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فرسوده  یامروز رانیدر حال انقراض است. مد یسنت تیریمد    
 ریرا به مد  یتخصص  یشغل  یهاگاهیجا  زیاند و کارکنان تازه کار نشده

 .دهندیم حیشدن ترج

با  Ipsos و  BCG است که توسط یقاتیتحق جهیموارد نت نیا
 5در هستند  ریآنها مددرصد  30که کارمند  5000از  ینظرسنج

 .استکشور مختلف به دست آمده

شغل آنها از چندسال  کنندیفکر م رانیاز مد درصد 81اکنون هم  •
 .استتر شدهگذشته سخت

 .بمانند یخود باق یتیریدر شغل مد خواهندینمدرصد  63 •

 نیاز ب ندهیسال آ 5در  یتیریمد یهاهیدرصد باور دارند که ال 37 •
 .د رفتخواه

عالقه دارند که  ستندین ریکه مد یدرصد از کسان 9فقط و  •
 .رشوندیمد

 
1 Agile 

 نیکه ا  دییگویم  دیگزارش را ببن نیا  یاز شما وقت  یبرخ  احتماال 
 یلیکشور ما خ طیاگر درست هم باشد با شرا یموضوع حت

از  یدر بعض رشوند،یمد خواهندیهمه م  رانیمتفاوت است، در ا
 شود، یرتبه چقدر تالش م  کی  یحت  یارتقا عمود  یها براسازمان

همراه با انجام  یحتها ممکن است وقت یلیکه خ ییهاتالش
ها حالت چقدر سازمان  نیدر بهتر  دیباشد و شا  یاخالق  ریغ  یکارها

 نهیهز یتیریمد یهاسمت یبرا ستهیانتخاب افراد شا یبرا
 شنهادیموضوع مهم و با ارزش است. اما پ نی. پس اکنندیم
که ما در   دینکته توجه کن  نیو به ا دیمقاله را تا آخر بخوان  کنمیم

 ی هاسازمان . میکنیصحبت م ییهاسازمان جورخصوص چه 
   !1چابک 

از  یادیسهم ز یرقابت ندهیدر آ میکنیکه فکر م ییهاسازمان
را به خود اختصاص خواهند داد. و اگر  یامروز یهاسازمان
 یرانیا یهادر سازمان یکنون طیرا با شرا لیتحل نیا دیخواست

 یسازادهیکه در پ دیبرو ییهاحداقل سراغ سازمان دیکن سهیمقا
چند  و یمیساختار ت لیاز قب یهستند و الزامات شرویمتد چابک پ

 .اندکرده یسازادهیو ... را پ یافهیوظ

که االن   یزیاست و چدر دهه گذشته رخ داده  یانیم  تیریمد  بحران
 یهاموضوع است که مدل نیشناختن ا تیمتفاوت است به رسم

خواهد داد.  یرو یقابل توجه ینیگزیو جا روندی م نیموجود از ب
 دار یمحور پد یفناور یهاچابک که در استارتاپ یکار یکردهایرو
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باز  زیبزرگ ن یهااز سازمان یاریساند امروز راه خود را به بشده
دادن در حال نشان یسازمان یالگو کیاند و به عنوان کرده 
  .هستند یدیجد یهالیپتانس

چابک هستند اما  کردیکردن روها در حال تجربه از سازمان یاریبس
بزرگ را تجربه   اسیآن در مق  یسازادهیاستقرار کامل و پ  یتعداد کم

 یطراح یراه چندساله برا یها هنوز در ابتدااز آن یاریاند. بسکرده 
و توسعه هستند؛  یو رهبر یشغل ریمس ،یتیریمد یهامجدد نقش

 یسنت تیریو مد سمیلوریدر خصوص مرگ ت هیاول یاما بازخوردها
 .دلگرم کننده است

را  شانیکارها خواهندیاست که آنها م نیا نجایا یاصل پارادوکس
 .هستند  رییتغ  نیاز آنها فعاالنه به دنبال ا  یدهند، اما تعداد کم  رییتغ

