تحقیقــات زیــادی نشــان میدهــد کــه موفقیــت شــرکتها بــه توانایــی و مهارتهــای
کارکنــان آنهــا بســتگی فراوانــی دارد و بــه خاطــر همیــن مدیــران اجرایــی شــرکتها
همیشــه دنبــال بــه دام انداختــن ایــن افــراد بــرای حضــور در موسســه خودشــان
هستند.
امــا اســتخدام ایــن افــراد یکــی از ســاده تریــن بخشهــا اســت .چالــش اصلــی بـ ه نگه
داشــتن ایــن نیروهــا و بهرهبــرداری بهینــه از اســتعدادهای آنهــا بــر میگــردد .یکــی
از ایــن چالشهــا رســیدن بــه درک صحیــح از انتظــارات آنهــا از محیــط کار و زندگــی
اســت .بــرای کارفرمایــان رســیدن بــه ایــن بینــش در نســل جدیــد بســیار ســخت
اســت .زیــرا آنهــا فضایــی پــر از انعطــاف و هیجــان از محیــط کار متصــور هســتند کــه
در صورت عدم تحقق در کمتر از چند ماه محیط کار را ترک میکنند.
ایــن کتــاب براســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه از مدیــران عامــل ،متخصصیــن
اســتخدام و افــرادی کــه بــرروی پروژههــای اســتعدادیابی کار کردهانــد تهیــه شــده و
در آن نشــان داده شــده شــرکتهایی همچــون گــوگل ،اپــل ،نوکیــا ،پپســی ،اســتندر
و برخــی شــرکتهای دیگــر چگونــه بــا چالشهــای اســتخدام و توســعه تواناییهایــی
کــه نیــاز داشــتند روب ـهرو شــدهاند .مــا اطالعــات مفیــدی را بــرای افــرادی کــه در
بخــش منابــع انســانی شــرکتها فعالیــت دارنــد فراهــم کردیــم و همچنیــن بــا
مطالعــه ایــن کتــاب میتوانیــد دانــش فوقالعــاده را دربــاره نحــوه ایجــاد رضایــت
شغلی کسب کنید.
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رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

در ســالهای اخیــر خبرهــای زیــادی را از شــرکتهای بخــش خصوصــی
شــنیدهایم کــه بــا از دســت دادن چنــد نیــرو مهــم کامــا افــت کردهانــد و شــرایط
آنهــا در بــازار تغییــر کــرده اســت .یکــی از دغدغههــای اصلــی مدیــران بخــش
خصوصــی ایــن اســت کــه چگونــه بتواننــد بیــن نیروهــای بااســتعداد خــود و ســایر
کارمنــدان تعــادل برقــرار کننــد و از ســوی دیگــر توجــه ویــژهای بــه خواســتههای
ایــن گــروه داشــته باشــند زیــرا میداننــد عــدم حضــور آنهــا و یــا رفتنشــان بــه
شــرکتهای رقیــب میتوانــد چــه لطمــه بزرگــی بــه شــرکت بزنــد .حــس حســادت
و یــا ایجــاد مقاومــت علیــه ایــن نیروهــا در داخــل مجموعــه ازجملــه اتفاقــات
روتینــی اســت کــه در داخــل شــرکت میافتــد و نتیجــه آن جــز لطمــه زدن بــه
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فعالیــت شــرکت نیســت .حــس بازنــده بــودن ســایر کارمنــدان و عقــب افتــادن
آنهــا از بقیــه ،عــدم وجــود احتــرام کافــی بــه دســت آوردههــای آنهــا ،نداشــتن
جایــگاه ویــژه در درون شــرکت باعــث میشــود تــا حسهــای منفــی زیــادی در
محیــط کار ایجــاد شــود .از ســوی دیگــر ،افــرادی کــه اســتعدادهای خاصــی دارنــد و
یــا دانــش آنهــا خــاص اســت و بهســختی میتــوان متخصصیــن ایــن رشــته را
پیــدا کــرد ازجملــه دردســرهای شــرکت اســت؛ زیــرا شــرکت بــرای اســتخدام ایــن
افــراد اوال بایــد هزینــه گزافــی را خــرج کنــد .از طــرف دیگــر احســاس برتــری و
قدرتــی کــه آنهــا در داخــل سیســتم شــرکت میکننــد باعــث میشــود تــا حــرف
دیگــران را نادیــده بگیرنــد و یــا بــه نظــم سیســتم اداری توجــه ای نکننــد؛ زیــرا
آنهــا خــود را خــاص میداننــد و شــرکت را محتــاج مهــارت آنهــا .بهعبارتدیگــر،
موقعیــت شــرکت در مقابــل ایــن افــراد از روی ضعــف اســت .از طرفــی نمیخواهــد
آنهــا را از دســت بدهــد و از ســوی دیگــر در مقابــل بینظمــی و خواســتههای
نابهجــای آنهــا درمانــده اســت .تمامــی ایــن مشــکالت بــه ایــن برمیگــردد کــه
راههــای هدایــت ایــن افــراد نامشــخص اســت و معلــوم نیســت کــه چگونــه میتــوان
اینهــا را مدیریــت کــرد و فضایــی را در شــرکت ایجــاد کــرد تــا هــم کارمنــدان
معمولــی و هــم ایــن افــراد در بهــرهوری حداکثــر قــرار گیرنــد .متأســفانه دانــش
تخصصــی دراینبــاره وجــود نــدارد چــون حتــی در کشــورهای غربــی یــک دهــه
اســت کــه ایــن بحــث مطــرح شــده اســت .مخصوصــا بعــد از اوج گرفتــن فعالیــت
شــرکتهای فنــاوری اطالعــات .زیــرا ایــن شــرکتها بــرای فعالیــت خــود بــه
جمعــی از نخبههــا نیــاز داشــتند و کنــار هــم قــرار دادن ایــن افــراد تحــت یــک
شــرکت کار بســیار ســخت و مشــکلی اســت .چــون تمامــی ایــن افــراد بــا توجــه بــه
دانــش فنــی و مهارتــی کــه دارنــد میتواننــد شــرکت جدیــدی را راهانــدازی کننــد
و تحــت بروکراســیهای اداری یــک شــرکت و گــزارش دادنهــای مکــرر و پاســخ
دادن بــه مدیــر باالســری نباشــند .توجــه بــه جدیــد بــودن ایــن دانــش در دنیــا و
نبــودن منبــع فارســی در داخــل ایــران بابــت ایــن موضــوع ،بــرآن شــدیم تــا نســبت
بــه ترجمــه ایــن کتــاب اقــدام کنیــم .کتــاب حاضــر ،از مجموعــه تحقیقاتــی کــه
اخیــرا دربــاره ایــن موضــوع از شــرکتهای بــزرگ صــورت گرفتــه جمــع آوری شــده
و دو نویســنده آن تــاش داشــتند تــا از میــان آمارهایــی کــه بــه دســت آمــده مــوارد
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مهــم آن را اســتخراج کننــد و آن را تحــت عنــوان یــک کتــاب منتشــر کننــد .در
تحقیقــات انجــام شــده شــرکتهای بزرگــی همچــون گــوگل ،آمــازون و اپــل حضــور
دارنــد و تجربیــات مدیــران آنهــا دربــاره مدیریــت کــردن افــراد نابغــه ذکــر شــده
اســت .همانطــور کــه میدانیــد هرکــدام از ایــن افــراد ادعاهایــی دارنــد و کنــار هــم
قــرار دادن آنهــا و اســتفاده از تواناییهایشــان کار ســخت و مشــکلی اســت .از
ســوی دیگــر تجربــه نشــان داده کــه آنهــا تمایلــی بــه همــکاری بلندمــدت بــا یــک
کارفرمــا را ندارنــد و عــدم صبــر آنهــا باعــث میشــود تــا زود از یــک شــرکت خــارج
شــوند .ایــن مســئلهای بزرگــی بــرای هــر شــرکتی کــه بــا اینگونــه افــراد تعامــل
دارد ،اســت زیــرا در حقیقــت شــرکتها نمیتواننــد هیــچ نــوع حســابی روی آنهــا
بــرای برنامههــای توســعهای بلندمــدت خــود بکننــد .در ایــن کتــاب ســعی شــده تــا
ایــن مســائل بهصــورت ریــز از طــرف مدیــران شــرکتهای بــزرگ مطــرح شــود و
راهحلهایــی کــه آنهــا بــرای ایــن مســائل بهکاربردهانــد موردبررســی قــرار گیــرد.
در حقیقــت ایــن کتــاب حالــت یــک گزارشــگری را دارد و تمامــی ایــده آن از ســوی
مدیــران ارشــد شــرکتهای بــزرگ مطــرح شــده اســت .درســت اســت کــه در
داخــل ایــن کتــاب شــرکتهایی کــه بررسیشــدهاند ،بســیار بــزرگ هســتند و
تعــداد کارمنــدان زیــادی دارنــد .حتــی ایــن موضــوع در متــن کتــاب نیــز بــه آن
اشارهشــده اســت کــه مــوارد موردبررســی ایــن کتــاب مربــوط بــه شــرکتهای
بــزرگ اســت .امــا نکتههــا و روشهایــی کــه در آن مطرحشــده بســیار تاثیــر گــذار
بــوده و ربطــی بــه بزرگــی و کوچکــی شــرکت نــدارد .البتــه ناگفتــه نمانــد کــه برخی
از روشهــای آن اختصاصــا در شــرکتهای بــزرگ قابــل اجــرا اســت .بهطــور حتــم
مــا در شــرکتهای کوچــک بخــش منابــع انســانی نداریــم .یــک ســری از
برنامهریزیهایــی کــه در ایــن کتــاب بــه آن اشــاره میشــود مربــوط بــه
شرکتهای بزرگ با چندین هزار نفر کارمند است.
مطالعــه ایــن کتــاب میتوانــد یــک دیــد کلــی بــه شــما دربــاره مدیریــت کــردن
افــراد بــا پتانســیل ارائــه دهــد و اینکــه چگونــه میتــوان ایــن افــراد را مدیریــت
کــرد و اســتعدادهای آنهــا را بــرای پیشــبرد اهــداف شــرکت بــه کاربــرد .الزم
میدانــم کــه در اینجــا بــه خالص ـهای از آنچــه کــه در هــر فصــل بیــان میشــود
اشــاره کنــم .امیــد اســت کــه بــا مطالعــه ایــن کتــاب دیــدگاه کلــی بــرای مدیریــت
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کردن افراد نابغه پیدا کنید.
در فصــل اول همانطــور کــه از عنــوان آن برآمــده «جنــگ بــرای اســتعدادها»
اشــارهای بــه رقابــت شــرکتها بــرای حفــظ و نگ ـهداری نیروهــای بااستعدادشــان
دارنــد .در سیســتم ســنتی ،مدیــران ارشــد و یــا اعضــای هیــات مدیــره تــاش دارنــد
تــا بــا افزایــش دســتمزد و دادن جایگاههــای بهتــر ایــن نیروهــا را در شــرکت حفــظ
کننــد .در حالــی کــه در نســل جدیــد کارمنــدان ،برخــی از ایــن افــراد تمایلــی بــه
داشــتن جایگاههــای بــاال ندارنــد .تنهــا چیــزی کــه بــرای آنهــا مهــم اســت ایــن
اســت کــه بتواننــد فرصتــی را بــرای کســب مهارتهــای بیشــتر داشــته باشــند و
شــاید افزایــش دســتمزد آنهــا را بابــت انجــام کارهــای بیشــتر بــرای شــرکت
ترغیــب نکنــد .آنهــا عمــا بــه خاطــر تنوعطلبــی کــه دارنــد تــاش میکننــد کــه
بهســرعت از شــرکت خارجشــده و وارد فضاهــای جدیــد بشــوند .ایــن موضــوع بــا
ذکــر مثالهایــی در شــرکتهای دیگــر عنوانشــده اســت .البتــه در فصلهــای
آینــده راهحلهایــی بــرای پایبنــد کــردن ایــن نیروهــا ارائــه خواهــد شــد .در ادامــه
ایــن فصــل بــه سیســتم آموزشــی کشــورها و نقــص آنهــا در تربیــت نیروهــای
بااســتعداد اشــاره میشــود کــه بهعنــوان نمونــه برخــی از کشــورهای غربــی
موردبررســی قــرار میگیرنــد کــه حتــی بــا داشــتن نــرخ بیــکاری بــاال ،شــرکتهای
بزرگــی هســتند کــه هنــوز نتوانســتهاند نیــروی مناســب را بــرای برنامههــای خــود
پیــدا کننــد .همچنیــن موضــوع مهاجــرت موردتوجــه قــرار میگیــرد و طبــق
تحقیقاتــی کــه صــورت گرفتــه مهاجــرت نیروهــای ماهــر بــه پیشــرفت شــرکتهای
غربی کمک زیادی کرده است.
در فصــل دوم ،اولیــن قدمــی کــه بــه شــرکتها توصیــه میگــردد ایــن اســت
کــه یــک برنام ـهای بــرای اســتعدادیابی در داخــل و بیــرون شــرکت انجــام دهنــد.
البتــه نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایــن برنامــه بــا اســتراتژیهای آینــده شــرکت
مطابقــت داشــته باشــد تــا نیروهــای جدیــد بهدرســتی وارد مجموعــه شــوند .در
غیــر ایــن صــورت انجــام ایــن برنامــه چیــزی جــز اتــاف وقــت ،انــرژی و پــول
نخواهــد بــود و از ســوی دیگــر باعــث میشــود تــا شــرکت از مســیر خــود دور
گــردد .بــه خاطــر همیــن در ایــن فصــل تــاش شــده تــا مدیــران شــرکتهای
بــزرگ را مجــاب کنــد کــه بــا بخــش منابــع انســانی بــدون واســطه و مــداوم در
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ارتبــاط باشــند تــا هــر تغییــری کــه در برنامههــای شــرکت صــورت میگیــرد در
فرآینــد اســتعدادیابی شــرکت هــم اعمــال شــود .در فصلهــای بعــدی مشــاهده
خواهیــد کــرد کــه فرآینــد اســتعدادیابی و ســاختن اســتعداد در درون سیســتم
کامال یکسان بوده و تفاوتی ندارد.
در فصــل ســوم رونــد اجــرا کــردن برنامــه اســتعدادیابی موردبررســی قــرار
میگیــرد و بــه ایــن موضــوع تأکیــد میشــود کــه ایــن نــوع برنامهریــزی بایــد
دائــم در حــال تغییــر باشــد زیــرا شــرایط بــازار کار و رقابتــی شــرکتها باهــم دائــم
در حــال تغییــر اســت .ازجملــه مــواردی کــه تــاش میشــود در ایــن فصــل
موردتوجــه مدیــران قــرار گیــرد ایــن اســت کــه تعریــف دقیــق و مشــخصی را از
«اســتعداد» داشــته باشــند و اینکــه چــه انتظاراتــی دارنــد .شــرایطی کــه نابغههــا در
سیســتم شــرکت بــه آن نیــاز دارنــد هــم موردبررســی قرارگرفتــه اســت .مدیــران
شــرکتها بایــد روی افــرادی ســرمایهگذاری کننــد کــه تعهــد و انــرژی گذاشــتن در
اولویــت آنهــا باشــد .زیــرا بســیاری از مدیــران معتقــد هســتند کــه مهــارت را
میتــوان آموخــت امــا جایــی کــه تعهــد وجــود نداشــته باشــد ،هیچیــک از ایــن
مهارتها ارزشی نخواهد داشت.
در فصــل چهــارم بــه اهــداف شــخصی نابغــه میپردازیــم و اینکــه اولویــت آنهــا
بــه چــه شــکلی اســت تا بــا دریافــت ایــن اطالعــات بتوانیــم مدیریــت مناســبی را در
مذاکــره بــا ایــن افــراد پیــش ببریــم .در ایــن فصــل بــا توجــه بــه تجربــه مدیــران
چنــد شــرکت بــزرگ بــه ایــن مســئله اشــاره میشــود کــه اولویــت اول و اصلــی
آنهــا هدفهــای شخصیشــان اســت و افــراد کمــی پیــدا میشــوند کــه اولویــت
خــود را اهــداف شــرکت قــرار دهنــد .دانســتن و حتــی پذیرفتــن ایــن واقعیــت از
ســوی مدیــران شــرکت باعــث میشــود تــا گفتوگویــی صادقانــه بیــن آنهــا شــکل
بگیــرد .البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ارائــه یــک برنامــه منعطــف بــرای ایــن افــراد باعــث
نمیشــود تــا آنهــا بــه شــرکت وفــادار بماننــد .در ایــن فصــل خواهیــم دیــد کــه
نســل جدیــد کارمنــدان چــه معضــات و مســائلی را بــرای هیــات مدیــره شــرکت
ایجــاد میکننــد زیــرا آنهــا پــدران و مــادران خــود را دیدهانــد و بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه بــه زندگــی شــخصی خــود بهــای بیشــتری دهنــد .ایجــاد ایــن
مســائل باعــث میشــود تــا خیلــی از برنامههــا و نــوع صحبــت بــا ایــن افــراد تغییــر
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پیــدا کنــد .برخــی مواقــع درخواســتهای ایــن افــراد بهقــدری زیــاد اســت کــه
شــرکتها میماننــد کــه چگونــه بــا ایــن افــراد کنــار بیاینــد .آنهــا خودمختــاری،
شــغل هیجانانگیــز ،ســرعتباالی توســعه و تعــادل بیــن زندگــی شــخصی و کاری
را میخواهنــد و از طــرف دیگــر انتظــار دارنــد کــه فرهنــگ داخــل ســازمان بــا
فرهنــگ آنهــا همخوانــی داشــته باشــد .در ایــن فصــل مشــخص میگــردد کــه
کارفرماهــا بایــد راجــع بــه تکتــک ایــن مســائل بــا کارکنــان خــود بــه توافــق
برســند و آگاه باشــند کــه ایــن توافــق نمیتوانــد منجــر بــه وفــاداری ایــن افــراد
شود.
در فصــل بعــدی متوجــه خواهیــم شــد کــه ایــن روزهــا نابغههــا بــه پیشــنهاد
درآمــد بیشــتر و جایــگاه باالتــر در ســازمان توجــه چندانــی نمیکننــد زیــرا ایــن
آیتمهــا را میتواننــد در هــر شــرکتی بــه دســت آورنــد .مــوردی کــه بــرای آنهــا
بســیار اهمیــت دارد فرهنــگ درونســازمانی اســت و شــرکتها میتواننــد بــا ارائــه
یــک فرهنــگ درســت و رعایــت کــردن آن از ســوی تمامــی اعضــای هیــات مدیــره و
مدیرعامــل افــراد نابغــه را ترغیــب کنــد بــرای همــکاری طوالنیمــدت بــا شــرکت
ترغیــب شــوند .نســل جدیــد بــه ایــن مســائل بســیار اهمیــت میدهــد و در ایــن
فصــل خواهیــم دیــد کــه شــرکت گــوگل بــه خاطــر شــکایتهایی کــه دربــاره عــدم
رعایــت حقــوق شــخصی افــراد از آنه ـا شــده نیروهــای بســیاری را ازدس ـتدادهاند.
حتــی شــرکت فیسبــوک هــم بــا ایــن معضــل دســتوپنجه نــرم میکنــد.
بهعبارتدیگــر میتــوان راز مانــدگاری نابغههــا در یــک سیســتم را فرهنــگ
درونســازمانی و پایــداری اعضــای اصلــی آن بــه ایــن قانونهــا اعــام کــرد .زیــرا
هــر فــرد بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه چــرا میخواهــد بــرای ایــن شــرکت
وقــت بگــذارد و انــرژی صــرف کنــد .ایــن فصــل را میتــوان کلیدیتریــن فصــل
ایــن کتــاب معرفــی کــرد زیــرا مباحــث بســیار مهمــی راجــع بــه اســتخدام و تعامــل
بــا افــراد نابغــه مطــرح میکنــد و روش مدیریــت کــردن آنهــا را بیــان میکنــد.
الزم میدانــم کــه ایــن را اطــاع دهــم کــه ایــن راهحلهــا فقــط بــرای شــرکتهای
بــزرگ نیســت و شــرکتهای کوچــک هــم میتواننــد از آن اســتفاده کننــد .و
همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد .ایــن راهحلهــا کامــا تجربــی و براســاس
گفتههای مدیران شرکتهای بزرگ در صنایع مختلف است.
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در فصــل ششــم راههــای پیــدا کــردن اســتعدادهای موردنیــاز شــرکت
موردبررســی قــرار میگیــرد .یکــی از بهتریــن راههــای توصیهشــده در ایــن فصــل
ایــن اســت کــه از کارمنــدان موجــود در شــرکت بــرای جاهــای خالــی شــرکت
اســتفاده شــود زیــرا پــرورش ایــن اســتعدادها میتوانــد اوال کــم هزینهتــر باشــد و
دومــا بــه ایجــاد انگیــزه در شــرکت کمــک زیــادی میکنــد و از ســوی دیگــر ایــن
نیروهــا وفــاداری بیشــتری بــه سیســتم از خودشــان نشــان خواهنــد داد .البتــه بــه
راههــای دیگــری هــم بــرای جــذب افــراد نخبــه و دارای پتانســیل اشــاره میشــود.
در ایــن فصــل بــه راههایــی کــه باعــث ایجــاد یــک اکوسیســتم اســتعدادیابی در
شــرکت میشــود اشــاره خواهــد شــد و روشهــای برنامهریــزی بــرای رســیدن بــه
آن بــا جزئیــات مطــرح میشــود .در حقیقــت نقشــه راه یــک اکوسیســتم
اســتعدادیابی ریختــه میشــود و فعالیتهایــی کــه هــر بخــش بایــد بــرای تحقــق
این برنامه صورت گیرد مشخص میشود.
در فصــل هفتــم نحــوه تصمیمگیــری افــراد بااســتعداد یــک شــرکت نســبت بــه
آیندهشــان مطــرح میشــود و اینکــه آنهــا چــه دیدگاهــی را نســبت بــه شــغل
خــود دارنــد و تــاش میکننــد کــه بــه چــه نتیجــهای برســند .فهمیــدن ایــن
موضــوع میتوانــد مذاکــرات پیــش روی شــرکت و افــراد بــا پتانســیل را راحتتــر
کنــد .انتظــارات آنهــا در ایــن فصــل مطــرح میشــود و برنامـهای کــه شــرکت بــرای
مدیریــت ایــن خواســتهها در نظــر داشــته باشــد هــم معرفــی میشــود .مدیریــت
ایــن خواســتهها و انتظــارات بــا توجــه بــه برنامههــای شــرکت صــورت میگیــرد و
بایــد بهگونـهای باشــد کــه ســایر کارکنــان احســاس منفــی نســبت بــه ایــن موضــوع
نداشــته باشــند .تمامــی راهحلهــای ایــن مــوارد در ایــن فصــل بهتفصیــل توضیــح
یشود.
داده م 
در فصــل انتهایــی توافقــی کــه بایــد بیــن کارفرمــا و افــراد نخبهگــرا گیــرد بــه
جزئیــات بیــان میشــود .اینکــه آنهــا چگونــه نیازهــای خــود را مطــرح کننــد و
مدیــران شــرکت هــم بــه چــه شــکل بــه آن پاســخ دهنــد .نــوع نگاهــی کــه شــرکت
بایــد بــه ایــن افــراد داشــته باشــد و همچنیــن فضایــی کــه افــراد نابغــه بایــد دربــاره
شــرکت در نظــر بگیرنــد بیانشــده اســت .در ایــن فصــل ســعی شــده تــا بتوانــد
درک مشــترکی بــرای دو طــرف ایجــاد کنــد و نحــوه برنامهریــزی هــر دو طــرف

معیــن شــده اســت .ایــن کتــاب بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه شــفافیت مطلــق
بیــن کارفرمــا و کارمنــد بــا اســتعداد تنهــا راه دســتیابی بــه توافــق صحیــح بیــن دو
طــرف اســت .زیــرا هــر دو بایــد از نیــت هــم بــرای ایــن همــکاری آگاه باشــند و
بداننــد کــه بــه کجــا ختــم خواهــد شــد و چــه داشــتههایی در انتهــا خواهنــد
داشت.

مقدمه

نویســندگان ایــن کتــاب در حیــن تحقیقــات و جمــعآوری مطالــب کتــاب
میدانســتند کــه انبوهــی از مقــاالت و کتــاب در زمینــه مدیریــت اســتعدادها در
بــازار وجــود دارد .آنهــا تحقیقــات را بــه چندیــن دلیــل متوقــف نکردنــد .بزرگتریــن
دلیــل آنهــا ایــن بــود کــه «مدیریــت اســتعدادها» در ســازمان یــک بخــش تــازه و نــو
در شــاخه «مدیریــت منابــع انســانی» اســت .شــاید عمــر آن بــه کمتــر از یــک دهــه
برســد .در ایــن زمینــه تنهــا یــک مطالعــة جهانــی جــدی از طــرف هدریــک و
اســتراژل 1در حــال انجــام اســت کــه هنــوز در مراحــل ابتــدایاش قــرار دارد .در ایــن
مطالعــه قــرار اســت نــگاه ویــژهای بــه موضــوع توســعه اســتعدادها در ســاختار
سازمان و مدیریت آن انداخته شود( .به فصل اول رجوع کنید).
یــک نتیجــه ایــن اســت کــه هنــوز مشــخص نیســت ایــن نــوع از مدیریــت
درگیــر چــه مباحثــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مدیــر ســازمان از چــه راهــی بایــد
افــراد مســتعد در ســازمان را مدیریــت و کنتــرل کنــد .آنجــا برویــن 2مدیرعامــل
موسســه بیمــه چارتــر 3در لنــدن معتقــد اســت ایــن بحــث احتمــاال بــه عوامــل
1. Heidrick & Struggles
2. Angela Baron
3. Chartered
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مســتقلی همچــون اســتخدام افــراد تحصیلکــرده ،مدیریــت اجرایــی ،مدیریــت
حرفـهای و برنامههــای متوالــی آن ســازمان وابســته اســت .یکــی دیگــر ویژگیهــای
مهــم اجــرای روشهــای مدیریــت اســتعدادها ایــن اســت کــه نتیجــه آن توســط
مدیــر ارشــد اجرایــی و یــا اعضــای هیاتمدیــره ســازمان قابــل مشــاهده اســت و از
طریــق آن میتــوان ســطح یکپارچگــی بیــن کس ـبوکار و اســتراتژیهای افزایــش
بهرهوری افراد دارای استعداد را اندازهگیری و ناهمگونی آن را پیدا کرد.
عامــل دیگــری کــه باعــث شــد تــا مــا تحقیقــات خــود را در ایــن زمینــه ادامــه
دهیــم و بــه طراحــی پرسـشنامه و مصاحبــه بــا افــرادی کــه بــه نوعــی درگیــر بــا
نابغههــای ســازمان بودنــد و یــا خــود از نبــوغ خاصــی بهــره میبردنــد ،بپردازیــم؛
فاصلــة زیــاد برنامههــای ســازمان بــا حضــور ایــن افــراد در ســازمان بــود .زیــرا
همچــون گذشــته دیگــر نمیتــوان بــه صــورت جداگان ـهای در ارتقــاء شــغلی ایــن
افــراد بــا دیگــران تمایــز قائــل شــد و یــا اینکــه آنهــا پیــاده کــردن نبــوغ خــود را در
گــرو رســیدن بــه خواستههایشــان قــرار دهنــد .بهخصــوص اینکــه بیشــتر ایــن
افــراد تحــرک باالیــی در ردههــای بــاالی ســازمانی دارنــد و درگیــر تعهدهــای مربوط
به پیادهسازی برنامههای بلند مدت شرکت هستند.
عــاوه بــر ایــن ،بایــد تعریــف دقیــق و جامعــی از افــراد نابغــه داشــته باشــیم تــا
در زمــان بحرانهــای اقتصــادی آنهــا را از ســایر افــراد ســازمان جــدا کنیــم.
کارآفرینــان مشــتاق ،تـکرو ،برونگــرا و متخصصانــی کــه بــه دنبــال نردبــان بــرای
رســیدن بــه نــوک قلــه شــرکت میکردنــد و یــا کســانی کــه رویــای مستقلشــدن
و راهاندازی کسبوکار دارند ،به طور تقریبی در دستة نابغهها قرار میگیرند.
تمامــی مــوارد بــاال چالشهــای جــدی بــرای مدیــران ارشــد ســازمان بــرای
اســتخدام ،نگهداشــتن و دریافــت بیشــترین بهــرهوری از افــراد نابغــه اســت .کتــاب
حاضــر بــه دنبــال ایــن اســت کــه ایــن چالشهــا را بــرای مدیــران مشــخص کنــد و
راههــای مشــخصی را بــرای رســیدن بــه موفقیــت در ایــن چالــش معیــن کنــد.
همچنیــن در ایــن کتــاب مشــخص میشــود کــه چطــور میتــوان در مقابــل بــازی
افــراد نابغــه آن هــم زمانــی کــه برنامههــای شــرکت بــه هــم ریختــه اســت مقابلــه
ل معامله با آنها را پیدا کرد.
کرد و راهح 
ماریون دیاون و میکایل سیریت
ژانویه 2014
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«همــة مــا میدانیــم کــه نبــوغ و اهمیــت اســتعدادهای یــک ســازمان
تفــاوت بیــن عالــی از خــوب ،برنــده از بازنــده و ســازمان منعطــف از
آشــفته را مشــخص میکنــد .در حقیقــت داشــتن یــک تیــم کارآمــد در

همــة زمینههــای فعالیــت شــرکت ،تفــاوت بیــن برنــده و بازنــده را

مشخص میکند».

ایندرا نویی

1

مدیر اجرایی شرکت پپسی

2

نزدیــک بــه پانــزده ســال پیــش ،کمپانــی مکینســی 3گزارشــی راجــع بــه «رقابت
بــر ســر نابغههــا» منتشــر کــرد .ایــن شــرکت در زمینــة مشــاوره و برنامهریــزی بــا
کمپانیهــای چندملیتــی کار میکنــد .در ایــن گــزارش آمــده کــه شــرکتهای
بینالمللــی و حتــی آنهایــی کــه تنهــا در یــک محــدودة کوچــک جغرافیایــی کار
میکننــد ،بایــد همانطــور کــه روی منابــع مالــی خــود حســاس هســتند ،توجــه
بیشــتری در زمینــه مدیریــت و محافظــت از نیروهــای بااستعدادشــان به عمــل آورند.
آنهــا در گــزارش خــود اعــام میکننــد کــه «نابغههــا ارزش رقابــت را دارنــد» و
دنیایــی را پیشبینــی میکننــد کــه پشــتیبانی از نابغههــا کاهــش پیــدا میکنــد
و از طــرف دیگــر انتظــارت از آنهــا هــر روز بیشــتر خواهــد شــد .شــرکتها در
مرحلــهای از توســعه ثابــت میشــوند و جنــگ اساســی و سرنوشتســاز بــرای
حفظ نیروهای نابغه برای برنامههای آینده شروع میشود.
تعریــف کمپانــی مکینســی از اســتعداد بــه توانایــی رهبــری یــا مدیریــت
برمیگردد:
«نبــوغ بــه مجموع ـهای از تواناییهــای یــک نفــر خالصــه میشــود .زن
یــا مــردی کــه میــزان تواناییهــا ،اســتعداد ،دانــش ،تجربــه ،هــوش
اجتماعــی و ذهنــی ،عدالــت ،انــدازة توج ـهاش بــه اطــراف ،شــخصیت

فــردی و نحــوة هدایــت آن تعیینکننــدة نبــوغ آن فــرد اســت .همچنین
1. Indra Nooyi
2. Pepsi Co
3. Mckinsey & Company
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توانایــی یادگیــری مســائل جدیــد میتوانــد در میــزان نبــوغ یــک فــرد
نقش تعیینکنندهای داشته باشد».

در ســالهای  1998تــا  2001کــه شــاهد رشــد اقتصــادی و توســعه فعالیــت
شــرکتها بودیــم ،جنــگ عجیبــی بیــن شــرکتها در اســتخدام نیروهــای بــا
اســتعداد و صــادق شــکل گرفتــه بــود .عملکــرد مدیــران در ایــن دوران بــه منظــور
هدایــت نابغههــا و نگهداشــتن آنهــا در ســازمان بــه ایــن شــکل بــود کــه شــروع بــه
شناســایی ایــن افــراد کــرده و آنهــا از یــک شــخصیت بلندپــرواز بــه جایگاههــای
کوچک و منحصر به فرد رهبری و مدیریت هدایت میکردند.
بــا وجــود دورآنهــای رونــق و رکــود اقتصــادی در مقاطــع مختلــف و همچنیــن
بحرانهــای متعــدد اقتصــادی ،جنــگ بــر ســر حضــور نابغههــا بیــن شــرکتها در
هــر شــرایطی ادامــه داشــته اســت .معمــوال ایــن رقابــت از ســوی مدیــران و رهبــران
ت آورن
ارشــد ســازمان تقویــت میشــود .از ســوی دیگــر کارمنــدان بــرای بــهدس ـ 
جایگاه باال در رده مدیریتی و پستهای تخصص با یکدیگر مبارزه میکنند.
در ردههــای جهانــی ،فقــدان اســتعداد و نبــوغ بیــن کارمنــدان بیشــتر از افــراد
نابغــه مشــاهده میشــود .در طــول دهــة گذشــته ،گــروه بینالمللــی از کارمنــدان
کــه میتواننــد محــل و نــوع فعالیــت خــود را انتخــاب کننــد ،بــه وجــود آمدهانــد.
از ســوی دیگــر شــرکتهای جدیــد در بازارهــای نوظهــور کــه همیشــه انتظــارات
بیشتری دارند ،رقابتشان را در اقتصاد جهانی شروع کردند.
بــرای مثــال ،ســنگاپور ،در طــول دوران شــکوفایی اقتصــادی ،شــروع بــه
راهانــدازی مراکــزی بینالمللــی بــرای اســتخدام جهانــی افــراد نابغــه کــرد کــه بــرای
آنهــا آزادی عمــل بیشــتری بــه خاطــر پذیــرش کار در ایــن کشــور قائــل بودنــد.
طبــق تحقیقــات صــورت گرفتــه بیــش از 90هــزار نفــر از افــراد نابغــة دنیــا در ایاالت
متحده آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،استرالیا ،ژاپن و کره جنوبی زندگی میکنند.
انجمــن جهانــی اقتصــاد 4پیشبینــی میکنــد کــه بهتریــن وقــت بــرای ایــن
نابغههــا در طــول دوران رونــق اقتصــادی اســت .در ســال  2012ایــن ســازمان
گزارشــی را بــا عنــوان «رشــد اقتصــادی از طریــق جابهجایــی نابغههــا» منتشــر
کــرد کــه در آن بــه تقاضــا و حمایــت کارگــر ماهــر در  22کشــور و 12صنعــت
4. The World Economic Forum
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پرداخته بود .در این گزارش آمده بود:

«در دهــة پی ـشرو فرصتهــای جهانــی بــرای افــراد دارای مــدارک بــاال

کــه نــگاه دقیقــی دارنــد ایجــاد خواهــد شــد .بــه صــورت عمیــق و
گســتردهای نابغههــا بــه ســمت گزینههــای باورنکردنــی کــه

پیشرویشان قرار میگیرد مهاجرت خواهند کرد».

