
هنر ششِم 
دنیای کسب وکار

صنعت نمایش  و صنعت مشاوره مدی%$ت،

فاقی» یا «اAگو$ی تع%$ف شده و قابل تکرار»؟
ّ
«شباهتی ات

 The Sixth Form of Art
In The Business World




هنر ششم،
2هانه یک مقایسه

اسفندماه ۱۴۰۰، در بحبوحه =وزهای پایانی و شلوغ سال در شرکت مشاوره مدی*(ت شاپرک. از 
خیابان فرمانیه و برج بام برند سנTر به خیابان ک*(مخان و تماشاخانه سפנد. از دنیای جلسات کا=ی 

با مشت*(ان کسب وکارهای کوچک، متوسط و ب`رگ، تهیه اسالیدهای پ*زنتیشن و حل مسائل 
کسب وکا=ی پlیچیده به عنوان ام*ی =وزمره، به قلب تهران. منطقه ای که سالن های نمایش و 

کافه های دنج، می`pان ذهن های خسته از یک =وز کا=ی پرفشار است. حاال تیم مشاو=(ن مدی*(ت 
شاپرک، به تماشای نمایش «چخوف خوانی t(ر نظر نماینده فدراسیون =وسیه»، به طراحی و 

 متفاوت، 
ً
کارگردانی اشکان خطیبی نشسته است؛ بدون  آنکه بداند در آنسوی شهر و در فضا(ی کامال

فاقی با شباهت t(اد به فعالیت های =وزانه ا(ن تیم، در حال نمایش و درخشش است.
ّ
ات
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طـــبقه مـــهم هـــنرهـــای هـــفتگانـــه را 
می تـوان طـبقه شـشم آن تـع*(ف کرد. 
نــمایش، هــن*ی اســت که از هــنرهــای 
طـــبقات پـــایlین تـــر از خـــود بـــه خـــوpی 
طـــــول  در  اســـــتـفـاده  کـرده اســـــت. 
تـماشـای یک نـمایش، شـما بـا حـاصـل 
ذهـن نـو(سنده بـعنوان هـنرمـند طـبقه 
پنجـــم، یعنی ادبیات =وpـــ*و هســـ��د. 
مــوسیقی از طــبقه اول، =وحی تــازه در 
کالـبد صـحنه هـا می دمـد. صـحنه، خـود 
حــاصــل تــالش هــنرمــند طــبقه چــهارم 
اســت. و در خــارج از نــمایش، عکاسی 
که سعی  می کlند قــــاب هــــای کم نظیر 
جــزئیات بــاtی بــاt(گران را از دل تــا=(کی 
سـالـن بـه ثـبت بـرسـانـد، نـماینده ای از 
طبقه سوم هنرهای هفت گانه است. 
گـو(ا نـمایش، تـمامی هـنرهـای طـبقات 
هـــــدف  یک  بـــــرای  را  خـــــود  پlیـشیـن 
مــشخص، یعنی «اثــرگــذا=ی از فــاصــله 
نـــــزدیک =وی مـــــخاطـــــب» بـــــه خـــــط 


کرده است.

در عین حـــــال نـــــمایش، پـــــایه محکم 
طـبقات بـاالتـر از خـود اسـت. هـنر هـفتم، 
س�נما و هــــنرهــــای جــــدید مــــدرنی 
و  تـــــعـامـلی  هـــــنـرهـــــای  هـــــمـچـون 
چـندرسـانـه ای از دل ا(ن طـبقه سـاخـته 
 ا(ن جـــمله 

ً
و رشـــد یافـــته انـــد. حـــتما

کلیشه ای را شנ�ده اید که بــــ`رگlــــت*(ن 
بـاt(گران س�נما، خـاכ صـحنه تـئاتـر را 
خـــــورده انـــــد. خـــــاכی غنی، پـــــر وtن و 


شخص�ت ساز.

گـو(ا نـمایش در نـقطه ای از سـاخـتمان 
هـنر قـرار گـرفـته که هـم شـامـل و جـامـع 
اسـت و هـم آبـشخور ی کالسیک بـرای 
هـــنرهـــای مـــد=ن اســـت. نـــقطه ای که 


قدمت و شأنیت دارد.

ســـــاخـــــتـمـان،  ا(ـن  ســـــوی  آن  در 
سـاخـتمان دنیای کسب وکار قـرار دارد. 
دنیا(ی pی انـتها که شـاید بیشتر شـ��ه 
بــــه آســــمان خــــراش بــــاشــــد تــــا یک 
ســــاخــــتمان عــــادی. بــــنظر می رســــد 

آسـانـسور ش�شه ای و پـرسـرعـت ا(ن 
آســـمان خـــراش که انـــبوه طـــبقات و 
واحـــــد هـــــای ادا=ی را pـــــهم مـــــتصل 
می کlند، صــــنعت مــــشاوره مــــدی*(ت 
بــاشــد. حــرکت در ا(ن آســمان خــراش 
بـدون ا(ن آسـانـسور، مـختل می شـود 


و ج*(ان خود را از دست می دهد.

بـــــنظر می رســـــد نـــــقطه مـــــهم دنیای 
کسب وکار، صـنعت مـشاوره مـدی*(ت 
بــاشــد. صنعتی که می تــوانــد در نــقش 
هـــــنـر شـــــشـم دنیـای کـسـب و کـار در 
تــعاملی نــزدیک بــا رهــبران و مــدیران 

ارشد کسب وکارها، اثرگذار باشد.


صنعت نمایش  و صنعت مشاوره مدی45ت،
فاقی» یا «اIگو4ی تع45ف شده و قابل تکرار»؟

ّ
«شباهتی ات

بـــنظر می رســـد نـــقطه مـــهم 
دنیـای کـسـب وکـار، صــــــنـعـت 
مـــشاوره مـــدی?<ت بـــاشـــد. 
صـنـعـتی کـه می تــــــوانــــــد در 
نــــقش هــــنر شــــشم دنیای 
تــــــعـامـلی  در  کـار  و  کـسـب 
نــزدیک بــا رهــبران و مــدیران 
ارشــد کسب وکارهــا، اثــرگــذار 

باشد.

“

”
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در ســاخــتمان هــنرهــای هــفتگانــه و 
آســـــمـان خـــــراش دنیـای کـسـب وکـار  
مـشـــــتـرک  دارا(ی  یک  در  هـــــمـه چیـز 
تـــع*(ف می شـــود؛ «ســـرمـــایه هـــای 


انسانی !»

