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Agile HR
سیما لبیبی: ارائه دهنده

1400مهر –یازدهمین کنفرانس آسیب شناسی مدیریت سرمایه های انسانی 

رویکرد چابک سازی سازمان در منابع انسانی
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کارشناسی مهندسی 
نساجی

1381

فعالیت اجرایی در 
ITصنعت 

فعالیت اجرایی در صنایع 
تولیدی

MBAکارشناسی ارشد 
فعالیت به عنوان مشاور 

سازمانی

Agile People Coach

فعالیت در حوزه منابع
انسانی

1390

1399
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From Past to Future

V. 0.5
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Requirements and Responses
Banks and other financial institutes are constantly dealing with competitive challenges, rapid changes in 
technology and market, and  increase in customers’ demands

Using Scrum framework, receiving feedback in short periods.
Agile ApproachQuick response

to change

Latest Technologies, facilities and up-to-date programming 
languages

Novel Technologies Customizing, leading to 
economical benefits

Micro Service Architecture and Open API platforms
Open InnovationDistinctive 

approach
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رئوس مطالب
ادبیات چابکی•
منابع انسانی چابک•
مروری بر چند فرایند اصلی•
تجربه عملی و چالش ها•
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رویای چابکی
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ازکهاستمشارکتیکارروشیکچابکرویکرد
ورارتکطریقازراکارایی.می کنداستقبالتغییرات
رویازراموفقیت.می دهدافزایشمشتریآزمون

.می کنداندازه گیریخروجی ها

تریبیشپذیریانعطافتیم هابهچابکاصولعملدر
خوداهدافبهدستیابینحوهمورددرتامی دهد
غییرتازپرکارمحیطدرموارداینکهبگیرندتصمیم
.هستندبرخوردارباالییاهمیتازامروزی
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Quality

Features

CostTime

Quality

CostTime

Features

Fixed

Variable

Altern Approach

Traditional Approach
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فرایندها و ابزارهابر مقدمافراد و تعامل ها•
ت مستندابر مقدمراه حل هایی که کار می کنند •

اضافی
قراردادهای بر مقدمتعامل با مشتری•

سفت وسخت
ک یاز پیروی بر مقدمپاسخگویی به تغییرات •

برنامه

15

ارزش ها
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می باشدارزشمندافزارینرممداوموزودتحویلبامشتریرضایتجلبمااولویتباالترین.
قابتیرمزیت  جهتدرراتغییرچابک،فرآیندهای.توسعهفرآینداواخردرحتینیازمندی ها،تغییرازاستقبال

.می کنندمهارمشتری
زمانی هایفاصلهبرترجیحباباریکماهسهدو،تاباریکهفتهدو،سهاستفادهقابلنرم افزارزودبهزودتحویل

.کوتاه تر
کنندکارهمباپروژهطولدرروزانهصورتبهمی بایستدهنده هاتوسعهوکاروکسبنفعانذی.
بهونیدکپشتیبانیهاآننیازهایازوبدهیدآن هابهراالزمفضای.کنیدبناانگیزهباافراددوشبرراپروژه ها

.دهندانجامراکارهاتاکنیداعتمادهاآن
بهچهرهگفتگویتیم،اعضایمیاندرآنتبادلوتوسعهتیمبهاطالعاتانتقالروشموثرترینوکارآمدترین

.استچهره
استپیشرفتسنجشمعیاراصلی تریناستفادهقابلنرم افزار.
سرعتدبتواننبایدکاربرانودهندگانتوسعهمالی،حامیان.می دهندترویجراپایدارتوسعهچابکفرآیندهای

.كنندحفظنامحدودیمدتبرايراثابتیپيشرفت
شودمیچابکیافزایشباعثخوبطراحیوفنیبرتریبهمداومتوجه.
استضروری-نشدهانجامکارمقداررساندنحداکثربههنر-سادگی.
می شودآورپدیدسازماندهخودتیم هایازطراحی هاومندی هانیازمعماری ها،بهترین.
اینبازتابساسابرراخودرفتارتیمسپسومی نمایدتفکروتاملشدنموثرتربرچگونگیتیممنظم،فواصلدر

.می نمایدسوهموتنظیمتفکر
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Agile HRتمسئولیووظیفهکهکندمیبیان
کنترلواجرافقطانسانیمنابعمدیریت

لکهب.نیستاقداماتبردنپیشواستانداردها
نای.استسازماندرچابکیبهبودوتسهیل
غییرتراانسانیمنابعماموریتوتمرکزنگرش
پیشمعنیبهچابکیبردنپیش.دهدمی

نوآوری،سازگاری،کهاستهاییبرنامهبردن
.کنندمیایجادراسرعتوهمکاری
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Manifesto for Agile HR Development

• Collaborative networks over hierarchical structures

• Transparency over secrecy

• Adaptability over prescriptiveness

• Inspiration and engagement over management and

retention

• Intrinsic motivation over extrinsic rewards

• Ambition over obligation
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ساختار سازمانی
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ار احساس ممکن است در حوضچه ای که هستید بسی. ما نمی توانیم از تغییر بترسیم
ریا امنیت کنید ، اما اگر هرگز از آن خارج نشوید هرگز نمی دانید که چیزی به نام د

ن نگه داشتن چیزی که اکنون برای شما خوب است، ممکن است دلیل آ. وجود دارد
.باشد که شما چیزی بهتر ندارید

C. JoyBell C.
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Mckinsey

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-five-trademarks-of-agile-organizations