موسســه منپــاور 1کــه یکــی از موسســههای برتــر جهانــی در زمینــة
مدیریــت منابــع انســانی اســت ،تحقیقــات جامعــی از طریــق پرســشنامه در
ســالهای  2009تــا  2013بیــن کارفرمایــان انجــام داده اســت کــه نشــان
میدهــد اســتخدام افــراد نابغــه و یــا دارای مهــارت بــاال هــر ســال ســختتر و
شــرایط آنهــا بــرای راضــی نگهداشــتن ایــن افــراد پیچیدهتــر میشــود .تحقیــق
دیگــری از ایــن موسســه در ســال  2013بیــن  40هــزار کارفرمــا صــورت گرفــت
نشــان داد کــه بیــش از 35درصــد آنهــا در جایگزیــن کــردن کارمنــدان با اســتعداد
دچــار مشــکل شــدهاند .از هــر ســه کارآفریــن در ایــاالت متحــده آمریــکا ،یــک
نفــر بــا تجربــه کمبــود مهــارت بیــن کارمندانــش مواجــه هســتند .همچنیــن ایــن
شــرایط بیــن کارآفرینــان اروپــا نیــز حاکــم اســت .بــا وجــود ایــن تعــداد افــراد
بیکارمخصوصــا در حــوزة کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــه شــدت باالســت .در
حالــی کــه از هــر  4کارفرمــا ،یــک نفــر از آنهــا  -بــه عبارتــی معــادل  26درصــد
کارفرمایــان -بــا کمبــود مهــارت بیــن کارمندانشــان دســت و پنجــه نــرم میکنند.
بیــش از  73درصــد از کســانی کــه بــا مســئله کمبــود مهــارت مواجــه بودنــد،
مشــکل اصلــی خــود را نبــود افــراد بــا تجربــه ،بــا مهــارت یــا دانــش کافــی در
جایگاه در نظر گرفته شده بیان کردند.
شــرکتهای حاضــر در ایــن تحقیقــات اذعــان کردنــد کــه از ســال 2008
بیشــترین میــزان کمبــود مهــارت بیــن نیروهــای خــود را شــاهد بودنــد و بیــش از
نیمــی از آنهــا -بــه عبارتــی 54درصــد -معتقــد بودنــد کــه ایــن مســئله بــه صــورت
«زیــاد یــا متوســط» در رقابتپذیریشــان در بــازار تاثیــر گذاشــته اســت .شــغلهایی
نظیــر مهندســی ،نمایندگــی فــروش ،تکنســین ،حسابرســی و کارمنــدان بخــش
مالــی ،مدیــران میانــی و اجرایــی و کارمنــدان فنــاوری اطالعــات از جملــه بخشهای
1. Manpower Group
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یــک ســازمان هســتند کــه در ایــن تحقیقــات بــه عنــوان مشکلســازترین بخشهــا
در پیدا کردن نیروی شایسته معرفی شدهاند.
جفری جورس 2مدیراجرایی موسسه منپاور میگوید:
«یــک نــوع آگاهــی جمعــی بیــن شــرکتهایی کــه در ایــن تحقیقــات

شــرکت کــرده بودنــد در مــورد کمبــود مهــارت در کســب و کارشــان

وجــود داشــت .مــا در پنــج ســال اخیــر در کل دنیــا گزارشهــای زیــادی
از کمبــود مهــارت از ســوی کارفرمایــان داشــتیم .گرچــه برخــی از آنهــا

تاثیــرات ایــن کمبودهــا را شناســایی کردنــد و متوجــه شــدند کــه اثــر
آنچنانــی بــر روی اهــداف بلندمــدت آنهــا نــدارد .امــا از ســوی دیگــر
بیش از یک پنجم آنها درگیر حل این مسئله هستند».

موسســه توســعة حرفـهای 3طبــق تحقیقاتــی کــه بــا مشــارکت  462کارآفریــن در
انگلیــس انجــام شــده نشــان میدهــد مشــکالت کارفرمایــان در پیــدا کــردن و
اســتخدام افــراد ماهــر ســه برابــر ســختتر شــده اســت .بــه عبارتــی پراکندگــی ایــن
مشــکل از 20درصــد در ســال  2009بــه 62درصــد در ســال  2013افزایــش پیــدا
کــرده اســت .بــر اســاس اطالعاتــی کــه کارآفرینهــا در ایــن تحقیقــات دادهانــد
جایــگاه مدیریــت و شــغلهای تخصصــی بــا 52درصــد باالتریــن مشــکل را بــرای
کارفرمایــان در پیــدا کــردن فــرد مناســب ایجــاد کردهانــد .در بخــش تولیــد نیــز
نیروی فنی متخصص با 46درصد بیشترین میزان مشکل را نشان میدهد.
هــر چنــد ،تحقیقــات ایــن موسســه نشــان میدهــد کــه برخــی از ایــن مشــکالت
در پیــدا کــردن نیــروی ماهــر یــا بــا اســتعداد بــه ایــن برمیگــردد کــه ایــن افــراد
تمایــل چندانــی بــه جابهجایــی در شــرایط نامطمئــن اقتصــادی ندارنــد .بــه عبــارت
دیگــر نــرخ جابهجایــی در شــغل از زمــان آغــاز بحــران مالــی در ســال  2008بــه
صــورت پیوســته رو بــه کاهــش اســت .یــک ششــم از ســازمانهایی کــه در ایــن
تحقیقــات مشــارکت کردنــد کمبــود درخواســت کننــده بــرای جایگاههایــی کــه بــه
مهــارت خاصــی نیــاز دارد را گــزارش کردنــد کــه ایــن امــر نیــز مشــکالت اســتخدام
نیرو را بیشتر کرده است.
2. Jeffrey A. Joerres
3. The Chartered Institute of Professional Development-CIPD/Hays
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یک جنگ ساختگی؟

کارفرمایــان مطمئــن هســتند کــه آنهــا تجربــه پیــش بــردن اهــداف بــا وجــود
کمبــود نیــروی ماهــر را دارنــد .امــا آیــا واقعــا ایــن تجربــه کمککننــده اســت؟ آیــا
مشــکالتی کــه در اســتخدام نیــروی ماهــر وجــود دارد میتــوان بــا نشــان دادن
بیمیلی نسبت به حل کردن آنها ،کار را به درستی پیش برد؟
بحثــی کــه بیــن کارشناســان منابــع انســانی وجــود دارد ایــن اســت کــه کمبــود
افــراد باهــوش و دارای مهــارت منجــر بــه افزایش دســتمزد ســایر کارمندهــا و کاهش
میــزان ب ـیکاری کارگــران ماهــر همچــون فارغالتحصیــان تــازه وارد بــه بــازار کار
میشــود .هنــوز در برخــی از کشــورهای توســعهیافته مشــاهده میکنیــم کــه هــر
گونــه افزایشــی در نــرخ دســتمزد و بـیکاری باعــث افزایــش ســایر عوامــل تاثیرگذار
در اقتصاد میشود.
2
1
مــارک پرایــس یکــی از محققیــن مرکــز تحقیقاتــی کیســتون انگلیــس بــه این
موضــوع اشــاره میکنــد کــه تعــداد زیــادی از کارآفرینــان در ایــاالت متحــده آمریــکا
نســبت بــه کمبــود نیــروی ماهــر اعتــراض میکننــد .در ســال  ،2011مــارک
گزارشــی از  60هــزار فرصــت شــغلی بــرای نیــروی کار ماهــر در ایــاالت متحــده
امریکا در بخش تولید تهیه میکند .او میگوید:
«اگــر در اســتخدام افــراد ماهــر کمبــود داشــته باشــند ،کارفرمایــان
مجبــور هســتند کــه دســتمزد را افزایــش دهنــد .البتــه بــه شــرایط

اقتصادی وابسته است».

البتــه ادارة آمــار کار ایــاالت متحــده آمریــکا شــواهدی را نشــان میدهــد کــه
دستمزدها کاهش داشتند یا حتی به سمت بخش تولید افتادهاند.
رهبــران کســب و کارهــا ،قانونگــذاران و اقتصاددانــان در ایــاالت متحــده یــک
بحــث جــدی دربــاره جنــگ ســاختگی در زمینــة اســتخدام افــراد نابغــه مطــرح
میکننــد .یکــی از شــاخصترین چهرههایــی کــه دربــارة ادعــای کمبــود مهــارت
در بیــن نیروهــای اســتخدامی شــک و تردیــد میکنــد ،پیتــر کاپلیــی 3دکتــرای
مدیریــت از دانشــگاه پنســیلوانیا اســت .در کتابــی کــه او در ســال  2012بــا عنــوان
1. Mark price
2. Keystone
3. Peter Cappelli
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«چــرا افــراد خــوب نمیتواننــد کار پیــدا کننــد؟» 4منتشــر میکنــد ایــن نکتــه را
قاطعانــه عنــوان میکنــد کــه چیــزی بــه عنــوان کمبــود نیــروی کار متخصــص
وجــود نــدارد .او بــاور دارد کــه مشــکل کمبــود نیــروی مهــار بــه شــیوههای
اســتخدامی ضعیــف و انتظــارات نابهجــای کارفرمایــان از کارمنــدان و پیشــنهادات
پایین حقوقی برمیگردد .او ادامه میدهد:
«داســتان بــه نبــود مهــارت بیــن کارکنــان بــه تشــخیص کارفرمایــان

برمیگــردد .آنهــا اساســا ایــن را مطــرح میکننــد کــه هیــچ کــس
بــرای جایگاهــی کــه آنهــا در نظــر گرفتنــد وجــود نــدارد .امــا در
حقیقــت ،ایــن موضــوع برمیگــردد بــه اینکــه نیازهــای کارفرمایــان

دیوانــه وار طراحــی شــده اســت .آنهــا پــول کافــی حاضــر بــه پرداخــت

نیســتند یــا غربالگــری متقاضیــان آنقــدر ســخت اســت کــه هیــچ

کســی حاضــر بــه قبــول آن نیســت .جســتجو همیشــگی بــرای پیــدا
کــردن یــک نفــر  -هماننــد جملـهای کــه در مــورد متخصصــات شــبکه

میگوینــد .کســی کــه منحصــر بــه فــرد و غیرمعمــول باشــد .همهچیــز

تمامــی کــه هرگــز پیــدا نخواهــد شــد -.ایــن اصــا ایــدة خوبــی

نیست».

کاپلیــی بــه راههــای مختلفــی بــرای جبــران کمبــود مهــارت در ســازمانها
پیشــنهاد میکنــد .او بحــث میکنــد کــه کارفرمایــان آمریکایــی تاکیــد زیــادی بــر
تجربــه دارنــد و از کیفیــت و آمــوزش کاندیداهــا فاصلــه میگیرنــد .آنهــا اشــتیاقی
از خودشــان بابــت آمــوزش و توســعة مهــارت نیروهــای اســتخدامی خــود بــرای
تســکین کمبــود مهارتهایــی کــه در سیستمهایشــان وجــود دارد ،نشــان
نمیدهنــد .آنهــا بــه صــورت غیــر واقعــی لیســتی از آرزوهایشــان در نرمافــزار
کاریابی وارد میکنند و کاندیداهای با کیفیتی که وجود دارد را رد میکنند.
او همچنیــن از کارفرمایــان انتقــاد میکنــد کــه وظایــف جایــگاه خالــی مانــده را
بیــن ســایر کارکنــان تقســیم میکننــد .ریشــه اصلــی ایــن مشــکل بــه سیســتم
داخلــی حســابداری برمیگــردد کــه در محاســبه هزینــهای کــه بــه شــرکت در
خالــی مانــدن ایــن جایــگاه بــه شــرکت وارد میشــود کــم کاری میکنــد و عقیــدة
4. why good people cannot get jobs
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کلــی را بیــان میکننــد کــه خالــی مانــدن ایــن جایــگاه بــه ســود شــرکت خواهــد
بود.
تحقیقاتــی کــه توســط موسســه هلنــدی رندســتاد -1یکــی از برجســتهترین
موسســات کــه در رابطــه بــا منابــع انســانی فعالیــت میکنــد و تحقیقــات زیــادی
راجــع بــه ایــن موضــوع انجــام میدهــد -تاکیــد میکنــد کــه فرآیندهــای اســتخدام
خارجــی زمــان طوالنــی میگیــرد و کارفرمــا بــه عنــوان یــک انتخابگــر ظاهــر
میشــود .بــه عنــوان مثــال در انگســتان بــرای اســتخدام در رده مدیریــت و مدیــران
میانــی ،کاندیداهــا بیــن  3تــا  4بــار مصاحبــه میشــوند و بــا حداقــل  2/6نفــر
مقایســه میشــوند .بــرای ردههــای پاییــن تــر بــه طــور میانگیــن  2تــا  4بــار
مصاحبه میشوند و با  1/6نفر مقایسه خواهند شد.
تسـتهای روانشناســی یکــی از دالیــل اصلــی طوالنــی شــدن پروســه اســتخدام
نیروهاســت .طبــق تحقیقــات موسســه رندســتاد  29درصــد از کارکنــان درگیــر
فرمهــای روانشناســی ،فنــی یــا آزمــون اســتعداد قــرار دارنــد .در حالــی کــه درســال
 2008ایــن رقــم  14درصــد بــود .کاندیداهــای انتخــاب شــده در پروســه چــک
کــردن رزومــه و کیفیــت قــرار میگیرنــد کــه معمــوال پروســه اســتخدام را بیــن 2
تا  15روز طول خواهد کشید.
مــارک بــال 2مدیراجرایــی موسســه رندســتاد معتقــد اســت کــه کارفرمایــان در
زمان مصاحبه بسیار گزینشگر میشوند:
«کارمنــدان آیندهنگــر بایــد جاهــای خالــی کــه در ســازمانها وجــود
دارد را پیــدا کننــد تــا نســبت بــه گذشــته بتواننــد پیشــرفت داشــته

باشــند .کارفرمایــان اغلــب بــه دنبــال کســی میگردنــد کــه آن جاهــای
خالــی را پــر کننــد .الزامــا مهارتهایــی کــه 5ســال پیــش اهمیــت

داشــتند ،نمیتوانــد امــروزه مــورد توجــه کارفرمایــان قــرار گیــرد.
آنهــا معمــوال بــه دنبــال پتانســیلهایی بــرای برنامههــای بلنــد مــدت

خــود میگردنــد .اینکــه نشــان داده شــود کــه شــما میتوانیــد آن کار

را انجــام بدهیــد اهمیتــی نــدارد بلکــه شــما بایــد نشــان دهدیــد که آن

1. Randstad
2. Mark Bull
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نقــش را میتوانیــد در آینــده توســعه دهیــد و ارزش افــزوده بــه
سازمان در آینده اضافه کنید».

موسســه منپــاور هــم بــه مــوارد بــاال اشــاره میکنــد امــا همچنــان معتقــد
اســت کــه کمبــود نیــروی ماهــر در بــازار کار وجــود دارد .تحقیقــات ســال 2013
ایــن موسســه نشــان میدهــد کــه «انتظــارات پاییــن کارفرمــا باعــث تشــدید
کمبــود مهــارت در موسســه اش خواهــد شــد ».ایــن روزهــا ســازمانها دربــاره
اســتخدام نیروهــا بیشــتر انتخابگــر شــدهاند و کمتــر بــه دنبــال ایــن میرونــد تــا
بــرای توســعه تواناییهــای افــراد اســتخدام شــده وقــت بذارنــد .آنهــا تمــام تــاش
خــود را میکننــد تــا فــردی را پیــدا کننــد تــا بــا خواســتههای آنهــا کامــا منطبــق
باشــد .پاییــن بــودن انتظــارات از نیــروی تــازه اســتخدام شــده باعــث ایجــاد وقفــه در
فرآیند توسعه شرکت خواهد شد .در بخشی از این تحقیقات آمده است:
«اگــر انتظــارات از محصــول و یــا خدمــات زیــاد باشــد ،کارفرمــا زمــان

زیــادی بــرای اســتخدام افــراد نخواهــد داشــت .از ایــن رو آشــکارا میلی

بــه توســعه آن جایــگاه و کمبــود مهارتهــا نــدارد و میخواهنــد کــه
این کمبودها توسط نیروی تازه استخدام شده جبران شود».

آیــا امکانپذیــر اســت کــه بــا حقــوق ثابــت و جمعیــت بــزرگ بــیکاران،
مخصوصــا تــازه فارغالتحصیــان دانشــگاه را کــه از پیــدا نکــردن کار کــه بتوانــد
مهارتهــای آنهــا را ارتقــاء دهــد ،مشــکل را حــل کــرد؟ بهتریــن جــواب بــه ایــن
ســوال را موسســه کاریابــی اقتصــادی  Haysدر انگلیــس میدهــد کــه مـیکاود کــه
فشــارهای دســتمزی و نــرخ بــاالی بـیکاری نمیتوانــد بــه کمبــود مهــارت نیــروی
کار ارتبــاط داشــته باشــد .فاکتورهــای مختلفــی در فهمیــدن مهارتهــای مــورد
نیــاز بــازار کار وجــود دارد .موسســه  Haysو دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه آکســفورد بــا
ادغــام کــردن اطالعاتشــان راجــع بــه بــازار کار بــه هفــت بخــش دربــارة کمبــود
مهــارت در بــازار کار رســیدند کــه میتوانــد تصویــر بهتــری از ایــن موضــوع ارائــه
دهد:
مشــارکت در بــازار کار :از اســتعدادهای درخشــان کشــور بــه صــورت کامــل
اســتفاده شــود؛ مثــا زنــان و کارگــران مسـنتر دسترســی بــه بــازار کار داشــته
باشند.
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انعطافپذیــری در بــازار کار :قوانیــن و مقرراتــی کــه محیــط بــازار کار بــا آن
مواجــه اســت .مخصوصــا اینکــه مهاجریــن بــه چــه روشــی میتواننــد ایــن
خالی بودن مهارت در بازار کار را پر کنند.
فشار دستمزد :آیا دستمزد واقعی همگام با تورم موجود هست یا نه؟
فشــار دســتمزد در صنایــع بــا تخصص بــاال :ســرعت پیشــروی دســتمزدها در
صنایع با تکنولوژی باال نسبت به صنایع با تکنولوژی پایین
فشــار دســتمزد در شــغلهای بــا مهــارت بــاال :افزایــش دســتمزد بــرای
کارگر مهار در کوتاهمدت نشانة کمبود نیروی ماهر در بازار کار است.
ناســازگاری مهــارت :ناســازگاری بیــن مهارتــی کــه بــرای آن جایــگاه شــغلی
مــورد نیــاز اســت بــا مهــارت کارگرهــای موجــود در بــازار  ،قطعــا نشــان دهنــدة
تعداد باالی بیکاران و فرصتهای شغلی است.
انعطافپذیــری آموزشــی :آیــا سیســتم آموزشــی کشــور میتوانــد خــودش را
بــا نیازهــای آینــدة صنایــع ،مخصوصــا در زمینههــای ریاضــی و علــوم پایــه
مطابقت دهد؟
بــا ایــن هفــت شــاخص کــه توســط موسســه  Haysو دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه
آکســفورد بــه عنــوان «شــاخصهای جهانــی مهــارت» 1مطــرح کــرده؛ محقیقــن
بازار کار  27اقتصاد در پنچ گوشه دنیا در سال  2012را بررسی کردند.
نتیجــه ایــن تحقیقــات تصاویــر روشــنی از کمبــود مهــارت در  16کشــور از 27
گزینــه مــورد بررســی ارائــه داد .نتایــج ایــن تحقیــق بــا وجــود افزایــش نرخ بـیکاری
در سراســر دنیــا مخصوصــا در کشــورهای اتحادیــه اروپــا و آمریــکای شــمالی،
شــواهدی را نشــان میدهــد کــه میتوانــد کمبــود مهــارت در بیــن جوینــدگان کار
را کاهــش دهــد .در حقیقــت ایــن شــواهد نشــان از بدتــر شــدن اوضــاع میدهــد.
حتــی بــا اینکــه فشــار دســتمزد در کشــورهایی همچــون انگلیــس ،ایــاالت متحــده
امریــکا و ایرلنــد پاییــن اســت ،امــا این کشــورها بیشــترین تجربــه را در «ناســازگاری
مهــارت» دارنــد .جایــی کــه ســازمانها تــاش میکننــد تــا نیــروی خــود را بــا
مهارتــی کــه نیــاز دارنــد پیــدا کننــد امــا از ســوی دیگــر نــرخ ب ـیکاری در ایــن
کشورها باال مانده است.
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ایــن شــاخصها نشــان میدهــد کــه کمبــود مهــارت بیــن متقضایــان کار بــه
دالیل مختلفی روی میدهد که در زیر چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:
شــاید قابــل بــاور نباشــد امــا کشــور آلمــان بیشــترین امتیــاز را در کمبــود
مهــارت در بیــن متقاضیــان کار دارد و فشــارهای دســتمزد در صنایــع بــا
تکنولــوژی بــاال و کارگــران ماهــر در بخشهایــی همچــون مهندســی ،فنــاوری
اطالعــات ،خدمــات رفاهــی و صنعــت ســاختمان دارد .به طــور تقریبــی 76،400
نفــر در بخــش مهندســی و  38هــزار نفــر در قســمت فنــاوری اطالعــات دچــار
کمبود نیرو هست.
فرانســه هــم کشــوری اســت کــه بــه دالیــل مختلــف کمبــود مهــارت در بیــن
نیروهــای کارش را تجربــه کــرده اســت .عــدم انعطافپذیــری بــازار کار ایــن
کشــور باعــث میشــود کــه شــرکتها نتواننــد از نیروهــای خارجــی ماهــر
اســتفاده کننــد و در نتیجــه یــک نــوع «ناســازگاری مهارتــی» ایجــاد میشــود.
بــه عبارتــی ،نیروهــای مهــار بــه جــای اینکــه در بخــش مهندســی مشــغول
فعالیت شوند در بخشهای مالی و بازرگانی به کار مشغول میشوند.
انگلســتان هــم در بخشهــای انــرژی ،بانــک و امــور مالــی کمبــود نیــروی ماهــر
را تجربــه میکنــد .در حقیقــت شــاخص «ناســازگاری مهــارت» در بــازار کار
ایــن کشــور مــوج میزنــد .مهارتهایــی کــه کارفرمایــان بــه آن احتیــاج دارنــد
و نیروهایــی کــه در بــازار موجــود هســتند ،بــا یکدیگــر انطبــاق ندارنــد .هرچنــد،
ایــن موضــوع باعــث نمیشــود کــه نــرخ دســتمزد افزایــش پیــدا کنــد .هرچنــد
کــه کارفرمایانــی ایــن کشــور بــه خاطــر بازبــودن قانــون اســتفاده از نیــروی کار
مهاجــر ،بــه راحتــی میتواننــد بــه مهارتهــای مختلفــی دسترســی پیــدا
کننــد( .البتــه قانــون جدیــد کار ،محدودیتهایــی را بــرای اســتفاده از نیــروی
کار مهاجر ایجاد کرده است).
ایــاالت متحــده امریــکا بیشــترین امتیــاز را بیــن ســایر کشــورها دربــارة کمبــود
مهــارت نیــروی کار کســب کــرده اســت .تقاضاهــای زیــادی از نیــروی کار ماهــر
در بخشهایــی همچــون نفــت و گاز ،علــوم زیســتی و فنــاوری اطالعــات وجــود
دارد .بزرگتریــن مشــکل آنهــا کمبــود تجربــه و نیــروی کار ماهــر اســت .بــا
ایــن حــال در تمامــی ســطوح کاری همیشــه بیــش از انــدازه عرضــه میشــود.
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حجــم عظیمــی از افــراد یــا بیکارهســتند و یــا تحــت زیــر مجموعــه نیمهماهــر
و یــا کارهــای نیمهوقــت بــه خاطــر پاییــن بــودن ســطح تواناییهایشــان قــرار
یگیرند.
م 
بــا ایــن همــه ،ایــن شــاخصها دو اصــل کمبــود مهــارت و ناســازگاری مهارتهــا
را بیــش از همــه نشــان میدهنــد Hays .و دانشــگاه اقتصــاد دانشــگاه هــاروارد در
تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه زمانــی کــه افــراد تحصیــل کــرده،
مخصوصــا در اروپــا بیکارباشــد ،همزمــان در کل دنیــا کمبودهایــی در ارتبــاط بــا
برخــی مهارتهــا وجــود دارد ...برخــی از ایــن مهارتهــای مهــم کــه هــر روز
کمبودشــان بیشــتر احســاس میشــود در کل دنیــا وجــود دارد ....همیشــه فاصلــه
عمیقــی بیــن بدنــه فارغالتحصیــان دانشــگاه و کارفرمایــان از لحــاظ مهارتــی کــه
در کار نیاز دارند و دانشی که آنها آموختهاند وجود دارد.
انتظارات برای مهارتهای پیشرفته

برخــی از مشــکالت ســازمانها و کارمنــدان بــه مســائل جدیــد و افزایــش
مهارتهایــی کــه بــرای حــل آن در محیــط کار نیــاز اســت ،برمیگــردد .همانطــور
کــه اقتصــاد از تولیــد محصــوالت پایــه بــه ســوی محصــوالت دانشبنیــان حرکــت
کــرده اســت ،نیــاز بــه متخصــص نیــز افزایــش پیــدا کــرده اســت .پیشبینــی ایــن
پدیــده بــرای کارفرمایــان و افــرادی کــه دانشآمــوزان را تربیــت میکننــد ،بســیار
ســخت اســت .اتحادیــة اروپــا در بخــش توســعة آمــوزش فنــی و حرفـهای پیشبینــی
میکنــد کــه در ســال  ،2020بیــش از 81درصــد نیــاز بــازار کار را نیروهــای بــا
مهــارت بــاال و یــا متوســط تشــکیل میدهــد زیــرا جهــان بــه ســمت فعالیتهــای
بر پایة دانش در حال حرکت است.
عملکــرد شــرکتها در اقتصــاد بــر پایــه دانــش بــه ظرفیــت کارمندانشــان در
تولیــد ارزش افــزوده از داراییهــای نامشــهودش همچــون ثبــت اختــراع،
گواهینامههــا و دانــش فنــی دارد .بــرای فعالیــت در ایــن ســطح ،تنهــا نمیتــوان بــه
دانــش تخصصــی یــا مهارتهــای تکنیکــی فــردی بســنده کــرد .نیروهــای هــر
ســازمان بایــد مهارتهــای شــناختی داشــته باشــند تــا آنهــا را بــرای حــل
پیچیدگیهای تصمیمگیرندهها و تغییرات پیشرو تجهیز کند.
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دو عامــل جهانــی شــدن و تکنولــوژی بــه اقتصــاد کشــورها اجــازه میدهــد کــه
پیچیدگیهــای بیشــتری بــه فضــای کار و جایــگاه افــراد شــاغل اضافــه کنــد و آنهــا
را راجــع بــه ایــن زمینــه مشــتاقتر کنــد .بــه خاطــر همیــن در حــال حاضــر
شــرکتها بــه دنبــال افــرادی میگردنــد کــه عــاوه بــر مهارتهــای تخصــص،
مهــارت کاربــردی گســترده ،تخصصهــای صنعتــی و دانــش بــازار جغرافیایــی
خاصی را داشته باشند.
بــر اســاس تحقیقاتــی کــه دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه آکســفورد و موسســه
واتســون -1شــرکتی بــا شــهرت جهانــی در ارائــه خدمــات -انجــام دادهانــد در 10
ســال آینــده چهــار مــرز مهارتــی در حدبیشــتر انتظــارات از ســوی بــازار کار
پیشبینــی میشــود .بــر اســاس تحقیقــات جهانــی کــه از  352مدیــر منابــع
انســانی در نیمــه اول ســال  2012انجــام دادهانــد و مــدل تمرینــی کــه در  46کشــور
و در  21بخــش صنعتــی اجــرا کردنــد ،کارفرمایــان بــه مــوارد زیــر توجــه خواهنــد
کرد:
مهــارت ارتبــاط بــا فنــاوری اطالعــات :توســعه ســریع اقتصادهــای دیجیتــال
باعــث شــده تــا انتظــارات بــرای نیــروی کار آشــنا بــا فنــاوری اطالعــات افزایــش
یابــد .بیشــتر شــرکتها بــه دنبــال نیروهایــی میگردنــد کــه ســواد کافــی
دربــارة شــبکههای اجتماعــی مخصوصــا عبارتهــای دیجیتالــی و بازاریابــی
تحــت شــبکه را داشــته باشــند .در حــال حاضــر ،مهــارت داشــتن در
کسـبوکارهای دیجیتالــی بــه عنــوان یــک مهــارت حیاتــی مخصوصــا در قــارة
آســیا و اقیانوســیه شــناخته میشــود  .در ایــن کشــورها ،بازاریابــی دیجیتالــی
بــه صــورت وســیعی بیــن شــرکتها در حــال توســعه اســت و رقابــت ســختی
در این حوزه وجود دارد.
تفکــر چابــک :در دنیایــی کــه اقتصــاد ،سیاســت و شــرایط بــازار هــر لحظــه
ممکــن اســت تغییــر کنــد و همیشــه استرســی نســبت بــه تغییــر شــرایط وجــود
دارد ،داشــتن فکــری منعطــف و ایدهپــرداز و برنامهریــزی بــرای حالتهــای
مختلــف کامــا حیاتــی بــه نظــر میرســد .پاس ـخهایی کــه صنعــت بایــد بــه
مســائل جــاری همچــون مقــررات و محیــط زیســت در ســطح باالیــی دهــد و
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همچنیــن حواشــی کــه بــه ایــن دالیــل ایجــاد میشــود ،مهــم بــودن داشــتن
فکــری منعطــف را مشــخص میکنــد .توانایــی داشــتن چندیــن ســناریو بــرای
مشــکالت پیــشرو بســیار اهمیــت دارد .معمــوال مدیــران منابــع انســانی در
ســازمانها جایزههــای بزرگــی بــرای نیروهایــی کــه فکرهــای نــو دربــارة
مواجــه شــدن بــا پیچیدگیهــای درون و بیــرون ســازمان و همچنیــن مدیریــت
کردن تضادها تعیین میکنند.
مهارتهــای بیــن فــردی و ارتباطــی :بــا ایــن همــه ،مدیــران منابــع انســانی
پیشبینــی میکننــد کــه خالقیــت مشــترک (همــکاری بــا دیگــران) و مهــارت
ایدهپــردازی در گــرو وجــود همــکاری تیمــی و رابطههــای صمیمانــه اعضــای
یــک ســازمان اســت .دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه آکســفورد بیــان میکنــد کــه
ادامــه همــکاری بیــن اعضــا و ســازماندهی فرماندهــی و کنتــرل درون ســازمانی
بــه داینامیــک بــودن افــراد و ســبک همــکاری اعضــا بســتگی دارد .زمانــی کــه
ســازمان بــه ســمت توســعه بــر پایــه شــبکه حرکــت میکنــد ،رابطــه بیــن
تامینکنندههــا ،شــرکای بیرونــی و حتــی مشــتریان شــرکت پیچیــده و
پراکندهتــر میشــود .مدیریــت ایــن شــبکه و ایجــاد همــکاری بیــن شــرکای
جدیــد و ســاختن نتیجــه بــه مهــارت خاصــی نیــاز دارد و نمیتــوان بــدون
دانش کافی به موفقیت رسید.
مهارتهــای عملــی جهانــی :در  5ســال آینــده ،توانایــی مدیریــت کــردن
کارمنــدان مختلــف و برقــراری ارتبــاط بیــن آنهــا ،بزرگتریــن مهــارت جهانــی
بــرای مدیریــت محســوب میشــود .در ایــاالت متحــده آمریــکا ،بیشــترین
مهــارت عملــی مدیــران ،بــه داشــتن درک درســت از تجــارت بینالملــل اســت.
بــر اســاس صحبتهــای جــف ایملــت 1مدیــر اجرایــی شــرکت جنــرال الکتریــک،
کارمنــدان بــه دو مهــارت «سرپرســتی» - 2جایــی کــه محصــوالت و یــا خدمــات
3
بــازار خانگــی بــرای مشــتریان جهانــی طراحــی شــدهاند) و نــوآوری معکــوس
 جایــی کــه کارمنــدان مشــتاق هســتند تــا محصــول جدیــد را در بــازار نوظهورمدیریــت کننــد و بعــد از آن کمپانــی بتوانــد آن را در بازارهایــی که حضــور دارد،
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رونمایی کند.
موسســه مکینســی معتقــد اســت کــه «مهــارت تورمــی» در برخــی از مشــاغل
اتفــاق میافتــد .ایــن امــر نشــاندهندة ایــن اســت کــه تعــداد شــغلهای درگیــر
در مســئلة «کار متقابــل» 5مخصوصــا در کشــورهای پیشــرفته در حــال افزایــش
اســت .شــغلهایی کــه روتیــن نیســتند معمــوال درگیــر تعامــل بــا اطرافیــان،
گرفتــن تصمیمهــای پیچیــده و فهمیــدن ریشــة مشــکالت هســتند .بــرای مثــال در
ایــاالت متحــده آمریــکا ،بیــش از  4/1میلیــون شــغل تــازه درگیــر «کار متقابــل»
هســتند کــه در مقایســه بــا  2/7میلیــون شــغل واســطهای 6جایــی کــه تغییــرات در
آن روتین است و معموال بر روی سند انجام میگیرد.
4

کیفیت و کمیت افراد فارغالتحصیل

کشــورها معمــوال نمیتواننــد تعــادل بیــن آنچــه کــه کارفرمایــان از نیــروی کار
نیــاز دارنــد بــا رشــد اقتصــادی کــه بــرای خــود تعییــن کردنــد برقــرار کننــد .بــر
اســاس تحقیقاتــی کــه بــه ســفارش موسســه جهانــی کارگــر توســط موسســه
مکینســی در ســال  2012انجــام شــد ،ایــن موضــوع بیــن اقتصادهــای در حــال
ظهــور و توســعهیافته تفاوتــی نــدارد .در ایــن تحقیقــات  70کشــور دنیــا کــه 96
درصــد  -GDFتولیــد ناخالــص داخلــی -دنیــا را تشــکیل میدهنــد ،حضــور داشــتند
و بــر اســاس آن مشــخص شــد کــه بــازار جهانــی کار در ســال  2020بیــن  38تــا
 40میلیون نیروی کار فارغالتحصیل کمبود دارد.
7
هرچنــد کــه شــاخص «توســعه تحصیــات عالــی» از ســال  1980دو برابــر
شــده اســت ،امــا کشــورهای توســعهیافته  -کــه شــامل  25کشــور دارای بیشــترین
میــزان  GDPبــه ازای هــر نفــر در ســال  2010هســتند -در ســال  2020بیــن  16تــا
 18میلیــون نفــر کمبــود نیــروی تحصیــل کــرده خواهنــد داشــت .مهمتریــن دلیــل
آن هــم ایــن اســت کــه انتظــار توســعه از بخشهــای دانشبنیــان در اقتصادهــای
توســعهیافته بــه شــدت افزایــش یافتــه و تقاضــا بیــش از نیروهــای عرضــه شــده در
skill inflation
interaction work
transaction
tertiary educational attainment
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بــازار اســت .در ایــاالت متحــده آمریــکا ،ایــن فاصلــه بــه  1/5میلیــون نفــر در پایــان
ایــن دهــه خواهــد رســید .حتــی در چیــن ،بــه علــت داشــتن یــک اقتصــاد پویــا تــا
ســال  2020پیشبینــی میکننــد کــه فاصلــه بیــن نیروهــای تحصیلکــرده و
متقاضای بازار کار به  23میلیون نفر برسد.
جــدای از مســئله کمیــت نیروهــای فارغالتحصیــل شــده ،یکــی از مهمتریــن
مســائل کیفیــت ایــن نیروهــا و تواناییشــان بــرای فائــق آمــدن بــه مســائل و
1
مشــکالت پیشرویشــان اســت .تحقیقاتــی کــه توســط انجمــن جهانــی اقتصــاد
انجــام شــده نشــان میدهــد کــه مســئله فرصتهــای شــغلی در میــان
فارغالتحصیــان برخــی از کشــورها در حــال گســترش اســت .در اینجــا منظــور از
فرصتهــای شــغلی ،مهارتهایــی کــه یــک نیــروی فارغالتحصیــل بایــد بتوانــد بــه
دســت آورد تــا عملکــرد موثــری در آن ســازمان داشــته باشــد .ایــن مهارتهــا
شــامل تجربههــای فنــی ،مهارتهــای کار در بخــش صنعتــی و مهارتهــای
عمومــی همچــون انعطافپذیــری ،مدیریــت زمــان و توانایــی در ارتبــاط برقــرار
کردن برمیگردد.
کارفرمایــان برخــی از کشــورها -مثــل چیــن ،روســیه ،ترکیــه ،برزیــل ،ایتالیــا،
اســپانیا -دربــاره ســطح تواناییهــای فارغالتحصیــان دانشــگاهی نگرانیهــای
زیــادی دارنــد .بــرای مثــال در چیــن ،اگــر چــه در ســال  2009نزدیــک  6/4میلیــون
نفــر از دانشــگاه فارغالتحصیــل شــدند ،امــا 2میلیــون نفــر از ایــن جمعیــت در ســال
بعــد همچنــان بــه دنبــال کار میگشــتند .دانشــکده علــوم اجتماعــی چیــن طــی
تحقیقــی ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه تعــداد زیــادی از آنهــا بــه دلیــل اینکــه
تواناییهــای مــورد نیــاز کارفرمــا را نداشــتند ،کامــا از پروســه اســتخدام حــذف
شدند.
تنهــا تعــداد اندکــی از فارغالتحصیــان در هنــد توانســتند بــا اســتانداردهای
جهانــی اســتخدام مطابقــت کننــد .بــر اســاس مطالعاتــی کــه موسســه جهانــی کار
انجــام داده اســت ،تنهــا مهارتهــای 25درصــد از فارغالتحصیــان هنــدی و
20درصــد جوانــان روســی بــا نیازهــای کارفرمایانــی بینالمللــی مطابقــت داشــته
اســت .ســازمان  WEFهشــدار جــدی بــه دولتهــا ،موسســات آموزشــی و کارفرمایــان
1. WEF
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در ارتبــاط بــا مهارتهــای فارغالتحصیــان دانشــگاهها میدهــد و از آنهــا
میخواهــد کــه آموزشهــای دانشــجویان بــا آنچــه کــه کارفرمایــان میخواهنــد
تطابــق بیشــتری داشــته باشــد .امــا اگــر ایــن دانشــجوها بــا ســرعت کمــی تــن بــه
تغییــر در محیــط کار دهنــد ،کارفرمایــان مجبــور هســتند کــه آنهــا را تحــت آموزش
دائمی قرار دهند تا بتوانند کار خود را به درستی به سرانجام برسانند.
روند جمعیتی

