
 

 

 يو شناخت ابعاد مختلف جامعه برون سازمان يت منابع انسانيريمد
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 پور ييترجمه: احمد فنا

از همکارانش است کهه  يکيمشاوره در مورد نحوه برخورد با  يمتقاض يات اجرائير عمليد، مديآيزنگ تلفن به صدا درم

از تداوم مشکالت مربوط  يتلفن، معاون گزارش يداشته است. به محض گذاشتن گوش رين هفته تأخين بار در ايسوم يبرا

 دهد.يع دارد، ارائه ميو اقدام سر ياز به بررسيکه ن يگاه سرپرستيبه جا

بها  يد و درباره علت اتفاق هفته گذشته که دو نفر از کارکنان بحث و مشاجره سختيخواهد به اتاقش برويس ميسپس رئ

    سهازمان يانسهان يرويهک نياسهترات  يزيرر پروژه برنامهيبازگشت متوجه گزارش مد د. دريح دهيند، توضگر داشتيکدي

 زتان منتظر اعالم نظر شماست.يم يست رود که مدتهايشويم

ها و اقدامات هماهنهگ و همسهو بها اههدا  د طرحيبا يت منابع انسانيريمتذکر شده که مد يادر نامه ير ارشد اجرائيمد

کرده است که داشتن تعامل و ارتبهاط خهوب بها کارکنهان و  يادآورياجرا آماده کند. او  يو براد سازمان را تعريف يجد

ن يدارنهد و بها  نه ياديهشود که کارکنان احساس کنند، احترام زيآنان باعث م يبرامتناسب  يآموزش يهابرنامه ياجرا

 ابد.ييو ترک سازمان کاهش م يجائنرخ جابهشتر و يآنان ب يسازمان يو دلبستگ يور، بهرهياحساس

ها ممکن است وقهت از آن يهاست که برخسازمان يران و مسئوالن منابع انسانياز مشغله روزمره مد يهائموارد باال نمونه

، بهه عنهوان يتکرار يهان نوع  الشياز ا ياديط کار و با وجود حجم زيتوان در محيرد. اما  گونه مياز آنان را بگ ياديز

ن کهه يهدارد بهه ا ين کهار بسهتگيه. اپرداخت يانسان يروين ياساس يها الش يا به رشد خود و راهبريک متخصص پوي

د يههها باکننهد. آن ينهيارزش آفر يداخل يو فشارها يرات برون سازمانييدر مواجهه با تغ  گونه متخصصان منابع انساني

ر نحهوه يهکننهد. نظ ينهيش بيهها پهآن يمناسب را برا يو ساز و کارها يآترا رصد کرده و روند تحوالت  يرونيتحوالت ب

د شهرکت، يهجد ين استرات يدر تدو يرونيبتحوالت  يري،  گونه به کارگيد سازمانياست جديو س يک خط مشي ياجرا



ت يريبه مهدد مربوط يجد يارهايها و معن شاخصييا و تعيموضوع جبران خدمات و مزا يد برايجد يهااده کردن طرحيپ

 عملکرد.

 يهاق جنبههيهدق يو بررسه يابيارز يهاق و توسعه مهارتي، تعميع روند تحوالت خارجيسر ينيش بيلزوم رصد کردن و پ

 يخها  بهرا يان برنامههيتواننهد در تهدويرامون سازمان ميپ يطيو مح ي، حقوقيکي، تکنولوژي، اجتماعي، اقتصادياسيس

 داشته باشند. يد سازمان نقش اساسيجد يهاشيها و گرايريگجهت يابيارز

درون  يههاها و قوتضهعف اسهت کهه بهر SWOTک، همان مدل ياسترات  يابيک ارزي يو اجرا يراهبر يبرا يسنت ابزار

تها فقهط  يد اسهت ولهيهمف SWOTکند. اگر  ه مدل يد ميتأک يبرون سازمان يدهايها و تهدن فرصتيو همچن يسازمان

ط بهرون ياز محه يشتر عوامل ناشيو توجه ب يتواند به بررسيکه م يانهيکند. گزيم يرا بررس يرونير عوامل بيتأث يحدود

، ي، اجتمهاعي، اقتصهادياسهيس يها و رونهدهااسهت کهه در آن جنبهه PESTLEل يه و تحليکمک کند، مدل تجز يسازمان

 کند.يم يدقت بررسکند را به يت ميکه سازمان در آن فعال يائيدن يطيو مح ي، حقوقيکيتکنولوژ

ک بهه ين اقهدام مههم و اسهترات يهج ايح مدل مذکور و نتايصح ينان خاطر داشتن از اجراياطم يبرا يينجا رهنمودهايدر ا

 شود:ير آورده ميشرح ز

 يرونيتحوالت ب يمطالعه و بررس يمشخص برا يداشتن برنامه زمان  

قه يدق 30ن برنامه فقط ياگر ا ي، حتن کنيدييتع يطيتحوالت محق يدق يبررس يمشخص برا يبندرا با زمان يبرنامه خاص

هفتهه در  يکه در ط يرا از مجامع يمختلف يهادهيباشد که بتوان ا يدر هفته باشد مثالً صبح جمعه ممکن است زمان خوب

ط يها را بر شراآن ياحتمالر يها و تأثد به دست آورده و روند آنياکه داشته يا مذاکرات مختلفيد و ياها شرکت کردهآن

نترنهت يق ايبه اطالعات ممکن است از طر يدسترس يد. با توجه به تنوع  گونگيکن ينده کسب و کارتان بررسيامروز و آ