بـر کسی پـوشیده نیست که مـوفقیت 
در کسب و کار در دنیای امـــ*وز، حـــول 
افــراد می چــرخــد، و نــه ســرمــایه هــای 
صـــــنــایــع،  بیــشــتــر  در  فیــ`(کی. 
هـ`(نه هـا(ی که صـرف مـنابـع انـسانی 
ســـــایـر  از  بیـشـتـر  بـسیـار  می شـــــود 

هـ`(نه هـاسـت. شـاید بـا=ز تـ*(ن مـثال 
آن ا(ن اسـت که امـ*وزه، شـرکت هـا(ی 
مـانـند مـایک*وسـافـت، گـوگـل، اوراכل، 
کی פی ام جی ومکیـنـ`ی بـــــه واســـــطـه  
تـمرکز بـر مـدل کسب وکار نـو(ن خـود، 
بـا دیگر شـرکت هـای سنتی مـتمرکز بـر 
ســرمــایه هــای فی`(کی (*PCI) دارای 


تفاوت های بسیا=ی هس�נد.

نـــگرش بـــه ســـرمـــایه هـــای انـــسانی، 
عــامــل اصلی تــفاوت بین مــدل هــای 
کسب وکار ا(ن شــرکت هــا و در نتیجه 
میـزان  در  تـــــفـاوت  اصـلی  عـــــامـــــل 
مــــوفقیت حــــاصــــل شــــده اســــت. 
سـرمـایه هـای فی`(کی که شـرکت هـای 
سنتی بـــه آن وابســـته هســـ�נد دیگر 
نمی تــوانــند بــه عــنوان مــ`(ت رقــابتی 
ایفای نــقش کlنند. در مــقابــل، حجــم 
عظیمی از ســرمــایه هــای انــسانی بــا 

کیفیت بــاال، بــه مــنبع حیاتی غیرقــابــل 
مـــقایسه در شـــرکت هـــای نـــوظـــهورِ 
مـــتمرکز بـــر ســـرمـــایه هـــای انـــسانی 


(HCI**) تبدیل شده اند.

تـــــمـــامی   HCI شـــــرکـــت هـــــای 
اقـــــدامـــــاتـــــشان را حـــــول افـــــراد و 
نـوآو=ی هـای سـازمـانی خـود قـرار داده 
و افـراد را در خـالـصانـه تـ*(ن فـرم آن هـا 
در ســازمــان، بــه کار می بــرنــد. عــمده  
تـمرکز ا(ن شـرکت هـا، ایجاد یک تجـ*pـه 
کا=pـــــ*ی pهـــــتر بـــــر =وی اصلی تـــــ*(ن 
ســرمــایه خــود (مــنابــع انــسانی)، و در 
عین حـال آمـوزش و تـوسـعه  ایشان بـا 
مـمکـن  حـــــالـــــت  کـم =(ـسک تـــــ*(ـن 
مـــعطوف اســـت. تـــمرک`ی که مسیر 
افـــــزایــش  و  بیــشــتــر  تـــــاب آو=ی 
ظـــــرفیت هـــــای شخصی را در افـــــراد 

شرکت هموار می کlند.


تمرکز بر سرمایه های انسانی،
اIگو4ی تکراUפذیر برای اثرگذاUی در دنیای کسب وکار
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کسب وکارهـا(ی که هسـته  اصلی آن هـا سـرمـایه هـای 
انــسانی اســت، اصــول t(ر را بــه صــورت فــعاالنــه در 

ساختارهای اجرا(ی خود به کار می برند:


شرکت های متمرکز 
بر سرمایه های انسانی

Human 
Capital Intensive
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۱۲۳ 
اصل دوم: تیم های متنوع و قدرتمند

شــرکت هــا بــه هــمان انــدازه که =وی کا=pــران، مشــت*(ان و جــامــعه 
ســـرمـــایه گـــذا=ی می کlنند، =وی تجـــ*pـــه کارمـــندان، ســـهامـــداران و 


تأمین کlنندگان خود نیز سرمایه گذا=ی می کlند.

بــــه جــــای ســــرمــــایه گــــذا=ی =وی آنــــچه مشــــت*(ان می بیננد، •
سـرمـایه هـای انـسانی خـود را بـا تجـ*pیاتی تـوانـمند می سـازنـد که 
بـه آنـها کمک می کlند تـا نیاز هـای پـنهان مشـت*(ان خـود را هـدایت 


کlنند.

بــه جــای ایجاد تیم هــای هــمگن و هــمخوان، تیم هــای مــتنوع از •

تخصص ها، =و(کرد ها و سلیقه های متنوع می سازند.

بـــه جـــای ا(ن که تیم هـــا را مـــجبور بـــه کسب تـــأیlیدیه بـــرای هـــر •
تصمیم جــــزئی کlنند، آن هــــا را در حین اجــــرا(ی و عملی ســــاtی 

تصمیماتشان توانمند می کlنند.


اصل اول: تمرکز بر اثرگذا:ی و نتیجه

هـر فـعالیتی که شـرکت انـجام می دهـند، بـر ایجاد تجـ*pـه  pهـتر بـرای 

کا=pران، مشت*(ان و جامعه متمرکز است. 

بـه جـای چـارچـوب بـندی فـرصـت هـا و سـاخـتارهـای سـازمـانی •
حــول عــوامــل داخــلی، شــرکت هــای انــسان مــحور آنــها را از 
بی*ون بـه د=ون، و بـر پـایه  نیاز کا=pـر یا مشـت*ی چـارچـوب بـندی 


می کlنند.

بــه جــای ســنجش مــوفقیت بــا معیارهــای داخــلی شــرکت، •
مـوفقیت را بـا معیارهـای مـ*pـوط بـه کا=pـران، مشـت*(ان یا 

جامعه گسترده تر ذینفعان اندازه گی*ی می کlنند.


اصل سوم: بازآفHIنی های Gی پایان

شـرکت هـا از طـ*(ق تکرار و یادگی*ی مـداوم، انـعطاف پـذی*ی ایجاد 
می کlنند و =(سک هـای مـ*pـوط بـه نیازمـندی شـرکت بـه گـونـه هـای 


خاصی از  نوآو=ی را از بین می برند. 

بـه جـای تـوجـه بـه راه  حـل هـای از پlیش مـشخص شـده بـرای •
پــاســخگو(ی بــه نیاز مشــت*(ان، تــوجــه خــود را بــه نیاز هــای 


اساسی ناشی از آن معطوف می کlند.

بـه جـای بـرنـامـه =(`ی و پـایش صـرف پـ*وژه هـا، بـا تـوسـعه مک*ر •
ایده هـا، تصمیم گی*ی بـر =وی آن هـا و ارائـه نـتایج، =(سک را 

به حداقل می رسانند.
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اغـلب دیده می شـود که شـرکت هـا بـرای تـبدیل شـدن بـه شـرکت هـای مـتمرکز بـر سـرمـایه هـای انـسانی، «تفکر طـراحی»       
-Design Thinking- را در =و(ه هـای خـود بـه کار می گیرنـد: =و(کردی سـاخـتا=(افـته بـه مـنظور کمک بـه تیم هـا بـا هـدف 
ارائـه نـتایج «انـسان مـحور» -Human Centered-. از سـوی دیگر، اغـلب شـرکت هـا(ی که بـا تـحوالت تفکر طـراحی ا(ن 
مسیر را آغـاز می کlنند، مـوفـق نمی شـونـد! ا¡ـبته ا(ن بـدان مـعنا نیست که =وح ا(ن تـالش هـا و =و(کرد t(*(ن آن بـاعـث 
گــمراهی آنــها شــده اســت. آنــچه گــمراه کlننده اســت، بــاور رایجی اســت که ا¢ــر ســرمــایه هــای انــسانی مــتخصص در 


=و(کرد و تخصص تفکر طراحی داشته باشیم، آنگاه در تبدیل شدن به شرکlتی انسان محور موفق خواهیم بود!