تغییــر ســاختار جمعیتــی بــه تفــاوت انــدازه و ســن نیــروی کار در سراســر
جهــان برمیگــردد .کارفرمایــان بایــد حواسشــان بــه ایــن تغییــر ســاختار باشــد تــا
بتواننــد نقشــه راه بــرای پیــدا کــردن «منابــع تامیــن» 2نیــروی کار مهــار تهیــه کنند
و از ســوی دیگــر بایــد برنامــه جذابــی بــرای نگهداشــتن اســتعدادهای موجــود در
سازمان داشته باشند.
هــر روز جــدال بــه خاطــر نیروهــای بااســتعداد درون ســازمان تشــدید میشــود
و تحقیقــات نشــان میدهــد همزمــان بــا افزایــش تقاضــا بــرای نیــروی کار ماهــر بــه
خاطــر جهانیشــدن و توســعة اقتصــاد دانشبنیــان ،نیــروی کار ماهــر در دو دهــة
آینــده در ســطح دنیــا کاهــش چشــمگیری خواهــد یافــت .ســازمان  WEFهشــدار
میدهــد کــه اقتصــاد جهانــی شــوک بزرگــی بــه ســاختار رونــد جمعیتــی دنیــا در
میانســالی وارد خواهــد آورد .آنهــا معتقدنــد در ســال  2020بــرای هــر  5کارگــری
کــه بازنشســته میشــود ،تنهــا  4جــوان کــه در ســن کار هســتند ،وارد بــازار کار
کشورهای توسعهیافته خواهند شد.
بــرای اولیــن بــار ،جمعیــت ســنی نیــروی کار در اتحادیــه اروپــا  -ســن  20تــا
 64ســال -از نقطــه پیــک 308میلیــون نفــر در  2012ســقوط کــرده اســت و
پیشبینــی میشــود کــه در ســال  2060ایــن شــاخص بــه 265میلیــون نفــر
برســد .ایــن تغییــرات جمعیتــی باعــث میشــود تــا نیروهایــی کــه در حــال فعالیــت
هســتند ،زمــان بازنشستگیشــان بــه عقــب بیفتــد و بــه طــور حتــم بــا توجــه بــه
مهاجــرت یــک میلیونی-اغلــب جوانــان -در ســال عمــق ایــن فاجعــه بیشــتر خواهــد
شد.
2. sourcing
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ســاختار جمعیــت ســنی کشــورهایی در ناحیــه آمریــکای شــمالی و اتحادیــه
اروپــا نشــان میدهــد کــه تعــداد قابــل توجهــی از نیروهــای بــا تجربــه و ماهــر در
ســالهای آینــده بــه ســن بازنشســتگی خواهنــد رســید .بــر اســاس دفتر سرشــماری
ایــاالت متحــده آمریــکا ،بیــن ســالهای  2010تــا  2030هــر روز 10هــزار نفــر از
کار خــود بازنشســته خواهــد شــد و بــر اســاس تحقیقاتــی کــه اتحادیــة اروپــا انجــام
داده کشــورهای آلمــان ،ایتالیــا و فرانســه پیرتریــن شــاخص جمعیتــی را دارنــد.
کشــور آلمــان نــرخ تولــد در آن کاهــش پیــدا کــرده و بــه رقــم  1/38نــوزاد بــه ازای
هــر زن رســیده و پیشبینــی میشــود کــه در دو دهــة آینــده مســئله پیــری بــه
معضل بزرگی تبدیل خواهد شد.
ســاختارهای ســنی هــر کشــوری میتوانــد فرصتهــای زیــادی را بــرای
کارفرمایــان فراهــم کنــد و انتظــارات آنهــا از نیــروی کار ماهــر را بــه واقعیــت
نزدیکتــر کنــد و همچنیــن مشــکالت آینــده را بــرای آنهــا ترســیم کنــد .از ســوی
دیگــر نشــاندهندة اشــتیاق نیروهــای قدیمــی بــرای بازنشســتگی نیــز اســت .در
ایــاالت متحــده آمریــکا ،آلمــان و ایتالیــا ،تحقیقاتــی در حــال انجــام اســت کــه
چطــور میتــوان انگیــزه الزم را بیــن نیروهــای قدیمــی بــرای ادامــة فعالیــت در
ســازمان بـ ه وجــود آورد .موسســة تحقیقاتــی اقتصــاد آلمــان 1بــه کارفرمایان هشــدار
میدهــد کــه بــه دلیــل کمبــود نیــروی کار ماهــر ســعی کننــد تا فضــای محیــط کار
را بــرای نیروهــای قدیمیتــر جذابتــر کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،قانونهــای
محیــط کار بــرای ایــن افــراد بــه شــکل منعطفتــری اجــرا و بیمههــای ســامت
کاملتری برای آنها در نظر گرفته شود.
برعکــس آن ،کارفرمایــان میتواننــد نیــروی کار پیرتــر خــود را زودتــر از موعــد
بازنشســته کننــد تــا بتواننــد بــرای توســعه آن جایــگاه شــغلی از نیروهــای جوانتــر
اســتفاده کننــد .نیروهایــی کــه تقاضــای پرداختــی کمتــری دارنــد (البتــه مهــارت
کمتــری نســبت بــه آنهــا دارنــد) و همــکاری بهتــری در پرداختیهــا خواهنــد
داشــت .زیــرا آنهــا بــه دنبــال جــذب هــر نــوع موقعیتــی هســتند تــا در فضایــی کــه
تحصیــل کردهانــد پیشــرفت کننــد .موسســه تحقیقاتــی  Pewبــر اســاس
پرس ـشنامههایی کــه دریافتــه کــرده بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه از هــر 10
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کارگــر آمریکایــی 6نفــر از آنهــا کــه در ســن  50تــا  61ســالگی قــرار دارنــد دوران
بازنشســتگی خــود را بــه خاطــر اینکــه نمیتواننــد هزینههــای زندگــی خــود را در
بازنشســتگی پوشــش دهنــد عقــب میاندازنــد .آرزوی آنهــا بــرای بازنشســتگی بــه
میزان دریافتیشان در سالهای پایانی بازنشستگی بستگی دارد.
کارفرمایــان شــاید راههــای دیگــری قبــل از اینکــه بــه نگهداشــتن نیروهــای
قدیمــی خــود بــه عنــوان منبعــی از اســتعدادهای بــاارزش فکــر کنند داشــته باشــند.
تحقیقــات در دو ســوی اقیانــوس نشــان میدهــد کــه کارفرمــا نســبت بــه اســتخدام
نیروهــای قدیمــی بیمیــل هســتند .حتــی آنهایــی کــه تجربــه و مهــارت باالیــی
دارنــد .تبعیــض ســنی بیــن نیروهــای یــک ســازمان بــه عنــوان یکــی از دالیــل ایــن
بیمیلــی ذکــر شــده اســت .در ماههــای اول ســال  2012بیــش از 40درصــد
کارگــران بیکارپیــر (بیــن  50تــا 59ســال) در ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای ســال
آخری که به کار مشغول بودند فعالیت انجام نمیدادند.
در ســال  2013مطالعــه از رابطــه بیــن ســن و اســتخدام در انگلیــس انجــام شــد
کــه در آن 729نفــر از کارگــران ،علــت بـیکاری خــود را توضیــح دادنــد« .تبعیــض
ســنی» بــه عنــوان شــایعترین دلیــل عــدم انتخــاب آنهــا عنــوان شــده اســت.
افــرادی کــه در ایــن تحقیــق شــرکت کــرده بودنــد کــه مهارتهــای باالیــی داشــتند.
47درصــد آنهــا مدیــر و یــا مدیــر ارشــد یــک ســازمان در گذشــته بودنــد43 .درصــد
مــدارک علمــی بــاال و یــا معــادل آن را در اختیــار داشــتند و 57درصــد از آنهــا در
کار خــود فوقحرفــهای بودنــد .بــا توجــه بــه تجربــه باالیــی کــه آنهــا داشــتند،
18درصــد از آنهــا اذعــان کردنــد کــه بیــن  6تــا  12مــاه هســت کــه نتوانســتهاند
کار پیــدا کننــد19 .درصــد بــاالی یــک ســال و 31درصــد بــاالی دو ســال در ایــن
شرایط قرار داشتند.
طبــق ایــن تحقیقــات ناکافــی بــودن مهــارت بــه عنــوان یــک مشــکل ظاهــر
نمیشــود .ســه چهــارم شــرکتکنندگان در ایــن تحقیــق اذعــان میکننــد کــه
مهــارت آنهــا کامــا بــا موقعیــت شــغلی همخوانــی داشــته و بــا مدیرعامــل و فضــای
دفتــر احســاس راحتــی داشــتند .هــر چنــد ،آنهــا معتقدنــد کــه مهمتریــن عاملــی
کــه باعــث شــد تــا نتواننــد موقعیــت شــغلی کــه انتظــارش را داشــتند بــهدســت
آورنــد بــه پیشداوریهــای کارفرمــا برمیگــردد83 .درصــد آنهــا میگوینــد

 38مدیریت استعدادها

زمانــی کــه کارفرمــا آنهــا را دیــده بــه کهولــت ســنی آنهــا اشــاره کــرده و 72درصــد
گفتند که شما خیلی با تجربه و فوقالعاده هستید.
ســاختار جمعیتــی نیــروی کار در کشــورهای غربــی تنــوع قومــی باالیــی دارد و
همیــن امــر ممکــن اســت کارفرمایــان را بــا پیشفرضهــا و یــا پیشداوریهایــی
مواجــه کنــد کــه بــرای توســعه اســتعداد برخــی از نیروهــا شــک و تردیــد داشــته
باشــند .بــرای مثــال در ایــاالت متحــده آمریــکا اگــر همیــن گرایــش فعلــی بیــن
کارفرمایــان ادامــه پیــدا کنــد ،در اواســط قــرن حاضــر فاجعــه بزرگــی در ســاختار
شبینــی
جمعیتــی نیــروی کار ایجــاد خواهــد شــد .موسســه تحقیقاتــی  Pewپی 
میکنــد کــه جمعیــت ایــاالت متحــده آمریــکا از 296میلیــون نفــر در ســال 2005
بــه 438میلیــون نفــر در ســال  2050خواهــد رســید .مهاجریــن و نسـلهای بعــدی
آنهــا 82درصــد ایــن رشــد را محقــق خواهنــد کــرد .طبــق پیشبینــی ایــن موسســه،
117میلیــون نفــر بــه جمعیــت ایــاالت متحــده امریــکا از طریــق مهاجــرت اضافــه
خواهــد شــد 47 .میلیــون نفــر بچههــا و ســه میلیــون نفــر پدربــزرگ و مادربــزرگ
آنها خواهند بود.
مدیریت استعدادها چطور منجر به نجات خواهد شد؟

شــکی وجــود نــدارد کــه تعــداد کارمنــدان توامند بســیار کــم اســت و کارفرمایان
بایــد تــاش زیــادی بــرای پیــدا کــردن آنهــا انجــام دهنــد و محیــط را طــوری مهیــا
کننــد کــه اســتعدادهای آنهــا توســعه یابــد و از ســوی دیگــر مطمئــن شــوند کــه از
طــرف شــرکتهای رقیــب بــرای جابهجایــی تحریــک نشــدهاند .آیــا مدیریــت
استعدادها میتواند از عهده این چالش برآید؟
تحقیقــات ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه رویکــرد جــدی بــرای ســاختن
کارمنــد باتجربــه وجــود دارد .امــا ایــن یــک نــگاه غیــر مرســوم و ناکارمــد در مواجــه
بــا مهارتهــای فــردی کارکنــان اســت .شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان میدهــد
کــه مدیــران ارشــد ســازمانها و بخــش منابــع انســانی نارضایتــی زیــادی از
برنامههــای توســعة مهارتهــای درون ســازمانها دارنــد و آنهــا بــه دنبــال راههــای
جدیــد میگردنــد تــا مطمئــن باشــند کــه بیشــترین کارایــی را از کارمنــدان خــود
دریافت میکنند و استعدادهای آنها به مرور زمان پرورش خواهد یافت.
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در طــول دهــة گذشــته یــک مــدل توســعة مهارتــی بیــن بیشــتر شــرکتها
اجــرا شــد و منجــر بــه موفقیــت بیشــتر ســازمانها گشــت .ایــن مــدل شــامل مــوارد
زیر است.
برنامــه جامــع بــرای ورودی نیروهــای جدیــد :در دهــة گذشــته قبــل از اینکــه
اســتفاده از ایــن گزینــه رواج پیــدا کنــد ،مدیــران اســتعدادیابی ســازمانها
برنامههــای ویــژهای بــرای نیروهایــی کــه داوطلــب ورود بــه ســازمان بودنــد،
داشــتند (هماننــد تســتهای روانشانســی و یــا ارجــاع بــه مرکــز ارزیابــی و
غیره) که برای تعیین و نقطهیابی استعداد نیروها به کار میرفت.
شناســایی زودهنــگام پتانســیل و کارایــی :شناســایی هــر دو پتانســیل و
کارایــی نیــروی تــازه وارد جــزء اصلیتریــن بخشهــای اســتراتژی مدیریــت
اســتعدادهای هــر ســازمانی اســت .بهتریــن روش بــرای شناســایی ایــن موضــوع
اســتفاده از جــدول  1/1اســت ( کــه در صفحــات بعــدی بــه آن خواهیــم
پرداخــت) ایــن جــدول یــک نــگاه چندوجهــی از مهارتهــا و پتانســیل نیروهــا
به کارفرما ارائه خواهد کرد.
هدفمنــدی و پشــتیبانی ویــژه ،پیشــرفت و برنامهریــزی حرف ـهای :زمانــی
کــه افــراد توانمنــد شناســایی شــدند ،آنهــا برنامههــای هدفمنــد و پشــتیبانی
ویــژهای را از ســوی شــرکت شــاهد خواهنــد بــود .ایــن پشــیتبانیها ممکــن
اســت شــامل فرصــت مطالعاتــی در زمینــه  MBAیــا ســایر برنامههــای تکمیلــی
مدیریتــی در نظــر گرفتــه شــود( .البتــه قطعــا در موسســة آموزشــی معتبــری
س شــده و
ایــن کار صــورت خواهــد گرفــت ).ایــن افــراد از ســوی شــرکت بــور 
خودشــان هیــچ هزین ـهای را متقبــل نمیشــوند .ایــن موضــوع ،ســازمانها را از
تجربــه و یــا مهــارت فــردی مدیرانــش بــرای هدایــت مجموعــه بــر اســاس
اســتراتژی تعییــن شــده بــرای کســبوکار مطمئــن میکنــد .در ســالهای
اخیــر ،مخصوصــا دربــارة زنــان و اقلیتهــای قومــی ،مدیریــت ســازمانها
تــاش کــرده تــا بــا هدایــت ،نظــارت و اســتفاده از حمایتهــای مالــی از ایــن
گروه از استعدادهایشان حمایت کنند.
برنامهریــزی طوالنــی مــدت پیونــد بــه مســیر اســتعدادیابی :نقشهایــی
کــه از طریــق برنامــه اســتعدادیابی پــر شــدهاند ،بعــد از چنــد دهــه بایــد
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برنامــهای بــرای جانشــینی و ادامــة همــان اســتعداد از طریــق افــراد مســتعد
دیگــر پایهریــزی شــود .معمــوال کمیت ـهای اســتعدادیابی نقشهــای اختصاصــی
هــر جایــگاه شــغلی را بــه صــورت قانونــی مــورد بازنگــری قــرار میدهــد
(معمــوال هــر فصــل و یــا دو بــار در ســال) اعضــا ایــن کمیتــه را ترکیبــی از
کارشناســان منابــع انســانی ،مدیــران میانــی و برخــی از اعضــای مدیــران اجرایی
و یــا هیاتمدیــره تشــکیل میدهنــد .ایــن بررســیها بــه ســازمان اطمینــان
میدهــد کــه نقشهــا نزدیــک بــه آنچــه کــه اســتراتژی توســعة شــرکت
تعریــف کــرده قــرار دارد و میــزان نتایــج آنهــا را بــا انتظــارات ســهامداران
میســنجد( .در حــال حاضــر ســهامدران بــه حضــور ایــن کمیتــه و برنامههــای
جانشــینی بســیار اهمیــت میدهنــد و آنهــا را در خریــد ســهام آن شــرکت
یکند).
مطمئنتر م 
گــزارش بــه مدیــر ارشــد اجرایــی :در اغلــب اوقــات کاندیدهــای آینــده بــرای
مدیریــت ارشــد ،یــک رده پایینتــر قــرار میگیرنــد و بــه طــور سیســتمی
گزارشــی از فعالیــت بخشهــای مختلــف ،فعالیتهــای ســازمان و نتایــج بــه
دســت آمــده ارائــه میدهــد .ایــن موضــوع کمــک میکنــد کــه در آینــده
شرکت برای پر کردن جایگاه مدیریت ارشد به مشکل برنخورد.
در ســال  2011موسســه تحقیقاتــی  Pewیــک نمای کلــی از مدیریت اســتعدادها
بــر اســاس کسـبوکارهای صــورت گرفتــه در انگلســتان ارائــه داد کــه پائینتــر بــه
آن اشاره شده است:
فعالیــت مدیریــت اســتعدادها بیشــتر بــر روی دو گــروه کارمنــدان بالقــوه (77
درصــد شــرکت بــه ایــن موضــوع اشــاره کردنــد ).و مدیــران ارشــد ( 64درصــد )
متمرکز است.
شــرکتهای کوچــک و متوســط بیشــتر از ســازمانهای بــزرگ (بیــش از 250
نفــر کارمنــد) از شــیوههای مدیریتــی مربــوط بــه حفــظ اســتعدادها اســتفاده
میکردنــد .هــر دو آنهــا توجــه خاصــی بــه کارمنــدان اصلیشــان (41درصــد
شــرکتهای کوچــک در مقایســه بــا 20درصــد در شــرکتهای بــزرگ) و زمــان
بازنشستگیشــان (50درصــد شــرکتهای کوچــک در مقایســه بــا 35درصــد در
شرکتهای بزرگ) داشتند.
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77درصــد شــرکتهای خیلــی بــزرگ (بیــش از 5هــزار کارمنــد) از برنامههــای
مدیریــت اســتعداد هــا اســتفاده میکردنــد و 66درصــد آنهــا فقــط روی مدیــران
ارشد سازمانهایشان تمرکز داشتند.

استعداد یک مفهوم نسبی است

روی هــم رفتــه ،بیشــتر شــرکتها تعریــف اســتعداد و پتانســیل را فرموالســیون
میکننــد .ســادهانگارانه خواهــد بــود اگــر افــراد نابغــه را کارکنانــی داســت کــه از
هــوش و تجربــه باالیــی برخــوردار هســتند و در یــک حرفــه دانــش ،توانایــی فــردی
و مهــارت باالیــی دارنــد .بــا ایــن حــال ،بیشــتر ســازمانها تعریــف خــاص خــود را
از اســتعداد بــا توجــه بــه حــوزه فعالیــت شــرکت انجــام میدهنــد .افــرادی کــه بــه
داشــتن نبــوغ یــا اســتعداد بــاال شــهرت پیــدا میکننــد ،معمــوال ارزش باالیــی در
کس ـبوکار یــک شــرکت دارنــد و در توســعه و تکثیــر تواناییهایشــان در دیگــران
تالش زیادی انجام میدهند.
مــوارد مطالعاتــی ایــن کتــاب بــر اســاس ایــن اســت کــه خــود شــرکتها
مفهــوم «اســتعداد» را تعریــف میکننــد ولــی در کل بــه افــرادی میگوینــد کــه
روحیــه ســازندگی دارنــد و یــا پتانســیل ســاختن در آنهــا وجــود دارد و بــه طــور
مســتقیم روی بخشهــای مختلــف کســبوکار شــرکت تاثیــر مثبــت دارنــد .بــه
عبــارت دیگــر ،دانــش و مهــارت آنهــا  ،بــه انــدازهای تفــاوت در ســازمان ایجــاد
میکند که از دست دادن آنها ضربه مهلکی برای سازمان تعریف میشود.
برخــی از ســوژههای مطالعاتــی ایــن کتــاب تنهــا در زمینــه خاصــی مهــارت و
یــا نبــوغ دارنــد .پیــدا کــردن اینگونــه افــراد معمــوال خیلــی ســخت خواهــد بــود و
تقاضــا بــرای آنهــا در بــازار بســیار زیــاد اســت و شــرکتهای رقیــب معمــوال تــاش
میکننــد تــا ایــن افــراد را بــه اســتخدام خــود در آورنــد .در ایــن کتــاب بــه گونــه
افــراد نخواهیــم پرداخــت و اغلــب ســوژههای مطالعاتــی ایــن کتــاب بــر روی توانایــی
رهبــری و ویژگیهایــی کــه شــرکتها بــرای نقــش کلیــدی شــان بایــد تعریــف
کننــد .ایــن بازیکــن بــرای تحقــق برنامههــای فــوری یــا بلنــد مــدت شــرکت بســیار
مــورد نیــاز هســت و فــردی میتوانــد ایــن جایــگاه را پــر کنــد کــه بــا تعریــف
شــرکت از آن جایــگاه مطابقــت داشــته باشــد( .در حقیقــت ایــن همــان برنامــه
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جانشینی است)
ســازمانها همیشــه بــه اســتعدادهای متفاوتــی نیــاز داشــتند کــه بــه انــدازة آن
و پیچیدگــی کســبوکار برمیگــردد .ایــن تعاریــف و نشــانههای اســتعدادی کــه
میتوانــد بــر اســاس فعالیــت شــرکت مــورد توجــه قــرار بگیــرد متفــاوت اســت و در
زیر به بخشی از آن اشاره کردهایم:
متخصــص فنــی ،مخصوصــا در هســته اصلــی ســازمان در جهــت هدایــت اهــداف
تعیین شده
افرادی که مهارت انجام کارهای سخت و پر استرس را دارند
افــراد باهوشــی کــه در عمــوم کمتــر ظاهــر میشــوند و هیاتمدیــره شــرکتها
معمــوال امیــدوار هســتند کــه ایــن افــراد بتواننــد بــه درجــات باالتــر و مدیــر
اجرایــی شــرکت برســند .در حقیقــت بــه عنــوان یــک پشــتیبان بــرای
سمتهای باال تربیت میشود
بهترین فارغالتحصیالن دانشگاهی از مدراس با درجة علمی باال
مدیــران میانــی کــه توانایــی رســیدن بــه جایــگاه مدیــر ارشــد اجرایــی را در
شعبهها ،همان کشور و یا جهان را دارند.
اگــر از کارکنــان نابغــه تخصصهایشــان و توانایــی رهبــری و مدیریــت را حــذف
کنیــم ،جــزء دســته افــرادی قــرار میگیرنــد کــه عملکــرد اســتثنایی یــا پتانســیل
باالیــی بــرای پیشــرفت دارنــد .قابلیتهــای آنهــا توســط مدیریــت اجرایــی بــر
اســاس اولویتهــای شــرکت یــا برنامههــای بلندمــدت شــرکت تعریــف میشــود.
در اغلــب اوقــات قضاوتهــای ضمنــی نســبت بــه ایــن افــراد از لحــاظ رفتــاری و
ارزشی که سازمان به دنبال آن میشود ،صورت میگیرد.
حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه بــرای مدیــر ارشــد یــک ســازمان
ویژگیهــای «عملکــرد اســتثنایی» و «پتانســیل بــاالی» یــک فــرد نابغــه در سیســتم
چگونــه اندازهگیــری میشــود؟ در برخــی مــوارد ،تعریــف «عملکــرد اســتثنایی»
افــراد از روی نظــام ارزیابــی و چارچوبهــای تعییــن شــده بــرای تشــخیص
صالحیــت افــراد تعییــن میشــود .تعریــف «پتانســیل بــاال» ســختتر اســت و
میتــوان بــه طــور تقریبــی از روی ابزارهایــی کــه بــرای ارزیابــی در نظــر گرفتــه
شــده ،بــه آن رســید .ابزارهایــی همچــون مرکــز توســعه ،تسـتهای روانشــناختی و
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بررســیهای شــفاهی از اطرافیــان ایــن افــراد در شــرکت و تشــخیص اینکــه چــه
میزان احترام به خود جذب کردهاند.
ســازمانها در اغلــب اوقــات از طریــق جــدول  1/1بــه ارزیابــی دو ویژگــی بالقــوه
و بالفعــل کارکنانشــان میپردازنــد .ارزیابــی مدیریــت فعلــی باعــث میشــود تــا
نظــارت بــر روی علمکــرد سیســتم صــورت گیــرد و ضعفهــای اجرایی آن شناســایی
شــود و برنامههایــی بــرای عملکــرد بهتــر سیســتم پیــدا شــود .متخصصیــن فنــی
یگیرنــد.
شــرکتها معمــوال در قســمت پاییــن ســمت راســت جــدول  1/1قــرار م 
در حقیقــت بــا اعطــای امتیــاز بــاال بــه این دســته افــراد جلــوی حضــور 100درصدی
ایــن افــراد را میگیرنــد و آنهــا دیگــر نیــازی نمیبیننــد کــه بــرای بــهدســت
آوردن موقعیتهــای جدیــد بــه دنبــال راههــای دیگــر بــرای افزایــش بهــرهوری از
پتانسیلهایشــان پیــدا کننــد .برنامههــای بخــش مدیریــت اســتعدادها معمــوال
روی افــرادی کــه در قســمت راســت بــاالی جــدول قــرار میگیرنــد ،تمرکــز
میکند.
در برخــی از ســازمانها راهحلهــای ســادهای بــا ارزیابــی عملکــرد افــراد نابغــه در
سیســتم پیــدا میکننــد کــه بــه طــور اتوماتیــک جایگزیــن روشهــای قبلــی کــه در
ســطح بــاالی مدیریتــی اســتفاده میشــده ،میشــود .بــرای مثــال اســتعدادهای
جدول  1.1شبکه  9تایی از عملکرد و پتانسیل بالقوه

عملکرد اجرایی عالی با پتانسیل

عملکرد اجرایی با پتانسیل

بازیگر بالقوه

عملکرد اجرایی باال ( تجربه فنی،
دانش کاری ،کارگران جانشین)

اجراکننده قوی

پتانسیل بالقوه ضعیف
عملکرد اجرایی ضعیف

پتانسیل بالقوه

پتانسیل بالقوه زیاد
عملکرد اجرایی عالی

عملکرد اجرایی با پتانسیل باال

استعداد بالقوه

عملکرد اجرایی
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درخشــان یــک شــرکت شــبکه ریلــی بــرای افــراد جهــت رســیدن بــه مدیریتهــای
بــاالی ســازمان ایجــاد میکننــد .بــا ایــن حــال ،شــرکتها بحرانهــای دیگــری هــم
دارنــد .مدیــران بایــد توانایــی حرکــت بــه ســمت شــاخههای دیگــر (مثــا بــه ســمت
دریافــت باالتریــن ســمت اجرایــی شــرکت یــا هدایــت یــک بخــش از شــرکت) و یــا
توانایــی حرکــت رو بــه جلــو در سراســر شــبکه ریلــی ایجــاد شــده را داشــته باشــند .ســایر
شــرکتها معمــوال تعریــف غیــر رســمی از اســتعداد و شناســایی افــراد بلندپــرواز در
سیســتم شــان دارنــد .در یــک برنــد جهانــی تولیــدی ،یــک شــبکه غیررســمی از مدیــران
ارشــد منابــع انســانی وجــود دارد کــه تعهــدات سیســتمی کارکنــان را چــک میکنــد.
شناختهشــدن بــه عنــوان یــک اســتعداد درخشــان از طریــق تعریــف ویژگیهــای افــراد
نابغــه و ارتقــاءء ســطح آنهــا ایجــاد میشــود .معمــوال ایــن افــراد در پروژههــای خاصــی
فعالیــت میکننــد کــه اســتعدادهای آنهــا را گســترش میدهــد و از ســویی باعــث
افزایش اعتبار آنها در میان شرکتها و بین بقیه کارکنان میشود.
بهخوبی تاسیس شده اما به خوبی اجرا نشده است

بعــد از یــک دهــه آزمــون و خطــا بعضــی از شــرکتها همچنــان در حــال پیــدا
کــردن اســتراتژی مناســب بــرای اســتعدادهای درخشــان درون سیستمشــان
هســتند و هیــچ نــوع تضمینــی بــه رهبــران و متخصصیــن شــان نمیدهنــد کــه
نیازهای فعلی و آیندهشان تامین شود.
یــک تحقیــق جهانــی کــه توســط موسســه( 1)BCGدر ســال  2010انجــام شــده
نشــان میدهــد کــه اغلــب شــرکتها برنامــه خاصــی بــرای پیــدا کــردن بهتریــن
نیروهــا و نگهداشــتن اســتعدادهای درون سازمانیشــان ندارنــد .در ایــن تحقیــق
کــه 5هــزار و 561نفــر از مدیــران کسـبوکار از 109کشــور حضــور داشــتند ،نتایــج
زیر به دست آمده است:
بیــش از 60درصــد شــرکتکنندگان گفتنــد کــه اســتراتژی تعریــف شــده
مشــخصی دربــاره منابــع پیــدا کــردن ایــن اســتعدادها یــا چالشهــای جانشــینی
این افراد در سیستم ندارند.
بیــش از 33درصــد از شــرکتکنندگان اذعــان کردنــد کــه کال هیــچ نــوع
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اســتراتژی ندارنــد و تنهــا 2درصــد از آنهــا برنامــه مشــخص و جامعــی را در
سازمان پیاده میکنند.
بــه طــور میانگیــن ،شــرکتکنندگان در ایــن نظــر ســنجی میگوینــد کــه
رییــس هیاتمدیــره و ســایر اعضــای آن تنهــا 9روز از ســال را بــه فعالیتهــای
مربوط به افراد با استعدادشان در سیستم میگذارانند.
برنامههــای مدیریــت اســتعدادها در سیســتم تنهــا بــر روی کارمنــدان دارای
پتانســیل بــاال تمرکــز دارد و کمتریــن توجــه را بــه ســایر کارکنــان شــرکت
خواهد داشت.
تنهــا یــک درصــد از شــرکتکنندگان گفتنــد کــه برنامههــای اســتعدادهای
درخشان شرکت با برنامههای توسعه کسبوکار شرکت همخوانی دارد.
ســازمان  BCGنتیجهگیــری میکنــد کــه اغلــب شــرکتها بــر روی شــانس
جهــت پیــدا کــردن افــراد مختصــص بــرای برنامههــای فعلــی و آینــده تکیــه
میکنند که این امر ریسک باالیی را به کسب و کارشان تحمیل میکند.
حتــی مدیــران منابــع انســانی شــرکتها روی ســابقه خودشــان در زمینــه
مدیریــت اســتعدادها شــک میکننــد .مطالعاتــی کــه موسســه مکینســی در ســال
 2012از کارمنــدان بخــش منابــع انســانی شــرکتها انجــام داده بــه ایــن نتیجــه
رســیده کــه آنهــا بــه خاطــر اندازهگیــری چالشهایــی کــه بــا آن روب ـهرو هســتند،
تقریبــا بــه حالــت «فلــج» 2درآمدهانــد .کارمنــدان ایــن بخــش موظــف هســتند کــه
ســرعت توســعه شــرکت را در برابــر اتفاقــات غیرقابــل پیشبینــی محیــط کسـبوکار
ثابــت نگــه دارنــد .آنهــا مدیــران نابغــه خــود را هماننــد مناطــق آســیبزننده و
دلهــرهآور شناســایی میکننــد .تنهــا 32درصــد از آنهــا اعتمــاد بــه نفــس باالیــی
راجع به استراتژیهای مهار نیروهای با استعداد و فعالیت آنها دارند.
ایملیــی لوســون ،3رییــس مرکــز ظرفیتهــای انســانی موسســه مکینســی
میگویــد کــه عــدم اطمینــان نســبت بــه شــرایط محیطــی کس ـبوکار ارزیابــی از
اســتراتژی مربــوط بــه اســتعدادها را بــرای شــرکتها واقعــا ســخت میکنــد .او
یگوید:
م 
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مــن میتوانــم بــه انــدازه تعــداد انگشــتان دو دســت اســتراتژیهای

قدرتمنــدی کــه بــه درســتی دربــاره مدیریــت اســتعدادها اجــرا شــده
اســت را بیــان کنــم .برنامههایــی کــه بــه درســتی اجــرا شــدهاند و بــر
اثــر آن روشهــای پیشــی گرفتــن از رقبــا در بازارهــای خــاص مشــخص

شــده اســت .مــن فکــر میکنــم اجــرای چنیــن برنامههایــی خیلــی

ســخت باشــد .پیادهســازی اســتراتژیهای تعیینشــده بــرای
مدیریــت اســتعدادها زمــان زیــادی میبــرد .هنــوز ناهماهنگیهایــی

بیــن آنچــه کــه در شــرکت اتفــاق میافتــد و اســتراتژیهای ســودآور
مدیریــت اســتعدادها وجــود دارد .همچنیــن در دوران رکــود اقتصــادی

ســال  ،2008شــرکتهای زیــادی تعهــدات مربــوط بــه فعالیتهــای

اختیــاری همچــون برنامهریــزی و کنتــرل نیروهــای بــا اســتعدادی کــه

نقش مهمی برنامههای مدیریت استعدادها دارند را کنار گذاشتند.
آیا میتوان «استعداد» را مدیریت کرد؟

هنــوز بــرای بخشهــای نامحسوســی همچــون زمــان ،نتیجـهدار بــودن و منابــع
مالــی ایــن ســوال باقــی اســت کــه آیا مــدل فعلــی مدیریــت اســتعدادهای درخشــان
میتوانــد بــه شــرکت در زمینــه رقابــت بــا هــم ردههایــش و حضــور در بــازار جهانــی
کمــک کنــد؟ تحقیقــات ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه تعــدادی از پیشفرضهــای
مــدل فعلــی ارتباطــی بــا مدیریــت اســتعدادها نــدارد .کــه در زیــر بــه چنــد مــورد از
آن اشاره میشود:
مدیران و رهبران دارای پتانسیل به سرعت تشخیص داده میشوند
ایــن تعریــف صــورت گرفتــه از پتانســیل افــراد باهــوش میتوانــد بــرای  5یــا
حتی  10سال آیند ه مناسب باشد
پیدا کردن جوانان خاص میتواند برای سازمان و آینده آن خوب باشد.
اگــر بتــوان مدیریــت ارشــد ســازمان را بـ ه دســت آورد ،اهــداف شــرکت محقــق
خواهد شد
حرکتهای شغلی را میتوان برنامهریزی و به آن رسید
مفهــوم توســعه سیســتماتیک میتوانــد درســت باشــد و آن را بایــد از طریــق

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

اه هغبان رس رب تباقر 47

بدنه شرکت مدیریت کرد.
افــرادی کــه تحــت نظــر ایــن برنامــه قــرار دارنــد بــه عنــوان یــک جانشــین مــد
نظر هستند.