روش چابکروش سنتی
از پایین به باال و از باال به پاییناز باال به پایین

.ارتباطات آزادانه بین افراد جریان داردارتباطات از طریق مدیریت

استعاره ی شبکهاستعاره ی ماشین

ساده نگهداشتنبروکراسی پیچیده

تیم محوریپروژه محوری

تیم های چند وظیفه ایتیم های وظیفه ای

تصمیم گیری با مشارکت همهتصمیم گیری از طریق مدیریت

اعتماد به تنوعکنترل مرکزی

به افراد Yنگاهبه افرادXنگاه 



https://management30.com/
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جذب و استخدام

Hire for attitude; train for skill.
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Modern Agile by Joshua Kerievsky specifically for Agile recruiting
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جذب و استخدام
یانسانمنابعواحدفقطنهاستخدامفرایندکلدرتیمکاملمشارکت•
استخدامحالدرهمیشهروش•
درنرمهایمهارتواجایلفرهنگبامتناسبشایستگی هایرویتمرکز•

فرایندایندرگیمیفیکیشنوطراحیواستخداموارزیابی
...وخدماتجبرانپیشنهادیهایپکیجمعیارها،مدامبازنگری•
سازماندرشدهجذبجدیدفردپذیریجامعهبرایمناسبمنابعاختصاص•

تیموسازمانهایگیریجهتوفرهنگباآشناییو
مکارهباارتباطجهتتیمافراددرکوچینگومنتورینگمهارت هایتقویت•

جدید



آموزش و یادگیری
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همراهیبرایالعمرمادامفرایندیکیادگیریکهایمپذیرفتهراحقیقتایناکنونما
ادیچگونهبدهیمیادافرادبهکهاستاینوظیفهمهمترینواستتغییراتبا

.بگیرند
دراکرپیتر
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علت عدم یادگیری کسب و کارها چیست؟

شکستازترس1.

کردنرتفککمتروعملبیشتربهتمایل2.

قتطابوسازگاریبهغیرسازندهگرایش3.

ازخارجمشاورانبهحدازبیشاتکای4.
داخلنیروهایبهکمترتوجهوسازمان
سازمانی

39
Why Businesses Don’t Learn , HBR 2015 , Francesca Gino and Bradley Staats
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تمرین                             تجربه                           اشتباه                 
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موفق شدی 
!و یادگرفتی

شکست 
خوردی اما 

!یادگرفتی

با تکرار یک
کار درست 
یادگرفتی

بد شانسی آوردی

صرفا شانس 
!آوردی

رزاشتباه مح
حواست 
!کجاست؟؟

Management 3.0



مدیریت عملکرد
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Performance management isn’t dead. The old way of
thinking about it is.
—Anita Bowness
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مدیریت عملکرد

زانهپروابلندوچابکمشخص،معنادار،اهدافتعیین•
تیمیصورتبه

رتبه بندی هاتاثیرکاهش•
توسعهومربی گریبرتمرکز•
قدردانیبرمبتنیفرهنگیخلق•
سازیساده•
ندفرایسازیپیادهمنظوربهمدیرانتوسعهوآموزش•
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رهبری چابک
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.  سیستم ها را مدیریت کنید، افراد را رهبری کنید
Admiral Grace Hopper
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Reinventing Organisations



48https://www.linkedin.com/pulse/12-dimensions-agile-leadership-jonathan-kessel-fell/
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ناظریاسازماندهندهکنترلگر،نه-استرهبریک
هبمی سازدقادرراآن هاکهحالیدرمی کند،برطرفکارکنانبرایراموانع-.می کندحمایتدوراز

.کنندبیشتریارتباطاحساسکهکنندکارایگونه
دارداشرافمی افتداتفاقفناوریدنیایدرآنچهبه-می کنددرکرافناوری.
بهد،می گذاراشتراکبهراموضوعاتمی کند،کارنزدیکازکارکنانبا-می کندرهبریزدنمثالبا

.داردحضورومی دهدگوشمی گذردسازماندرآنچه
ریآسیب پذیبدوننوآوریهیچ.داردرادیده شدنونشان دادنشجاعت-می پذیردراپذیریآسیب

.استدیگرانباارتباطوبودنانسانبهمربوطکهنداردوجود
رطوبهیاتیم هادانشوایده هاتجربیات،خرد،از-استجمعیهوشوگذاریاشتراکبهمعتقد

.می کنداستفادهشرکتکلی
استتجربه گراومی بردسوالزیرراقدیمیواقعیت هایهمیشه-.استچالشکنندهشروع.
می دهدراخودبازخوردوارزیابیزمانبهتریندر.
می کندتشویقراآزاددسترسیواستآگاهشخصیمرزهایاز.
می شودهمراهجدیدنسلبامخالفتبجای.
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چالش ها



51

پیشنهادات
غییرتبرایراخودزمان.کنیدتمرکزتغییرند،خواهانبقیهاززودترکهآن هاییروی

.ندهیدهدرمخالفانعقیده ی
بهراارکمسئولیتدهید،شکلراشخصیمدیریتدارایوباثباتکوچک،تیم های

.بدهندپسجوابتعهدشانبابتکهدهیداجازهوبسپاریدآن ها
بایدچابکیتیم های.دهیدتعلیمچابکیروش هایباراسطوحتمامیرهبران

.کنندمدیریتراخودشانبتوانندتاشوندپشتیبانیکاملبه صورت
زیراد،باشدشواراولخطکارکنانومیان ردهمدیرانتغییرکهباشیدداشتهنتظارا

«تگزارخدمررهب»نقشبتوانندتادارندنیاززمانبهمسئولیت هاایندرحاضرافراد
تاازندمی پردکارکنانشانحمایتوهدایتبهعمدتا  خدمتگزاررهبران.کنندایفارا

.کنندنظارتآن هابراینکه
رتغییامااست،آبشاریرویکردازسریع ترچابکتغییراگرچه.دهیدادامهراراه

.داردنیازمداومتالشبهسازمانذهنیت
جومانا یوسف 
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