در حـالیکه واقعیت ا(ن اسـت که بـاید در نـظر گـرفـت که از ایجاد بینش تفکر  انـسان مـحور بـه عـنوان فـرهـنگ سـازمـانی، 
به چنین =و(کردی خواهیم رسید.


چگونه شرکZتی
با ا4ن Uو4کرد داشته باشیم؟
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کارگـــردان نـــمایشی را در نـــظر بگی*(د 
بـــــرای اجـــــرای یک نـــــمایش آمـــــاده 
می شـود. جـلسات هـدایت و آمـادگی 
تیمی و اجـــراهـــای تـــم*(نی نـــمایش 
هـمان قـدر اهمیت دارد که اجـراهـای 
pی نـقص در شـب هـای رسمی نـمایش 
در  بـــــایـد  کـارگـــــردان  دارد.  اهـمیـت 
نــوpــت هــای تــم*(ن بــاt(گرانــش را بــه 
طـ*tی رهـب*ی کlند که آنـها در اجـراهـای 

اصلی و بـــدون حـــضور وی، هـــر کدام 
نـقش رهـب*ی بـرای پlیشبرد شخص�ت 
خـود را بـه عهـده بگیرنـد و نـمایش بـه 
عــنوان حــاصــل کار تیمی و هــم چنین 
تک تک بـاt(گران بـعنوان هـو(ت هـا(ی 
مســـتقل، در کlنار هـــم بـــدرخـــشند. از 
ســـو(ی دیگر، ســـ*פـــرســـت ا(ن گـــ*وه 
نـمایشی بـایستی انـسجام ا(ن تیم را 
بــرای پــ*وژه  هــای مشــترک دیگر حــفظ 
و  تیـمی  کـار  ا(ـن  تـجـــــ*pـــــه  از  و  کlـنـد 
هــــماهنگی بــــوجــــود آمــــده، بــــرای 
پـ*وژه هـای بـعدی ا(ن گـ*وه اسـتفاده 


کlند.

حـــاصـــل مـــشاهـــده هـــزاران متفکر 
طــــراحی نیز همین تجــــ*pــــه را تــــأیlید 
می کlند. در صــــدهــــا جــــایگاه شغلی 
مـتفاوت، از دو مـنظر  مـشابـه بـا آنـچه 
در نـــــمـایـش بـــــه آن اشـــــاره شـــــد، 
رفـتار هـای مـوفـق جهـت تـحول شـرکت 
بـه شـرکlتی بـا تـمرکز بـه سـرمـایه هـای 
تـقـسیـم  شیـوه  چـــــهـار  در  انـــــسـانی 
می شــونــد. در حــالی که تفکر طــراحی 

انــــسان مــــحور نــــقش کلیدی در ا(ن 
میان ایفا می کlند، ایجاد یک فــرهــنگ 
پـایدار از نـتایج انـسان مـحور بـه هـر چـهار 
شیوه از ا(ن رفـتارهـا نیاز دارد. مـهمتر 
از آن، درک ا(ن مـوضـوع اسـت که ا(ن 
شیوه هـا بـاید یکدیگر را مـتعادل کlنند. 
تعهــد بیش از حــد بــه یکی از ا(ن چــهار 
شیوه، بـاعـث کاهـش بـازدهی شـده و 
فـقدان هـر یک از چـهار مـورد، تـوانـا(ی 
شـــرکت را بـــرای اجـــرای مـــؤثـــر ســـایر 
شیـوه هـــــا نیـز تـضـعیـف می کlـنـد. ا(ـن 
قـــــابـــــل  مـــــنـظـر  دو  از  شیـوه هـــــا 

مشاهده اند:

تج25ه چه می گو4د؟

از منظر تمرکز Oوی سطح اجرا$ی فعالیت0ها

از منظر تمرکز Oوی توانا$ی  ها و نتایج


فعالیت در سطح تیم
فعالیت در سطح سازمان


تمرکز بر نتایج بی*ونی
تمرکز بر توانا(ی داخلی
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م
سطح تی

ت در 
سازمان                        فعالی

سطح 
ت در 

        فعالی
تمرکز بر تواناHی داخلیتمرکز بر نتایج بیIونی


ارائه نتایج:


فراهم آوردن شرایط برای ارائه نتایج افراد، با سرعت باال.

افراد برای اینکه بتوانند مش*وعیتی پlیدا کlنند باید با سرعت بیشت*ی به نتایج ملموس برسند.


هدایت تیم:


اطمینان از تم*(ن یک تیم به طور موثر و کارا برای حصول نتایج پایدار.

ا(ن موضوع مستلزم ارتباط مستمر با رهبر اصلی تیم است تا از گفتگوی مناسب با افراد در زمان 
مناسب اطمینان حاصل شود.


سرمایه گذاUی Uوی فرصت ها:

استفاده از فرصت ها به جهت استقرار و هدایت تیم ها برای دیدن 
نتایج همسوی آن ها با اهداف شرکت.


تغییر شرایط در سطح کالن سازمان:


ایجاد شرایط سازمانی پایدار درجهت ایجاد شرایط رشد افراد.

 در بـرابـر تغییر مـقاوم هسـ�נد. بـرای ایجاد یک فـرهـنگ سـازمـانی پـایدار که در آن نـتایج 
ً
شـرکت هـا عـمدتـا

و رشـد افـراد اهمیت بـاال(ی دارد نیاز اسـت رهـبران اصلی سـازمـان تـوانـا(ی ایجاد تغییر در کل سـازمـان 
را داشته باشند.
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ارائــــه نــــتایج مسی*ی مــــشخص می کlند تــــا •

هدایت تیم مؤثر باشد.

ارائـه نـتایج نـرخ بـازگشـت سـرمـایه گـذا=ی =وی •

فرصت ها را افزایش می دهد.

ارائـه نـتایج ا=زش تغییر شـرایط در سـطح کالن •

سازمان را ثبات می بخشد.

هــــدایت تیم کمک می کlند تــــا ارائــــه نــــتایج •

یکپارچه شوند.

هـدایت تیم نـرخ بـازگشـت سـرمـایه گـذا=ی =وی •

فرصت ها را افزایش می دهد.

هــدایت تیم بــه ارائــه راهکار هــای اجــرا(ی در •
پــــاســــخ بــــه تغییر شــــرایط در ســــطح کالن 


سازمان کمک می کlند. 