ــ

پتانسیل انتقادی

در زمانــی کــه شــرکت در ثبــات بــه ســر میبــرد داشــتن قضــاوت ســریع و محکــم
دربــاره اســتعدادها ســخت بــه نظــر میرســد .امــا در شــرایط محیطــی غیــر قابــل
پیشبینــی ،ایــن نــوع تصمیمگیــری ریســک باالیــی دارد .همانطــور کــه در بــاال
اشــاره شــد ،ســرعت بــاالی تغییــرات در برخــی از صنایــع ،کار مدیــران را بــرای
پیشبینــی مهارتهایــی کــه بــرای رقابــت نیــاز دارنــد ،ســخت میکنــد .در حقیقــت،
ایــن یــک نقطــه کــوری بــرای بیشــتر شرکتهاســت زیــرا تعریفــی کــه از اســتعدادهای
درخشــان در سیســتم وجــود دارد بــه شــدت تحــت تاثیــر نــگاه مدیــران ارشــد فعلــی
آن ســازمان اســت در ایــن مواقــع افزایــش خطــر انتخــاب جانشــینهای بیــش از حــد
همگــن بســیار وجــود دارد .آن هــم در زمانــی کــه کارمنــدان و بدنــه شــرکت بــه تنــوع
نیاز دارد( .این بخش در فصل  4بیشتر توضیح داده خواهد شد).
کریــس بنکــو 1معــاون مدیــر بخــش هدایــت اســتعدادها در موسســه - Merck
یک شرکت دارویی مشهور -میگوید:
انتقــال تفکــر در شــرکتها و روشــی کــه آنهــا دربــاره اســتعدادها فکــر

میکننــد یــک چالــش بــزرگ محســوب میشــود .بیشــتر تجربــه

مدیــران ارشــد ســازمان مــا بــه اواخــر دهــه  1990و یــا اوایــل قــرن

حاضــر برمیگــردد کــه ایــن امــر در صنعــت داروســازی بــه نوعــی

قدیمــی محســوب میشــود .در حــال حاضــر مــا موظــف هســتیم کــه

رهبــران مجموعــه را از ناحیــه امنــی کــه بــرای خودشــان ایجــاد

کردهانــد خــارج کنیــم و آنچــه کــه در مســیر توســعه برایشــان اتفــاق
میافتــد را توصیــف کنیــم و راهــی کــه باعــث موفقیــت خودشــان و

مجموعه میشود را معین کنیم.

برخــی از شــرکتها زمانــی بــرای برنامههــای توســعه و باالبــردن پتانســیل
1. Chris Benko
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نیروهــای درون ســازمان ندارنــد .لیــان هورنســی 1معــاون اجرایــی شــرکت گــوگل
میگویــد کــه از اجــرای ایــن نــوع برنامههــا ب ـیزار 2اســت .امــا در مقابــل شــرکت
گــوگل تمامــی کارکنانــش را در موقعیتهایــی قــرار میدهــد تــا خودشــان در
جهت افزایش و ارتقاء تواناییهایشان تالش کنند .او میگوید:
مــا هرگــز کســی را اســتخدام نمیکنیــم کــه قــرار نیســت کار خــود را

بــه درســتی انجــام دهــد .هــر نــوع اســتخدامی کــه مــا انجــام میدهیم

بــرای نقشهــای تــازه و بــرای ســرویسهای جدیــد اســت .مــا کســی
را اســتخدام میکنیــم کــه عقیــده داریــم او پتانســیل رســیدن بــه

مدیریت اجرایی شرکت را دارد.

در شــرکتهایی کــه ایــن رویکــرد شــرکت گــوگل را پذیرفتهانــد ،یــک فرهنــگ
قــوی بــرای نیرویهــای بااســتعداد درخشــان وجــود دارد تــا خودشــان را در معــرض
چالشهــای توســعه قــرار دهنــد و تاثیرگذاریشــان را بیــش از آنچــه کــه سیســتم
بــه آنهــا نشــان میدهــد بــه اجــرا بگذارنــد .تعهــد بــرای اجــرای برنامههــای
مدیریــت و توســعه شــرکت باعــث ایجــاد همبســتگی بیــن کارکنــان و ســازمان
خواهــد شــد .رســیدن بــه ایــن فرهنــگ درونســازمانی کار ســادهای نیســت.
هورنسی با اشاره به این موضوع میگوید:
در طــول ایــن ســالها مــن بــه نکتــه مهمــی رســیدم .ایــن نکتــه ایــن

اســت کــه اگــر مــا خــاک حاصلخیــزی بــرای کاشــتن دانــه خــود

نداشــته باشــیم ،هــر چقــدر هــم کــه برنامــه فکــری قــوی باشــد و یــا
بــه نحــوه عالــی آنچــه را کــه برنامهریــزی کردیــم اجــرا کنیــم ،بــاز

هــم شکســت خواهیــم خــورد .امــا اگــر مــا یــک خــاک قــوی داشــته
باشــیم امــا بــا ایــن حــال فرهنــگ درونســازمان ،پروســه و برنامــه
انجــام کارهــا بــرای رســیدن بــه هــدف ضعیــف باشــد ،بــاز هــم

میتــوان بــرای رســیدن بــه هــدف امیــد داشــت .زیــرا داشــتن

فرهنــگ صحیــح درون ســازمانی بــه شــدت بــر پایــه اســتعدادهای
موجود در سازمان تقویت خواهد شد.

1. Liane Hornsey
2. detests
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برای مطالعه بیشتر در این باره میتوانید به فصل  5مراجعه کنید.
همگام با نیازهای تجاری

اگــر بخواهیــم هدایــت ســنتی اســتعدادها را در نظــر بگیریــم یــک ســری از
فعالیتهــای یکپارچــه را شــامل میشــود کــه خیــال مدیــران را بابــت نســل بعــدی
مدیــران ارشــد ســازمان راحــت میکنــد و درگیریهــای ذهنــی آنهــا را راجــع بــه
ایــن موضــوع کاهــش میدهــد .تمرکــز فعالیــت و برنامههــای کارمنــدان بخــش
منابــع انســانی شــرکتها بــرای مدیریــت اســتعدادها بــر روی مســائلی اســت کــه
زندگــی خودشــان را هــم تحــت تاثیــر قــرار میدهــد -.البتــه کــه ایــن موضــوع هــم
مهم است -برای مطالعه بیشتر این موضوع به فصل  3مراجعه کنید.
بکــی اســنو 3مدیــر نابغههــای پــروژه مریــخ ،اشــاره میکنــد کــه برنامــه هدایــت
اســتعدادها هماننــد مانــور آهســته تانکرهــای بــزرگ میمانــد کــه ســازمانها
تصمیــم میگیرنــد  -و یــا مجبــور میشــوند -تــا بــه ســمت هــدف دیگــری در
کوتاهمــدت حرکــت کننــد .البتــه ایــن موضــوع حالــت عــدم اطمینــان و دنیــای
ناپایــدار اطــراف شــرکت را بیشــتر میکنــد( .فصــل  3را مطالعــه کنیــد) رانــدن ایــن
تانکرهــا بــه نوعــی از ایفــا کــردن درســت نقــش اســتراتژیک نابغههــا در کسـبوکار
ســازمان محافظــت میکنــد .اگــر شــرکتها در شــرایط رقابــت بــرای دریافــت
بیشــترین تاثیرگــذاری از روی استعدادهایشــان هســتند ،آنهــا نیــاز دارنــد تــا توجــه
بیشــتری بــه همســانی بیــن آنچــه کــه کس ـبوکار نیــاز دارد و محصــول هدایــت
اســتعدادها داشــته باشــند( .بــرای مطالعــه عمیقتــر دربــاره ایــن موضــوع بــه فصــل
 2مراجعه کنید).
تمرکز بیش از اندازه بر روی مسئولیتهای رده باالی سازمان

بیشــتر اســتراتژیهای اســتعدادها تمرکــز زیــادی بــر روی ایــن نکتــه دارنــد کــه
گــروه کوچکــی از نابغههــا را بــرای ردههــای باالیــی ســازمان جــذب کننــد .هنــوز
هــم بعــد از پیــدا کــردن ایــن افــراد هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه آنهــا مشــتاق
باشــند تــا زندگــی و حرفــه خــود را بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمان صــرف
3. becky Snow
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کنند.
طرحهای مدیریت استعدادها با سنتها وفق داده میشوند:
افــراد تــکرو و برونگرایــی کــه بــه عنــوان مخترعیــن و یــا ابداعکننــدگان
شــناخته میشــوند عملکــرد خوبــی در اقدامــات ارزیابــی کــه بــه صــورت ســنتی
در سازمان از سوی بخش منابع انسانی صورت میگیرد ،ندارند.
افــرادی کــه آرزوی کارآفرینــی دارنــد و از کمبــود امکانــات بــرای شــروع یــک
اســتارتآپ ناامیــد هســتند یــا (در حالــت بدبینانــه) از یــک همــکاری مشــترک
اســتفاده کننــد کــه در راهانــدازی کارآفرینــی خودشــان ســنگاندازی کننــد (در
هــر دو مــورد شــرکتها ســرمایه ارزشــمندی کــه بــه شــدت بــه آن نیــاز دارنــد
را از دست میدهند).
راهانــدازی بــا تاخیــر یــا اســتخدام بــا تاخیــر در آن حرفــه کــه معمــوال کســانی
هســتند کــه از لحــاظ ســنی میــان ســال بــه بــاال محســوب میشــوند و توانایــی
بلندپروازیهــای ســازمان را بــه انــدازه کافــی ندارنــد بــا اینکــه دریایــی از
تجربه و استعداد هستند.
کســانی کــه در محیــط پیرامونــی شــرکت هســتند (تکنولــوژی ،تحقیــق ،آنالیــز
دادههــا) یــا کســانی کــه میخواهنــد حرکتهــای جانبــی خودشــان را بــه
دالیــل شــخصی انجــام دهنــد یــا اینکــه یــه بخشــی از کار را بیشــتر ترجیــح
میدهند.
کسانی که از پاداشهایی که شرکت تعیین کرده راضی نیستند.
در فصلهــای  4و  6توضیــح داده میشــود کــه چطــور اســتراتژی مربــوط بــه
نگهداشــتن اســتعدادهای شــرکت بایــد بســط پیــدا کنــد کــه هــم نیازهــا و
خواستههای بخشی از کارمندان شرکت تامین شود.
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نتیج هگیری :تضیمنهای خوشایند؟

مدیریــت ســنتی اســتعدادها فــرض میکنــد کــه کارمنــدان بلندپــرواز بیشــترین
میــزان امکانــات را میخواهنــد و قطعــا هــر آنچــه کــه شــرکت بخواهــد را محقــق
میکننــد .بــا وجــود اینکــه نســل جدیــد نیــروی کار ماهــر و بااســتعداد ،تمایــل
چندانــی بــرای مانــدن در کنــار کارفرمایــان بــه صــورت طوالنــی مــدت ندارنــد،
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هرچنــد کــه آنهــا از لحــاظ مالــی و فرصتهــای حرفــهای پیشــنهادات خوبــی
داشته باشند.
ایــن امــر برنامهریــزی بلنــد مــدت ســازمانها را مشــکالت عدیــدهای روب ـهرو
میکنــد .در فصــل  6بــه صــورت مفصــل راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت میکنیــم
کــه شــرکتها چگونــه میتواننــد کارمنــدان ایدهپــرداز و ماهــر خــود را نگهدارنــد
و یــا اینکــه یــک ســاختار کارآفریــن شــکلی در داخــل ســازمان ایجــاد کننــد -
کســانی کــه عالقــه زیــادی بــه کارآفرینــی دارنــد و از ســوی دیگــر مشــتاق هســتند
کــه در ایــن مجموعــه فعالیــت کننــد -تــا در زمینــه راهانــدازی کسـبوکار در داخــل
ســازمان فعالیــت کننــد و ایدههــای نویــی را بیاورنــد .ایــن رابطــه و همــکاری جدیــد
میتوانــد تــا حــدودی خیــال ســازمان را نســبت بــه آینــده و تغییــرات ســریع بــازار
مطمئن کند.
در فصلهــای جلوتــر نشــان میدهیــم کــه شــرکتها چگونــه برنامههــای
حفــظ اســتعدادهای سازمانشــان را در شــرایط بیثباتــی بــازار تغییــر میدهنــد.
جایــی کــه کارمنــدان باتجربــه میتواننــد بــه راحتــی در هــر جــای ایــن دنیــا
فرصت شغلی دیگری را پیدا کنند.

فصل دوم
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برنامههــای مدیریــت اســتعدادهای درخشــان معمــوال از ســوی نیروهــای

بخــش منابــع انســانی و رییــس هیاتمدیــره شــرکت تعییــن میشــود.
در حقیقیــت ایــن مدیــران ارشــد هســتند کــه دســتورالعمل مربــوط بــه

نیروهــای نابغــه را تعییــن میکننــد و شــرکت را ســرپا نگــه میدارنــد

و رده بنــدی هــر بخــش ســازمان را معیــن میکننــد .آنهــا بــه طــور
مــداوم درهــر فصــل برنامههــای خودشــان را مــورد ارزیابــی قــرار
میدهنــد و اینکــه آیــا بــه اســتراتژیهای شــرکت نزدیــک هســت یــا

نه؟

جاو دپ بوسز

1

رییس هیاتمدیره و مدیر منابع انسانی شرکت بینالمللی Olam

حضــور در بازارهــای توســعهیافته و یــا در حــال توســعه و توانایــی پیادهســازی
برنامههــای شــرکت بــه نیروهایــی کــه تجربــه واقعــی و دانــش کافــی دربــاره
موقعیتــی کــه در آن قــرار دارنــد نیــاز هســت و همــه ایــن مــوارد بایــد در یــک زمان
حضور داشته باشد.
داشــتن نیروهــای بــا کیفیــت در مــکان و زمــان حاضــر بــرای بازارهــای فعلــی و
نوظهــور کار ســادهای نیســت .اول اینکــه مفهــوم اســتعداد بایــد در اســتراتژیهای
ســازمان درک و گنجانــده شــود .هــر چــه ایــن اســتراتژی شــفافتر و
تحریککنندهتــر باشــد راحتتــر میتــوان بــه مفهــوم «اســتعداد» در برنامههــای
ســازمان رســید .دوم اینکــه بایــد از ابــزار دقیقــی بــرای اندازهگیــری میــزان کارایــی
کارمنــدان شــرکت فراهــم کــرد و یــا اینکــه بــه صــورت دائمــی نیروهــای شــرکت
تحت آموزش باشند.
همانطــور کــه در فصــل گذشــته اشــاره شــد ،برخــی از شــرکتها در حــال
یافتــن راهــی بــرای اســتخدام نیروهــای بااســتعداد میگردنــد .چــرا کــه یــا نیروهــا
مهــارت الزم را ندارنــد و یــا عــدم تــوازن بیــن آنچــه شــرکت از آن جایــگاه شــغلی
میخواهــد بــا توانایــی نیــروی کار وجــود دارد و یــا بــه پیچیدگیهــای رفتــاری
افــراد بــا اســتعداد در محیــط کار برخــورد میکننــد .ایــن مســائل برنامههــای بلنــد
1. Joydeep Bose

طراحی و پیاد ه سازی یک استراتژی استعدادمحور 55

مــدت شــرکت را دچــار چالــش میکنــد زیــرا آنهــا طــوری برنامهریــزی کردنــد کــه
نیــروی کار ماهرشــان حضــور داشــته باشــد و ایــن موضــوع همــه مســائل مربــوط بــه
شرکت را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
ماندن در مسیر یا حرکت با سرعت باال؟

تحقیقــات ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه حتــی شــرکتهایی کــه اســتراتژی
مشــخصی دربــاره اســتعدادهای درون ســازمان دارنــد هــم اعتمــاد بــه نفــس کافــی
بــرای اجــرا کــردن آن ندارنــد .شــرکت یونیلــور 2یکــی از شــرکتهای جهانــی
مصرفکننــدة کاال ،در زمینــه تاثیــرات برنامــه اســتعدادهای درخشــان خــود شــک
کــرده بــود .ایــن شــرکت قصــد داشــت تــا بــرای  10ســال آینــده بــه ســمت
قدرتهــای اقتصــادی خاورمیانــه حرکــت کنــد و درآمدهــای پایــدار شــرکت را
افزایــش دهــد .طبــق برنامــه آنهــا امیــدوار بودنــد کــه از درآمــد ســاالنه 40میلیــون
یورو در سال  2010به 80میلیون یورو در سال  2020برسند.
داگ بالیــه ،3رییــس بخــش غربــی اتحادیــه اروپــا و عضــو کمیتــه اجرایــی
شــرکت  ،پذیرفــت کــه نســبت بــه نیروهایــی کــه بتواننــد ایــن برنامــه را اجــرا کننــد
دلهــره دارد .مخصوصــا کــه قــرار هســت درآمــد شــرکت بــه دو برابــر افزایــش پیــدا
کند .او میگوید:
ایــن جســورانه اســت .ایــن هــدف خیلــی بلندپروازانــه اســت .مــا تــا به
حــال نتوانســتیم رشــد 7درصــد درآمــد شــرکت را بــه مــدت  10ســال

متوالــی حفــظ کنیــم .ســوال بــزرگ اینجــا ایــن اســت کــه چطــور

میخواهیــم اســتعدادها و نابغــه را دور هــم جمــع کنیــم و آیــا مــا

میخواهیــم رو بــه جلــو حرکــت کنیــم و یــا بــه عقــب نــگاه کنیــم؟ مــا

هــدف بزرگــی را انتخــاب کردیــم .چطــور میخواهیــم حرکــت کنیــم؟

مــا چطــور میخواهیــم ایــن هــدف و اســتراتژی را پیــاده کنیــم؟ مــا
چطــور میخواهیــم افــراد توانــا را وارد ایــن پروســه کــرده و آنهــا را
هدایت کنیم؟

2. Unilever
3. Doug Baillie
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از آنجایــی کــه ایــن برنامــه بــه مدیــران و کارمنــدان بــا اســتعدادی نیــاز دارد،
شــرکت یونیلــور تصمیــم میگیــرد کــه بــرای پیــدا کــردن ایــن افــراد ،مجموعـهای
از کارمنــدان چنــد ملیتــی را کنــار هــم گــرد آورد .البتــه تمامــی هدفهــای ایــن
پــروژه در بازارهــای در حــال توســعه و نوظهــور اجــرا خواهــد شــد .در حــال حاضــر
60درصــد درآمــد شــرکت از ایــن بازارهاســت و هیاتمدیــره پیشبینــی میکنــد
که تا سال  2020این رقم به  70تا 80درصد خواهد رسید .بالیه میگوید:
اگــر شــما فکــر میکنیــد کــه بیــن  60تــا 80درصــد درآمــد شــرکت مــا

قــرار اســت کــه در جنــوب و یــا شــرق دنیــا بــهدســت آیــد ،آیــا بــه
ایــن فکــر کردهایــد کــه چــه کســی قــرار اســت در ایــن مناطــق مــا در

رســیدن بــه اهدافمــان کمــک کنــد؟ مــا بیــش از  100مدیــر ارشــد داریم
کــه از  22ملیــت مختلــف هســتند .ایــن بــه نظــر بــد نمیآیــد .امــا در

نظــر داشــته باشــید کــه 60نفــر از  100مدیــر ،انگلیســی ،ایرلنــدی و

هلنــدی هســتند .مــا بایــد تنــوع قومیتــی بیشــتری بــه مدیــران ارشــد
خود بدهیم.

حــال ،بخــش منابــع انســانی و هیاتمدیــره ســازمان تــاش میکننــد تــا
برنامهشــان را بــرای یافتــن نیروهــای مســتعد بــه صــورت فرموالســیون دربیاورنــد
تــا بتواننــد اســتراتژی جدیــد شــرکت را محقــق کننــد .بــه زبــان ســاده ،برنامــه
یافتن افراد با استعداد از سه بخش تشکیل شده است:
شــکافهای اســتعدادی در بیــن فعالیتهــای شــرکتها همیشــه وجــود
دارد .بخــش منابــع انســانی بــه همــراه مدیــران ارشــد ســازمان حداقــل ســالی
یــک بــار نســبت بــه شناســایی مدیــران و مهارتهــای کاربــردی کــه نیــاز
دارنــد اقــدام میکننــد و اینکــه چطــور ایــن مــوارد را بــا نقشها و مســئولیتهای
همتــراز کننــد .و آیــا برنامــه اســتعدادیابی توانســته کارمندانــی را تربیــت کنــد
که فاصله مهارتی بین کارکنان شرکت را پر کنند؟
تامیــن اســتعداد .ایــن برنامــه بیشــترین تمرکــزش را روی آمــوزش مدیــران و
گروه کوچکی از کارکنان که سمت مدیران میانی را دارند قرار دارد.
توســعه اســتعدادها .شــرکت یونیلــور ترجیــح میدهــد کــه افــراد بــا اســتعداد
را بــرای شــروع فعالیــت جدیــد اش اســتخدام کنــد و تــا آنهــا بتواننــد بــا
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امکاناتی که دارند برنامههای شرکت را جلو ببرند.
شــرکت یونیلــور تمــام انــرژی خــود را بــرای همتــراز کــردن برنامههــای توســعه
اســتعدادها بــا اســتراتژی کــه بــرای کســب و کارش انتخــاب کــرده ،میگــذارد.
یکــی از راههــای همتــراز کــردن ایــن اســت کــه برنامههــای اســتعدادیابی بــا
اســتراتژی کــه شــرکت بــرای هــر بخــش در نظــر گرفتــه شــده بــه صــورت ســاالنه
بررســی شــود و راهکارهایــی بــرای کاهــش فاصلــه صــورت گیــرد .بــه عــاوه ،تیــم
مدیــران ارشــد متعهــد میشــود کــه راههایــی بــرای توســعه توانمندیهــای 100
مدیــر ارشــد دیگــر همچــون معاونیــن ارشــد ،قائــم مقــام و رییــس بخشهــای
مختلف پیدا کند .بیله در این رابطه میگوید:
مــا زمــان زیــادی بــرای تربیــت 100مدیــر برتــر مجموعــه خودمــان

صــرف کردهایــم .مــا بــه صــورت مســتقیم دربــاره آنهــا در جلســات
اجرایــی هیاتمدیــره بحــث کردیــم .روزهــای زیــادی از ســال را بــرای

ارزیابــی کیفــی آنهــا بــا اســتفاده از جدولهــای مربوطــه صــرف کردیــم

تــا بتوانیــم آنهــا را از هــر لحاظــی مقایســه و در ردهبندیهــای مختلــف
قــرار دهیــم .مــا دربــاره قــرار دادن آنهــا در مــکان و زمــان درســت

بحــث میکنیــم و اینکــه آنهــا در  5ســال آینــده چــه نــوع نقشــی
خواهنــد داشــت مطمئــن خواهیــم شــد .همچنیــن بــه ایــن افــراد

فرصــت حضــور در بیــن اعضــای هیاتمدیــره و جلســات را خواهیــم

داد.

بــا ایــن شــرایط ،برنامــه بخــش منابــع انســانی و توســعه کسـبوکار با هــم ادغام
میشــوند .در حقیقــت برنامــه اســتعدادهای درخشــان شــرکت در داخــل چرخــه
پیشــرفت شــرکت قــرار میگیــرد و هیاتمدیــره شــرکت نظــارت مســتقیم روی
اجــرای آن دارد .بالیــه هنــوز نمیدانــد کــه برنامــه اســتعدادیابی اش باعــث حرکــت
بــه جلــو شــرکت میشــود و یــا هماننــد ترمــزی ســر راه توســعه کســب و کارش
عمل خواهد کرد:
ســوالی کــه هــر شــب مــن را بیــدار نگهم ـیدارد و ذهــن مــرا درگیــر
کــرده ایــن اســت کــه آیــا بــرای رســیدن بــه اهــداف شــرکت بــه برنامه

اســتعدادیابی نیــاز دارم؟ آیــا بــا وجــود اســتعدادهای درخشــان،
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میتوانــم در حداقــل زمــان بــه اهــداف شــرکت برســم و یــا حداقــل دو

سال این موضوع زمان میبرد؟

ایــن امــر نشــان میدهــد کــه تعــداد کمــی از شــرکتها راجــع بــه ایــن
موضــوع بــه صــورت جــدی بحــث میکننــد .مطالعــهای کــه در ســال  2010از
ســوی موسســه  FTSEاز بیــش از  100شــرکت کــه در بازارهــای جهانــی حضــور
داشــتند ،نشــان م ـیداد کــه زمانــی کــه مدیــران ارشــد بــاور داشــتند کــه افــراد
نابغ ـهای در هیاتمدیــره و مدیــران بخشهــا حضــور داشــته باشــند کــه بهتریــن
نتیجــه را بــرای شــرکت ایجــاد کننــد ،بــه عنــوان یــک منبــع برتــر نســبت بــه ســایر
شرکتهایی که هنوز درگیر پرکردن جاهای خالی خود هستند ،دارند.
اگــر چــه بالیــه خــودش عضــو هیاتمدیــره یونیلور بــود و ســالها از اســتخدامش
در شــرکت میگذشــت و ســابقه درخشــانی در جمــع کــردن ملیتهــای مختلــف در
شــرکت داشــت ،بــه عنــوان یــک اســتثنا در مدیریــت اســتعدادها در شــرکتها بــه
شــمار میآیــد .در تحقیــق فــوق ،تنهــا 17درصــد از شــرکتکنندگان بــه اعضــای
هیاتمدیــره بــه صــورت مســتقیم گــزارش میدادنــد .نزدیــک بــه 90درصــد از
آنهــا در بخــش منابــع انســانی شــرکت فعالیــت داشــتند .زمانــی کــه از آنهــا پرســیده
شــده بــود کــه «فکــر میکنیــد بــه چــه میــزان شــرکت در برنامــه مدیریــت
اســتعدادهایش موفــق اســت؟» آنهــا نمــره  6از  10را داده بودنــد .نکتــه قابــل توجــه
اینجاســت کــه بیشــتر زمانــی کــه برنامههــای اســتعداد درخشــان در شــرکتها بــه
اجــرا گذاشــته شــده  5ســال اســت و میانگیــن زمانــی کــه افــراد خاصــی مســئول
اجرای این برنامه قرار میگرفتند  3سال بوده است.
دیویــد اســمیت 1مدیــر پــروژه اســتعدادهای درخشــان در شــرکت  Accentureو
مشــاور آنهــا تاییــد میکنــد کــه شــرکتها معمــوال تعهــدات ناقصــی راجــع بــه
جلو بردن برنامه استعدادها دارند:
بســیاری از مشــتریان مــا مدیــران باهــوش را در هســته مرکــزی شــرکت

قــرار میدهنــد و آنهــا کاملکننــده اتــاق فکــر خواهنــد بــود و در

تصمیمــات مهــم شــرکت تاثیرگــذار هســتند و نقــش اصلــی را در هدایت
برنامــه توســعه کســبوکار شــرکت دارنــد .نکتــه مهــم ایــن انتخــاب
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ایــن اســت کــه آنهــا تکمیلکننــدة برنامههــای اســتراتژیک شــرکت

هســتند .در حقیقــت مدیــران بــا اســتعداد در نــوک پیــکان توســعه
قــرار میگیرنــد و بدنــة آن را آنالیزهــا و برنامههــای بخــش مختلــف

شرکت تشکیل میدهد.

از ســوی دیگــر داســتان برخــی شــرکتهای هســتند کــه تنهــا هزینه چاپلوســی
مدیــران بااســتعداد خــود را انجــام میدهنــد .آنهــا دائمــا دربــاره بهــا دادن بــه
اســتعدادها صحبــت میکننــد در حالــی کــه نابغههــا هیـچگاه وقــت خــود را صــرف
ایــن موضــوع نمیکننــد .آن هــم بــه مــدت خیلــی طوالنــی .تمرکــز ویــژهای راجــع
به اداره منابع انسانی هست اما نه روی مدیران بااستعداد و پتانسیلدار.
افــراد دیگــری هســتند کــه معتقدنــد کــه بــه ســختی میتــوان حمایتهــای
اعضــای هیاتمدیــره را راجــع بــه افــراد بااســتعداد جلــب کــرد و مدیــر ارشــد
شــرکت زمــان خاصــی را بــرای اســتخدام ،نگهــداری نابغههــا و توســعه رهبــری
شــرکت اختصــاص نمیدهنــد .از بزرگتریــن مشــکالت برنامههــای اســتعدادیابی
ایــن اســت کــه ســاختارهای بخــش منابــع انســانی را در میــان برنامههــای
اســتراتژیک شــرکت قــرار دهیــم .طبــق تحقیقاتــی کــه موسســه مکینســی در ســال
 2012در زمینــه مشــکالت بخــش منابــع انســانی هــر ســازمانی انجــام شــده نشــان
میدهــد کارکنــان ایــن بخــش احســاس میکننــد کــه موقعیــت ضــروری یــا
فضــای کار بــرای تاثیرگــذاری بــر روی برنامههــای شــرکت و یــا مدیــران ارشــد
ســازمان را ندارنــد .در ایــن تحقیــق کــه  72کارفرمــا حضــور داشــتند تاییــد کردنــد
کــه کمتریــن اهمیــت را بــه بخــش منابــع انســانی بابــت پیــدا کــردن منابــع درســت
اســتعدادیابی و اســتخدام کارمنــدان بــا اســتعداد دارنــد .بــا همــة اینهــا ،ارزیابــی
عملکــرد و تاثیرگــذاری بخشهــای مختلــف شــرکت برعهــده بخــش منابــع انســانی
اســت و همچنیــن اداره حقــوق و دســتمزدها و تعییــن وظایــف اســتراتژیک بخشهــا
بــه منظــور افزایــش بهــرهوری و ارزش افــزوده کســبوکار برعهــده ایــن بخــش
است.
طراحی یک استراتژی استعدادیابی

بــه طــور معمــول ســازمانها بایــد تاثیــرات تقــدم برنامــه اســتعدادیابی بــر روی
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اســتراتژیهای شــرکت را طراحــی و پیشبینــی کننــد .تحقیقــات ایــن کتــاب
نشــان میدهــد کــه فرمولهکــردن برنامــة اســتعدادیابی ،ایــن امــکان را بــه
هیاتمدیــره میدهــد تــا فعالیــت بخــش مختلــف بازدهــی بیشــتر داشــته باشــند
و بازنگــری بــه فعالیتهــای نیروهــای نخبــه ســازمان و راه انــدازی سیســتمهای
اندازهگیــری و ارزیابــی ،مســئولیتپذیری بخــش و ســاختار شــرکت بــه راحتــی
صورت گیرد.
بررسی استراتژی

اعضــای هیاتمدیــره ،مدیــران اجرایــی و اعضــای نخبــه ســازمانها تــاش
میکننــد کــه بــا کمــک همدیگــر اســتراتژیهای توســعه و اهــداف آینــده شــرکت
را تعییــن و بــه بخشهــای کوچکتــر ابــاغ کننــد .همچنیــن آنهــا تقــدم و تاخــر
هر برنامهای را مشخص میکنند .این بررسیها باید:
بــه اشــتراکگذاری بحثهــا و ایــده دربــاره ارزشهــای فرهنگــی و رفتــاری کــه
ســازمان تمایــل دارد تــا بــه آن برســد و اینکــه چــه راههایــی بــرای رســیدن
کارمندان به این ارزشها دارند.
ســاختار مدیریــت اســتعدادیابی بــه طــور مشــخص برنامــه کســب و کار را بــا
جزئیــات بیــان کنــد و همچنیــن مســیر توســعه را در  5ســال آینــده مشــخص
میکند.
بــا مشــخص شــدن اولویتهــای شــرکت ،مدیــران ارشــد ســازمانها میتواننــد
ظرفیتهایــی کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف شــرکت نیــاز هســت را شناســایی
کننــد و شــرکت را در گردونــه رقابــت بــازار نگهدارنــد .در ابتــدا ایــن ظرفیتهــا در
ردههــای باالیــی ســازمان شناســایی میشــود ،زیــرا تاثیــر مســتقیمی بــر روی
برنامههــای اســتراتژیک شــرکت دارنــد .ایــن ظرفیتهــا تنهــا بــه مســائل تاکتیکــی
و یــا مهــارت اجرایــی ختــم نمیشــود ،بلکــه در مــوارد مهمــی کــه روی نحــوه
عملکــرد کســبوکار و ســود آن تاثیرگــذار اســت مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.
مدیــران اجرایــی و تیــم اســتعدادیابی شــرکت هــر کــدام از ایــن ظرفیتهــا را بــه
بخشهــای تشــکیلدهنده آن همچــون مهــارت خــاص ،دانــش و تجربــه تقســیم
میکننــد .آنهــا بــه دنبــال مســیرهایی میگردننــد تــا چطــور ایــن مهارتهــا را بــر
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اســاس اســتراتژی توســعه شــرکت بــه هــر کــدام از واحدهــای کس ـبوکار تقســیم
کنند.
ایــن آنالیــز بایــد نقشهایــی کــه بــه دانــش و تجربــه نیــاز دارد تــا بیشــترین
بهــرهوری از آن بخــش بیــرون آیــد را مشــخص کنــد .بــه طــور قطــع اعضــای
هیاتمدیــره یــا مدیــر ارشــد اجرایــی در ایــن آنالیــز قــرار نــدارد .آنهــا همچنیــن
مهارتهــای تخصصــی و تکنیکــی هــر نقشــی را توســعه میدهنــد و یــا فعالیتهــای
قبلــی آن جایــگاه را تغییــر میدهنــد .بــرای مثــال برخــی موقعیتهــا در ســازمانها
هســتند کــه بــه مــا اطمینــان میدهــد کــه مهارتهــای اساســی از یــک بخــش
کسـبوکار بــه ســوی دیگــر بخشهــا انتقــال پیــدا میکنــد .شــاید بخشــی از ایــن
تجزیــه و تحلیــل بــه نــگاه تــازهای بــه پروســه مدیریــت در طــول ســاختار شــرکت
نیاز داشته باشد.
همچنیــن بخــش منابــع انســانی بایــد بازنگــری روی فعالیــت خــودش نیــز
داشــته باشــد تــا بتوانــد در پروســههای مهمــی همچــون اســتخدام ،انتخــاب،
آمــوزش و توســعه ،ارزیابــی ،پــاداش و شناســایی ،تقویــت مهارتهــای
درونسیســتمی ،ارزشهــای فرهنگــی و رفتارهــای ســازمان کــه در نحــوه عملکــرد
شرکت تاثیرگذار است موثر باشد.
بررسی استعدادها