از آن سرگردان هستند.   یگریو تولد نوع د  یمرگ مدل سنت  نیب  آنها
 یساعت در هفته برا 4کمتر از  رانیمد دهدینشان م هاینظرسنج

 رییتغ کی جادیا یزمان برا نیو ا کنندیزمان صرف م ر،ییتغ نیا
 یفن یهامهارت خواهندیم ندیگویم رانی. مدستین یبزرگ کاف

حال در  نیبروز باشند با ا یو همکار رتباطخود را بهتر کنند و در ا
که به آنها امکان  یاز موضوعات یآموزش و توسعه شغل یهابرنامه

 تیدر مورد حما نی. اکنندیاستفاده نم دهدیشدن م ترکیاستراتژ
 کیبه طور مثال تنها  کندیاز آموزش و توسعه هم صدق م یمال

مقدار به  نیا کنندیم افتیدر یشغل مسیر نگیکوچ رانیسوم مد
 .درصد است 17طور خاص در فرانسه 

نوسانات   ،یسازیجهان  لیکسب و کار که به دل  یهایدگیچیپ  شیافزا
 دیجد  نیشده است منجر به وضع قوان  جادیا  یفناور  راتییبازار و تغ

 شود، یم  ادیز  هایدگیچیکه پ  ییشده است. از آنجا  انیتوسط کارفرما
که  کنندیبدون هدف صرف م یهاتیفعال یرو یادیکارکنان زمان ز

ها مشتاق هستند کار آن کهیدر حال شودیم ارمانع از انجام ک

 یبه اندازه کاف توانندیها هم نمخودشان را انجام دهند. سازمان
که همه احتماالت ممکن را پوشش  یبه شکل سندیدستورالعمل بنو

 یهایدر تکنولوژ  یینما  راتییتغ  لیموضوع خصوصا به دل   نیدهد. ا
 .است تالیجید

 ریگ یرقابت یهایبندتیکلمه در وسط اولو یواقع یبه معنا رانیمد
باشد.  تیفیمقرون به صرفه اما با ک دیاند. محصوالت باکرده 

در  رانیمد شتریباشند. ب خطریکارآمد اما ب یدیتول یهاکارخانه
 یسازآماده  ،یبه روز رسان  یزمان خود را برا  شتریاند بگفته  ینظرسنج

و  کنندیصرف موانع صرف م یبرا یها و هماهنگه یگزارشات و ارا
 !خودشان میت ای یچهارم زمان را با مشتر کیکمتر از 

 یدگیچیخودشان، در خط مقدم پ میحل مساله با ت یبجا هاآن
وجود  ازهاین رهیکه در زنج یادیحال موضوعات ز نی. در اجنگندیم

 ببرند. شیپ توانندیدارد را نم

 

 نجات   یچابک برا   حلراه 

کنند  دایپ یبه تنوع و تجربه دسترس دیها بارونق امروز، شرکت یبرا
 لیتشک یافهیچند وظ یهامیت دیبا یهوش جمع نیمهار ا یو برا

مختلف آزاد هستند.  یکردهایرو یریبکارگ یکه برا ییهامیدهند. ت
حال  نیدهند. در ع لیتشک یاستارتاپمیها صدها تاست آن ازین

کنند که هدفمند  تیریمد یرا به شکل میت لاستقال دیها باشرکت
انداز چشم جادیرا با ا نکاریچابک رهبران ا یهاباشند. در سازمان

انجام  میت یها براکردن اهداف و چهارچوب روشن و مشخص
کار خود را بکند.  میت دهندیو اجازه م روندی. پس عقب مدهندیم

در  یهمبا رهبران نقش م یبه عنوان مثال جلسات اختصاص
و رفع موانع  میت یهمراه یکردن چهارچوب مناسب برافراهم
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خوب باشند.   یالگو  کیرکت کننده و  مشا  دیدارند. آنها با  کیبروکرات
 .است یرهبران ضرور نگیدر اغلب موارد کوچ

 یطیدر مح هامیت دهدیچهارچوب است که اجازه م کی چابک 
 یهامهارت یمیهر ت الده یمستقل و همسو شکوفا شوند. به شکل ا