ســرمــایه گــذا=ی =وی فــرصــت هــا ا¡ــمان هــای •
اسـاسی پlیشرفـت پـ*وژه جهـت ارائـه نـتایج را 


مشخص می کlند. 

ســرمــایه گــذا=ی =وی فــرصــت هــا ا¡ــمان هــای •
اسـاسی پlیشرفـت پـ*وژه جهـت هـدایت تیم را 


مشخص می کlند.

ســــرمــــایه گــــذا=ی =وی فــــرصــــت هــــا میزان •
کـالن  ســـــطـح  در  شـــــرایـط  تـغییـر  اهـمیـت 


سازمان را مشخص می کlند.

تغییر شـــــرایط در ســـــطح کالن ســـــازمـــــان •
می تــوانــد در افــزایش ســهولــت ارائــه نــتایج 


مؤثر باشد.

تغییر شـرایط در سـطح کالن سـازمـان بـه ارائـه •
راهکار هـای اجـرا(ی در پـاسـخ بـه هـدایت تیم 


کمک می کlند.

تغییر شـرایط در سـطح کالن سـازمـان =(سک •
ســرمــایه گــذا=ی =وی فــرصــت هــا را کاهــش 

می دهد.

ارتباط هم افزا بین ا4ن چهار شیوه

ارائه 
نتایج

هدایت 
تیم

سرمایه گذاUی Uوی 
فرصت ها

تغییر شرایط در 
سطح کالن
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به مقایسه نمایش و دنیای مشاوره مدی*(ت برگردیم. آنچه در هر دو فضا موجب درخشش سرمایه های انسانی می شود «پرفورمنس» افراد تیم =وی 
صحنه ایست که مشت*ی نظاره گر  آن است. خواه مشت*(ان تماشاچی های نشسته بر صندلی های سالن نمایش باشند، خواه مشت*(ان، مدیران ارشد 


کسب وکارها نشسته بر صندلی های ادا=ی، دور تا دور میز کlنفرانس یک شرکت مشاوره مدی*(ت، برای شנ�دن گزارش تیم مشاو=(ن باشند.

در ادامه به ب*رسی شیوه ها و نمونه ها(ی می پرداt(م که می توان به کمک آن ها، pهت*(ن نرخ بازگشت سرمایه را از اصلی ت*(ن سرمایه های کسب وکار های 
HCI بر اساس پرفورمنس افراد به دست آورد. ا(ن بخش با ب*رسی نگرشی مشابه در نحوه pهره گی*ی از سرمایه های انسانی  از دو صنعت متفاوت و برقرا=ی 

تناظر بین ا(ن دو صنعت پlیش خواهد رفت.

دو صنعت، و یک Uو4کرد

1111



در t(ر، فهـرسـتی از مـهارت هـای مشـترک فـعاالن ا(ن دو صـنعت از حیث تـوانـمندی هـای مـورد نیاز سـرمـایه هـای انـسانی آورده 
شـده  اسـت. ا(ن فهـرسـت بـه شـما کمک خـواهـد کرد تـا بـدانید چـه مـیزان از ا(ن مـهارت هـا و و(ژ¢ی هـا در  فـعاالن ا(ن دو صـنعت، 

منجر به تبدیل شدن ا(ن صنایع، به صنایعی متمرکز بر سرمایه های انسانی - HCI - شده  است.

•
مهارت های ارتباط کالمی

•
توانا(ی حل خالقانه مسئله

•
انگیزه و تعهد

•
تمایل به همکا=ی

•
توانا(ی کار مستقل

•
مهارت های بودجه بندی زمان

•
ابتکار عمل

•
رعایت تعهدات زمانی و عمل pی درنگ

•
پذیرش قوانین

•
توانا(ی یادگی*ی س*(ع و صحیح

•
سازگا=ی و انعطاف پذی*ی

•
توانا(ی کار تحت فشار

•
انضباط شخصی

•
=و(کرد هدف گرا به کار

•
تمرکز

•
فداכا=ی

•
تمایل به پذیرش مسئولیت

•
مهارت های رهب*ی

•
اعتماد به نفس

•
لذت بردن از کار

پذیرش ناامیدی و توانا(ی بازگشت به عقب•

شباهت های ا4ن دو صنعت

1212 ا(ن لیست می تواند توسط شما تکمیل شود تا درک pهت*ی از و(ژ¢ی های صنایع مشابه داشته باشید…



شرکت های ب`رگ مشاوره مدی*(ت دنیا به طور متداول سعی بر ا(ن داشته اند تا با جذب افراد دارای تج*pه در شرکت های 
ب`رگ و دارای سابقه مدی*(ت ارشد، پ*وژه های خود را پlیش ببرند و آن را به موفقیت برسانند. ا(ن صنعت به واسطه 

نیازهای اساسی و ابتدا(ی خود، از ابتدا از جمله صنایع HCI به شمار می =ود. اما شیوه هدایت تیم و همچنین 
سرمایه گذا=ی =وی فرصت های مطرح در ا(ن صنعت، با جذب و به کارگی*ی افراد دارای عناو(ن آכادمیک گره خورده است. 

شرکت های فعال در ا(ن صنعت، به پشتوانه ی عناو(ن و سواpق آכادمیک نی*وی های انسان خود، پ*وژه های مشاوره 
مدی*(ت را برای مشت*(ان خود تع*(ف و به اجرا می رساندند.

صنعت مشاوره مدی45ت
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بـــــه  تـــــوجـــــه  بـــــا  دیـگـر،  طـــــرفی  از 
خـصوصیات ا(ن صـنعت، جـذب و بـه 
کارگی*ی ســـــرمـــــایه هـــــای انـــــسانی 
مـــناســـب، در جـــای مـــناســـب، یکی از 
بــ`رگlــت*(ن چــالــش هــای فــعاالن ا(ن 
صـنعت اسـت. افـرادی که دارای ptـان 
مشـترک، =وحیه ای مـناسـب بـرای ارائـه 
خـدمـات بـه مشـت*(ان، حـل خـالقـانـه 
مــسائــل، =وحیه کار تیمی و فــرهــنگ 
مــــتناســــب بــــا شــــرکت بــــاشــــند. در 
ســــال هــــای اخیر، شــــرکت مــــشاوره 

مــدی*(ت شــاپــرک، شیوه ای جــدید در 
صـــــنـعـت مـــــشـاوره مـــــدیـ*(ـت ایـران 
بنیان گـذا=ی کرده و =و(کردی خـالقـانـه 
بـــرای پـــاســـخ بـــه ا(ن نیاز اســـاسی در 
صــنعت ارائــه نــموده اســت. پــاسخی 
که عـــالوه بـــر شـــرکت شـــاپـــرک، بـــه 
تـمامی افـراد فـعال در ا(ن صـنعت، و 
بـــه تـــبع آن تـــمامی کسب وکار هـــای 
ایران سـود رسـانـده و تـا حـد مـناسـبی 
بــه احیاء صــنعت مــشاوره مــدی*(ت 
ایران کمک کرده اســت. از ســوی دیگر، 
:وHکرد سنتی گـــونـــه ی وابســـتگی بـــه 
ســـرمـــایه0هـــای انـــسانی بـــا ســـواGـــق 