هــدف از بررســی اســتعدادها ایــن اســت کــه نحــوه ارزیابــی عملکــرد فعلــی
کارکنــان شــرکت در موقعیتهــای بحرانــی از طریــق بررســی اجــرای برنامههــای
اســتراتژی شــرکت شناســایی شــود و نحــوه دریافــت بهــرهوری بیشــتر از آنهــا بــا
توجــه بــه نقشــی کــه دارنــد ،مشــخص شــود .بخــش منابــع انســانی بخــش زیــادی
از اطالعــات مــورد نیــاز ایــن ارزیابــی را در اخیتــار دارد بــا ایــن حــال حتمــا ،تیمــی
کــه مســئول ایــن بررســی اســت بایــد بــه صــورت مســتقیم بــا مدیــران میانــی و
بخشها راجع به عملکرد و پتانسیل همه نیروها صحبت کنند.
در اغلــب اوقــات مدیــران شــرکتها از قضــاوت در مــورد پتانســیل افــراد فــراری
هســتند .امــا اگــر بخشــی از بررس ـیهای اســتراتژیک عملکــرد شــرکت بــه بحــث
دربــاره افــراد ختــم شــود آنهــا مجبــور هســتند بــرای اینکــه مطمئــن شــوند کــه
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بخشهــای مختلــف بــه فرمــت قدیــم کار نمیکننــد و از مفاهیــم منســوخ شــده
پتانســیل اســتفاده نمیکننــد ،ایــن قضــاوت را انجــام دهنــد .تیــم مدیــران اجرایــی
شــرکت هماننــد ســایر افــراد بــر روی مســائلی همچــون «پتانســیل بالقــوه چیســت
و چگونــه میتــوان آن را شناســایی کــرد» تعصــب بیمــورد دارنــد .کارآفرینهــا
بایــد یــاد بگیرنــد از جایــی کــه آن را بــه موفقیــت رســانده فاصلــه بگیرنــد و بــه ایــن
فکــر کننــد کــه یــک رهبــر برجســته یــا متخصــص حرفـهای بایــد چــه ویژگیهایــی
داشــته باشــد و در طــول  5ســال گذشــته چــه مهارتهایــی را بایــد بدانــد .جــدول
 1/1و بخشبنــدی کــه در آن صــورت گرفتــه در پیــدا کــردن تعریــف درســتی از
فعالیــت هــر فــرد و نحــوه عملکــرد و نقشــی کــه در پیشــبرد اهــداف شــرکت دارد،
کمک شایانی میکند ( .برای مطالعه بیشتر به شکل  1/1مراجعه کنید).
همچنیــن ایــن بررســی بایــد برنامههــای اســتعدادهای درخشــان شــرکت را
مــورد بررســی قــرار دهــد .برنامههایــی همچــون بخشهــای فوقتخصصــی و
برنامههــای توســعه رهبــری یــا ابتــکارات متنوعــی کــه باعــث شــتاب دادن توســعه
تعهــدات گروهــی از کارمنــدان کمتــر نمایــان شــده میشــود .ســوال مهمــی کــه در
اینجــا مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا فعالیتهایــی همچــون مبادلــه کارکنــان
و یــا قــرار گرفتــن بیــن ســازمان و ارزشهــای تامینکننــده یــا شــرکای اســتراتژیک
شــرکت وجــود دارد کــه از طــرف برنامههــای اســتعدادیابی نشــانهگذاری نشــده
باشد اما در دستور کار گذاشته باشند؟
بخشــی از نتایــج ایــن تحقیــق یــا بررســی ایــن خواهــد بــود کــه فاصلــه بیــن
مهارتــی کــه ســازمان بــرای پیشــبرد اهــداف و برنامــه اســتراتژی کــه دارد و
جایگاههایــی کــه در شــرکت هنــوز پــر نشــدهاند مشــخص و معیــن میشــود.
برنامههــای جانشــینی نقــش حیاتــی را در اســتراتژیهای شــرکت ایفــا میکنــد
زیــرا در برخــی مواقــع از طریــق ایــن بررس ـیها مشــخص میشــود کــه کارکنــان
آن بخــش صالحیــت و یــا پتانســیل کافــی را بــرای انجــام آن نقــش را نــدارد کــه در
این مرحله حتما باید جانشین مناسبی برای آن تعیین شود.
تجزیــه و تحلیــل شــکاف فــوق میتوانــد بــه تشــخیص نیازهــای عملیاتــی
برنامههــای کوتــاه مــدت و برنامــه کاری روزانــه شــرکت کمــک شــایانی کنــد.
برنامهریــزی اســتعدادهای درخشــان کــه بــر اســاس ایــن بررس ـیها صــورت گیــرد
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خطــوط اســتراتژی بیشــتری در آن قــرار داد کــه در زیــر بــه بخشــی از آن اشــاره
شده است:
تمرکــز بــر روی اســتخدام یــا آموزشهــای مــورد نیــاز بــه عنــوان بخشــی از
استراتژی استعدادیابی است
با فرآیند برنامههای استراتژیک شرکت هماهنگ است
نقشه کاملی از منابع داخلی و بیرونی شرکت ترسیم میکند
نیازهــای فعلــی و آینــده بــرای اجــرای برنامههــای اســتراتژیک شــرکت را
تشــخیص میدهــد و قضــاوت درســتی از لــوازم مــورد نیــاز بخشهــای مختلــف
شرکت ایجاد میکند
همچنیــن ایــن آنالیــز مشــخص میکنــد کــه آیــا اســتعدادهای درخشــان
شــرکت در زمــان و مــکان مناســب قــرار گرفتهانــد یــا نــه .در زیــر ســه مــورد از
شرایطی که برنامه استعدادیابی شرکت باید ارتقاءء کند اشاره شده است:
افــراد مناســب در زمــان نامناســب :بــرای مثــال افــرادی کــه نبایــد در ایــن
جایــگاه باشــند امــا بــه خاطــر شــرایط رکــودی در بــازار ســازمان تصمیــم
میگیرنــد کــه آنهــا را نگهــدارد زیــرا مدیــران آن معتقدنــد کــه در زمــان رونــق
بایــد زمــان و هزینــه زیــادی را بــرای جایگزینــی ایــن افــراد صــرف کننــد .در این
حالــت ،شــرکتها بایــد استراتژیشــان را بــرای اســتخدام و دادن انگیــزه بــه
این افراد مشخص کنند.
افــراد نامناســب :افــرادی کــه بــرای حضــور در آن جایــگاه مناســب نیســتند.
ایــن امــر نشــاندهندة عــدم تعــادل برنامهریــزی بیــن بخــش منابــع انســانی بــا
اســتراتژیهای شــرکت اســت .آمــوزش و توســعه تواناییهــای ایــن افــراد شــاید
نتوانــد بــا آنچــه کــه شــرکت نیــاز دارد مطابقــت کنــد .علــت ایــن اشــتباه شــاید
نقص هایی در ارزیابی و تصمیمهای ارتقاء شرکت باشد.
افــراد مناســب ،جایــگاه اشــتباه :بــرای مثــال افــرادی کــه میتواننــد کارهــای
زیــادی انجــام دهنــد امــا بــه خاطــر قــرار گرفتــن در جایــگاه اشــتباه
محدودیتهــای زیــادی بــرای بــروز استعدادهایشــان دارنــد .در ایــن حالــت
ســازمان یــا بایــد محدودیتهــای پیــشروی ایــن افــراد را بــردارد و فضــای
ایــده آفرینــی را بــرای آنهــا ایجــاد کنــد و یــا ایــن افــراد را بــه جایــگاه دیگــر
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منتقــل کننــد تــا آنهــا بتواننــد از حدبیشــتر تواناییهایشــان بــرای پیشــبرد
اهداف شرکت بهره ببرند.
زمانــی کــه بررســی اســتعدادهای شــرکت بــه اعضــای هیــات کمبــود برخــی
تواناییها را نشان دهد ،شرکت سه گزینه پیشرویش دارد:
خریدن استعدادها :استخدام نابغهها در سیستم
ســاختن افــراد بــا اســتعداد :برنامههــای آموزشــی و توســعهای کــه شــرکت
اجــرا میکنــد تــا تجربــه عملــی کارکنــان شــرکت بــه یــک تخصــص تبدیــل
شود
قــرض گرفتــن توانایــی :در ایــن حالــت شــرکت بــه صــورت موقــت کارگــران
ماهر و یا از منابع بیرون از شرکت این کمبود را جبران میکند.
دربــاره ایــن ســه مــورد در ادامــه ایــن فصــل بیشــتر صحبــت خواهیــم کــرد.
چهارمیــن گزینــه کــه کمتــر از ســوی شــرکتها از آن اســتقبال میشــود امــا از
همــه آنهــا مهمتــر اســت ،گســترش اســتعداد اســت .ایــن امــر مســتلزم ســاختن
«زیســت بــوم» 1از اســتعداد کــه در آن اســتعدادهای هــر فــرد گســترش مییابــد
کــه آن هــم از طریــق ترکیــب کــردن گروهــی از افــراد داخــل شــرکت کــه دیــده
نشــدهاند بــا فعالیتهــای بیرونــی شــرکت .در فصــل  6بیشــتر بــه ایــن مســئله
خواهیم پرداخت.
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اندازهگیری و ارزیابی ،مسئولیت و اداره کردن

برنامــه اســتعدادیابی کــه از اســتراتژی و بررســی اســتعدادهای شــرکت بهدســت
میآید باید اجزا زیر را داشته باشد:
چشــم انــداز اســتراتژیک روشــن و هدفگــذاری مشــخص کــه بــا کلیــت
برنامههای توسعهای شرکت همخوانی دارد
مجموعــهای از عوامــل موفقیــت و لــوازم اندازهگیــری بــرای ارزیابــی فرآینــد
شرکت و بازگشت به سرمایهگذاری
تعییــن محــدوده مدیریــت اســتعدادهای درخشــان دربــاره کارمندانــی کــه بــه
عنــوان هــدف تعییــن میشــوند و فعالیتهایــی کــه در قالــب ایــن برنامــه بایــد
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توسط آنها صورت بگیرد
صورت هزینههای اجرای برنامه
مجموعــه ریس ـکها و وابســتگی بــه عوامــل خارجــی و دورنــی کــه موفقیــت
برنامه استعدادیابی را تحت تاثیر قرار میدهد.
ســاختار اداره کــردن ســازمان کــه در آن بــه صــورت شــفاف مســائل مدیریــت
حــل شــود و هــر فــرد مســئولیت خــود را در برنامههــای شــرکت بدانــد .ایــن
موضــوع شــامل ســاختار مدیریــت اســتعدادها و هــر نــوع عملکــرد بخشهــا یــا
مدیران میانی مجموعه که برنامههای شرکت را اجرا میکنند ،میشود.
برقــراری ارتباطــات داخلــی موفــق در سیســتم کــه ایــن اطمینــان را بــه مدیــران
میدهــد کــه هــر کــس اهــداف برنامههــای اســتعدادیابی را فهمیــده و چــرا
اجــرای ایــن برنامههــا بــرای پیشــبرد اهــداف شــرکت مهــم اســت .برخــی از
بخشهــای شــرکت بــه گونـهای طراحــی شــدهاند کــه نیــازی بــه حمایتهــای
کارکنان نابغه ندارند.
تنهــا در قالــب سیســتم اندازهگیــری و ارزیابــی میتــوان تاثیرگــذاری برنامــه
مدیریــت اســتعدادهای درخشــان را تشــخیص داد .برخــی از ابزارهــای اندازهگیــری
وجود دارد که در زیر به بخشی از آن اشاره شده است:
هزینههــای کلــی (برنامههــای توســعهای ،هزینــه زمانــی کــه صــرف مدیریــت
اســتعدادهای مجموعــه شــده اســت ،منابــع داخلــی همچــون دفتــر اختصاصــی
مدیریت استعدادهای درخشان)
حجم معامالت و سطح نگهداری آن در نقشهای حیاتی
مدت زمانی که برای پر کردن آن جایگاه نیاز است
درصــدی از نقشهــای کلیــدی کــه توســط منابــع داخلــی و خارجــی پــر
میشود
اطالعات مشارکت کارکنان
میانگیــن امتیــازات عملکــرد کــه بــرای کارمنــدان جدیــد در نقشهــای کلیــدی
یشود
داده م 
ارتقــاء از بخشهایــی کــه نیروهــای نابغــه کار میکننــد در یــک دوره زمانــی
مشخص
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صرفهجویی در هزینه استخدام
افزایش افراد جانشین طبق برنامه جانشینی برای نقشهای کلیدی
نتایــج تحقیــق تاثیــرات برنامــه توســعه را مشــخص میکنــد .ایــن امــر میتوانــد
بــر اســاس نظــرات کارمنــدان از تجربــه کار بــا برنامــه جدیــد بــهدســت آیــد که
آیا عملکرد آنها ارتقاءء پیدا کرده است یا نه؟
2
جــان هیــل 1ســهامدار شــرکت مشــاورهای اوریــون پارتنــرز معتقــد اســت زمانی
مدیریــت اســتعدادها اعتبــار بیشــتری بــهدســت مــیآورد کــه روشهــای
اندازهگیری با نتایج کسبوکار ارتباط داشته باشد .او توضیح میدهد:
بیشــتر ســازمانها درســت بــودن فرآینــد اســتعدادیابی خــود را

اندازهگیــری میکننــد .بــه عنــوان مثــال ،زمانــی کــه بــه دنبــال افــرادی

کــه پتانســیل باالیــی هســتند میگردیــم ...بخــش منابــع انســانی درگیــر
ایــن موضــوع خواهــد بــود کــه ارزش ایــن اســتخدام را بــه ســایر بخشهــا

نشــان دهــد .زمانــی کــه بــه ایــن نقطــه میرســیم ،تنهــا ســهامداران

ارشــد بــا برقــرار ارتبــاط بیــن فراینــد اســتعدادیابی و اهــداف کسـبوکار

میتوانند به کارکنان منابع انسانی کمک کنند.

ساختار استراتژی استعدادیابی :خرید ،قرض گرفتن ،ساختن

همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،شــرکتها زمانــی کــه بایــد جــای افــراد
کلیدی را پر کنند سه راه دارند:
خرید ،قرضگرفتن یا ساختن.
خرید استعداد

زمانــی کــه شــرکت بــه تخصــص و یــا تجربــه خاصــی نیــاز دارد و زمــان و
توانایــی کافــی بــرای توســعه آن در نیروهــای موجــود را نــدارد ،یــک گزینــه آشــکار
ایــن اســت کــه بــه فکــر اســتخدام فــرد جدیــد بــرای رفــع ایــن نیــاز باشــد .در ایــن
مواقــع کار شــرکت ایــن اســت کــه آن تخصصــی کــه میخواهــد را بــا جزئیــات
1. Jan Hill
2. orion Partners
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مشــخص کنــد و انگیزههــای الزم را بــرای اســتخدام افــراد بــا آن مهارتــی کــه
میخواهد ایجاد کند.
قســمت بــد ماجــرا اینجاســت کــه هزینــه اســتخدام ایــن افــراد بســیار باالســت
و آنهــا معمــوال در جایــگاه بــاال در مذاکــره بــا مدیــران قــرار دارنــد .فرآینــد اســتخدام
آســان و پکیجهــای پــاداش انعطافپذیــر میتوانــد در اســتخدام ایــن افــراد کمــک
کنــد .امــا از مســائل مهــم دیگــر ایــن اســت کــه شــرایط کاری بــه صــورت
رضایتبخشــی جلــو بــرود و ایــن امــر میتوانــد بــه باقــی مانــدن ایــن افــراد در خــط
مقــدم جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده کمــک کنــد .خســتگی و تکــرار میتوانــد آنهــا
را کامــا در اختیــار شــرکتهای رقیــب قــرار دهــد .رقابــت در اســتخدام افــرادی
کــه مهــارت اجرایــی باالیــی دارنــد .بیشــتر شــبیه یــک رقابــت خیلــی جــدی بیــن
شــرکتها اســت کــه پیــروزی در آن نــام تجــاری کارفرمــا را بــه عنــوان برنــد
معرفــی میکنــد .جایــی کــه موقعیــت کارفرمــا بــه عنــوان یــک انتخابگــر معرفــی
میشــود .بیشــتر شــرکتها پولهــای زیــادی بــه مختصصیــن فنــاوری اطالعــات
و افــرادی کــه میتواننــد مشــاوره مالــی بدهنــد و تخصــص باالیــی در ایــن زمینــه
دارنــد ،میدهنــد .پــرورش اســتعداد زمانــی میتوانــد بــه عنــوان یــک گزینــه بــرای
شــرکت مطــرح باشــد کــه شــرکت در حــال رشــد ســریع باشــد یــا اینکــه رقابــت
شــدید بــرای یــک مهــارت مشــخص بیــن شــرکتها وجــود داشــته باشــد .هماننــد
ســرمایهگذاری روی فرصــت کســبوکار جدیــد مثــل آنالیــز بــازار یــا بــازار
شبکههای اجتماعی
قرض گرفتن افراد بااستعداد

زمانــی کــه شــرکت بــه صــورت موقــت بــه یــک مهــارت خاصــی نیــاز داشــته
باشــد بــه ســمت قرادادهــای موقــت یــا پیمانــکاری مـیرود ،مترجمــی ،مشــاورههای
فــردی ،کارکنــان در ماموریــت و یــا شــرکتهایی کــه کارکنــان شــرکت را پشــتیبانی
میکننــد نمونــه ای از فعالیتهاســت کــه ممکــن اســت شــرکت بــه صــورت موقــت
به آن نیاز داشته باشد.
شــرکت ممکــن اســت در هــر زمانــی بــه ایــن شــکل از فعالیتهــا نیــاز پیــدا
کنــد .در حقیقــت نمیتــوان زمــان نیــاز بــه ایــن کارهــا را معیــن کــرد و یــا بــرای
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آن برنامهریــزی انجــام داد .برخــی شــرکتها نیازهــای موقــت خــود را بــا هــم
ترکیــب میکننــد تــا پاســخ ســریعتری بــه آنهــا داده باشــند .ایــن امــر شــرکتها
را قــادر میســازد تــا بــه دســته بزرگتــری از افــراد مهــار دسترســی داشــته باشــد،
مخصوصــا افــرادی کــه میتواننــد در هــر مکانــی کار واگــذار شــده را انجــام دهنــد.
اگرچــه ایــن آزادی افــراد متخصــص ممکــن اســت نــرخ دریافتیشــان را بســیار بــاال
ببــرد .شــاید ایــن حــس خوبــی را بــرای بقیــه ایجــاد کنــد و آنهــا را تحریــک کنــد
تــا بــه ســمت اینگونــه از فعالیتهــا برونــد البتــه کــه ایــن نــوع دریافتیهــا و
پول زیاد دائمی نخواهد بود.
کارگــران موقــت ،کســانی کــه میتواننــد فعالیــت خــود را از راه دور انجــام
بدهنــد ،معمــوال از طریــق شــیوههای ســنتی اســتخدام یــا شــبکههای کاریابــی
تحــت شــبکه بــه اســتخدام درمیآینــد کــه مــا آنهــا را بــه «تبــادل اســتعداد»
میشناســیم .در ایــن حالــت کارفرمــا بــه صــورت کامــل و بــا جزئیــات مشــخص
میکنــد کــه چــه کاری را میخواهــد و بــر اســاس آن پیشــنهاد کاری خــود را ارائــه
1
میکنــد .ایــن تبــادل اســتعدادها برخــی اوقــات بــا عنــوان «دریایــی از اســتعدادها»
توضیــح داده میشــود و دســت شــرکتها بــرای پیــدا کــردن آن چیــزی کــه
میخواهند کامال باز است.
2
بــر اســاس گــزارش مجلــه اکونومیســت  ،بازارهــای کاریابــی تحــت شــبکه
همچــون  ODeskیــا  Elanceبــه شــدت در حــال رشــد هســتند .ارزش قراردادهــای
کار در ایــن بــازار بــه بیــش از یــک میلیــارد دالر در ســال  2012رســیده و پیشبینی
میشــود کــه در ســال  2018بــه  5میلیــارد دالر برســد .ســایت  ODeskبیــش از
 35میلیــون ســاعت کار در ســال  2012را ایجــاد کــرده (رشــد 50درصــدی نســبت
بــه ســال  )2011کــه بیــن  1/5میلیــون کار تقســیم شــده کــه بیــش از 360
میلیــون درآمــد بــرای ایــن ســایت داشــته اســت .ارزش کارهایــی کــه در ســایت
 Elanceبــه اشــتراک گذاشــته شــده در ســال  2012بــه 200میلیــون ریــال رســیده
اســت69 .درصــد از افــراد متقاضــی کار در ســایت  Elanceدارای مــدرک دانشــگاهی
یا معادل آن در مهارت خاصی هستند.
1. cloud talent sourcing
2. Economist
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بــر اســاس تحقیقــات «موسســه ســرمایههای انســانی» 3نــوع فعالیتهایــی کــه
توســط کارگــران موقــت انجــام میگیــرد دائمــا در حــال تغییــر اســت .بــا توجــه بــه
افزایــش کارهــای تخصصــی و وابســتگی زیــاد فعالیتهــا بــه دانــش و علــوم جدیــد
شــرکتها بــه دنبــال افــرادی میگردنــد کــه تجربــه کافــی در زمینههایــی
همچــون مهندســی ،فنــاوری اطالعــات ،ســامتی و مالــی داشــته باشــند .بــر اســاس
4
تحقیقاتــی کــه موسســة Accentureو انجمــن بینالمللــی بــرون ســپاری حرفـهای
در ســال  2010انجــام داده نشــان میدهــد کــه بیــش از 40درصــد فعالیتهایــی
کــه شــرکت بــه صــورت پیمانــکاری بــه بیــرون از ســاختار شــرکت واگــذار میکنــد،
بر روی دانش و علوم جدید تمرکز دارد.
وظیفــه بخــش منابــع انســانی در ایــن حالــت ایــن اســت کــه بــه پیمانکارانــی
کــه بــه صــورت موقــت بــه مجموعــه اضافــه شــدهاند کمــک کنــد تــا فعالیــت خــود
را همــگام بــا برنامههــای شــرکت انجــام دهنــد .برخــی از شــرکتها هنــوز
نمیداننــد کــه آیــا فعالیتهایــی کــه در قالــب پیمانــکاری انجــام میشــود بایــد
در پروســه برنامهریــزی جهــت اســتعدادهای شــرکت قــرار گیرنــد یــا برنامههــای
آموزشــی و توســعه اســتعدادها شــامل آنهــا میشــود یــا نــه .بــرای مطالعــه بیشــتر
در این مورد به فصل  6مراجعه کنید.
ساختن استعدادها

شــرکتهای بــزرگ معمــوال تمایــل دارنــد تــا اســتعدادهایی کــه نیــاز دارنــد را از
طریــق کارمندانــی کــه پتانســیل باالیــی دارنــد و یــا عملکــرد اجرایــی آنهــا مناســب
اســت ،ایجــاد کننــد .در حقیقــت هــدف ایــن اســت کــه ایــن دســته از کارمنــدان را
بــه صــورت نقطــه بــه نقطــه بــاال ببرنــد و در آینــده نزدیــک بتواننــد بــه ردههــای
باالیی مدیریتی در کسبوکار برسند.
معمــوال اینگونــه افــراد در بخــش اســتعدادیابی قــرار میگیرنــد و فعالیتهــای
آنهــا همیشــه کنتــرل میشــود .همچنیــن فرصتهــای بیشــتری بــرای آمــوزش و
توســعه استعدادهایشــان دارنــد .نگــه داشــتن ایــن دســته از کارمنــدان در مســیر
3. Human Capital Institute
4. the international Association of Outsourcing Professional
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توســعه بــه نحــوه عملکــرد مدیریــت مجموعــه بســتگی دارد .بــه طبــع هــر گونــه
ضعــف یــا کمبــود توانایــی در همــان ابتــدای مســیر مشــخص میشــود .در حقیقــت
زمانــی کــه آنهــا هــر روز انتظــارت سیســتم را از تواناییهایشــان بــاال ببرنــد ،قطعــا
جایگاهشان ارتقاءء مییابد و تجربههای بیشتری بهدست میآورند.
یکــی از بحــران جــدی ســازمانها ایــن اســت کــه افــراد بــا اســتعداد را در ایــن
پروســه نگــه دارنــد .در بیشــتر مواقــع بخــش منابــع انســانی و مدیران میانی جلســات
زیــادی را برگــزار میکننــد تــا از بــهدســت آوردن تجربــه و ارزیابــی عمکــرد آنهــا در
بخشهــای مختلــف ســازمان مطمئــن شــوند .تحقــق ایــن موضــوع بــه نقشــة راه
بــرای کارمنــدان بااســتعداد جهــت مشــخص کــردن مهــارت ،تجربــه و کیفیتــی کــه
شــرکت بــرای حرکــت آنهــا از یــک بخــش بــه بخــش دیگــر نیــاز دارد .در برنامههای
بلندمــدت شــرکت بــه ترکیبــی از اســتعدادها همچــون هدایتگــری ،کســب تجربــه
در کار ،برنامــه توســعه مدیریــت و کســب دانــش و ارتقــاءء کیفیــت نیــاز وجــود دارد
و کارمنــدان هــدف در ایــن پــروژه طبــق برنامهریــزی بایــد ایــن اســتعدادها را
کسب کنند.
ایــن رویکــرد معمــوال از ســوی شــرکتهای بزرگــی همچــون & Unilever, Mars
 Olam Internationalاتخــاد میشــود .چــون آنهــا منابــع الزم را بــرای تحقــق
بخشــیدن بــه تعهداتشــان نســبت بــه افــراد بااســتعداد دارنــد و همچنیــن توانایــی
آمــوزش و توســعه اســتعدادها و دادن فضــای زیــاد بــرای بــهدســت آوردن تجربــه
کاری مخصوصا در محیطهای بینالمللی را دارند.
یکــی از بزرگتریــن بحرانهــای شــرکتها ایــن اســت کــه بخشهــای
مختلــف شــرکت کامــا در جریــان تعریــف سیســتم از افــراد بااســتعداد قــرار
گیرنــد و اســتعدادهای آنهــا تحــت آموزشهــای خاصــی توســعه و در برنامههــای
شــرکت بــه کار گرفتــه شــود .بخــش منابــع انســانی در تعریــف و جــا انداختــن آن
در سیســتم بســیار میتوانــد کمــک کنــد( .اســتفاده از چارچــوب شــرکت بــرای
افــراد شایســته بــه ثبــات در تصمیمهــای اجرایــی ،ترفیــع و توســعه کمــک زیــادی
میکنــد ).تقســیم کــردن فرآینــد کار ممکــن اســت کــه فعالیــت برخــی افــراد
شایســته پشــت عملکــرد رییــس بخــش بــه نظــر نیایــد کــه معمــوال ایــن رییسهــا
نمیخواهنــد کارمنــدان بااســتعداد خــود را از دســت بدهنــد یــا آنهــا را تهدیــد بــه
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کنــار گذاشــتن از برنامــه توســعهای شــرکت میکننــد تــا بتواننــد بــر آنهــا ســلطه
داشته باشند.
اطالعــات مربــوط کارمنــدان بااســتعداد بایــد از طریــق بخــش منابــع انســانی
جمــعآوری میشــود تــا نتیجــة تصمیمگیریهایــی کــه در مــورد آنهــا صــورت
میگیــرد مشــخص شــود .و ســایر اطالعــات میتوانــد از طریــق بررســی عملکــرد
ایــن کارمنــدان متعهــد و تاثیراتــی کــه روی پیشــرفت اهــداف شــرکت میگذارنــد،
بــهدســت آیــد .در فصــل  3راجــع بــه ایــن موضــوع صحبــت خواهیــم کــرد کــه
اینگونــه بررســیهای عملکــردی ممکــن اســت زمــان زیــادی را از مجموعــه
بگیــرد و بــه طبــع آنهــا بــه جــای تعییــن اســتراتژی هــر نقــش در سیســتم بــه
سمت ارزیابی عملکرد میروند.
موضوعــات خریــد ،اجــاره و توســعه توانمندیهــا تنهــا گزینههــای پیــشرو
بــرای مدیریــت اســتعدادهای درخشــان مجموعــه نیســت .در خیلــی از مواقــع
سازمانها از هر سه این گزینه در شرایط مختلف استفاده میکنند.

شرکت بینالمللی Olam

شــرکت بینالمللــی  Olamیــک شــرکت جهانــی در زمینــه زنجیــره تامیــن
یکپارچــه مدیــران و تکمیلکننــده محصــوالت کشــاورزی و اجــزا غــذا اســت.
اســتراتژی توســعه اســتعدادهای ایــن شــرکت بــر خــاف تصمیماتــی بــود کــه در
ســال  2009بــرای توســعه فعالیتهــا اتخــاذ شــده بــود .همانطــور کــه تجــارت
کتــان ،پنبــه ،الســتیک ،کافــه ،برنــج و آجیــل خوراکــی در ایــن شــرکت صــورت
میگرفــت اعضــای هیاتمدیــره تصمیــم گرفتنــد کــه کشــاورزی ،تولیــد،
بســتهبندی ،بازاریابــی و توزیــع ایــن محصــوالت را خودشــان انجــام دهنــد .بــه
عبــارت دیگــر شــرکتهای باالدســتی و پاییندســتی را حــذف و خودشــان صفــر
تا  100محصول را انجام دهند.
شــرکت نزدیــک بــه  30دســتاورد کشــاورزی هماننــد باغــات بــادام ،محصــوالت
روزانــه مزرعــه ،پنبــه و اصــاح نــژاد گیاهــان را بــهدســت آورد( .ایــن اتفــاق در
انتهــای فصــل بهــار ســال  2013بعــد از انتقــاد شــدید صنــدوق ســرمایهگذاری
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آمریــکا بــه خاطــر فــروش کوتــاه مــدت ســهامهای بــزرگ شــرکت در بــازار ســهام
بود)
ایجاد یک فرهنگ مشترک سازمانی

ایجــاد یــک فرهنــگ مشــترک بــا فراهــم کــردن یــک ســری امکانــات جدیــد در
سیســتم متفــاوت اســت و بــه خاطــر همیــن اســت کــه متخصصیــن شــرکت و
مدیــران آن انگیــزه دارنــد تــا در ســهام ،تمامیــت آن ،احتــرام متقابــل و هدفهــای
شرکت سهیم باشند.
یگوید:
جانکی گرانت 1رییس بخش توسعه و آموزش موسسه  Olamم 
مــا گروهــی از مدیــران را داریــم کــه کمیتــه دائمــی دربــاره چارچــوب

فرهنــگ و ارزشهــای شــرکت تشــکیل دادهانــد .زمانیکــه شــرکت در

ســال  2009-2008میخواســت اســتراتژی فعالیتــش را تغییــر دهــد،

کمیتـهای مســئول پرســیدن ســوال از ارزشهــای اصلــی فعلی ســازمان

را از بیــن کارکنــان شــرکت داشــت و اینکــه آیــا آنهــا مانعــی بر ســر راه
کسبوکار متنوع و بزرگتر خواهند بود یا نه.

نتیجــه ایــن بــود کــه بایــد تعریــف دوبــارهای از ارزشهــای اصلــی سیســتم
صــورت گیــرد تــا عــاوه بــر بخشهــای قبلــی ،بخشهــای جدیــد هــم آن را
بپذیرنــد .مــا ســاختارهایی را کــه بــا ارزش ســهام ارتبــاط دارد ،ســازماندهی کردیــم.
مــا همچنیــن جلســاتی برگــزار کردیــم کــه در آن راجــع بــه معضــات رفتــاری کــه
بــه خاطــر برقــراری ایــن ارزشهــا در ســازمان ایجــاد میشــود ،بحــث و گفتوگــو
کردیــم .افــراد مــا معمــوال کار را بــر اســاس نقشــه بــه بخشهــای مختلفــی همچــون
تولیــد گیــاه و کشــاورزی و اصــاح نــژادی تقســیم میکننــد .ایــن امــر موجــب
میشــود تــا معضــات کار مشــخص شــود و یــک دیــدگاه مشــترک راجــع بــه ارزش
مورد نظر بهوجود آید.
شناسایی و توسعه مهارت جدید

دوم وظیفــه ایــن اســت کــه مهارتــی کــه شــرکت بــه آن نیــاز دارد را شناســایی
1. Janaky Grant
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و توســعه دهیــم .جودیــپ بــوس 2رییــس بخــش منابــع انســانی مجموعــه  Olamدر
این مورد میگوید:
در گذشــته ،نقــش مدیــر ایــن بــود کــه کارآفریــن را مدیریــت کنــد .در
حقیقــت مدیــران شــبکه توزیــع ،ســاختار و تیمهــای مدیریتــی و

اجرایــی را هدایــت میکننــد .امــروزه ،ســازمانها در زمینــه پروژهــای

ســرمایهگذاری و تولیــد تمرکــز میکنــد .گــروه جدیــد مدیــران بــرای
رســیدن بــه اهدافشــان بایــد تجربههــای مختلــف در زمینههــای

گوناگون داشته باشند.

شــرکت فــوق نقشــه راهــی را بــرای شناســایی شایســتگیهایی کــه هــر بخــش
کس ـبوکار همچــون منابــع تامیــن (مایحتــاج ،بــرای مثــال مهــارت در تــدارکات)
تجــارت (تجــارت داخلــی و خارجــی) بســتهبندی و توزیــع و بازاریابــی محصــوالت
ترســیم کــرد .ایــن نقشــه بــه گســترش ظرفیتهــای هــر بخــش کمــک میکنــد و
بــه منظــور اجــرای درســت ایــن برنامــه ،کمیت ـهای را کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا
مدیــران بخــش تولیــدی و مدیــران کیفیــت در بخشهــای مختلــف آفریقــا و آســیا
داشــت ایجــاد کردنــد .ایــن کمیتــه بازدیدهــای دورهای بــرای جمـعآوری اطالعــات
انجــام مــیداد« .آنهــا در زمینــه مشــکالت و موفقیتهایشــان بــا هــم صحبــت
یکردند».
م 
شناسایی و ساختن رهبران جهانی در داخل

ســومین مرحلــهایــن اســت کــه پتانســیل افــرادی کــه توانایــی رهبــری داخلــی
شــرکت را دارنــد شناســایی و توســعه داده شــود .ایــن افــراد ســرمایههای شــرکت را
مدیریــت میکننــد و داراییهــا و فرصتهــای ســرمایهگذاری جدیــد را بــر اســاس
یکند.
استراتژی توسعه شرکت  Olamدنبال م 
هــر ســال بــه طــور میانگیــن 30درصــد جمعیتــی کــه اســتخدام میشــوند در
برنامههــای اموزشــی شــرکت کــرده بودنــد .ایــن یــک حرکــت هماهنگشــده
جهانــی در بخشهــای مختلــف آموزشــی دنیاســت .کارآمــوزان دوره کارشناســی
ارشــد معمــوال 18مــاه بــه صــورت دورهای در بخــش بازرگانــی و اجرایــی حضــور
2. Joydeep Bose
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دارنــد .آنهــا قبــل از اینکــه بتواننــد نقشــی را در فعالیتهــای شــرکت ایفــا کننــد
باید کامال با قوانین ،فرهنگ و فرآیند اجرایی شرکت آشنا شوند.
برنامــه آموزشــی مربــوط بــه فارغالتحصیــان توســط موسســة Olamاجــرا
میشــود کــه در آن 750مدیــر ارشــد از 65کشــور حضــور دارنــد Bose .دربــاره ایــن
نچنین توضیح میدهد:
برنامهای 
مــا تصمیــم گرفتیــم کــه افــرادی در ایــن برنامــه حضــور داشــته باشــند

کــه نقــش ویــژهای در سازمانشــان ایفــا کــرده باشــند و یــا افــرادی کــه

اســتراتژی خاصــی را بــرای شــرکت در نظرگرفتــه باشــند و آن را اجــرا

کــرده باشــند .ایــن نقــش میتوانــد در ابعــاد جهانــی باشــد .کســی کــه

ایــن مســئولیت را در شــرکت داشــته باشــد بایــد نگاهــی بزرگتــر از
مرزهای یک کشور داشته باشد.

بــه هــر حــال مــا قصــد داشــتیم تــا مدیــران مجموعــه دانــش تخصصی بیشــتری
داشــته باشــند و همچنیــن طــوری آنهــا را آمــوزش دهیــم کــه حداقــل بــرای 5
سال توانایی مدیریت کردن و انجام آن وظایف را داشته باشند.
شــرکت  Olamتعــدادی کارمنــدان باتجربــه در اختیــار دارد کــه بــر اســاس
نیازهای شرکت در فضای کسبوکار بینالمللی از آنها استفاده خواهد کرد.
انتخــاب جانشــین بــرای جایــگاه متخصصیــن در شــرکت توســط کمیتــهای
شــامل مدیــران ارشــد و بخــش منابــع انســانی انجــام میگیــرد .هزینــه بــه کارگیــری
ایــن نیروهــا توســط همیــن کمیتــه تخمیــن زده میشــود و بــر اســاس نیــاز شــرکت
بــه آن مهــارت و ضــرورت آن نیــز تصمیمگیــری خواهــد شــد .هــدف شــرکت Olam
این است که بخش منابع انسانی بتواند این مسائل را مدیریت و هدایت کند.
بــرای مثــال اســتیو درایــور 1رییــس بخــش تولیــد و خدمــات تخصصــی ،یــک
ســری مقــررات و اســتانداردهایی بــرای ثبــات در کیفیــت تولیــد را انجــام داد .او
همچنیــن بــا بخــش منابــع انســانی بــرای ارتقــاء ســطح آمــوزش و ســطح کیفــی
متخصصیــن همــکاری میکــرد کــه از ایــن طریــق بتوانــد برنامههــای توســعهای
شــرکت در بخــش تولیــد را توســط تیــم تخصصــی تولیــد پیادهســازی کنــد
(هماننــد اضافــه کــردن یــک خــط تولیــد جدیــد) و یــا پتانســیل تولیــد شــرکت را
1. Steve Driver
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افزایش دهند.
درایــور مســئول افــراد متخصــص در شــاخه مدیــران کشــورها ،رئیــس هــر
بخــش و مدیــر خــط تولیــد اســت .او و تیــم مدیریتــی مجموعــه بــه صورت مســتقیم
با بخش منابع انسانی شرکت در ارتباط بودند .او میگوید:
«مــا بســیار نزدیــک هــم کار میکردیــم .مــا ســه بــار در ســال

برنامههــای خــود را در زمینــه نیازمنــدی بــه افــراد متخصــص و
ظرفیتهــای مــورد نیــاز کارخانــه را بررســی میکردیــم .مــا بــر روی

مســیر خــود بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل عملکــردی توافــق میکردیــم.
زمــان مــا بــر روی تعریــف مدلهــای مختلــف بــرای نقشهــای کلیــدی

هــر بخــش میگذشــت .مــا کارگاههــای چنــد روزهای را در مناطــق
مختلــف بــرای توضیــح ایــن مــوارد بــه بخشهــای مختلــف شــرکت
برگزار میکردیم».