 يبر منابع انسهان ياسيامد تحوالت سيک هفته مثالً پيد و در يرا جستجو کن PESTLEاطالعات مربوط به ابعاد مختلف مدل 

و  يتخصص يهاق شبکهيتوان از طرين جستجو را ميد. ايکن يط کار را بررسيبر مح يطير تحوالت محيثگر تأيو در هفته د

( SHRM)يت منابع انسهانيريمثل انجمن مد يتخصص يهامطرح در انجمن يهاکرد. حضور در بحث يريگيز پين ياجتماع

ا يو  HR.Magazineمجله  ،HR.Dailyک يالکترونق خبرنامه يو تحوالت آن از طر يبه اطالعات منابع انسان يا دسترسيو 

 د هستند.ين راستا مفيکه در ا يگريهر منبع د

 مربوطه ياز تحوالت و روندها يه فهرستيته  

ه کهرده و آن را بهه روز نگهه يهخود ته يزيرکمک به برنامه يمرتبط برا ياز تحوالت و روندها يبه صورت مداوم فهرست

 PESTLEمدل  يهاجاد شود. از سر واژهيوتر ايا در کامپيل و يموبا يا گوشيک دفتر ه و يتواند در ين فهرست ميد. ايدار

 Pد) مهثالً از يگذارد، استفاده کنير ميمختلف که به اوضاع کسب و کارتان تأث يهاکننده در حوزه يادآوريک يبه عنوان 

ا اگهر در حهال يهر آن بر کسهب و کهار( و يو تأث يانبرون سازم ياسيس يهاجنبه يبررس ياست برا PESTLEکه سرواژه 

 يههوش مصهنوع ک ربات بايکه  Vera يد ممکن است نرم افزار کاربرديهست يمنابع انسان يتکنولوژ يق و جستجويتحق



سهته و واجهد ينش افهراد شايند مصهاحبه و گهزيا در فرايافتن افراد مستعد در سطح جهان و ي يد که براياست را اجرا کن

 د.ياستخدام، کاربرد دارد، استفاده کنط يشرا

 يست خود تحت عنوان روندهاينداشته باشد، اما در ل يتان در حال حاضر کاربردوارد ذکر شده ممکن است در سازمانم

و  يجذاب طوفان مغز يهامرتبط با بحث يهانهياز گز يکيتواند يده مين ايد. ايثبت کن يمؤثر بر منابع انسان يکيتکنولوژ

 ر باشد.ييتغ در حال يها شم انداز

راجعهه کهرد و فرامهوش توان در صورت لهزوم بهه آنهها ميها ماست که با ثبت آنفهرست اين ن يا يايگر از مزايد يکي

 .دا کرديمشکل مربوطه پ يراه حل را برا نتوان بهتريياز ميشوند و در هنگام نينم

 سازمان برک از عوامل توسعه ير هر يتأث يص  گونگيتشخ  

ن منظهور يها يد. بهرايهک از عوامل مؤثر بر توسعه سازمان اختصها  دهيل هر يه و تحليتان را به تجزقه از وقتي ند دق

 د:ير را با خودتان مطرح کنيز يهاد پرسشيتوانيم

 ن روند آغاز شد؟يست؟ کجا،  ه موقع و  را اين عامل توسعه  يشه و عامل به وجود آورنده روند اير -1

غهات ياهو و تبليهک هيها محصهول يها موج است و ين هوس و يا اين روند  ه مدت طول بکشد؟ آيد ايدارتوقع  -2

ت يريوه مهديدر شه ير اساسهييهتغ يک عامل واقعين که آن را به عنوان يا ياست برا يليا دلياست؟  يابيبازار

 م؟يباور کن ينمنابع انسا

 اهدا  سازمان متوازن کرد؟ يتوان در راستاين عامل توسعه را مي گونه روند ا -3

 ا ضعف کسب وکار شود؟يتواند باعث قوت و ين عامل توسعه مي گونه ا -4

 و  گونه؟ ،ن عامل باشدير ايش تأثيدر سازمان ممکن است بتواند باعث افزا ي ه کس -5

 سازمان است؟ يانسان يرويکسب و کار و ن يبرا يداتيها و تهدجاد  ه فرصتين عامل باعث ايا -6

سهت؟  هه مهدت طهول ين عامل توسهعه  يا يبرنامه اجرائ ياده سازياستقرار و پ يه برايبازگشت سرمازان يم -7

 ابد؟يه تحقق ين بازگشت سرمايکشد تا ايم

ط کهار مطهرح شهود، ذههن بهه طهور يا محي يمرتبط با مقوله منابع انسان ين فهرست، هروقت موضوعيحاال با داشتن ا

گذار بهر ريتواند روند موارد تأثين موضوع ميکند. ايم يدسته بند PESTLEمدل  يهااز حوزه يکيخودکار آن را در 

 ز شامل شود.يبه طور خا  را ن و کارکنان سازمان يبه طور کل يمنابع انسان

 يابيارز يکسب و کار و کمک به  گونک يانش حرفهيش بيباعث افزا يط برون سازمانيمند از محنظام يداشتن آگاه

 شبرد اهدا  آن است.يپ يدر راستا ت سازمانيوضع

ن فرصت با ين اولين و در ايتدو يک برنامه اجرائيآن  يکسب و کارتان، برا يک ابتکار سودمند برايبا مطرح شدن 

بهه  يکند کهه نقهش منهابع انسهانيمراحل گفته شده کمک م يد. اجرايران ارشد سازمان درباره آن مشورت کنيمد

 ده مغفول نمانند.نيآ در مؤثر يدادهاي، پررنگ تر جلوه کند و روک سازمانيک استرات يعنوان شر