آכادمیک را بازتعHIف کرده 0است5

مـدرسـه شـاپـرک، بـا بـرگـزا=ی دوره0هـای 
پـــــ*ورش  بـــــه  نـســـــ�ـت  آمـــــوزشی، 
مـشاوران حـرفـه0ای در بـازار ایران اقـدام 
نــــموده و افــــراد عــــالقــــمند بــــه ا(ن 
صـنعت را بـا ادبیات صـنعت، بـاید0هـا و 
نـــــباید0هـــــا و شیوه0هـــــای عملیاتی و 
حـــــرفـــــه0ای آن آشـــــنـا می کlـنـد. ا(ـن 

مـدرسـه ضـمن بـازتـع*(ف نـوع صحیح 
نـــگاه کردن بـــه مـــسائـــل کسب0وکار، 
ارائـه00ابـزارهـای خـالقـانـه و انـعطاف0پـذیر 
بـــرای حـــل مـــسائـــل مـــدی*(تی، ارائـــه 
راهکـار0هـــــای عـمـلیـاتی و در نـــــهـایـت 
شیوه بـه اجـرا رسـانـدن ا(ن راهکار0هـا، 

رسالت خود را انجام می دهد05

در ا(ن بین، در داخــــل شــــرکت نیز بــــا 
دوره هـــــای  فـــــارغ ا¡ـتـحـصیـالن  و=ود 
مــختلف مــدرســه، تــع*(ف پــ*وژه هــای 
مــشاوره مــدی*(ت بــه ســبکی جــدید 
صــورت پــذیرفــت.0ا(ن شیوه جــدیــد 
چـــــنـد  کـه «پـــــ*وژه0هـــــای  عـمـلیـاتی 
هــــدفــــه678*» نــــام دارد؛ نــــگاهی 
جـدیـد در چـگونگی بـه انـجام رسـانـدن 
پــ*وژه0هــای مــشاوره مــدی*(ت اســت. 
شــــاپــــرک بــــا کمک افــــراد تــــازه0کار و 
فـــارغ0ا¡تحصیالن مـــدرســـه شـــاپـــرک، 
نـتایج خیره0کlننده0ای را بـرای مشـت*(ان 
خــــود بــــه ارمــــغان آورده0اســــت05ا(ن 

=و(کرد جـــدید، بـــه  شـــرکت شـــاپـــرک 
کمک کرده0اســت تــا بــه شــرکت0هــای 
کوچک و مــــتوســــط ;$09:68بــــرای 
بـــــه  خـــــود  کــســب0وکــار  تـــــبــدیــل 
کسب0وکا=ی مقیاس پــــذیر مــــشاوره 
نــتیــجــه  0 دهـــــد5 ارائـــــه  اجـــــرا(ی 
اجــــرا(ی0ســــاtی =و(کرد 678، رشــــد 
چشمگیر و تـــبدیل ا(ن کسب0وکار0هـــا 
به کسب0وکا=ی مقیاس0پذیر است5

شــرکت تجــ?Uــه ی شــاپــرک آUی 
افـتخار همکا]ی بـا تـعداد Z<ادی 
از فـــــارغ اbتحصیالن مـــــدرســـــه 

شاپرک را دارد.
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 تا زمان انتشار ا(ن 
گزارش، بیش از ۴۰۰ نفر، 
در ا(ن دوره آموزشی-

عملیاتی شرکت کرده و 
فارغ ا¡تحصیل شده اند.



صـــنعت مـــشاوره مـــدی*(ت، حـــرکlتی 
رفـــت و بـــرگشـــتی در تـــمام طـــبقات 
دنیای کسب وکار اســــت. هــــم دنیای 
مــالی را می شــناســد هــم بــازا=(اpی و 
فــ*وش را. هــم مــنابــع انــسانی و هــم 
مـدی*(ت سـازمـانی. هـم بـرنـدسـاtی و 
تـــــمــامی  تـــــأمیــن.  زنــجیــره  هـــــم 
مــتخصصان و مــشاو=(ن حــوزه هــای 
ذکر شـــده بـــارهـــا از ا(ن آســـانـــسور 
اســــتفاده کرده انــــد و هــــنرمــــندانــــه 
ا(ـن  در  را  کـسـب وکـار  دنیـای  جـــــ*(ـان 

آسمان خراش زنده  نگه داشته اند.

بـــــر خـــــالف شـــــرکت هـــــای بـــــ`رگ و 
هـلدینگ هـا که طی سـال هـا سـاخـتار 

یافـته و دارای واحـدهـای سـازمـانی بـا 
و  مـــــشــخــص  تـــــخــصــص هـــــای 
تـع*(ف شـده انـد، شـرکت هـای کوچک 
و مـــتوســـط (که اغـــلب بـــه صـــورت 
خــانــوادگی اداره می شــونــد) ســاخــتار  
اجـــــرا(ی مـشـخـصی نـــــداشـــــتـه و یـا 
ســاخــتار اجــرا(ی محــدودی دارنــد. در 
ارتــــباط بــــا ا(ن شــــرکت هــــا، حــــضور 
مــشاو=(ن در تــخصص هــای مــختلف 


به ا¡زام تبدیل شده است.

پـــس از مـــطالـــعه ی بسیار در شـــرکت 
شـاپـرک، دو مـوضـوع ذیل بـه عـنوان 
نــــقاط اصلی تــــمرکز بــــرای رشــــد ا(ن 
دســـــته از کسب وکارهـــــا مـــــشخص 
گـــردید که اســـاس اجـــرا(ی ســـاخـــتار 
پـ*وژه هـای MOE بـر آن اسـتوار گـردیده 


است:


۱- ایجاد Hbرساخت مقیاس پذیIی 


۲- رشد درآمد و سودآو:ی

شـرکت مـشاوره مـدی*(ت شـاپـرک بـا 
تــع*(ف پــ*وژه هــای MOE، ســنا=(وی 
رشـد و مقیاس پـذی*ی شـرکت هـا را بـه 
صـــــورت هـــــمزمـــــان، بـــــا تـــــع*(ف 
پـ*وژه هـای t(رسـاختی طـراحی کرده و 
بـــــا فـــــرآیندی که بـــــرای اجـــــرای ا(ن 
پـ*وژه هـا تـع*(ف می نـماید، طی مـدت 
زمــان کوتــاهی (۱ تــا ۲ ســال بســته بــه 
نـقطه اولیه کسب وکار مـورد بـ*رسی) 
بــه صــورت مــواtی t(رســاخــت هــای 
شــرکت را تــوســعه داده و بــر درآمــد و 
ســــودآو=ی آنــــها می افــــزاید. بــــه ا(ن 
تــــرتیب بــــر دو عــــامــــل اصلی رشــــد 
مقیاس پـذیر در ا(ن شـرکت هـا پـاسـخ 

اجرا(ی ارائه می دهد.