درایــور بــاور داشــت کــه ایــن وظیفــه اوســت کــه اعضــای هیاتمدیــره را بــرای
افزایش هزینهها برای پیادهسازی استراتژیهای جدید متقاعد کند .او گفت:
«قــراردادن ســاختار ،نظــم و فراینــد جدیــد کاری یــک مســئله بــزرگ و

قابــل تامــل اســت .دومیــن مســئله مدیریــت کــردن آن اســت .اینکــه
مــا چطــوری بخــش عمــدهای از زمــان خــود را میگذرانیــم -و بــه
مدیــران منطق ـهای توضیــح دهیــم کــه چــرا مــا فعالیتهــای خودمــان

را به صورت متفاوتی انجام میدهیم».

ایــن یــک بحــث جــدی در مدیریــت اجرایــی ( )MBAهســت کــه چطــور یــک
کسـبوکار را بــه ســمت موفقیــت هدایــت کنیــم .آن چیــزی کــه همــه افــراد بایــد
متوجــه باشــند و بارهــا بایــد بــرای آنهــا تکــرار شــود ایــن اســت کــه عــدم توســعه و
یــا کارآفرینــی در کار آخریــن گزینــه و یــا مــرگ شــرکت اســت و آنهــا بایــد متوجــه
باشــند کــه فعالیــت شــرکت را بــه شــکل متفاوتــی انجــام دهنــد .مــن تاکیــد
میکنــم کــه کارآفرینــی یــک ارزش اســت .آنهــا افــراد باهوشــی هســتند .امــا قطعــا
اینها گرایش طبیعی شان نیست.
بــا اســتانداردهای جدیــد مدیریــت اســتعدادهای درخشــان شــرکتها ،بخــش
تولیــد و متخصصیــن فنــی آن توســط گزارشهایــی کــه از ســوی مدیــران ارشــد
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داده میشــود هدایــت میشــوند .ایــن گزارشهــا بــر اســاس ارزیابــی عملکــرد
ســاالنه هــر بخــش ارائــه میشــود .ایــن ارزیابــی هــا بــه نقــاط قــوت و ضعــف هــر
بخــش و پتانســیلهایی کــه میتواننــد داشــته باشــند ،نــگاه میکنــد و اهــداف
هر بخش را بر اساس اطالعات بهدست آمده تعیین میکند.
درایور تاکید داشت که:
«در کس ـبوکارهایی همچــون ایــن کــه فعالیــت باالیــی دارنــد ،مانــدن

در رده بــاالی مدیریتــی کار آســانی نیســت .ایــن افــرد حتمــا بایــد
زرنــگ و قابــل اعتمــاد باشــد .ضعفهــای بســیاری آشــکار میشــود

کــه او بایــد بتوانــد بــا تواناییهایــش آن را حــل کنــد .مــا جلس ـههای
زیــادی بــرای هدایــت اســتعدادهای درخشــان شــرکت برگــزار نکردیــم.

مــا اکثــرا در تامــل بــا بخــش منابــع انســانی بودیــم و اولویتهــای کاری

و برنامهریزیهــای خــود را بــا ایــن بخــش تعییــن کردیــم .مــا کار را
بــرای خودمــان بــزرگ نکردیــم و تنهــا در اطالعــات غــرق نشــدیم بلکه
با توجه به اطالعاتی که داشتیم جلو رفتیم و تصمیم گرفتیم».

کسب حمایت از کسب و کار

برنامهریــزی بــرای اســتعدادهای شــرکتها بایــد بــا فرایندهــای بودجهریــزی،
برنامههــای اســتراتژیک و مدیریــت ریســک همــگام شــود .نظــارت بــر مدیریــت
اســتعدادها و اطمینــان از اینکــه برنامــه آنهــا برگشــت کافــی بــرای شــرکت دارد یــا
نــه ،بــه اعضــای هیاتمدیــره شــرکت بســتگی دارد .معمــوال افــرادی کــه بــا برنامــه
مدیریــت اســتعدادهای درخشــان شــرکت در ارتبــاط هســتند بایــد بــه صــورت
مســتقیم بــه کمیتـهای کــه متشــکل از مدیــر ارشــد اجرایــی و رییــس هیاتمدیــره
اســت گزارشــی دربــاره فعالیــت کلــی شــرکت ارائــه دهــد .بــه طــور معمــول ایــن
گزارشهــا شــامل اطالعاتــی اســت کــه در آن نشــان میدهــد کــه برنامــه
اســتعدادیابی شــرکت بــا مســیر و برنامههــای اســتراتژیک شــرکت همخوانــی دارد و
هــر نــوع تغییــر در برنامــه اســتعدادیابی ،ریســک بــاالی تصمیمگیــری و مســیر
سرمایهگذاری شرکت را گزارش کند.
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نقش مدیر عامل

یکــی از علــل موفقیــت برنامــه اســتعدادیابی موفــق شــرکت  Olamبــه مشــارکت
نزدیــک مدیــر عامــل شــرکت  Sunny George Vergheseدر ایــن برنامــه اســت .او
همیشــه در قــرار مالقاتهــای اصلــی حضــور دارد و از نزدیــک در پروســه اســتخدام
افراد نابغه در شرکتش قرار دارد .او توضیح میدهد:
مدیــر ارشــد اجرایــی مــا انتظــار اصلــی کــه هیاتمدیــره شــرکت از او
دارد ایــن اســت کــه فرهنــگ شــرکت را کــه توســعه شــرکت را تحــت

تاثیــر قــرار میدهــد در همــه بخشهــا رواج دهیــم .هــر مدیــری کــه

بــه مجموعــه مــا اضافــه میشــود بایــد بدانــد کــه در هــر فصــل

مدیرعامــل شــرکت چهــار روز را بــه بخشهــای مختلــف شــرکت

اختصــاص میدهــد تــا از اوضــاع و احــوال آنهــا بــه صــورت مســتقیم
خبــر دار شــود .ایــن جلســهها فشــرده هســتند .معمــوال  8صبــح

شــروع میشــود و تــا  7شــب ادامــه پیــدا میکنــد .او در ایــن
جلســهها توضیــح میدهــد کــه چــرا در ایــن شــرکت هســتیم ،چــه

کاری را انجــام میدهیــم ،آینــده بــه چــه شــکل خواهد بــود ،اســتراتژی
ما چیست و چه ارزشهایی داریم و چگونه آنها را زندگی کنیم.

در برخــی مواقــع مدیــر اجرایــی شــرکت اعتقــادی بــه برنامــه اســتعدادیابی
ســازمان نــدارد و میگویــد کــه بایــد ایــن برنامــه را هدفمندتــر و بــا اســتراتژی
شــرکت همترازتــر کــرد .در ایــن مواقــع مــن برنامــه را بــه یکــی از مدیــران بخــش
منابــع انســانی بــه عنــوان رییــس بخــش اســتعدادیابی میدهــم و خــودم را کنــار
میکشم و به سراغ کارهای دیگر میروم.
ایــن اتفــاق بیشــتر باعــث شکســت برنامــه خواهــد شــد زیــرا مدیــر اجرایــی در
ارتبــاط بــا اســتراتژی شــرکت اشــتباه کــرده اســت .مدیرعامــل شــرکت بایــد بــه
عنــوان مالــک مجموعــه در بخــش بیرونــی شــرکت ظاهــر شــود .شــما نمیتوانیــد
مالکــی را پیــدا کنیــد کــه نســبت بــه مســائل مالــی و یــا بازاریابــی پاســخگو باشــد.
بــه نظــر میرســد کــه آنهــا بــه ســادگی تــوپ را برســر اســتعدادها میزننــد و بعــد
مســئولیتی بابــت نتیجــه آن برعهــده نمیگیرنــد .آنهــا بــه درگیــر بــودن نیــاز
دارند.
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قهرمــان اصلــی ایــن نــگاه اینــدرا نــواوی 1مدیرعامــل و مدیــر ارشــد اجرایــی
شــرکت پپســی اســت .او در ســال  2011گزارشــی بــه رییــس هیاتمدیــره میدهــد
که در آن میگوید:
«مــا بــه عنــوان مدیــران ارشــد اجرایــی شــرکت چقــدر زمــان بایــد

بــرای حرکــت برنامــه اســتعدادیابی از تئــوری تــا عمــل بگذاریــم؟ مــن

وارد ایــن چالــش شــدم و صادقانــه بــه ایــن نتیجــه رســیدهام کــه بایــد

حداقــل 40درصــد از زمــان خــودم را دربــاره ایــن موضــوع صــرف کنم تا

برنامههــا طبــق آنچــه کــه تعییــن شــده جلــو بــرود .خیلــی ســخت

میتــوان زمانــی را میــان ایــن شــلوغیها پیــدا کــرد امــا بایــد بــه

خــودم بگویــم کــه ایــن موضــوع بــه آینــده شــرکت بســتگی دارد .در
شــرکت پپســی ،ما وســایلی را بــرای اجــرای برنامــه اســتعدادیابی داریم.
مــا ایــن برنامــه را پذیرفتیــم و ایــن بــه معنــای آن اســت کــه آنچــه کــه

در حــال انجــام هســتیم را دائمــا بازتولیــد میکنیــم .شــاید بــرای شــما

یــک ســورپرایز نباشــد کــه ســال  2006کــه وارد ایــن مجموعــه شــدم
اولیــن کاری کــه انجــام دادم برنامــه جانشــینی بــرای ســمت خــودم
تهیــه کــردم و بــه دنبــال پیــدا کــردن فــرد مناســب رفتــم .البتــه در
آینــده دیدیــد کــه ایــن برنامــه فقــط بــرای جایــگاه خــودم نبــود بلکــه

بــرای تمامــی مدیــران ارشــد چنیــن برنام ـهای را پیــاده کــردم .اولیــن
کاری کــه در ایــن ســمت انجــام دادم ایــن بــود کــه نشســتم و از خــودم

مهمتریــن ســوال را پرســیدم .بعــد از  15ســال شــرکت پپســی بــه کجــا

خواهــد رســید؟ بــرای رســیدن بــه اهــداف یــک طرحــی را بــه عنــوان

طــرح جایگزیــن تهیــه کــردم کــه بــه ثبــات در توســعه و عملکــرد مالی

شــرکت منجــر میشــد .در ایــن طــرح بــه تمامــی مهارتهایــی کــه

شــرکت بــرای توســعه اهــداف خــود نیــاز دارد اشــاره شــده اســت .و
بعــد از آن آنچــه کــه انجــام شــده بــود چــه تاثیــری در پیشــبرد اهــداف

خواهــد داشــت .بــرای هــر دو ایــن اهــداف300 ،نــوع جایــگاه شــغلی در

ســازمان بــرای رهبــری ارشــد تعریــف کردیــم کــه عامــل رســیدن بــه
1. Indra Nooyi
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موفقیــت در شــرکت میشــد .و بعــد از آن از خودمــان پرســیدیم:
«شــبکه ارتباطــی شــرکت چــه ملزوماتــی را بــرای تحقــق اهــداف نیــاز
دارد؟» مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــرای هــر جایــگاه شــغلی یک

نفــر جایگزیــن نیــاز داریــم و در مرحلــه اول دو نفــر را بــرای بــازه زمانــی

یــک تــا ســه ســاله در نظــر گرفتیــم و ســه نفــر را بــرای بــازه زمانــی

ســه تــا شــش ســال در نظــر گرفتــه شــد .هــر فــردی کــه ایــن
300جایــگاه شــغلی را در اختیــار داشــت  6نفــر بــه عنــوان جانشــین

بــرای آن در سیســتم حضــور داشــتند .در حقیقــت ،مــا بــه  1500تــا

1800رهبــر در سیســتم شــرکت نیــاز داشــتیم .همــه آنهــا را مــا آموزش

نمیدادیــم .بعضــی از کاندیداهــا خــام بودنــد ،بعضیهــا دانــش کمــی
داشــتند و بعضیهــا هــم فرصــت ملحــق شــدن بــه مــا را داشــتند .امــا

در نهایــت مــا بایــد مطمئــن میشــدیم کــه بــرای آن 300جایــگاه

شــغلی  1500تــا 1800نفــر را اســتخدام کردیــم .بــرای چهــار ســال آخــر،
مــن 30درصــد زمــان خــودم را صــرف توســعه پتانســیل افــراد جانشــین

کردم».

نقش مدیران استعدادیابی

نقــش مدیــران اجرایــی برنامــه اســتعدادیابی ایــن اســت کــه بــه اعضــای
هیاتمدیــره بــه طــور منظــم مشــاوره و خالصــه از فعالیتهــا را گــزارش کننــد.
هــدف آنهــا ایــن اســت کــه اســتراتژی آنهــا در اســتعدادیابی بــا برنامههــای
توســعهای شــرکت در یــک مســیر قــرار دارد و بــا تغییــرات اســتراتژی نیــز بــه روز
میشود و همچنین نتایجی که از آن انتظار میرود را محقق میکند.
بکــی اســنو 2مدیــر جهانــی اســتعدادیابی موسســه شــکالت ســازی  Marsدر
مورد وظایف خود اینگونه توضیح میدهد:
«تنظیــم هدایــت ،شــکل دادن بــه اســتراتژی و درگیــر کــردن رهبــران و

واحدهــای مختلــف شــرکت بــا همدیگــر و چارچــوب اســتراتژی شــرکت .در
ل خود را برای همکاری پیدا کنند».
این حالت آنها میتوانند راهح 

2. Becky Snow
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او همچنیــن توضیــح میدهــد کــه ســاختار مدیریــت اســتعدادیابی چیســت و
چــه لوازمــی ،فرآیندهایــی و شایســتگیهایی بایــد در تیــم اســتعدادیابی اســتفاده
شــود .بخشــی از وظایــف او ایــن اســت کــه برنامــه پیــدا کــردن جانشــین بــرای
مدیران رده باالی سازمان را به طور جدی پیگیری کند .او در ادامه میگوید:
«یکــی از مهمتریــن نقشهــای مــا ایــن اســت کــه از متعهدبــودن

مدیــران و حرکــت کــردن آن در بخشهــای شــرکت مطمئــن شــوم.

ایــن نظــارت بــه اینکــه کارکنــان آن بخــش چگونــه فکــر میکننــد و

یــا عملیــات اجرایــی را انجــام میدهنــد کمــک میکنــد .بیشــتر
زمــان  Snowصــرف ایــن میشــود کــه بــا اعضــای هیاتمدیــره صحبــت

کنــد تــا آنهــا را از نتایــج تصمیمهایشــان باخبــر کنــد .مــا موظــف

هســتیم کــه اعضــای هیاتمدیــره را بــه ســرمایهگذاری در برنامههــای

بلنــد مــدت تشــویق کنیــم و ایــن امــر مــا را موظــف میکنــد تــا بــه

ســمت آنچــه کــه میخواهیــم حرکــت کنیــم .در حقیقــت ،مــا بایــد در

همــه ســطحهای ســازمان مزایایــی را بــرای نگــه داشــتن تیــم ایجــاد
کنیــم تــا بتوانیــم از طریــق ایــن ثبــات مزایایــی رقابتــی بــا ســایر
فعاالن بازار ایجاد نماییم».

چابک ماندن سیستم

کســانی کــه برنامهریــزی اســتراتژی اســتعدادیابی را انجــام میدهنــد بــا
شــرایط کامــا متفاوتــی روبــهروی میشــوند کــه بــا فعالیتهــای گذشــته آنهــا
1
متفــاوت اســت Marielle de Macker .مدیــر بخــش منابــع انســانی راندســتاد
یگوید:
م 
دنیــا دائــم درحــال تغییــر و بیثباتــی اســت .بنابرایــن مهــم اســت کــه
بتوانیــم انعطــاف الزم را بــرای ایــن تغییــر داشــته باشــیم و آن را

پیشبینــی کنیــم تــا بتوانیــم تحلیــل درســتی از محیــط اطــراف داشــته

باشــیم .چالــش مــا یــاددادن فــوت و فــن ،نکتــه و مهــارت جدیــد بــه
مدیــران نیســت بلکــه مــا موظــف هســتیم تــا از ظرفیتهــای خامــی

1. Randstad
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کــه دارنــد بــرای چگونــه دیــدن تغییــرات و تقویــت یــک قضــاوت
دربــاره اینکــه چطــور میتواننــد بــه ایــن تغییــرات پاســخ دهنــد

پرورش دهیم.

افــرادی کــه در تکمیــل اطالعــات ایــن کتــاب بــه مــا یــاری رســاندند و در
مصاحبههــا شــرکت داشــتند بــه ایــن امــر اشــاره کردنــد کــه ســازمان بایــد چابکــی
الزم را در برنامههــای بلنــد مــدت خــود داشــته باشــند تــا در صــورت تغییــر بــازار،
بتوانند مسیر خود را عوض کنند.
2
توانایــی «تکیــه دادن بــه آینــده» در کارکنــان بخــش منابــع انســانی بســیار
حیاتــی و ضــروری اســت .بــه عبــارت دیگــر ،آنهــا نیــاز دارنــد تــا تواناییهایشــان در
برنامهریــزی اســتراتژیک و شناســایی تغییــرات در سیســتم اســتعدادیابی شــرکت را
تقویــت کننــد .آن هــم در زمانــی کــه اســتراتژی شــرکت تغییــر کــرده و یــا شــرایط
محیطــی کسـبوکار عــوض شــده اســت .برنامههایــی کــه بــر اســاس یــک ســناریو
مشــخص نوشــته شــده میتوانــد آنهــا را در ایــن مســیر کمــک کنــد .البتــه
تکنیکهــای دیگــری هــم بــرای پرســیدن مفروضــات تعیینشــده بــرای آینــده و
کشــف مدلهــای مختلــف بــرای کســبوکار و روشهــای جدیــد ســاختاربندی و
عملیاتــی شــرکت وجــود دارد .حداقــل دو ســال یــک بــار بایــد برنامههــای توســعه
کسـبوکار از لحــاظ اینکــه روشهــای جدیــد چــه تاثیــری میتوانــد داشــته باشــند
و روشهایــی کــه اســتعدادهای درخشــان میتواننــد بــرای هدایــت ســازمان
استفاده کنند را تعیین کند .برای مثال:
اختراعات جدید در تکنولوژی
تغییــر در محیــط بیرونــی (اســتفاده از سیاســت ،اقتصــاد ،جامعــه و تکنولــوژی،
قانون و آنالیز شرایط فعلی)
تغییــرات مربوطــه در ســاختار ســازمان از جملــه تاخیــر ،ســازماندهی مجــدد و
بازسازی
تغییــر در مــدل کس ـبوکار شــامل ادغــام شــدن یــا گرفتــن هدایــت شــرکت
دیگر ،برون سپاری و گرفتن شریکهای استراتژیک
کار مجازی یا فضای کار منعطف
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2. lean into the future
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روند جمعیتی شامل تغییرات سنی در نیروی کار
تغییر انتظارات کارمندان درباره حرفه و کارفرمایان

نتیج هگیری

تجربه شرکتهای  Unileverو  Olamنشان میدهد که چه میزان استخدام و توسعه
توانمندیها در راستای تربیت مدیر ،رهبر و متخصص میتواند از برنامههای توسعهای
شرکت حمایت کند و شرایط کار کردن را تغییر دهد.
هــر دوی ایــن شــرکتها برنامــه اســتعدادیابی خــود را بــر همــه برنامههــای
شــرکت مقــدم میداننــد .مدیــران بخــش اســتعدادیابی در ارتبــاط نزدیکــی بــا
مدیــر ارشــد اجرایــی هســتند تــا ظرفیــت کارمندانــی کــه در حــال اجــرا کــردن
برنامههــای اســتراتژی شــرکت هســتند را شناســایی کننــد .توجــه آنهــا بــه نیازهــای
فــوری عملیاتــی کــه در کســبوکار و یــا فعالیتهایــی کــه باعــث رســیدن بــه
اهداف بلند مدت شرکت میشد ،بود.
تاثیــرات برنامههــای اســتعدادیابی بــه صــورت مســتقیم بــه اهــداف و
اولویتهــای شــرکت بســتگی دارد .مدیریــت اســتعدادیابی میتوانــد ارزیابــی
دقیقــی از نیازهــای اســتعدادهای شــرکت در برنامههــای کوتاهمــدت و یــا
میانمــدت شــرکت انجــام دهــد .امــا احتمــاال مهمتریــن فاکتــور بــرای ثاثیرگــذاری
برنامــه اســتعدادیابی ،مشــارکت فعــال آن و حمایــت هایــی کــه از تیــم مدیــران
ارشد ،مدیر ارشد اجرایی و سایر مدیران رده باالی سیستم خواهد بود.
شــرکتهای کمــی اعتقــاد دارنــد کــه بایــد میــزان انعطافپذیــری برنامــه
استعدادیابیشــان را فرمولــه کننــد .بخشــی از مشــکل بــه ایــن برمیگــردد کــه
مدیــران بخــش منابــع انســانی بــه تجربــه باالیــی در برنامهریــزی نیــروی کار
استراتژیک و سایر فرآیندهها همچون برنامههای سناریویی نیاز دارند.
هرچنــد ،بزرگتریــن مانعــی کــه برســر راه بخــش منابــع انســانی بــرای انجــام
وظایفــش درایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه تعییــن نیازهــای عملیاتــی
مدیریــت بــه زمــان و تــاش بیــش از انــدازهای احتیــاج دارد .معمــوال انتظــارات از
برنامه استعدادیابی شرکت باعث ایجاد ایدههای بزرگ در شرکت میشود.

فصل سوم
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اگــر شــما مراقــب نباشــید ،در ایــن فرآینــد پیچیــده گیــر خواهیــد کرد.

چرخانــدن چرخهــا و انجــام دادن همــه چیــز میتوانــد بــه فرامــوش
کــردن نکتههــا و ضعفهــای اجرایــی کمــک کنــد .مــن دیــدم کــه

اهــداف مدیــران و افــراد بااســتعداد سیســتم مــن را رهبــری کــرد.

بنابرایــن تــاش کــردم تــا تمرکــزم را بــر روی آنچــه کــه مهــم اســت
نــه ایــن کــه جــای افــراد را در سیســتم پــر کنــم و وظایــف فــرد دیگری

را ایفا کنم.

بکی اسنو

1

مدیر جهانی بخش استعدادیابی شرکت Mars

در اوایــل قــرن حاضــر ،شــرکت نوکیــا بــه عنــوان یــک شــرکت بینالمللــی در
زمینــه مخابــرات و تلفــن همــراه در فالنــد شــناخته میشــد و شــهرت
حســادتبرانگیزی داشــت و بهتریــن مدیــران و مهندســان اتحادیــه اروپــا در ایــن
شــرکت فعالیــت میکردنــد .امــا در ســال  2006آنهــا اســتراتژی جدیــد را انتخــاب
کردنــد کــه بــر اســاس آن افــراد نخبــه ســازمان میتواننــد هــم بــه عنــوان مدیــر
ارشــد و هــم مدیــر میانــی فعالیــت داشــته باشــند کــه ایــن خــود مهمتریــن تاثیــر
را در فرآیند اجرایی شرکت گذاشت.
نوکیــا در گذشــته فرآیندهــای غیررســمی را بــرای شناســایی نقشهایــی کــه در
بــاال ذکــر شــد اســتفاده میکــرد .بــا ایــن حــال ،تیــم رهبــری تصمیــم میگیــرد
تــا شــرکت سیســتماتیکتر شــود و تعریفــی کــه از نقشهــا انجــام میگیــرد،
افراد را ترغیب میشوند تا آن موقعیت را بپذیرند.
کارگاههــای منظــم مشــخص میکنــد کــه مدیــران کــدام بخــش شــرکت بــا
کارکنــان منابــع انســانی بــرای پیگیــری اهــداف شــرکت و تعییــن ظرفیتهــای
رهبــری همــکاری میکنــد .در ایــن مواقــع نقشــه اســتعدادیابی بــرای شناســایی
نقــاط قــوت عملیاتــی و پتانســیل هــر فــرد کمــک شــایانی میکنــد( .جــدول 1/1
را ببینیــد) افــرادی کــه در رده بــاالی ســمت راســت جــدول قــرار میگیرنــد؛ در
حقیقــت پتانســیلهای واقعــی شــرکت هســتند کــه بــا کســب تجربــه و انجــام
1. Becky Snow
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وظایــف شغلیشــان بــه ســمت دریافــت جایگاههــای باالتــر و مهمتــری حرکــت
یکنند.
م 
نوکیــا تــاش داشــت بــا بســط دادن ماتریکــس «بازگشــت ســرمایهگذاری»
میــزان ســودآوری و ریس ـکهای نــوآوری در جایگاههــای جدیــد را ارزیابــی کنــد.
در ایــن ماتریکــس  ،چهــار حــوزه خطــر شکســت را در برابــر تاثیــر بالقــوهای کــه
میتوانــد داشــته باشــد ،نشــان میدهــد .مدیــران بــا توجــه بــه نتایــج بــهدســت
آمــده میتواننــد نســبت بــه ارزیابــی هزینــه توســعه فــردی در سیســتم اقــدام
کنند.
ایــن آنالیــز بــه مدیــران مجموعــه نشــان میدهــد کــه بیشــترین هزینـهای کــه
بــرای توســعه اســتعدادهای فــردی بــرای قــرار گرفتــن در آن جایــگاه ممکــن اســت
انجــام شــود چقــدر اســت .اول اینکــه چــه کســی میتوانــد بیشــترین میــزان
بهــرهوری را نســبت بــه آن نقــش ایفــا کنــد و همچنیــن ریســک شکســت خــوردن
برنامــه توســعه را بپذیــرد .قــرار دادن یــک طــرح انتقــال و حمایتــی قــوی بــرای افراد
بــا اســتعداد میتوانــد بهتریــن شــانس را بــرای موفقیــت ایجــاد کنــد .نوکیــا امیــدوار
بــود کــه نقشهــای بــا ریســک بــاال از ســوی مدیــران ارشــدش بــه عنــوان یــک
چالــش جدیــد پذیرفتــه شــود و هیاتمدیــره از ایــن طریــق فرصتــی را بــرای ارتقــاء
جایگاه مدیران ایجاد کند.
ایــن رویکــرد جدیــد بــرای اندازهگیــری نحــوه عملیــات و پتانســیل بخشهــا
در بعــد جهانــی فرهنــگ «عادالنــه» 2شــرکت نوکیــا پذیرفتــه شــده بــود و بــه هــر
بخــش عملیاتــی شــرکت اختیــارات بیــش از انــدازهای بــرای پیادهســازی برنامــه
اســتعدادیابی داده شــده بــود .یــک بررســی داخلــی تاییــد کــرد کــه زمانــی کــه
مدیــران دربــاره صالحیــت قــرار گرفتــن در جایگاههــای اصلــی شــرکت تکلیــف
خــود را بداننــد و کامــا شــفاف باشــند امــا دربــاره تعریــف پتانســیل آن بخــش
تصاویــر درســتی در اختیــار ندارنــد .فرهنــگ مناطــق مختلــف بــا هــم متفــاوت
اســت و ایــن امــر میتوانــد بــر روی تصمیمگیریهــای اینکــه چــه کســی
«بااستعداد» خطاب شود ،تاثیرگذار است.
نوکیــا تصــور داشــت کــه برنامــه اســتعدادیابیاش و مدیریــت ایــن افــراد در
2. egalitarian
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سیســتم کارایــی باالیــی دارد امــا متاســفانه در واقعیــت ایــن اتفــاق نیفتــاد .در ســال
 2011مشــخص شــد کــه آنهــا دربــاره حرکــت بــازار تلفــن همــراه و بــه روز کــردن
خودشــان اشــتباه کردنــد .رقبایــی همچــون اپــل و سامســونگ جایــگاه ایــن شــرکت
را بــه راحتــی تصاحــب کردنــد .در آن زمــان اســتفان الــوپ 1مدیــر ارشــد اجرایــی در
یــک یادداشــت پــر از تناقــص تاییــد کــرد کــه شــرکت «شکســت خــورد ،مــا اشــتباه
بزرگــی در برنامــه توســعه خــود انجــام دادیــم و زمــان زیــادی را از دســت دادیــم و
متاسفانه االن دیگر شرایط برگشتناپذیراست».
اســتفان معتقــد اســت کــه نوکیــا در پذیــرش شــرایط متفــاوت و بــازار رقابتــی
شــدید شکســت خــورد و شــرکت در ادامــه دادن مســیر اشــتباه خــود همچنــان
تاکید داشت .او میگوید:
در حقیقــت مــا بــا ریختــن بنزیــن روی پلتفــرم اجرایــی شــرکت آن را
ســوزاندیم .مــن معتقــدم که مــا کمبودهــای زیــادی در مســئولیتپذیری

و رهبــری مجموعــه در همتــراز کــردن و هدایــت شــرکت در بــازار

رقابتی داشتیم.

او همچنیــن بــه نبــود همــکاری مشــترک تیمــی در سیســتم اشــاره میکنــد و
کیفیتــی کــه شــرکت در مواقــع اضطــراری از نیروهایــش انتظــار دارد .همانطــور کــه
شــرکت مایکروســافت بــا توجــه بــه حضور قــوی اپــل و سامســونگ توانســت جایگاهی
در بازار موبایل برای خودش دست و پا کند( .به فصل  6مراجعه کنید).
شــرکت نوکیــا آینــه عبرتــی بــرای رهبــران و مدیــران ارشــد شــرکتها در
زمینــه توســعه توانایــی بهتریــن افرادشــان اســت .اگرچــه آنهــا افــراد نخبــه را
توانســتند بــه مجموعــه خــود وارد کننــد امــا آن نتیجــه الزم را نتوانســتند از آنهــا
دریافــت کننــد و تنهــا اســتفاده ایــن افــراد ایــن بــود کــه تصویــر بــزرگ نوکیــا را
مقابل مدیران نگاهداشتند و نقاط ضعف سیستم را پوشاندند.
فرآیندها و عملکرد اجرایی

همانطــور کــه در فصلهــای قبلــی اشــاره شــد ،یــک دهــه از اجــرا شــدن
مدیریــت اســتعدادهای درخشــان شــرکتهای بینالمللــی نشــان م ـیداد کــه تنهــا
1. Etephen Elop
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بــر روی عــده کوچکــی از افــراد بلندپــرواز سیســتم بــه مــدت چنــد ســال تمرکــز
داشــتند .قرائــت از فرآینــد ایــن برنامهریــزی در راســتای ثبــات ،انطبــاق بــا
استانداردهای بینالمللی کسبوکار قرار داشت.
ایــن نــوع نــگاه موجــب بــه ایجــاد مــدل صنعتــی از مدیریــت اســتعدادها شــده
اســت کــه در آن سیســتم و ســاختار شــرکت بــه عنــوان زبــان مشــترک شــناخته
میشــود .هــدف ایــن اســت کــه یــک نــگاه نقطــه بــه نقطــه ای در مدیریــت
اســتعدادهای درخشــان ایجــاد شــود امــا یــک گرایشــی بیــن شــرکتها وجــود دارد
کــه اســتعداد و یــا نابغههــای سیســتم را شــبیه یــک کاال بببینــد تــا اینکــه ایــن
برنامه را برای آموزش و توسعه تواناییهای فردی بدانند.
توســعهاین نــگاه باعــث بهوجــود آمــدن حرفهایگــری و نظــم در فرآینــد
انتخــاب و توســعه افــراد بااســتعداد شــرکت خواهــد شــد .در غیــر ایــن صــورت ایــن
برنامــه مســتعد ایجــاد بینظمــی یــا باندبــازی و گرایشــی بــرای مدیــران مجموعــه
اســت کــه بــر آن اســاس دســت بــه انتخــاب افــراد جانشــین در سیســتم خواهنــد زد
و ایــن یــک نقطــه ضعــف جــدی بــرای ایــن نــوع برنامهریــزی اســت .در صــورت
تحقــق موضوعــی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،ســازمانها در نقطــه کوچکــی از
پتانســیلها میایســتند و در انتخــاب تعریــف اســتعدادها و پتانســیلها و یــک
سیســتم مدیریــت مشــخص دچــار مســئله میشــوند و در ایــن حالــت شــرایط
پیچیــده و غافلگیرکننــده خواهــد بــود و سیســتم شــرکت قــدرت پیشبینــی خــود
را از دست خواهد داد.
موسســه تحقیقاتــی  Heidrich & Strugglesمعتقــد اســت کــه کارکنــان بخــش
منابــع انســانی مســتعد ایجــاد ســاختار پیچیــده بــرای برنامههــای اســتعدادیابی
هستند:
در تحقیقــی کــه بیــش از  100شــرکت در آن حضــور داشــتند مــا یــک
حرکــت رو بــه جلــوی را در فرآینــد مشــاهده کردیــم .تنهــا راهــی کــه

ایــن مدیــران میتواننــد احســاس کننــد کــه تاثیرگــذار هســتند ایــن

اســت کــه بــا فرآینــد بــه انجــام رســاندن پروســه درگیــر شــوند .بلــه
پروســه جالبــی اســت امــا در اغلــب اوقــات بــه موضوعــات گســترده تر
نمیپردازد.
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روزلینــد تــورس 1مدیــر ارشــد شــرکت  Boston Consultingهــر آن چیــزی کــه
بخش منابع انسانی برای توسعه بیشتر نیاز دارد را در زیر بیان میکند:
«مدیریــت اســتعدادها دیگــر در زمینــه انــدازه بخشهــای مختلــف
شــرکت نظــر نمیدهــد .زمانــی کــه شــما میخواهیــد بــر خــاف

توســعه بــازار حرکــت کنیــد ،بــه انــواع مختلفــی از مدیرهــا نیازمنــد

هســتید و شــما نیــاز داریــد کــه تواناییهایتــان را شناســایی و توســعه
دهیــد .مخصوصــا در زمینــه تحقیــق و توســعه .بــرای حرکــت به ســمت

جلــو بــه حرکتهــای ســاده تــر و تخصصیتــر نیــاز اســت .در صــورت

نبــود ایــن موضــوع ،بخــش منابــع انســانی بخــش بزرگــی از فعالیتهــا
را با نتایج بسیار کوچک هدایت میکند».

ســایر مدیــران سیســتم هــم موافــق نظــارت بــر اجــرای برنامــه اســتعدادیابی
سیســتم هســتند .دیویــد اســمیت 2مدیــر موسســه مطالعاتــی  Accentureفکــر
میکنــد کــه ســایر ســازمانها در حفرههــای اداری سیســتم شــان گــم میشــوند.
یگوید:
او م 
«خیلــی از شــرکتها در بخــش منابــع انســانی و پیــدا کــردن افــراد

توانــا گیــر کردهانــد .آنهــا ســعی میکننــد تــا ایــن کمبــود را بــا

انــرژی گذاشــتن در بخشهــای عملیاتــی همچــون مدیریــت اجرایــی،

اســتخدام و پــاداش جبــران کننــد .آنهــا نیــاز دارنــد کــه نــگاه
اســتراتژیک خــود را بیشــتر کننــد و بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد کــه

چطــور میتواننــد افــراد توانــا را بــه سیســتم خودشــان جــذب و

استخدام کنند».

مدیــر شــرکت  Marsاز خطراتــی کــه شــرکتهای بینالمللــی را تهدیــد
میکنــد کامــا آگاه اســت .او مدیریــت اســتعدادهای درخشــان در سیســتم را بــه
«تانکــر بــزرگ» و یــک «ماشــین بــزرگ» توصیــف میکنــد .او هشــدار میدهــد
که:
«اگــر شــما بــه عنــوان مدیــر مراقــب نباشــید ،درگیــر فرآینــد اجرایــی

1. Roselinde Torres
2. David Smith
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شــرکت میشــوید .چــرخ شــرکت میچرخــد و همــه چیــز انجــام

میشــود و شــما نقطــه ضعــف سیســتم را کامــا فرامــوش خواهیــد
کرد».

همچنیــن ایــن خطــر وجــود دارد کــه افــراد بااســتعداد در ایــن فرآینــد دیــده
نشــوند و احســاس کمارزشــی و یــا دیــده نشــدن در ســازمان بــه آنهــا دســت بدهــد.
ایــن موضــوع در زمینــه کارکنانــی کــه جوانتــر هســتند بیشــتر صــدق میکنــد.
مثال ساندرا سواچزر 3مدیر بخش خدمات شرکت  INSEADگزارش میدهد که:
معمــوال شــرکتهایی کــه افــراد متخصــص در زمینــه  MBAرا اســتخدام
میکننــد توانایــی باالیــی در پیــدا کــردن افــراد مناســب بــرای شــرکت

و دادن هدایــت شــرکت بــه آنهــا را دارنــد .امــا جایــی ایــن افــراد کارایی
خــود را از دســت میدهنــد کــه وارد هیاتمدیــره شــرکت میشــوند.