را دارد.   یخروج سیحل مشکالت خودش و ارائه سرو یالزم برا
اما مصمم به گرفتن   یهستند آنها تجرب  یافهیمعموال چند وظ  هامیت
به محل   یمختلف  یهارا به روش  لاصو  نیها اهستند. سازمان  جهینت

 .آورندیکار خود م

   است. نقش چه و چطور شده   داری پد   ینقش رهبر  2  ط ی شرا   نی ا   در 
(How & What)؟ 

کار به صورت چند   نیکار کند و چطور ا  یزیچه چ یرو  دیبا  میت  کی
 شود؟یانجام م یافهیوظ

 یهماهنگ ای یاز نقش دستور شتریب اریبس رانیمد یتیحما نقش
است. به طور مثال  ندیناخوشا یفعل رانیمد یکه برا یزیاست. چ

اند به ها موافق نبودهرا که با آن یماتیتصم رانیمد یدر نظرسنج
 یهامیاند. اما رهبران تخود اعالم کرده یتینارضا نیعنوان باالتر

 .جنس را ندارند نیاز ا  یتیکابه طور معمول ش چابک

با  یمهم یهارهبران بحث ،یمیاز چهارچوب کار ت یعنوان بخش به
 هایبندتیو اولو یاستراتژ یدر مورد اجرا هامیرهبران و ت ریسا

 جادی ا ییدستورالعمل، همسو جادیا یها بجاآن یهاتیدارند. فعال
را که کارکنان  ییهاتیحال مدل چابک فعال نی. در همکندیم
 جادیا یبرا میکمک به ت لیهستند از قب اهبه دنبال آن ندیگویم

را  یلیپتانس جهیدر نتو  کندیم تیها را تقوو توسعه مهارت ندیفرا
 !شوند ریمد خواهندینم ریمد ریکه افراد غ کندیفراهم م

 یهادر سازمان یرهبر دیکه نقش جد دهدیما نشان م قاتیتحق
  را یهستند ز یخواستن دیافراد جوان و کارکنان جد یفقط برا چابک

خود کار،   یرو ،یاسیس یهایو باز یدهگزارش یبجا تیموقع نیا
 .تمرکز دارد نگیتخصص و کوچ

 ریرا در مس یجذاب یهانیگزیجا چابک یهاکامل، سازما ریتصو در
حرکت در  دهندیها اجازه مآن دهند،یم شنهادیپ تیریرشد مد

 قیتشو آن را و ردیبه صورت آرام صورت گ یشغل ریمس یراستا
ارزش داده  یکارشناس لیاز قب یتیریمدریغ یهاتی. به موقعکنندیم
از  یتیریبا مشاغل مد یمشابه لینسپتا هاتیموقع نیو ا شودیم

 .شدن و پاداش گرفتن دارند دهینظر د

 

 خلق دوباره  ت، ی ر ی مد 

 توانیرا م چابکساختار  کی. ستیدارو ننوش کیچابک  مدل
ها طول بزرگ معموال سال  یهاکرد اما در سازمان  جادیا  عینسبتا سر

فراتر از چند ترفند در   یمستقرشود. اجرا  یتا به شکل موفق  کشدیم
دارد و  ازین یدیجد یسازمان ییبه مدل اجرا یمورد توسعه و رهبر

و کارکنان که به سبک  رانیمد نکهیا یاالزم است بر یکار سخت
 .راه کرد نیاند را وارد اعادت کرده یخاص
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 کنندیشروع م  چابکسازمان    کیخود را در    یشغل  ریکه مس  یافراد
 ازی. اما زمان و آموزش نشوندیجذب م یبه راحت یبه صورت عموم

 .کار کنند یخود به راحت دیدارند تا در نقش جد

ساله عادت به نظارت بر کارکنان دارد. ممکن است   45مهندس     کی
 یدهد به صورت رییروش خود را تغ یمشکل داشته باشد تا به شکل