ساختار پ5وژه های 

MOE
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در اغـلب پـ*وژه0هـای مـشاوره مـدی*(ت، سـاخـتار 
تیم اجـرا(ی مشخصی وجـود دارد که بـه شـرح 

t(ر است@0

مـدیر ارشـد پـ%وژه (*ED) که مسـئولیت ارائـه ✦

راهکار اصلی را بر عهده دارد.

مـــدیر پـــ%وژه (**EM) که مســـئولیت اداره ✦
تیم و مــدی*(ت مشــت*ی را بــرعهــده دارد و 
تـمام ارتـباطـات اصلی بین ذی نـفعان پـ*وژه 


از ط*(ق ا(ن فرد اتفاق می افتد.

✦ Consultants and) مـــــشـــاوران تیـــم 

Associates) نـقش گـردآوردی اطـالعـات و 
تهیه مسـ�נدات را بـر عهـده دارنـد و تـأثی*ی 
مســـتقیم در =ونـــد حـــل مســـئله نـــدارنـــد. 
عــــالوه بــــر آن مــــعموال ا(ن تیم در پشــــت 

صـحنه حـضور دارنـد و خـ*وجی نـها(ی آنـان 
تـــوســـط مـــدیر پـــ*وژه بـــه مشـــت*ی ارائـــه 


می گردد.

در شـرکت شـاپـرک نیز ا(ن سـاخـتار وجـود دارد، 

بـــا ا(ن تـــفاوت که در پـــIوژه0هـــای 678 نـــقش 
مـــــشاوران تغییر کرده و اHن افـــــراد فـــــرصـــــت 

درخشیدن پlیدا می0کlنند5

فرصت درخشیدن
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شــرکت مــشاوره مــدی?<ت شــاپــرک بــا 
تــع?<ف پــ?وژه هــای MOE، ســنا]<وی 
رشـد و مقیاس پـذی?ی شـرکت هـا را بـه 
صـورت هـمزمـان، بـا تـع?<ف پـ?وژه هـای 

Z<رساختی طراحی کرده است.
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ساختا]ی که برای 
ا<ن پ?وژه ها توسط 

شاپرک تع?<ف شده 
به شرح Z<ر است:


مدیر ارشد پ%وژه

مســـئولیت طـــراحی راهکار و تـــع*(ف پـــ*وژه0هـــای 
رشـد و مقیاس0پـذی*ی بـر عهـده اوسـت05ا(ن فـرد، 
دارای تجــ*pــه اجــرا(ی و مــدی*(تی مــتعددی اســت 
کـسـب0وکـار  مـــــخـتـلـف  ابـــــعـاد  می0کlـنـد  کـمک  کـه 
مشـت*ی خـود را تحـلیل و مـناسـب0تـ*(ن پـ*وژه0هـا را 
بـرای وی تـع*(ف نـماید05ا(ن مسـئولیت، بسـته بـه 
نـوع و حجـم پـ*وژه، تـوسـط شـرکا و یا مـشاو=(ـن 

ارشد شرکت هدات می0شود5


09ADE61; مدیر تضمین کیفیت و خ%وجی پ%وژه

ا(ن فـرد تـمام پـ*وژه0هـا را می0شـناسـد و می0دانـد 
خـــ*وجی0هـــای هـــر پـــ*وژه از چـــه جـــنس بـــوده و 
مــــوقعیت تیم پــــ*وژه در تــــحو(ل ا(ن خــــ*وجی 
و  کیـفیـت  تـضـمیـن  مـــــدیـر  هـــــدف  0 چیـسـت5
خــ*وجی0هــای پــ*وژه، حــصول اطمینان از تــحقق 
اهـــداف کالن پـــ*وژه اســـت05بـــر اســـاس اهـــداف 
تعیین شــده بــرای هــر پــ*وژه، مــدیران پــ*وژه را بــه 
کمک مـدیر ارشـد پـ*وژه انـتخاب می0کlند و نـقش و 
محـدوده وظـایف هـر یک را تعیین می0نـماید05ا(ن 
فــرد مســئولیت مــدی*(ت تــمام عــوامــل اجــرا(ی 
پــ*وژه را در راســتای تــحقق اهــداف پــ*وژه بــرعهــده 

دارد5


تیم مشاوران

در ا(ن پـــ*وژه0هـــا، ا¢ـــرچـــه راهکار کالن و صـــورت 
مسـئله اصلی00در اختیار تیم قـرار گـرفـته، 0امـا تیم بـا 
هـدایت مـدیر پـ*وژه عـالوه بـر گـردآو=ی اطـالعـات و 
تهیه مسـ�נدات، در فـرآیـند حـل مسـئله نیز نـقش 
دارد و می0تـوانـد طی فـرآیـند حـل مسـئله، فـرضیات 
خــود را ارائــه و آن0هــا را بــ*رسی نــماید05مــشاوران 
نتیجه کار خـود را تـحت نـظارت مـدیر پـ*وژه و مـدیر 
تضمین کیفیت و خـــــ*وجی بـــــه مشـــــت*ی ارائـــــه 

می0نمایند5
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مدیران پ%وژه

هــر یک یا چــند پــ*وژه ممکن اســت بــه یک مــدیر 
پــ*وژه تــفو(ض گــردد05مــدیران پــ*وژه مســئولیت 
هـدایت تیم مـشاوران را بـر عهـده دارنـد و آن0هـا را 
در جهــت تــحقق اهــداف تــع*(ف شــده راهــنما(ی 
می0کlنند05در یک پــ*وژه بــا ســاخــتار 678، تــعداد 
t(ادی t(*פــــ*وژه تــــع*(ف می0شــــود که تــــوســــط 
تیم0هـای مـواtی پlیش می0=ونـد05یک فـرد می0تـوانـد 
در نــقش0هــای مــختلف در پــ*وژه0هــای مــتفاوتی از 
یک 678 ایفای نـــــقش کlند05در ا(ن ســـــاخـــــتار، 
مسـئولیت خـ*وجی نـها(ی هـر پـ*وژه بـر عهـده مـدیـر 

پ*وژه است5



در شـرکت شـاپـرک ا¢ـرچـه مسـئولیت 
بـر عهـده مـدیران خـواهـد بـود امـا بسـتر 
بـــه نـــحوی بـــرای مـــشاوران تـــع*(ف 
می0شــود که بــتوانــند فــضای رشــد را 
تجـ*pـه کlنند، چـالـش0هـای پـ*وژه را درک 
نـــمایند و بـــا حـــمایت مـــدیر پـــ*وژه، 
pهــــت*(ن تــــوانــــمندی خــــود را ارائــــه 
نــــمایند.0مــــشاوران در ا(ن ســــبک از 
پــــ*وژه0هــــا، ممکن اســــت بــــه طــــور 
هـم0زمـان در چـند پـ*وژه درگیر شـونـد و 
در هـــر یک نقشی مـــتفاوت ایفا کlنند. 
مــشاوران بــا هــدایت مــدیر ارشــد هــر 
پــ*وژه بــه ســرعــت بــا فــضای پــ*وژه 
هـم0راسـتا می0شـونـد و نتیجه مـطلوب 
بـــــر مـــــبنای هـــــدف پـــــ*وژه را خـــــلق 