و معلــوم نیســت کــه بــرای آنهــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت .بــرای مثال

برخــی از تــازه فارغالتحصیــان بــه صــورت چرخشــی در بخشهــای

مختلــف ســازمان حضــور پیــدا میکننــد و بــه طبــع تجربــه خوبــی از

فراینــد عملکــرد شــرکت بــهدســت میآورنــد .امــا معمــوال بعــد از ســه

ســال آنهــا احســاس میکننــد کــه در مســیر خودشــان قــرار دارنــد...
افــراد باهــوش معمــوال از اینکــه در بخشهــای مختلــف یــک شــرکت
حضــور پیــدا کننــد طفــره میرونــد و آنهــا مســیر خودشــان را از قبــل

میدانند.

بــر اســاس صحبتهــای اســنو ،بهتــر اســت تــاش بــرای بــهدســت آوردن
بهترین نتیجه متوقف شود.
«هــدف مــن این اســت کــه مدیــران مجموعــه را به ســمت دســتورالعمل
اســتعدادیابی هدایــت کنــم .بنابرایــن مــن تــاش میکنــم کــه راجــع

بــه گفتوگــوی آنهــا دربــاره اینکــه چــه چیــزی بیشــترین اهمیــت را

دارد و یــا چــه چیــزی بیشــترین بحــران را بــرای سیســتم ایجــاد

میکنــد ،توجــه کنــم .هیــچگاه در بحثهــای فــردی یــا قانونــی وارد

نمیشوم».

3. Sandra Schwarzer
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پیچیدگی و چالشهای جدید

بــر اســاس روال قدیمــی ،مدیریــت اســتعدادیابی بایــد بــر روی استانداردســازی
و سادهســازی سیســتم تمرکــز کنــد .امــا سیســتمهای جدیــد مدیریــت تاکیــد
میکنــد کــه ایــن برنامــه بایــد بــه پذیرفتــن تغییــرات جدیــد بــه سیســتم کمــک
کنــد .مصاحبهشــوندگانی کــه در تکمیــل ایــن کتــاب بــه مــا کمــک کردنــد
پیشــنهاد میکننــد کــه شــرکتها از ســه جهــت اســتراتژی استعدادیابیشــان را
مورد بررسی قرار دهند:
داشــتن نــگاه بازتــری نســبت بــه برنامــه اســتعدادیابی :شــواهد زیــادی
موجــود اســت کــه نشــان میدهــد کــه شــرکتها دیگــر تمــام تمرکــز خــود را
بــر روی گــروه کوچکــی از اســتعدادهای درون سیستمیشــان نمیدهنــد.
گروهــی کــه قــرار اســت بــه عنــوان نســل بعــدی مدیــران شــرکت معرفی شــود.
شــرکتها بــه دنبــال ایــن هســتند کــه اســتعدادهای متنوعــی از رهبــری و
متخصصیــن را جمـعآوری کننــد .آنهــا بــه ســمت اســتعدادهای اســتفاده نشــده
در داخل و خارج از سیستم روی آوردهاند.
انجــام تعریــف دوبــاره از اســتعداد :معمــوال شــرکتها آنالیزهایــی دارنــد کــه
در آن موفقیــت را در حیطــه کاریشــان تعریــف میکننــد .همچنیــن تعریــف
دوبــارهای از تواناییهــا ،دانــش و کیفیتــی کــه اســتعداد را تشــکیل میدهــد،
انجــام خواهنــد داد .خروجــی اینگونــه برنامهریــزی ارائــه تعاریــف مختلفــی
خواهــد بــود کــه «اســتعداد» را در سیســتم تعریــف میکنــد .در حالــی در
برنامههــای گذشــته اســتعدادیابی تنهــا بــه جانشــینی مدیــر ارشــد اجرایــی
توجه میشد.
اســتفاده از اســتعدادها در سرتاســر ســازمان :اولیــن مرحلــهایــن اســت کــه
مــا اطمینــان حاصــل کنیــم کــه نیروهــای نخبــه ســازمان در همــه بخشهــا بــه
دلیــل پرکــردن جــای خالــی برخــی اســتعدادها و توســعه تجربــه و تواناییهــای
شخصیشان حضور دارند.

ــ

ــ

ــ

داشتن نگاه بازتر نسبت به برنامه استعدادیابی

برنامههــای اســتعدادیابی قدیمــی بــه گــروه کوچکــی از کادر مدیریــت شــرکت
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تمرکــز داشــت کــه قــرار بــود در آینــده جایگزیــن رهبــران شــرکت شــوند و هــدف
اصلــی افــراد ایــن گــروه تنهــا رســیدن بــه مقامــات باالتــر بــود .هرچنــد ایــن نــوع
نــگاه بــه افــراد بــا اســتعداد در سیســتم خیلــی کــم پیــش میآیــد .معمــوال در
زمانهایــی کــه فاصلــه پیــروزی و شکســت شــرکت بــه تواناییهــای آنهــا وابســته
است که این امر نشاندهنده باال بودن انتخاب این نوع برنامهریزی است.
معمــوال افــراد بااســتعداد بــه کســانی گفتــه میشــود کــه بــه صــورت غیــر
مســتقیم در موفقیــت شــرکت تاثیــر میگذارنــد یــا کســانی کــه میتواننــد
ارزشهــای بیشــتری را بــرای سیســتم تولیــد کننــد (چــه ایــن ارزشهــا میتوانــد
از درآمــد ،دانــش ،شــهرت و غیــره باشــد) .بنابرایــن یکــی از اصــول پایــه شــرکت
بایــد ایــن باشــد کــه افــراد باهــوش در تمامــی ســطوح شــرکت حضــور داشــته
باشند نه فقط در ردههای باالی سازمانی.
در فصــل  2دیدیــم کــه شــرکت بینالمللــی  Olamچگونــه مرحلــه گــذار خــود را
دربــاره افــراد بــا اســتعداد درون سیســتم را رد کــرد .نتیجــه اســتراتژی ادغــام شــدن
و توســعه عمــودی شــرکت ایــن بــود کــه شــرکت بــه جــای توجــه بــه نیازهــای
مدیــران بــه بدنــه کارشناســی سیســتمش توجــه کــرد .بدنــهای کــه مدیــران
میتواننــد بــا آن کسـبوکار جدیــد بــا تکنولــوژی بــاال را راهانــدازی کننــد .ایــن امــر
دو گــروه از مدیــران یــا جریــان را کــه میتواننــد نقشهــای مختلفــی را در سیســتم
بازی کنند ،ایجاد کرد:
جریــان مدیــران منطق ـهای کــه شــامل مســئولیت مســتقیم نســبت بــه ایجــاد
نتیجــه نهایــی در عملیــات اجرایــی در آن منطقــه میشــود .وظایــف ایــن نقــش
شــامل کنترلهــای منطقــهای ،مدیریــت آن قســمت و کســب ســود بــرای
شرکت است.
جریــان عملیاتــی کــه شــامل نقشهایــی همچــون حســابداری ،خزان ـهداری و
حمــل و نقــل ،تولیــد و خدمــات تخصصــی میشــود .هــر چنــد ،تمرکــز بیشــتر
روی تواناییهــای گســترده ســازمان کــه بــه داخــل و محیــط بیــرون برمیگــردد
را در بر میگیرد.
افــرادی کــه در ایــن نقشهــا قــرار میگیرنــد بــه صــورت مســتقیم
مســئول ســود و ضــرر کس ـبوکار یــا یــه بخشــی از آن فراتــر از یــک منطقــه
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هســتند .همچنیــن گــروه دیگــر از مدیــران در ســطح جهانــی هســتند کــه
اســتراتژیهای جهانــی و منابــع اجرایــی سیســتم را تعییــن میکننــدOlam .
ســه گــروه نابغــه بــرای پرکــردن ایــن نقشهــا در اختیــار دارد کــه در زیــر بــه
آن اشاره شده است:
گــروه اول افــراد وفــادار سیســتم هســتند کــه بــه نقشهــای بینالمللــی در
سیســتم اختصــاص داده شــدهاند و سیســتم بــه آنهــا نیــاز دارد تــا وظیفــه
بینالمللی خودشان را در کشورهای دیگر به انجام رسانند.
گــروه دوم افــرادی هســتند کــه وظیفــه توســعه منطقــهای و ملــی را تیــم
مدیریتی را برعهده دارند.
گروه سوم شامل افراد تحت آموزش سیستم میشود.
ســانتاندر بانــک انگلیســی 1کــه تمامــی ســهام گــروه بینالمللــی اســپانش
ســانتاندر 2را در اختیــار دارد نــگاه مشــابهی بــه افــراد بااســتعداد در سیســتمش دارد.
آنهــا تعریفشــان را از افــراد بااســتعداد بــه کارمنــدان بــا «عملکــرد اســتثنایی و
اســتعداد اجرایــی افــراد» گســترش دادنــد و بــا تســلط بــر ابــزار ارزیابــی اســتعدادها
در رابطــه بــا عملکــرد در تمامــی بخشهــای ســازمان ،توانایــی عملیاتــی و بخشــی
از توانایــی مدیریــت کــه بــه رفتارهــای خاصــی برمیگــردد ،توانســتهاند بــه بهتریــن
وجه برنامه استعدادهای درخشان را در سیستمشان عملیاتی کنند.
بانــک توجــه ویــژهای بــر روی توســعه توانایــی کارمنــدان جــوان خــود دارد تــا
بتوانــد برنامههــای توســعه جهانــی خــود را محقــق کنــد .تیــم مدیریتــی آنهــا
تصمیــم دارد تــا بیــش از  600نفــر را کــه در اوایــل دوران حرفهایشــان هســتند در
ســال  2014اســتخدام کنــد .کارآموزهــا ،تــرک تحصیلکردههــا و تــازه
فارغالتحصیلشدهها در این گروه قرار میگیرند.
همانطــور کــه میدانیــد جــدا از برنامههــای توســعه توانمندیهــای افــراد
فارغالتحصیــل ،بانکهــا یــک برنامــه بلندپروازانـهای بــرای افــراد تــرک تحصیلکــرده
دارنــد تــا کیفیــت صالحیــت بانـکداری حرفـهای را بــهدســت آورنــد .ایــن دورههــا
جایگزیــن دانشــگاه بــرای ایــن افــراد میشــود .انتخــاب افــراد تــرک تحصیلکــرده از
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1. Santender
2. Spanish Santander
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طریــق معلمهــا و دوســتان آنهــا کــه در محیــط کار هســتند صــورت میگیــرد .آنهــا
آموزشهــای حرفــهای از طریــق کالسهــای مختلفــی همچــون آمــوزش ،آمــوزش
اینترنتــی و فعالیتهــای دورکاری دریافــت میکننــد .آنهــا بــا شــرکت کــردن در ایــن
پروســه کیفیتهــای مختلفــی را از محیطهــای حرف ـهای میبیننــد و موفقیــت آنهــا
در ایــن اســت کــه بــه اســتخدام بانــک درآینــد .در پایــان چهــار ســال ،آنهــا در نقــش
رهبر تیم ،فروش یا متخصص فنی به کار گرفته میشوند.
ســانتاندر بانــک انگلیــس در لنــدن تخصــص پیداکــردن افــراد بــا اســتعداد تــازه
فارغالتحصیــل شــده فــارغ از رقبایشــان همچــون افــراد بــا درجــة علمــی بــاال یــا
فارغالتحصیــان بلندپــرواز را دارنــد .ایــن افــراد ممکــن اســت اولیــن یــا دومیــن
تجربه محیط کاریشان باشد و تجربه پایینی دارند.
اگــر چــه آنهــا ســرمایهگذاری زیــادی روی سیســتم مدیریــت افــراد بااســتعداد
انجــام دادنــد ،امــا مدیــران بخشهــای مختلــف بانــک هنــوز بــه دنبــال منابــع
جدیــدی از افــراد مســتعد کــه ناشــناس ماندهانــد میگردنــد .اســتفان دوری 3مدیــر
بخش توسعه استراتژی و بازاریابی میگوید:
«هــر وقــت کــه بــا یــک پــروژه چالشــی و نوآورانــه روب ـهرو میشــوم.
مثــل زمانهایــی کــه بایــد شــرایط کســبوکار و یــا شــکل دادن بــه

ســازمان را تغییــر دهــم ،معمــوال بــه دنبــال افــرادی میگــردم کــه

احســاس مســئولیت دارنــد تــا کارهایشــان را بهتــر انجــام دهنــد یــا بــه
شــکل دیگــری فکــر میکننــد و میخواهنــد چیــز متفاوتــی
بیافریننــد ...اینهــا افــرادی هســتند کــه شــاید در نقشــه اســتعدادیابی

مــا قــرار نداشــته باشــند .امــا کامــا بــا برنامــه اســتعدادیابی مــا منطبق
خواهند بود».

کارولیــن روتیــس 4سرپرســت بخــش توســعه برنامه جانشــینی و اســتعدادیابی
هــم نگرانیهایــی شــبیه بــه ایــن مــوارد دربــاره اســتعدادهایی کــه خــارج از
ســاختار برنامــه اســتعدادیابی ســانتاندار بانــک انگلیــس وجــود دارد ،مطــرح
میکنند .او میگوید:
3. Stephen Dury
4. Caroline Curtis
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«احســاس مــن ایــن اســت کــه همیشــه فرصتهایــی در محیــط

اســتعدادها وجــود دارد کــه دیــده نمیشــود .مــا موظفیــم کــه تمامــی
استعدادهای سازمان را بررسی و ببینم».

موضــوع پیــدا کــردن اســتعداد در «محیــط حاشــیه» ســازمان را بــه صــورت
کامل در فصل  6به بحث گذاشتهایم.
1

تغییر جمعیت شناسی

همانطــور کــه از مباحــث فصــل یــک برمیآیــد ،ســاختار ســنی نیــروی کار
شــرکتهای آمریکایــی و اروپایــی را بــه بررســی دوبــاره برنامههــای
استعدادیابیشان واداشته است.
هماننــد مشــکل 3میلیــون شــرکت فنــاوری اطالعــات بــا 19هــزار کارمنــد در
بیــش از 30کشــور دنیــا کــه بــا توجــه بــه هدفگــذاری آنهــا بــرای توســعه بایــد
چهــار هــزار و 300جایــگاه را بــه شرکتهایشــان تــا ســال  2015اضافــه کننــد.
زمانــی کــه برنامــه اســتعدادیابی شــرکتها در بــازه زمانــی 5ســاله بــا برنامــه توســعه
شــرکتها مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت مشــخص شــد کــه فاصلــه جــدی بیــن
اســتعدادهای درون ســازمان بــا آنچــه کــه در برنامــه تعییــن شــده اســت ،وجــود
دارد .همچنیــن ایــن ارزیابــی مشــخص کــرد کــه آنهــا بایــد بــرای رســیدن بــه
اهــداف برنامــه جانشــینی مبــارزه جــدی انجــام میدادنــد .زیــرا ســاختار ســنی
نیــروی کار نشــان مـیداد کــه (بــا پیشبینــی میانگیــن  46/5ســال در ســال )2015
مدیران جوانی در بازار کار برای تحقق این برنامه وجود ندارد.
بنابرایــن ایــن 3میلیــون شــرکت تعریــف خــود را از اســتعدادها کــه شــامل
متخصــص و مهــارت رهبــری بــود را بــاز تعریــف کردنــد .آنهــا متوجــه شــدند کــه
بایــد بــا توجــه بــه شــرایط نیــروی کار و ســاختار جمعیتــی کشــورهای اتحادیــه اروپا
برنامهریــزی کرنــد و انعطــاف برنامههایشــان افزایــش دهنــد .بــه تازگــی مرکــز
پیــدا کــردن اســتعدادها بیــن کشــورها و یــا مناطــق مختلــف جغرافیایــی ایجــاده
شــده کــه در آن فاصلــه مهارتــی کــه بــرای پیــدا کــردن مدیــران رده باالی ســازمانی
وجــود دارد را از بیــن ببــرد .در حقیقــت ایــن ســازمان موظــف اســت تــا بــر اســاس
1. Periphery
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نیازهــای اســتخدامی افــراد بــا پتانســیل بــاال کــه در اطــراف شــرکتها وجــود
دارنــد را شناســایی کنــد .حرکتهــای داخلــی ســازمانها از زمانــی کــه برنامههــای
جدید استعدادیابی پیادهسازی شده ،سه برابر شده است.
در گــزارش  2012انجمــن جهانــی اقتصــاد دربــاره حرکــت نابغههــا پیشــنهاد
میدهــد کــه شــرکتها بــر روی افــرادی کــه میتواننــد توســعه آنهــا را ســرعت
ببخشند تمرکز ویژهای کنند:
«ســازمانها بایــد از تکنیــک «تــک ســایز» 2فاصلــه بگیرنــد .آنهــا بایــد
تنــوع بیشــتری بــه نیــروی کار خــود بدهنــد و برنامههــای اســتخدامی

آنهــا نوآورانهتــر باشــد .تیــم مدیــران منطق ـهای بایــد انعطــاف الزم را
دربــاره حرکــت اســتعدادها ،رهبــران و نســلهای مختلــف آن داشــته

باشد».

شــرکت ولــز فارگــو بــه عنــوان یــک شــرکت بینالمللــی در زمینــه خدمــات
بانکــی و مالــی ،برنامههــای مهارتــی خــود را بــه دو بخــش جوانترهــا و
میانســالها تقســیم کــرد .در بخشــی از بــازار کار ،مخصوصــا در منطقــه Great
 Lakeایــاالت متحــده آمریــکا ،بیــش از  50درصــد نیــروی کار زیــر  30ســال
هســتند .در منطقــهای دیگــر ،بــه ویــژه ایندیانــا و مینســوتا بیشــتر رده ســنی
نیروهــای آمــاده کار مســن هســتند .شــرکت میخواهــد فرصتهــای توســعهای
را بــرای هــر دو گــروه کارمنــدان پیادهســازی کنــد .بنابرایــن گــروه مدیــران
اســتعدادیابی دو شــبکه برنامــهای داخلــی را پیادهســازی میکننــد کــه در آن
مدیرارشــد اجرایــی و منابــع مربــوط بــه توســعه و سیســتم کاری شــرکت کامــا
مشخص است( .لطفا به مثال زیر توجه کنید).
3

شرکت ولز فارگو

4

شــرکت ولــز فارگــو یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای ایــاالت متحــده آمریــکا در
زمینــه ســرمایهگذاری اســت .آنهــا متوجــه شــدند کــه تعــدادی از کارمنــدان
2. one size fits all
3. Wells Fargo
4. Wells Fargo
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پیرشــان بــه خاطــر شــرایط اقتصــادی پروســه بازنشــتگی خــود را بــه تعویــق
انداختهانــد .بنابرایــن شــرکت هــم تــاش کــرد تــا بــه آنهــا انگیــزه الزم را بــرای
حرکت بدهد و آنها را در پروسه توسعه شرکت درگیر کند.
در ســال  2009مدیــران اســتعدادیابی شــرکت برنامــهای را بــا عنــوان
« »Booms Networkبــرای متولیــدن  1946تــا  1964اجــرا کردنــد کــه در آن بــر
روی فرصــت توســعهای حرفـهای ایــن افــراد تمرکــز داشــت .آنهــا همچنیــن در ایــن
برنامــه بــا موضوعاتــی همچــون حمایــت پزشــکی از والدیــن ســالخورده ایــن افــراد را
بــه اجــرا گذاشــتند زیــرا ایــن موضــوع بــر روی فعالیــت یــا چشـمانداز شــغلی آنهــا
تاثیــر میگذاشــت .شــرکت بــاور داشــت کــه کارمنــدان میانسالشــان نادیــده گرفتــه
شــدهاند ،زیــرا فــرض کلــی برایــن اســت کــه آنهــا تمایلــی بــه گســترش مهــارت و
پیشرفت خود ندارند.
شــرکت ولــز فارگــو قبــا 52شــبکه داخلــی در منطقــه  Great Lakeداشــت .در
ایــن شــبکه گروههــای مخصوصــی از کارمنــدان بــر اســاس فرهنــگ ،قومیــت و
گرایشهــای جنســی وجــود داشــت .هــر کــدام از ایــن شــبکه بودجــه اختصاصــی
خــودش را داشــت و آنهــا بایــد برنامــه ســاالنه خــود را بــه جزئیــات اعــام میکردنــد
کــه چگونــه میخواهنــد فرصتهــای توســعه حرفـهای ،آمــوزش ،آگاهــی بخشــیدن،
خدمــات اجتماعــی را ایجــاد کننــد و همچنیــن چطــور میخواهنــد در 5بخــش زیــر
شرکت را به سوددهی برسانند:
توسعه کسبوکار و بینش مشتری
مشارکت اعضای تیم
توسعه رهبری افراد بااستعداد
توسعه روابط اجتماعی
ارتقاء برند و ارتباطات
تاثیــرات ایــن شــبکهها بــا اســتفاده از اندازهگیــری نمــره رضایــت مشــتریها
و توســعه مشــتریها در شــبکهها ارزیابــی شــد .همچنیــن نحــوه کمــک آنهــا بــه
توســعه مدیریــت و ســود شــرکت همچــون افزایــش تعــداد مشــتریها و نظراتــی
که راجع به محصوالت جدید میدهد مدنظر قرار میگیرد.
خیلــی زود بعــد از اجــرای برنامــه « »Boomers Networkبــرای افــراد مســن
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ســازمان ،نیروهــای جوانتــر هــم خواســتار چنیــن ســاختاری شــدند .بنابرایــن
برنامــه «شــبکه حرفـهای جوانــان» هــم بــه منظــور توســعه حرفـهای بــرای کارکنان
زیر  30سال به اجرا درآمد.
اعضــای هــر دو گــروه تحــت نظــارت مدیــران توســعه اســتعدادهای شــرکت
کار میکردنــد و تواناییهــای خــود را بــرای رهبــر شــدن نشــان میدادنــد.
همچنیــن آنهــا برنامــه آموزشــی مشــترکی را بــا دانشــگاه  Cahterineبــه منظــور
ارتقــاء ســطح کیفــی دانــش کارکنــان برگــزار کردنــد .بــرای مثــال افــرادی کــه از
ایــن برنامههــای آموزشــی فارغالتحصیــل میشــدند میتوانســتند در برنامــه
جانشــینی بابــت مدیــران ارشــد حضــور داشــته باشــند .همچنیــن یــک دوره
«دیــدگاه رهبــری» وجــود داشــت کــه در آن باعــث ایجــاد تجربــه و توانایــی رهبــر
شدن فرد را در سازمان و زندگی شخصی توسعه میداد.
هــر دو ایــن شــبکهها ســمینارهای جــدی کــه بــرای توســعه تواناییهایشــان
برگــزار میشــد را پیگیــری میکردنــد و ســایر کالسهــای روانشانســی شــخصیت
کــه بــرای کار و زندگــی شــخصی همچــون تغییــر زندگــی حرفـهای در اواســط عمــر،
شبکهســازی ،مدیریــت مالــی ،زندگــی ســالم و برنامــه بازنشســتگی تاثیرگــذار بــود
را شرکت میکردند.
درحــال حاضــر شــرکت ولــز فارگــو بــه دنبــال ایــن اســت کــه فرصــت بیشــتری را
بــرای کارمنــدان مســن بــا کارهــای نیمهوقــت فراهــم کنــد کــه شــامل بیمــه ســامتی
و مزایای مالی میشود که همه کارمندان میتوانند از این برنامه سود ببرند.
مدیــران اســتعدادیابی بــه هــر دو منبــع اســتعداد و راه ایــدهآل بــرای توســعه
رهبــری در سیســتم نــگاه میکننــد .بــه هــر بخــش دو نفــر مشــاور اجرایــی
اختصــاص داده شــد .ایــن افــراد معمــوال از کســانی کــه اســتعداد باالیــی دارنــد
انتخــاب میشــوند .بعــدا آنهــا بــه عنــوان رییــس هــر شــبکه انتخــاب خواهنــد
شــد .همچنیــن آنهــا جلســاتی را بــا مدیــر ارشــد اجرایــی جهــت برنامههــای
ســازمان و چگونــه حضــور هــر شــبکهای برگــزار میکننــد .شــاید در ایــن
جلســات مدیــر ارشــد تصمیــم بگیــرد کــه ایــن گــروه در پــروژه مشــخصی
مشارکت داشته باشند.
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تنوع

افزایــش تمایــل بــرای تنــوع باعــث میشــود تــا برنامههــای مدیریتــی ســازمان
انعطافپذیرتر و سفارشیتر شود.
هــر چــه تنــوع مشــتریها بیشــتر باشــد ،وجــود تنــوع در همــه بخشهــای
ســازمان مهــم میشــود .در ایــن حالــت  ،تنــوع تنهــا در رده بــاالی مدیریتــی مهــم
2
نیســت .بــرای انالیــز کــردن ایــن الگــو ،جــان میکایــل کیــن 1و کارن هینشــا
مشاوران ارشد گروه مشاوره ای بوستون میگویند:
«کارمنــدان شــرکتها معمــوال نگاههــای مشــابهی دارنــد .آنهــا فاقــد
گســتره وســیعی از بینــش هســتند و تجربــه کافــی بــرای حل مشــکالت

پیــشرو در بازارهــای جهانــی را ندارنــد .در مقابــل ،ســازمانهایی کــه

طیــف گســتردهای از تواناییهــا را در نیروهــای کارشــان دارنــد ،بهتــر

میتوانند خود را با محیط اطرافشان تطابق دهند».

آنهــا میگوینــد کــه مدیرانــی کــه تنــوع بیشــتری در نیروهــای نابغــه دارنــد
چالشهــای بیشــتری در سیســتم خــود مطــرح میکننــد و انتظــارات متنــوع تــری
از کارمنــدان خــود خواهنــد داشــت کــه بــه طبــع بایــد انگیزههــای آنهــا را هــم
اصــاح کننــد .بــرای مثــال ،حرکــت کــردن و بازخوردهــای منظــم بــرای نســل آخــر
کارمندان بسیار مهمتر از همکاران قدیمی سازمان است.
تحقیقــات موسســه اکونومیســت در ســال  2011دربــاره تنــوع اســتعدادها در
سیســتم نشــان میدهــد کــه زمانــی کــه شــرکتها در راســتای توســعه تنــوع
اســتعدادها در رهبــران ارشــد سیســتم حرکــت میکننــد ،سیســتم شــرکت تنــوع
کمتــری را بــه خــود میپذیــرد .مدیــر عامــل پپســی اینــدرا نــواوی 3در ایــن بــاره
یگوید:
م 
«چگونــه میتــوان افــرادی را بــا فرهنگهــای مختلــف ،نســلهای

متفــاوت و اســتعدادهای قومیتــی را دور هــم جمــع کــرد و از آنهــا

خواســت کــه در مســیر خودشــان حرکــت کننــد؟ ایــن ســوال ســختی
است و پاسخ دادن به آن راحت صورت نمیگیرد».

1. Jean- Michel Caye
2. Karen Hinshaw
3. Indra Nooyi
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عــاوه بــر ایــن ســختیها ،او دربــاره شــرکتهایی کــه در ایــن وضعیــت قــرار
یگوید:
دارند م 
«مــن دربــاره قــدرت نفــوذ و ادغامهــای متنــوع صحبــت نمیکنــم.

بحــث مــن دربــاره تنــوع فکــر ،پیشزمینــه ،تجربــه ،ظرفیــت ،فرهنــگ،
رقابتپذیری ،نسل و همچنین ساختار سنی برمیگردد».

شــرکت پپســی تنــوع روش فکــری افــراد را پیــدا میکنــد و بــر اســاس آن
دست به استخدام و توسعه استعدادهای خارج از سازمان میپردازد:
«مدیریــت اســتعدادهای یــک ســازمان بــه شــجاعت نیــاز دارد .زیــرا
اتفاقــات غیرقابلپیشبینــی میتوانــد بــه نیروهــای بااســتعداد

سیســتم ضربــه وارد کنــد .مــا بــه آنهــا دیــد بازتــری میدهیــم زیــرا
بعضــی از آنهــا روی روشهــای قدیمــی ماندهانــد و ناظــران بیرونــی

میبیننــد کــه مــا «لبــاس امپراتــوری» را در بــازار بــه تــن داریــم .ایــن
میتواند یک تفاوت بزرگ بین ما و سایر رقبا ایجاد کند».

ســاختار ســنی متفــاوت در تیــم رهبــری شــرکت پپســی هــم از جملــه نکاتــی
بود که نواوی به آن اشاره کرد:
«در اغلــب اوقــات ،افــرادی کــه در تیــم مدیریتــی هســتند در یــک

میانگیــن ســنی یکســانی هســتند کــه هیــچ اطالعــات درســتی از

تکنولــوژی دراختیــار ندارنــد .هنــوز ناراحــت میشــوم وقتــی کــه

فــردی کــه 15ســال از مــا جوانتــر اســت بــه تیــم مــا اضافــه میشــود.

مــا در زمــان نگرانکننــدهای قــرار داریــم چــون مــا آنقــدر قــوی

نیســتیم کــه هــر گــروه ســنی را در تیــم رده بــاالی ســازمان بپذیریــم.
من فکر میکنم که مدل ما کامال منسوخ شده است».

تســریع توســعه دیدگاههــای مدیــران جــوان بــه راحتــی صــورت نمیگیــرد.
بنابرایــن بعضــی از شــرکتها دســت بــه «مربیگــری معکــوس» 4میزننــد .بــه
عبارتــی آنهــا افــراد جوانتــر را در ســمتهای مشــاورهای قــرار میدهنــد کــه بــه
ل ارائــه دهنــد .بــه عنــوان مثــال شــرکت هواپیماســازی
افــراد مســنتر راهحــ 
بوئینــگ ،دو نســل متفاوتــی از کارمنــدان را در کنــار یکدیگــر قــرار داده کــه
4. reverse mentoring
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میتواند سود بسیاری را به صورت فردی و برای سازمان به ارمغان آورد.

شرکت بوئینگ

1

یکــی از نگرانیهــای بــزرگ شــرکت هواپیماســازی بوئینــگ ایــن اســت کــه
افــراد باتجربــه خــود را تحــت عنوانهایــی همچــون بازنشســتگی از دســت بدهــد و
از طــرف دیگــر چگونــه میتوانــد افــراد جــوان را بــرای جایگزینــی آنهــا پشــتیبانی
و انگیزه ایجادکند.
شــرکت تصمیــم میگیــرد کــه ایــن دو گــروه را بــا هــم ترکیــب کنــد تــا هــر
یــک از آنهــا از هــم مطالبــی را یــاد بگیرنــد .ایــن برنامــه بــرای ایــن طراحــی شــده
بــود کــه کارکنــان باتجربــه و میانســال بتواننــد از اعتمــاد بــه نفــس الزم را بــرای
اســتفاده از ابــزار برپایــه دانــش را بــهدســت آورنــد و کارمندهــای جوانتــر هــم
تجربــه بیشــتری در مدیریــت نیروهــا و افزایــش تواناییهــای ارتباطــی و کســب
مهارتهــا بــهدســت آورنــد .مخصوصــا مهارتهایــی کــه بتوانــد هــر مشــکلی کــه
در محیط کار پیش میآید را حل کند.
شــرکت بوئینــگ تــاش کــرد تــا ایــن دو گــروه را تحــت عنــوان «آزمایشــگاه
نــوآوری در محــل کار» 2کنــار هــم گــرد آورد .درســال  ،2009مدیــران ارشــد از
بخــش ( REACHیــک شــبکهای کــه کارمنــدان تــازه وارد قبــل از ورود بــه شــرکت
بایــد در آن قــرار گیرنــد) درخواســت کردنــد تــا داوطلبانــی را بــرای حضــور در پروژه
جدیــد معرفــی کنــد .مدیــران و کارمنــدان جــوان درخواســت داشــتند کــه در کنــار
یکدیگــر و 24ســاعته بــه طــول ســه مــاه هماننــد یــک کارگاه عملــی کنــار هــم
بــرای رســیدن بــه اهــداف پــروژه کار کننــد .بعــد از گذشــت 10هفتــه ،آنهــا یــک
کنفرانــس جــدی بــرای بررســی ایدههــای جدیــد و ســه منطقــهای کــه شــرکت
بوئینگ میتواند برای ارتقاء آن تالش کند را مشخص کردند:
همکاریهــای مجــازی ،اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد کــه شــامل شــبکههای
مجازی میشود.

ــ

1. boeeing
2. workplace innovation lab
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ــ
ــ

ســاختار ســنی نیــروی کار ،اســتفاده از قراردادهــای کار جایگزیــن و کارهــای
انعطافپذیر برای ایجاد پاسخگویی و کاهش هزینههای ثابت
ایجــاد فرهنــگ اعتمــاد و ارتقــاء حــس تولیــد و تشــویق کارمنــدان برای توســعه
مهارتها و پذیرش روشهای جدید در محیط کار
3
همچنیــن ایــن مشــارکتکنندگان در پــروژه «مرحلــه نــوآوری» حضور داشــتند
کــه در آن برنامــه فشــردهای دربــاره تئــوری و تمریــن واکنــش نشــان دادن بــه
تغییــرات و نــوآوری در ســازمان اجــرا میشــد .در مرحلــه نهایــی نتایــج ایــن برنامــه
بــه بخــش مدیریــت منابــع انســانی شــرکت انتقــال داده میشــد .آنهــا بــر اســاس
تجربـهای کــه دارنــد بیشــترین موفقیــت و ارزشهایــی کــه باعــث ارتقــاء و کاهــش
هزینهها میشود را پیدا میکنند.
مدیــران و کارمنــدان جــوان گــزارش میدهنــد کــه ســود از دو طریــق بــهدســت
میآیــد :یــک اینکــه کارمنــدان مســن شــرکت اعتمــاد بــه نفــس کافــی بــرای
اســتفاده از ابزارهــای مدرنــی همچــون ســایت ،شــبکه ،ارتباطــات تلفنــی جهانــی،
ارتباطــات تصویــری و شــبکه داخلــی شــرکت بوئینــگ را بــهدســت بیاورنــد.
ارتباطــات بیــن دو گــروه بیشــتر و بهتــر شــد و هــر دو ارزشهــای تلفیــق تجربــه بــه
همــراه نیــروی تــازه نفــس را درک کردنــد و چشــم انــداز مناســبی را بــرای شــرکت
فراهم کردند.
شــرکت بوئینــگ تمایــل دارد کــه بــاز هــم از ایــن آزمایشــگاههای نــوآوری در
سیســتم خــود ایجــاد کنــد .امــا بــه یــک روش دیگــر .آنهــا بــه جــای اینکــه
گروههــای مختلفــی از کل ســازمان را درگیــر ایــن پــروژه کننــد ،تنهــا در
ناحیههایــی کــه دچــار مشــکل هســتند ایــن طــرح را پیــاده میکننــد .آنهــا بــاور
دارنــد کــه ایــن روش باعــث میشــود تــا اندازهگیــری منفعــت شــرکت از نیروهــای
تازه نفس دقیقتر صورت گیرد.

شــرکت  Ciscoکــه یــک برنــد معــروف در تجهیــزات شــبکه اســت از سیســتم
«مربیگــری معکــوس» در برنامههــای اســتراتژیک خــود اســتفاده میکننــد .یــک
3. Innovation event
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گــروه کوچــک از کارمنــدان جــوان (متولدیــن ســالهای  1998تــا  )2000بــا تیــم
مدیریــت اجرایــی شــرکت هــر هفتــه جلســه داشــتند کــه در آن دربــاره فرصتهــا
و تهدیدهایــی کــه ممکــن اســت شــرکت در مســیر توســعه پیـشرو داشــته باشــد،
یکردند.
بحث و گفت وگو م 
برنامــه مربیگــری معکــوس توانســته تاثیــرات گســترده را در زمینــه ایجــاد
فرهنــگ متنوعتــر و ســاختن دیدهــای وســیع تــر در ســازمان کمــک کنــد .ایــن
برنامــه مخصوصــا در مربیگــری و ســایر برنامههــای مربــوط بــه توســعه حضــور زنــان
تاثیــرات چشــمگیری داشــته اســت .بــه همیــن خاطــر رییــس هیاتمدیــره  ،فلیــپ
اســمیت 1جایــزه مربــی ســال «زنــان آینــده» را در ســال  2010بــه خاطــر ایجــاد
محیط با انگیزهای برای زنان دریافت کرد.
اســمیت اشــاره میکنــد کــه زمانــی کــه شــرکت را در ســال  1994در لنــدن
شــروع بــه کار کــرد ،بیشــتر کارمنــدان میانســال بودنــد .درحــال حاضــر بــا داشــتن
4هــزار کارمنــد طبــق تحقیقــات مجلــه تایمــز ،یکــی از شــرکتهایی اســت کــه
زنان اشتیاق زیادی برای کار کردن در آن دارند.
اســمیت علــت موفقیــت شــرکت اش را «شــنیدن حرفهــای کارکنانــش و
پاســخگویی بــه نیازهــای آنهــا» دانســت .مســائل خیلــی کوچکــی هســتند کــه
پاســخگویی بــه آنهــا میتوانــد تفــاوت زیــادی را در زندگــی کارمنــدان شــرکت
ایجــاد کنــد .اســمیت بــاور دارد کــه یــک کس ـبوکار نشــاندهنده میــزان تنــوع
فرهنگــی و جامع ـهای کــه در آن دارد ،خواهــد بــود و بــدون ایــن تنــوع نمیتوانــد
انعطافپذیــر باشــد .امــا او بــه شــدت اعتقــاد دارد کــه ایــن انعطافپذیــری نبایــد
راجع به رعایت مقررات باشد .او توضیح میدهد:
«ایــن بــرای یــک شــخص یــا شــرکت خــوب نیســت .تــو بــه بهتریــن

افــراد بــرای کار کــردن نیــاز داری و از طرفــی شــرکت هــم بایــد

بهترینها را برای آنها فراهم کند».

