه هـا 

تـالش می کنیم تـا نـتایج مـورد انـتظار را شـفاف کنیم و تعهـدمـان بـه خـودمـان و مشـتریانـمان این اسـت که 

در اجـرای راهکارهـا تـا حـصول نتیجه ی مـلموس کنار آنـها بـایستیم و تـنها بـه مـباحـث تـئوری بـسنده 

نکنیم.



تئوری ها و رویکردها



جسـتجوی ارزش هـا یا Appreciative Inquiry  یک فـلسفه و مـتد بـرای ایجاد تـحول مـثبت اسـت. 

این رویکرد بـر اسـاس این فـرضیه شکل گـرفـته اسـت که سیستم هـای انـسانی، تیم هـا و سـازمـان هـا در 

جهـت چیزی که بـر آن مـتمرکز می شـونـد و جسـتجو و گـفتگو می کنند حـرکت می نـمایند. الزمـه ی 

رویکرد جسـتجوی ارزش هـا مـطالـعه ی دالیل مـوفقیت انـسان هـا، تیم هـا و سـازمـان هـا اسـت؛ در زمـانی 

 که بهـترین عملکرد را از خـود نـشان می دهـند. پیش فـرض این رویکرد این نیست که انـسان هـا، 

تیم هـا و سـازمـان هـا هـمواره از خـودشـان مـوفقیت بـروز می دهـند. این رویکرد بـر اسـاس تحقیقات 

انـجام شـده و تجـربیات شکل گـرفـته ثـابـت می کند که افـراد زمـانی یاد می گیرنـد و سـازمـان هـا زمـانی 

تغییر می کنند که تـمرکزشـان را بـه سـمت گـفتگو دربـاره ی نـقاط قـوت و الـگوهـای مـوفقیت و کشف 

هـویتشان در زمـان مـوفقیت سـوق می دهـند. بـر همین اسـاس جسـتجوی ارزش هـا افـراد را دعـوت بـه 

گـفتگو دربـاره ی تـوانـمندی هـای فـردی و گـروهی و رویاهـا و آروزهـا می کند و کمک می کند آنـها 

فرصت ها و برنامه های همکاری برای شکل دهی آینده ی مطلوب را کشف کنند. 

جستجوی ارزش ها 
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تـئوری یو یک فـلسفه و در عین حـال نـوعی مـتدلـوژی بـرای تغییر در سیستم هـای انـسانی اسـت. این 

تــئوری کمک می کند تــا مــا بــرای ایجاد تغییر یک ســفر را آغــاز کنیم. ســفری که از درون شــروع 

می شود و به دنیای بیرون می رسد. 

در تـئوری یو مـا نـگاه خـود را از گـذشـته، پیش فـرض هـا و قـضاوت هـا بـه سـمت دیدن کل و شنیدن 

واقعیت هـا مـعطوف می کنیم و بـا لـمس کردن خـود و رسیدن بـه قـصد واقعی می تـوانیم بـه آینده ی 

مـحتمل مـتصل شـویم و اجـازه دهیم تـا ایده هـا و فـرصـت هـای پیش  رو راهـنمای مـا در ایجاد تغییر 

بـاشـند. تـئوری یو بـه افـراد و سـازمـان هـا کمک می کند تـا در مسیر رسیدن بـه مـوقعیت هـای تـازه خـود 

را تغییر دهند و به مرتبه ای تازه از بودن برسند.

تئوری یو
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مـا بـرای اینکه مـعانی فـعالیت هـای گـروهی از افـراد را مـتوجـه بـشویم از رویکرد مـردم نـگاری اسـتفاده 

می کنیم. اگـر سـازمـان هـا را متشکل از گـروه هـای انـسانی و یا واحـدهـای اجـتماعی بـدانیم که بـرای 

مـدتی طـوالنی بـا یکدیگر مـعاشـرت دارنـد و دارای فـرهنگی مشـترک هسـتند، می تـوانیم بـا اسـتفاده از 

رویکرد مـردم نـگاری بـه تـوصیف و تفسیر الـگوهـای ارزشی، رفـتارهـا، بـاورهـا و زبـان مشـترک 

آمـوخـته شـده ی آنـها بـپردازیم. از طـریق مـشاهـده، مـصاحـبه هـای عمیق دربـاره تجـربـه هـای افـراد و 

مـعنایی که بـه این تجـربـه هـا می دهـند بـه آنـچه افـراد در عـمل انـجام می دهـند و دالیل انـجام آنـها 

پی می بریم. 

انسان شناسی
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