می0نمایند5

MOE سبکی مقیاس پذیر؛ برای ارائه 
نتایج شگفت آور با افراد معمولی 0

ســاخــتار پــ*وژه0هــای 0678 راهکا=ی 
مقیاس0پـذیر بـرای تـمام صـنایع اسـت05
در هــر شــرکت و صنعتی می0تــوان بــا 
حــضور چــند فــرد بــا ســابــقه و جــذب 
نی*وهـــای جـــوان و تـــازه0کار و هـــدایت 
صحیح آن0هـــا نـــتایج غیرقـــابـــل بـــاور 
ســـــاخـــــت05ا(ن مســـــئله بـــــه طـــــور 
چشمگی*ی مـوضـوع مـنابـع انـسانی را 
در صــنایع مــختلف حــل می0کlند و بــه 
میزان چشمگی*ی در هــــ`(نه ثــــابــــت 

سازمان0ها اثرگذار است5

حــاال تیم مــشاو]<ن مــدی?<ت شــاپــرک، بــه 
تــماشــای نــمایش «چــخوف خــوانی Hbر نــظر 
نــماینده فــدراسیون :وسیه»، بــه طــراحی و 
کارگـــردانی اشکان خـــطیبی نشســـته اســـت؛ 
بــــدون  آنکه بــــدانــــد در آنــــسوی شهــــر و در 
ـفاقی بـا شـباهـت 

ّ
 مـتفاوت، ات

ً
فـضا<ی کامـال

Z<اد بـــه فـــعالیت هـــای ]وزانـــه ا<ن تیم، در 
حال نمایش و درخشش است.
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 از همین ا¡گو پlی*وی می کرد. باt(گران 
ً
چندی پlیش نمایشی به =وی صحنه رفت که دقیقا

ا(ن تئاتر همه افرادی تازه کار و در عین حال مستعد بودند که با هدایت صحیح در 
صحنه های متعدد ظاهر شده و به خوpی درخشیدند. در ادامه به ب*رسی تطاpق ا(ن 

نگرش خاص به سرمایه های انسانی در صنایع HCI می پرداt(م.
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نــــمایــــش چــــخوف خــــوانی t(ر نــــظر 
نـــــمـایـنـده  فـــــدراسیـون =وسیـه بـــــه 
تـهیـه کlـنـنـدگی، کـارگـــــردانی و طـــــراحی 
اشکان خــــطیبی، در فــــ*ورد(ن مــــاه 
۱۴۰۱ بـرای بـار سـوم تـمدید، و بـه اجـرا 
اســـــاس  بـــــر  نـــــمـایـشی  درآمـــــد. 
نـمایش نـامـه هـا(ی از مـایکل فـ*(ن، و 
بـــــه نـــــو(ـسـنـدگی مـشـــــتـرک اشکـان 
خـــطیبی و امید سهـــراpی بـــا تـــرجـــمه 
شهــرام tرگــر. ا(ن نــمایش بــا گــ*وهی 
جـــــوان و بـــــدون حـــــضور بـــــاt(گران 
حــرفــه ای تــئاتــر بــر =وی صــحنه رفــته و 
عملکردی درخــشان از خــود بــر جــای 


گذاشته است.

ا(ن گــ*وه جــوان حــاصــل نــزدیک بــه 
چــهار ســال آمــوزش و تــم*(ن اشکان 
خـطیبی بـا هـن*פـ´وهـان و عـالقـمندان 
بـه تـئاتـر در قـالـب مـؤسـسه ی چـا=פـایه 
بـوده اسـت. اشکان خـطیبی در پـاسـخ 
بــه دلــیل عــدم اســتفاده از بــاt(گران 
حـــرفـــه ای تـــئاتـــر می گـــو(د: «آنـــچه در 
ذهـــن داشـــتم تـــنها بـــا pهـــره گی*ی از 

بـــچه هـــای گـــ*وه میسر بـــود. ا(ن دو 
نـــمایش از اســـاس بـــه همین شیوه 
بـــــایـد پlیـش می رفـــــت و فکـر می کlـنـم 
نتیجه مــطلوب و مــوردنــظرم هــم بــه 


دست  آمده است.»

آنــــچه مــــشخص اســــت ا(ن اســــت: 
دغـــــدغـــــه هـــــای اشکان خـــــطیبی در 
خــصوص نســل جــوان و یافــتن افــراد 
مسـتعد و عـالقـمند بـه نـقش آفـ*(نی 
در ا(ن صـــــنعت که خـــــود از صـــــنایع 
مــتمرکز بــر ســرمــایه هــای انــسانی بــه 
شـــمار می =ود. حـــال بـــا تـــوجـــه بـــه 
مــتمرکز بــر ســرمــایه هــای انــسانی بــه 
شـــمار می =ود. حـــال بـــا تـــوجـــه بـــه 
داشـــــتن تیمی از افـــــراد مســـــتعد و 
تـــوانـــمند، هـــرچـــند تیمی نـــه چـــندان 
حـرفـه ای و مسـلط بـر صـحنه، چـگونـه 
می تــوان نــتیجه را در قــالــب نــمایشی 
pی نــقص و مــوفــق بــه صــحنه آورد؟ 
بـــــ*رسی هـــــای مـــــا بـــــر =وی نـــــحوه 
نــقش آفــ*(نی افــراد در ا(ن نــمایــش و 
شیوه ارائــه خــ*وجی یکپارچــه بــر =وی 

صـــحنه، شـــباهـــت هـــای جـــالبی را بـــا 
=و(کرد شـــاپـــرک در نـــقش آفـــ*(نی در 
پـ*وژه هـای مـشاوره مـدی*(ت نـمایان 


می کlند.

نــــمایــــش چــــخوف خــــوانی t(ر نــــظر 

نماینده  فدراسیون =وسیه را یک

آن  در  کــه  کlــنیــد  تـــــصــور   MOE
t(*פــ*وژه هــای مــختلف و گــونــا¢ــونی 
وجـود دارد؛ پـ*وژه هـا(ی چـون طـراحی 
چـندرسـانـه ای، تبلیغات و غـیره. هـدف 
ا(ن MOE بــصورت مــشخص اجــرای 


نمایشی pی نقص به کمک تیم

صـحنه، درامـاتـو=¶ی نـمایش، طـراحی 
و  تـــــأمیـن  بـــــاt(ـگـردانی،  لـــــبـاس، 
لجســ��ک، ســاخــت مــحتوى اجــرا(ی 
مســـتعد خـــود اســـت. تـــرجـــمه ا(ن 
هـــدف بـــه پـــ*وژه هـــای کوچک تـــر بـــه 
ســهولــت هــرچــه بیشتر و اجــرا(ی تــر 

شدن ا(ن هدف کمک می کlند.