 یگریزمان را به مرب کارکند و نصف میکه نصف زمان خود را با ت
 .تر بپردازدمهندسان کم تجربه

 هامیت کنندیها به سمت چابک بودن حرکت مسازمان یوقت
  یرانیبه نسبت مد شوند،یم لیکار متما دیبه مدل جد عتریسر

 رییتغ  تیریمد  کیکه نگران از دست دادن قدرت خود هستند. با  
احساس ممکن است زودگذر  نیا ،یگریآموزش و مرب ،یقو

خود  یفعلسهولت در مشاغل  لیاکنون به دلباشد. آن ها هم
ها فرصت داده شود و آموزش و گرفتار هستند. اگر به آن

 کی. در شوندیم لیتبد چابککنند به رهبر  افتیدر نگیکوچ

و   روزهمین  یهادر کارگاه  رانیبود مد  رییتغ  نیشرکت که در حال ا
و  میت ییسوهم یشرکت کردند و رو نگیکوچ یجلسات فرد
تمرکز کردند.   هانیدر تمر  ردها همراه با گرفتن بازخوشناخت گپ

 .وجود دارد رییبه تغ ازیها آنها را متقاعد کرد که نکارگاه نیا

و  هاسکیر رشیپذ یها ابزار و اعتماد به نفس برابه آن نگیکوچ
متعهد  هامیهمه ت نانیاطم یرا داد. برا دیتجربه کردن رفتار جد

 نیخود شرکت کنند. دادن ا  میهمراه با ت  چابکشدند که در مراسم  
و تمرکز   دهدیم  شیرا افزا  یبعد  یهایریگیتعهد در جمع احتمال پ

کرده و  رییروزانه تغ یهاعادت شودیباعث م سممرا نیتکرار ا یرو
 .ر شروع شودرفتا دیشکل جد

روند.  شیپ توانندیحد م نیو توسعه فقط تا ا یرهبر یهابرنامه
را  ییهامشوق دیبا (HR) یمنابع انسان یندهایفرا نیعالوه بر ا

 چابک یهاسو با ارزشعملکرد افراد هم تیریفراهم کند که مد
استعداد  تیریکند و مد تیرا تقو یدرون یهاانجام شود. مشوق 

 .شوند یبازنگر یریپذو جامعه  یشغل ریمس
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 شوندیم قیکارکنان تشو ینمونه در روز اول کار کیمثال در  یبرا
بودن   ریپذتیو مسئول  یرندگیادگی  ،یتا شعار سازمان شامل کنجکاو

  .رندیادبگیرا 

 یاند، خروجچابک مهاجرت کرده  کردیکه به رو  یبزرگ  یهاسازمان   در
 یافهیچند وظ یهامیاست. کارکردن در تآمده دیپد داریو پا یواقع

دهد. االن زمان آن  یرا تحت الشعاع قرار م میت ریاغلب نقش مد
  را یز کندیکار م یچابک بودن تا حدود میده صیاست که  تشخ

 .کندیم داریرا ب یهمکار تیتقو یبرا رانینهفته در مد لیپتانس

  :منبع

The End of Management as We Know It 

(BCG) 

Beauchene and Molly Cunningham (MAY 

20, 2020 By  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی منابع انسان   ت ی ر ی مد   ی تخصص   ی آکادم 

 که   کند ی ها کمک م سازمان   به 

سازمان  یآزموده شده، منابع انسان یهاراه حل یریبه کارگ با
سازمان خود  کیبه اهداف استراتژ یابیدست یخود را در راستا

 .ندینما تیریبهتر مد

 

 که   کندی افراد کمک م   به   

 یمنابع انسان  تیریدر حوزه مد  شیخو  یو مهارت تخصص  دانش
 ریگوناگون توسعه داده و مس یهارا با استفاده از ابزارها و روش

 .ندینما میرا ترس شیخو یاحرفه

 های آموزشی غیر حضوری مدیریت منابع انسانیمعرفی دوره

 آموزش از طریق منتورینگ
 های سازمانیآموزش

 ه توسعه مدیرانبرنام
  

                   26768266  

       rmacy.irwww.h 
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