ساختار  پ5وژه چخوف خوانی 4qر نظر نماینده فدراسیون Uوسیه

P h o t o g r a p h y  B y :  
M o s t a f a  P i r h a d i
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کارگردان و نو$سنده

فـرض کlنید نـو(سنده و کارگـردان ا(ن اثـر در حکم 
مــــدیر ارشــــد پــــ*وژه، دا=ی ســــواpــــق اجــــرا(ی و 
تجــ*pــه0هــای پlیشین، وظیفه طــراحی راهکار0هــای 
اجــرا(ی و حــل مــسائــل اصلی جهــت رسیدن بــه 
هـــدف وا¹ی تـــع*(ف شـــده را دارد05مـــدیر ارشـــد 
پـــ*وژه مـــانـــند یک کارگـــردان و نـــو(سنده عـــمل 
می0کlند و سـنا=(وهـای اصلی را طـراحی می0نـماید5 
در ا(ن ســاخــتار، کارگــردان نــمایــش، بــا تعیین t(ر 
پــــ*وژه0هــــا و مــــشخص کردن افــــرادی که بــــاید 
مســــئولیت هــــر کدام از ا(ن t(*פــــ*وژه0هــــا را دارا 
بـــاشـــند، نســـ�ت بـــه چـــگونگی پlیشرفـــت پـــ*وژه 

برنامه0=(`ی می0کlند5


دراماتوOژ *

درامــاتــو=ژ در حقیقت یک مــترجــم0مــحتوای مــتن 
نــمایش اســت05درامــاتــو=ژ بــا شــناخــت درســت از 
نـمایشنامـه و حتی نـو(سنده، یک مـتن نـمایشی 
را بـرای نیاز و دغـدغـه0هـای کارگـردان آمـاده می0کlند 
و در طـــول مسیر از هـــمخوانی00هـــر یک از اجـــزای 
تـحت کlنت*ل بـا خـواسـته0هـای کارگـردان و بـا در نـظر 
گـرفـتن مـنابـع مـوجـود اطمینان حـاصـل می0کlند5 
ا(ن نکlته که زمـــان و مکان در درامـــاتـــو=¶ی تغییر 
کlند هـم در حقیقت بـه آنـچه کارگـردان می خـواهـد 
بســــتگی دارد05بــــاید ا(ن را شــــفاف بــــگو(یم که 
درامــاتــو=¶ی در مــتن و اجــرا اتــفاق می افــتد و بــا 

اتفاقاتی مثل بازنو(سیِ صرف تفاوت دارد5


طراحان

گـ*وه طـراحـان بـا تـوجـه بـه نیاز0هـای تـع*(ف0شـده از 
ســــوی کارگــــردان، نــــو(سنده، و یا درامــــاتــــو=ژ 
پـــــ*وژه0هـــــای عـمـلیـاتی را تـــــعـ*(ـف می0کlـنـد05ا(ـن 
پــ*وژه0هــا در راســتای دســ��اpی بــه اهــداف اصلی 
تــع*(ف، و هــ*(ک تــوســط افــراد مــتخصص در آن 
حیطه بــــه پlیش می0=ونــــد05از نــــمونــــه0هــــای ا(ن 
پـــ*وژه0هـــا می0تـــوان بـــه طـــراحی صـــحنه، طـــراحی 
لـباس، طـراحی نـور، طـراحی حـرکت، و حتی طـراحی 
نــــمایش اشــــاره کرد05تــــمامی ا(ن عملیات بــــه 
صــورت مــواtی و تــوســط تیم0هــای مــرتــبط پlیش 

می =ود5


باc$گران و عوامل اجرا$ی

بـاt(گران، گـ*وه طـراحـان صـحنه، لـباس و … همگی 

می0تـوانـند در بـخش0هـای مـرتـبط بـا فـعالیت0هـای 
خـود، نـظرات و خـطوط فک*ی خـود را بـا تـوجـه بـه 

خـواسـته0هـای طـراح اصلی بیان و بـه مـرحـله اجـرا 
بـــرســـانـــند؛ امـــا وظیفه نـــها(ی مـــوفقیت و ارائـــه 

خـ*وجی مـتناسـب بـا خـواسـته0هـای کارگـردان بـه 

عهـده طـراحـان اسـت05خـ*وجی تـمام فـعالیت0هـای 

ا(ن تیم0هـای مـواtی، در قـالـب یک نـمایش کامـل، 
تـوسـط کارگـردان و بـا اسـتفاده از ابـزارهـای کlنترلی 

دراماتو=ژ به صحنه می0=ود5

ساختا]ی که در صنعت 
نمایش و توسط اشکان 

خطیبی تع?<ف شده است:
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کارگردان و نو$سنده


مدیر ارشد پ%وژه


دراماتوOژ


09ADE6; مدیر تضمین کیفیت و خ%وجی پ%وژه


طراحان


مدیران  پ%وژه ها


باc$گران و عوامل اجرا$ی


تیم مشاوران

2222

بــا تــوجــه بــه تــعا]<ف مســئولیت هــا در دو 
صـنعت، می تـوان تـناظـر یک بـه یک آنـها را بـه 

خوUی مشاهده  کرد:



آنــچه در ا(ن گــزارش مــ*ور شــد، مــقایسه ای بین دو صــنعت مــتمرکز بــر ســرمــایه هــای انــسانی بــود. دو صنعتی که در ظــاهــر پرده آخر
تـفاوت بسیار t(ادی دارنـد امـا شـباهـت هـای آنـها و سـاخـتار انـجام پـ*وژه هـا در آنـها طـبق آنـچه بـ*رسی کردیم، نـشان از ا(ن دارد 

که چنین صنایعی قابلیت سرمایه گذا=ی جهت درخشش و اثرگذا=ی =وی محیط پlیرامون خود را دارند.
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تیم گزارش

شــرکت مــشاوره مــدی*(ت شــاپــرک آpی، از ســال ۱۳۹۰  فــعالیت 
خـود را آغـاز کرد. ا(ن شـرکت از سـال ۱۳۹۶ بـا تـأس�س مـدرسـه 
مـشاوره مـدی*(ت شـاپـرک آpی، تـالش کرد سـهم خـود را بـرای بـه 


بلوغ رساندن ا(ن صنعت داشته باشد.

امـ*وز شـرکت شـاپـرک آpی، در قـالـب سـه بـخش مـشاوره مـدی*(ت، 
مــدرســه شــاپــرک، و کا=pــرد بــه مشــت*(ان خــود ارائــه خــدمــت 

می کlند.

هنر ششِم 
دنیای کسب وکار

 The Sixth Form of Art
In The Business World

یوسف شی*وانیان دهکردیاحسان ک*(میان راوندیمجید کیان پور
مشاور ارشد شاپرکبنیان گذار و مدیر ارشد شاپرک
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حامد نیاوند
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