هــر چنــد ،علــی رغــم تالشهــای گســترده ای کــه بــرای حضــور بانــوان در تیــم
مدیــران ارشــد اجرایــی میشــود امــا تعــدادی کمــی از زنــان موفــق خواهنــد شــد.
علــت آن بــه صــورت کامــل در فصــل بعــدی توضیــح داده شــده اســت امــا دو
1. Phil Smith
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گزارش علت این موضوع را بیان کردند.
موسســه مکینســی در گزارشــی بــا عنــوان «بازکــردن پتانســیل کامــل زنــان در
محیــط کار» در ســال  2012نشــان میدهــد کــه زنــان شــاید در مدیــران میانــی
ســازمان موفــق باشــند امــا بــه نــدرت پیــش میآیــد کــه در رســیدن بــه جایــگاه
مدیــران ارشــد موفــق باشــند .بــه خاطــر اینکــه از طــرف کارکنــان کنــار گذاشــته
میشــوند کــه ایــن امــر باعــث میشــود کــه در رده مدیــران میانــی گیــر کننــد و
یا ارتباطشان را با شرکت قطع کنند.
یــک تصویــر مشــابه وحشــتناک هــم در گــزارش موسســه  Catalystوجــود دارد.
ایــن موسســه غیرانتفاعــی آمریکایــی گزارشــی را در ســال  2010بــرای بررســی
مســیر شــغل 10هــزار فارغالتحصیــل بیــن ســالهای  1996تــا  2007از رشــتههای
 MBAاز  26دانشــگاه درآســیا ،اروپــا ،ایــاالت متحــده آمریــکا و کانــادا بــه عمــل آورد.
آنهــا همچنیــن اطالعــات مربــوط بــه پنــج هــزار زن و مــردی کــه از رشــته MBA
فارغالتحصیــل شــدند و در حــال فعالیــت هســتند را در ایــن تحقیــق در نظــر
گرفتند.
در ایــن تحقیــق شــرکتهایی همچــون American Express، Barclays Capital،
 IBM، Chervon، Procter & Gamble and Deloitteحضــور دارنــد و تاکیــد کردنــد کــه
درســت اســت کــه  40درصــد بــازار کار را زنــان تشــکیل میدهنــد و تعــداد کمــی
از آنهــا بــه جایــگاه مدیریــت ارشــد میرســند (نتایــج ایــن تحقیــق بــه صــورت
مفصــل در فصــل  4مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت) امــا جیمــز کارلــی 2رییــس
هیاتمدیــره شــرکت  Ernst & Youngکــه یــک شــرکت ســرمایهگذاری اســت
یگوید:
م 
«صادقانــه بگویــم کــه بــازار کار آنطــور کــه مــا فکــر میکنیــد ســالم

نیســت .شــرکتهای زیــادی بــر روی آن کار میکننــد و مــن فکــر
میکنــم کــه آنهــا متوجــه پروســه شــدهاند .ایــن زنــگ خطــری بــرای
شــرکتها اســت .اول مــا نیــاز داریــم تا فشــار بیشــتری بــه دانشــگاهها

بیاوریــم تــا دانشــجوها را در طــول رونــد اســتخدام هدایــت کننــد .دوم

اینکــه شــرکتهای نیــاز دارنــد تــا جایــی کــه زنــان امــکان همــکاری
2. James S.Churley
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کــردن را ندارنــد شناســایی کننــد .بعــد مــا نیــاز داریــم تــا مطمئــن
شــویم کــه زنــان و مــردان هــر دو از امکانــات و فرصــت توســعه
تواناییهایشــان بهرهمنــد هســتند .مــا همچنیــن نیــاز داریــم تــا

متوجــه شــوم کــه چطــور میتوانیــم بیشــترین کارایــی را از کارمنــدان
خــود دریافــت کنیــم .در ایــن جنــگ بــرای بهتریــن فــرد مــا نمیتوانیم

روش دیگری را پیشنهاد کنیم».

تنوع و عملیات اجرایی شرکت

طبــق تحقیقاتــی کــه توســط اکونومیســت از 656نفــر از رهبــران شــرکتها در
ســال  2011انجــام شــد بــه نظــر میرســد کــه تنــوع در جنســیت و ملیــت بــرای
شــرکت ســومند اســت .امــا دســت یافتــن بــه آن ســخت و مشــکل اســت .بیشــتر
پاســخدهندگان در ایــن تحقیقــات بــاور داشــتند کــه تنــوع در مدیریــت مزایــای
زیر را دارد:
کمک به توسعه برند
افزایش سود شرکت
دستیابی به اطالعات عمیقتر در زمینه بازارهای بینالمللی
بــا وجــود ایــن اعتقــاد ،بیشــتر شــرکتهایی کــه در ایــن تحقیــق حضــور
داشــتند برنام ـهای بــرای تنــوع در میــان مدیرانشــان نداشــتند .بیشــتر آنهــا بــاور
داشــتند کــه حضــور زنــان و قومیتهــای مختلــف در ســمتهای بــاالی مدیریتــی،
نماینــده خوبــی بــرای مشــتریان و بازارهــا نخواهــد بــود .چنیــن بــاوری راجــع بــه
ملیتهای خارجی هم وجود دارد.
در حقیقــت تحقیقــات نشــان میدهــد کــه بیــن عملیــات اجرایــی قــوی و
ایجــاد تنــوع مناســب در سیســتم ارتباطــات زیــادی وجــود دارد .بیــش از 50درصــد
مدیــران بخــش مالــی بــاور داشــتند کــه هیاتمدیــره شــرکتها نشــاندهنده
جنسیت ،قومیت و ملیت حال حاضر جامعه است.
1
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1. Economist
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استعداد در فراوانی

هرچــه کــه شــرکت در مشــکالت درگیــر باشــد بــاز هــم ایــن پیــام را بــه بیــرون
ارســال میکنــد کــه ســازمان بــه افــرادی کــه ذهــن بــازی دارنــد ،احتیــاج دارد و
هیاتمدیــره هــم بــرای داشــتن گســتره بیشــتری از تواناییهــا بایــد ایــن موضــوع
را قبــول کنــد .بنابرایــن آنهــا تــاش میکننــد تــا افــرادی نابغ ـهای را پیــدا کننــد
کــه بــا رویکــرد ســنتی پیــدا کــردن ایــن افــراد متفــاوت باشــد .بــه عبــارت دیگــر
آنهــا نیــاز دارنــد تــا بــه دنبــال افــرادی بگردنــد کــه تفکرهــای تثبیــت شــده در
سیســتم را بــه چالــش بکشــند .بنابرایــن شــرکتها بایــد نــگاه بســیار عمیقتــری
به افراد در مجموعه خودشان داشته باشند تا بتوانند این افراد را پیدا کنند.
تناقصــی کــه در ایــن نــوع نــگاه وجــود دارد ایــن اســت کــه افــراد نابغــه و
بااســتعداد کمیــاب نخواهــد بــود و شــما میتوانیــد در هــر لحظــه بــه آنها دسترســی
داشــته باشــید .مطالعاتــی توســط موسســة  Tomorrow’s Companyدربــاره
اســتعدادهای جهانــی در ســال  2009صــورت گرفتــه کــه در آن موسســه دولتــی
اســتعدادیابی انگلیــس 2و  BTحضــور داشــتند .در ایــن پژوهــش عنــوان میشــود
که:
«شــرایط رقابتــی بــازار امــروز مــا را مجبــور کــرده اســت کــه تــا

اســتعدادهایی کــه در سیســتم داریــم را حــد بیشــتر بهــرهوری از آنهــا

دریافــت کنیــم و تواناییهــای آنهــا را تقویــت کنیــم .تقویــت مهارتهــا

و تشــویق آنهــا بــرای داشــتن آفرینندگــی در محیــط کار از جملــه

آموزشهایــی اســت کــه باعــث ایجــاد فراوانــی در نابغههــای ســازمان

میشــود .منظــور مــا از فراوانــی در اســتعدادها ایــن نیســت کــه

کیفیــت آنهــا پاییــن میآیــد بلکــه تنــوع و چندمنظــوره کــردن

نیروهــای بااســتعداد سیســتم اســت کــه در بخشهــای مختلــف شــرکت
کارایــی خواهنــد داشــت .داشــتن ایــن نــگاه بــه ایــن منظــور اســت کــه

شــرکت تعــداد افــراد نابغــه بیشــتری در اختیــار داشــته باشــد تــا
بتواند مسیرهای بهتری را برای توسعه شرکت باز کند».

UK government Talent and Enterprise Taskforce

2.
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بازتعریف استعداد

عــدم اطمینانــی کــه ایــن روزهــا در محیــط اطــراف کســب و کارهــا وجــود دارد
باعــث شــده تــا نتــوان بــه خوبــی تغییــرات را پیشبینــی کــرد کــه ایــن مســئله بــه
عنــوان یــک عامــل مخــرب در شــرکتها مطــرح میشــود و در ســرعت حرکــت
آنهــا تاثیــر زیــادی دارد .بــه همیــن خاطــر بازنگــری در رهبــری سیســتم و
مهارتهــای تکنیکــی کــه بــرای موفقیــت نیــاز هســت ،جــزء اولویــت شــرکتها
قرار گرفته است.
در شــرکت اپــل ،از هــر کارمنــدی انتظــار مـیرود تــا آفرینندگــی داشــته باشــد
و تمرکــزش را بــر روی تولیــد محصــول موفــق بگــذارد .بــرای تولیــد یــک محصــول
پیشــگام در بــازار ،تیمهــای مختلفــی جــدا از هــم روی یــک محصــول کار میکننــد.
ایجــاد نــوآوری از طریــق ارزیابــی برابــر ایدههــا و فکرهــای ناگهانــی کــه بــه ذهــن
میرســد تشــویق میشــود .در حقیقــت آنهــا نــوآوری جســورانه و افزایــش میــزان
ریسکپذیری سیستم را باال میبرند.
شــرکت مــارس 1بازبینــی دوبــارهای روی اســتعدادهایی کــه بــرای تحقــق
برنامههــای توســعهای نیــاز دارد ،انجــام داد .آنهــا در شــش منطقــه بــه عملکــرد
عالــی و پتانســیل بــاال نیــاز دارنــد .در ســطح همکاریهــای فــردی ،شــرکت بــه
دنبــال افــرادی میشــود کــه در ســازگاری نتایــج و ایجــاد روابــط مشــارکتی حضــور
فعالــی داشــته باشــند .در ســطح مدیریتــی آنهــا بــه دنبــال کارکنــان جــذاب و افــراد
بااســتعداد میگردنــد و بــرای رده مدیــران باالیــی ســازمان ،توانایــی «تفکــر
پیشــرفته» 2و حرکــت بــه ســمت چالشهــای پیچیــده اضافــه میشــود .مدیــر
شرکت مارس اولویتهایش را این طور بیان میکند:
«مــا همچنــان بــر روی پیــدا کــردن ظرفیتهــای جدیــد کار میکنیــم.

بــا ایــن حــال مــا افــراد خوبــی در رده بــاالی مدیریتــی داریــم .آنهــا
تواناییهــای باالیــی در رابطــه بــا روابــط مشــارکتی دارنــد .آنهــا بــه

صــورت فــردی کاری را انجــام نمیدهنــد .آنهــا کامــا بــه صــورت تیمــی

کار میکننــد و بــه عنــوان رهبــران تیمهــا در دســترس هســتند .ایــن
1. Mars
2. Breakthrough thinking
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دسترسی نشاندهندة نوع حضور ما در محیط شرکت است».

شــرکتهای اپــل 3و مــارس متوجــه شــدند کــه آنهــا بایــد بــه دنبــال آنچــه کــه
نیــاز دارنــد تــا رشدشــان در بخشهــای مختلــف بــه بهتریــن وجــه ممکــن صــورت
بگیــرد ،بگردنــد .نتیجــه اینکــه آنهــا بــه دو توانایــی کامــا متفــاوت بــا عنوانهــای
مدیریــت و رهبــری نیــاز دارنــد .هــر دو ایــن شــرکتها بایــد اســتراتژی توســعه
اســتعدادها را در اطــراف ایــن جایگاههــا ایجــاد کننــد .شــرکت مــارس بــا انتخــاب
سیســتماتیک بــا رویکــرد مبتنــی بــر همــکاری بــرای توســعه تواناییهــا ایــن
ظرفیــت را ایجــاد کــرد .شــرکت اپــل هــم بــا انتخــاب پروسـههای مدیریــت فــردی
کــه بــر روی توســعه حرفــه ی آنهــا تاثیــر میگــذارد  ،تــاش کــرده تــا ظرفیتهــای
الزم را ایجــاد کنــد .در حقیقــت آن مدیــران بــا انجــام دادن وظایــف خــود در شــبکه
شــرکت و ارتقــاء تجربیاتشــان تــاش میکننــد تــا آمادگــی خــود را بــرای انجــام
پروژههای بزرگتر نشان دهند.
بــر اســاس تحقیقــات موسســه مکینســی تعــداد اندکــی از شــرکتها موفــق
شــدند تــا راههــای شــرکت اپــل و مــارس را طــی کننــد .آنهــا تــاش کردنــد تــا بــا
ایجــاد برنامههــای انگیزشــی و تعییــن هدفهــای مالــی ،شــرایط خاصــی را بــرای
جایگاههــای بــاالی ســازمان ایجــاد کننــد .امــا آنهــا هنــوز تعریــف مشــخص و
دقیقــی از برنامههــای اســتراتژیک شــرکت نداشــتند .ایمیلــی الوســون 4مدیــر ایــن
یگوید:
موسسه م 
«مــا خیلــی از شــرکتها را پیــدا کردیــم کــه بــه هیــچ عنــوان

نمیدانســتند کــه بــه دنبــال چــه چیــزی هســتند .اخیــرا مــن یــک
توگــوی مشــخص و تکــراری بــا شــرکتهای بینالمللــی داشــتم و
گف 

از برنامــه آنهــا بــرای حضــور در بازارهــای آســیایی پرســیدم .مــن از

آنهــا پرســیدم «بــرای توســعه بازارهایتــان بــه چــه عواملــی نیازمنــد

هســتید؟ آیــا شــما بــه افــراد زبــده در فــروش نیــاز داریــد یــا نیروهایی

کــه در زمینــه فنــی تخصــص باالیــی دارنــد؟» آنهــا جــواب ایــن ســوال

را نمیدانســتند .آنهــا فقــط میدانســتند کــه میخواهنــد 40درصــد

3. Apple
4. Emily Lawson
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از ســهم بــازار را بــهدســت آورنــد .مســئله بحرانــی در برنامهریــزی و

اســتراتژیهای شــرکت مشــخص میشــود کــه در آن اســتعدادهایی

کــه بــرای اجــرای برنامــه نیــاز هســت بایــد شناســایی شــود و اینکــه
چــه فضاهایــی از شــرکت ایــن کمبــود احســاس خواهــد شــد .معمــوال

ایــن شــرکتها از جایــی لطمــه میخورنــد کــه تصــوری از آن
نداشتند».

مصاحبهکننــدگان در ایــن کتــاب پیشــنهاد میکننــد کــه شــرکتها
بازتعریفــی از اســتعدادهای مــورد نیازشــان بــر اســاس ســه محور داشــته باشــند :اوال
اینکــه توانایــی حرکــت بــر روی مدلهــای مختلــف کس ـبوکار را داشــته باشــند.
ثانیــا ترکیــب مناســبی از مدیــران ارشــد ،رهبــران و متخصصــان فنی داشــته باشــند
و ثالثــا توانایــی مدیریــت کــردن تغییــر ســریع شــرایط محیــط کسـبوکار را داشــته
باشند.
شناسایی تواناییهای رهبری

موسســه تحقیقاتــی  BCGمعتقــد اســت کــه برخــی از شــرکتها در پذیــرش
مدلهــای رهبــری بــه انــدازه کافــی ســریع عمــل نمیکننــد .تــورس 1مدیرعامــل
این موسسه میگوید:
«مــا برنامههــا ،سیاســتها و عملیــات شــرکتهای جهانــی بــرای

توســعه تواناییهــای مدیرانشــان را مــورد بررســی قــرار دادیــم .آنچــه
کــه مــا پیداکردیــم بــه صــورت کلــی ایــن بــود کــه بیشــتر ایــن

رویکردهــای توســعهای بــه مدیــران در قــرن  20برمیگشــت و ایــن
موضــوع در مدیــران قــرن  21کمتــر حضــور داشــت .منظــور مــا ایــن

اســت کــه آنهــا ترجیــح میدهنــد کــه بیشــتر ثبــات داشــته باشــند

تــا اینکــه قدمــی بــرای جهانــی شــدن و توســعه فعالیتهــای شــرکت

بردارنــد .آنهــا حســابی بــر روی شــفافیت و پییگیــری خبرهــا در دنیــای
دیجیتــال بــاز نمیکننــد .آنهــا تمایــل دارنــد تــا تواناییهایشــان در
یــک مــدل کس ـبوکار یــا یــک فضــای جغرافیایــی مشــخص توســعه
1. Torres
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پیدا کند.

موسســه  BCGطرفــدار برنامــه «رهبــران ســازگار» هســتند .ایــن برنامــه چهــار
روش دارد:
پیــدا کــردن ابهامــات در محیــط کســب و کار :بــه طــور عمــده از طریــق
دیــدن دیدگاههــای متنــوع و بــه اشــتراک گذاشــتن وظایــف رهبــری توســط
افراد و یا گروهی از کارکنان برای راهنمایی درباره یک تصمیم مشخص
ایجــاد همدلــی :از طریــق ایجــاد یــک هــدف مشــترک و مدیریــت از طریــق
تاثیرگذاری
خــود اصالحگــری درون :قــرار دادن هــر فــرد یــا تیــم بــه صــورت آزمایشــی
زمانی که هنوز برروی اولویتهای شرکت تمرکز داریم.
لهــای برد-بــرد :از طریــق تمرکــز بــر روی ایجــاد موفقیــت
ایجــاد را هح 
پایــدار بــرای شــرکت و ســهامداران ،ســاختن یــک ســاختار همــکاری و اســتفاده
از قــدرت نــرم بــرای اطمینــان از اینکــه ســهامداران بــا شــرکت باقــی خواهنــد
ماند.
شــرکت مشــاوره رقیــب مکینســی روش دیگــری را انتخــاب کــرد .آنهــا بــه جای
اینکــه از مجموعــه مهارتهــای رهبــری حمایــت کننــد ،بــه ســمت ایــن موضــوع
حرکــت کردنــد کــه همــه عناصــر یــک شــرکت مهــم هســتند و بــه همــه آنهــا بایــد
پرداخت.
موسســه میکنســی از کمــک اگــون زحنــدر 3بــه عنــوان یــک مشــاور در زمینــه
شــرکتها کمــک گرفــت تــا مهارتهــای مــورد نیــاز مدیــران بــرای توســعه درآمــد
شــرکتها را شناســایی کنــد .در حقیقــت ایــن تحقیــق یــک آنالیــز آمــاری از رابطــه
بیــن کیفیــت مدیــران و افزایــش درآمــد شــرکت بــود کــه درآن بیــش از 5هــزار
مدیــر از  27شــرکت مطــرح دنیــا حضــور داشــتند .ایــن آنالیــز بــر اســاس هشــت
مقیاس طراحی شده توسط  Egonصورت گرفت.
ایــن مطالعــات در ســال  2011تاییــد کــرد کــه اهمیــت یــک رهبــر برجســته
خیلــی بیشــتر از یــک رهبــر خــوب اســت .بــا ایــن حــال ،مهمتریــن مهارتــی کــه
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2. adaptable leadership
3. Egon Zehnder
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یــک رهبــر بایــد داشــته باشــد بــه فعالیــت شــرکت برمیگــردد .ایــن مطالعــه نشــان
داد کــه «الگــوی اســتعدادها :رشــد بــاالی شــرکتها مجموع ـهای از شایســتگیها
اســت نســبت بــه شــرکتهای بــا عملیــات اجرایــی ضعیــف» امــا آنهــا اشــاره
میکننــد کــه داشــتن مدیــر خــوب بــه تنهایــی کافــی نیســت .شــرکتهای بــا
رشــد درآمــدی بــاال همبســتگی زیــادی بیــن تیــم مدیریتیشــان دارنــد ،در حالــی
کــه مدیــران بیمنطــق هیــچ نــوع همبســتگی ندارنــد .بعــد از بررســی تاثیــرات
مشــتری ،تحقیقــات نشــان میدهــد کــه هیــچ نــوع اســتانداردی راجــع بــه مهــارت
بــرای رســیدن بــه موفقیــت وجــود نــدارد .در عــوض ،شــرکت بــه «رهبــران
باهوش» 1نیاز دارد .همانطور که ایمیلی الوسون توضیح میدهد:
«زمانــی کــه میگوئیــم «باهــوش» منظــور مــا ایــن نیســت کــه
بیرحــم و خشــن باشــند .منظــور مــا ایــن اســت کــه آنهــا هــوش

باالیــی در عملیــات اجرایــی داشــته باشــند بــه طــوری کــه آنهــا از بقیه

اســتثناء شــود  .دو یــا ســه مهــارت رهبــری در مصاحبههــا و تحقیقــات

شناسایی شده باشد».

الوسون اضافه میکند:

«آن چیــزی کــه مــا پیــدا کردهایــم برخــاف چیــزی اســت کــه انتظــار

داشتیم و ما حرفهای دیگر را به مشتریانمان توصیه میکنیم».
عدم قطعیت و آشفتگی

هرچــه کــه مهارتهــای مدیــران در پیشــبرد اهــداف شــرکت کمــک زیــادی
کنــد ،مدیریــت عــدم اطمینــان یکــی از تواناییهــای بحرانــی بــرای مدیــران ارشــد
اجرایــی اســت کــه بایــد پاســخگوی تصمیمــات و پیادهســازی اســتراتژیهای
توسعه شرکت باشند.
2
موسســه مالــی و اعتبــاری اســتاندارد کــه در لنــدن فعالیــت میکنــد
برنامههــای توســعه توانایــی مدیــران و جانشــینیاش را کامــا تغییــر داده اســت.
آنهــا میخواهنــد کــه مدیرانشــان انعطافپذیرتــر باشــند و نســبت بــه شــرایط
1. spiky leaders
2. Standard Chartered
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پیچیــده بیــرون و اتفاقاتــی کــه میافتــد آمادگــی داشــته باشــند .برخــی اوقــات
تغییــرات ناگهانــی در سیاســت ،قانونگــذاری یــا مســائل اجتماعــی میتواننــد
شــرایط غیرقابــل پیشبینــی را ایجــاد کننــد و شــرکتها مجبــور میشــوند کــه
در ایــن حالــت طراحــی جدیــدی بــرای استراتژیهایشــان انجــام دهنــد .ایــن
تغییــرات موسســه اســتاندارد از ســال  2009تــا  2011بــه گونـهای انجــام شــد کــه
بیش از دوسوم مدیران با شرایط جدید توانستند خود را به روز کنند.
آنهــا فهمیدنــد کــه نمیتواننــد بــه تنهایــی یــک مــدل از رهبــران را بــه روز
کننــد زمانــی کــه کارمنــدان از 125ملیــت مختلــف هســتند و ســاختار مدیریتــی
آنهــا بــر اســاس فرهنــگ و راهحلهایــی کــه در هــر منطقــه ارائــه میدهنــد
متفاوت است .سیمون ال 3مدیر برنامههای توسعهای این بانک میگوید:
«شــما بایــد نــگاه کنیــد کــه آیــا اندیشــه مدیریتــی و رهبــری غــرب در
منطقههایــی همچــون خاورمیانــه کار میکنــد .مــا چــه کاری را بایــد

بــرای ســاختن مدیریــت در محتــوای موجــود در آن منطقــه انجــام
دهیم؟»

همچنین هتر وارد 4مدیر برنامه جانشینی اضافه میکند که:

«مدیــر وظیفــه توزیــع کارهــا در اطــراف یــک کسـبوکار را دارد و ایــن

یک پروسه مشارکتی است».

ایــن بانــک محــدوده جامعــی از برنامههایــی کــه در هــر منطقــه میتوانــد اجــرا
شــود تهیــه کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن مدلهــا کــه همــه مدیــران را شــامل
میشد مربوط به زمان آشفتگی بود .الن توضیح میدهد:
«مدیــران مــا نیــاز دارنــد تــا بــه راحتــی شــرایط آینــده را پیشبینــی
و نحــوه مواجــه شــدن بــا تغییــرات را بیاموزنــد .ایــن مــدل ایــن مهارت

رهبــری را کــه بــه چنیــن شــرایطی نیــاز دارد پوشــش میدهــد .آنهــا
نیــاز دارنــد تــا بــر روی کارکنــان و شــرایط محیطــی تمرکــز کننــد.
درگیــری کارکنــان در مشــکالت و قــدرت دادن بــه آنهــا بــرای حــل آن

از جملــه مســائلی اســت کــه بایــد از ســوی مدیــران مــا مــورد توجــه
3. Simon Lau
4. Heather Ward
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قرار گیرد».

روش معمولــی آمــوزش مدیــران بــر اســاس آنچــه کــه در محیــط کارشــان اتفاق
میافتــد صــورت میگیــرد .همــه مدیــران مربیگــری فــرد بــه فــرد یــک تیــم و
حمایــت کــردن از آنهــا را برعهــده دارنــد و هدایــت نهایــی آنهــا قــرار اســت کــه
توسط مدیر صورت گیرد.
شــرکت  Tata Chemicalsبــه عنــوان یکــی از شــرکتهای جهانــی در زمینــه
مــواد شــیمیایی کــه در هنــد واقــع شــده اســت متوجــه شــد کــه انگیــزه کارمنــدان
در مناطــق مختلفــی از آســیا بــه شــدت آســیب دیــده اســت .زیــرا آنهــا نمیتواننــد
بــه راحتــی در زمانــی کــه بــا دادههــای متناقــص و مبهــم روبـهرو میشــوند تصمیــم
بگیرنــد .برخــی اوقــات ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه شــرکت را تــرک کننــد.
کمــک کــردن بــه ایــن نیروهــا بــرای مواجــه شــدن بــا ایــن شــرایط خــود یــک
نقطــه بحرانــی اســت Budaraju Sudhakar .مدیــر منابــع انســانی ایــن شــرکت
توضیح میدهد:
«زمانــی کــه مــا نیروهــای جــوان را در موقعیتهــای چالــش برانگیــز

قــرار میدهیــم ،توانایــی مدیریــت آشــفتگی ذهنــی و اضطــراب آنهــا
در موقعیتهــای مختلــف بــه عنــوان یکــی از موضوعــات اصلــی مطــرح

میشــود .مــا زمــان زیــادی را بــرای ســاختن ایــن توانایــی صــرف

میکنیــم .توســعه توانایــی هــوش هیجانــی یکــی از اولویتهــای مــا
در این شرکت است».

معمــوال شــرکتها بــه مدیــران جوانتــر کمــک میکننــد تــا اهــداف
واقعیتــری را انتخــاب کننــد و تواناییهایشــان را دربــاره «توجــه ،فروتنــی و احتــرام»
در موقعیتهــای نامطمئــن و ســخت کار توســعهدهنــد .همچنیــن شــرکت بــا
مدیــران ارشــد ســازمان بــرای «ایجــاد یــک ذهنیــت پرورشیافتــه در ســازمان» کار
یکنند.
م 
تمرکز بر روی کارکنان نه تواناییهایشان

زمانــی کــه نیازهــای مدیــران غیــر شــفاف باشــد یــا در رونــد تغییــر قــرار داشــته
باشــد ،اســتراتژیهای اســتعدادیابی شــرکت موفقیتآمیــز نخواهــد بــود .همچنیــن
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در فضایــی کــه بســیاری از نشــانههای یــک مدیــر برجســته از ســاختارهای قبلــی
بیــرون آیــد ،ایــن نــوع برنامهریزیهــا جــواب نخواهــد داد .در حقیقــت مــا در ایــن
برنامههــا بایــد بــه ویژگیهــای اساســی یــک مدیــر توجــه کنیــم تــا ایــن افــراد
بلندپــرواز بتواننــد بــا شــرایط نامطمئــن و تغییــرات روب ـهرو شــوند .آنهــا معمــوال
ویژگیهایــی همچــون خودآگاهــی ،انعطافپذیــری و توانایــی یادگیــری را
بهصورت دائمی دارند.
بــرای مثــال آیــن پرمــن 1مدیــر اجرایــی موسســه تبلیغاتــی 2AMVمعتقــد اســت
کــه تعهــدات فــردی یکــی از مهمتریــن ویژگیهایــی اســت کــه هــر کارمنــد بایــد
داشته باشد .او میگوید:
«شــما افــراد را بــا گرایشهــای مختلــف اســتخدام میکنیــد و آنهــا را

آمــوزش میدهیــد .ایــن یــک قانــون قدیمــی اســت کــه تعریــف از

عملیــات اجرایــی «توانایــی بــه اضافــه تعهــد» اســت و شــما تنهــا در
زمینــه تواناییهــا بــه کارکنانتــان آمــوزش میدهیــد .مــا بــه درجــه

ای ازتعهــد و حضــور آن در محیــط کار نیازمندیــم .زمانــی کــه مــا بــه

دنبــال توســعه تواناییهــا بــه صــورت برابــر هســتیم ،تنهــا عاملــی کــه

باعــث ایجــاد تفــاوت بیــن افــراد میشــود ،درجــه آنهــا بــه تعهــدات
درون شرکت است».

ماریلــه و ماکــر 3مدیــران بخــش منابــع انســانی شــرکت رندســتاد هــم بــه چنین
نتیجــه ای رســیدهاند .اینکــه مدیــران یــا کارشناســان نابغــه ،کدامیــک در اولویــت
شــرکت قــرار دارنــد( .بــه عنــوان یــک نتیجــه پیچیدگــی قانــون کار و شــرایط
متفــاوت بــازار کار) شــرکت در ایــن مواقــع روی ســه بخــش شــخصیتی هــر فــرد
متمرکز میشود:
«زمانــی کــه مــن دربــاره اســتعدادها فکــر میکنــم بــه ســه دســته
میرســم .اول اینکــه مــن دربــاره نــوع حرکــت کــردن آنهــا فکــر

میکنــم .اینکــه هــر فــرد چطــور عمــل میکنــد و چــه میــزان

مهارتهــای انرژیزایــی دارد تــا ســایر افــراد بــرای حرکــت بیشــتر
1. Ian Parman
2. Abbott Mead Vickers
3. Marielle de Macker
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ترغیــب کنــد.دوم اینکــه مــن در مــورد قضــاوت کــردن فکــر میکنــم.

دنیــا دیگــر ســیاه و ســفید نیســت .شــما بایــد تصمیمهایــی را بگیریــد

کــه اســاس آنهــا هنــوز کامــل نشــده و یــا اطالعــات متناقصی در دســت

شــما اســت .شــما بــه تخصــص و تجربــه نیــاز داریــد .هــوش و توســعه
حــس یکپارچگــی هــم از جملــه مــواردی اســت کــه میتوانــد بــه شــما
کمــک کند.ســوم اینکــه مــن دربــاره شــجاعت فکــر میکنــم .شــما

نیــاز داریــد تــا مقامی را بــهدســت آوریــد و از آن دفــاع کنیــد .کارکنان

بــه دنبــال کســی راه میافتنــد کــه بخواهــد آنهــا را رهبــری کننــد.

مــردم بــه رهبــر نیــاز دارنــد .تــو بــه شــجاعت نیــاز داری تــا بــرای
اعتقــادت بایســتی و بــرای شــرکت و کارکنانــی کــه بــرای تــو کار

میکنند رهبری کنی».

امیلی الوسون 1مدیر عامل  Mckinseyهم این حرفها را تایید میکند:

تحقیقــات مــا نشــان میدهــد کــه بیشــتر شــرکتها روی ویژگیهــای
مشــترکی بــرای پیــدا کــردن مدیــر ارشــد تمرکــز دارنــد .آنهــا فقــط به

زبانهــای مختلفــی آن را بیــان میکننــد .مــن میتوانــم بــه جــرات
بگویــم کــه بیشــتر شــرکتها بــرای پیــدا کــردن ویژگیهــای فــرد

مــورد دلخواهشــان ســرمایهگذاری نمیکننــد .مــن فکــر میکنــم

کــه شــرکتها بایــد در ایــن بــاره ســرمایهگذاری کننــد تــا بداننــد بــه
چــه فــردی و بــا چــه مشــخصاتی نیازمنــد هســتند .مــن فکــر میکنــم

کــه مــا بایــد پــول بیشــتری بــرای داشــتن یــک کارمنــد قدرتمنــد بــا

ارزشهــای واقعــی پیــدا کنیــم کــه بــرای بازارهــای مختلفــی کــه

میخواهیــم حضــور داشــته باشــیم بتوانیــم برنامهریــزی داشــته

باشــیم .چــه چیزهایــی در یــک فارغالتحصیــل چینــی وجــود دارد کــه
در یک مدیر ارشد اجرایی در دوسلدولف آلمان وجود ندارد؟

استفاده از استعدادها در همه بخشهای یک کسب و کار

قــرار دادن افــراد بااســتعداد در بخشهــای مختلــف یــک شــرکت بــرای کســب
1. Emily Lawson

تجربــه ،یــک مســئله بحرانــی بــرای شــرکتهای بینالمللــی اســت زیــرا عــاوه بــر
مفیــد بــودن آنهــا در موقعیــت ،مســئله گســترش تواناییهــا و تاثیرگــذاری ایــن
افــراد هــم مطــرح اســت و اینکــه ســازمان مطمئــن شــود کــه آنهــا میتواننــد
تجربیات مختلفی را در محیطهای گوناگون بهدست آورند.
گــزارش ســال  2010موسســة -2 PWHCکــه یکــی از برتریــن شــرکتهای
بینالمللــی در ارائــه خدمــات اســت -مهمتریــن مســئله هــر شــرکت را قــرار دادن
افــراد بااســتعداد در بخشهــای مختلــف شــرکت عنــوان میکنــد .همانطــور کــه
ایــن روزهــا ارتباطــات شــرکتها از طریــق شــبکههای مجــازی راحتتــر شــده
است:
«یــک انفجــار حرکتــی در بازارهــای نوظهــور ایجــاد کــرده و ایــن امــر

شــرکت را موظــف کــرده تــا افــراد بــا اســتعدادش را در بخشهــای

مختلــف حرکــت دهــد و بــه دنبــال پیــدا کــردن نابغههــا در سراســر
جهان باشد».

بــر اســاس اطالعــات مختلفــی کــه در گــزارش موسســه آمــده تعــداد وظیفههای
بینالمللــی شــرکتها بــه 25درصــد در ســال  1998تــا  2009رســیده اســت و
پیشبینــی میشــود کــه تــا ســال  2020ایــن رقــم بــه بیــش از 50درصــد برســد.
بنابرایــن نابغههــای سیســتم بایــد ســریعتر ،کوتــاه مــدت و وظایــف مربــوط بــه
رفــت و آمــد بــه بخشهــای مختلــف را بــه خوبــی انجــام دهنــد .ایــن تحقیــق
همچنیــن اصــرار دارد کــه اهمیــت بازارهــای نوظهــور را بــه شــرکتها اعــام کنیــم
و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کارمنــدان متخصــص ایــن مناطــق بتواننــد بــا
اســتعدادهایی کــه از خودشــان بــروز میدهنــد فضــای بیشــتری را بــرای کار کــردن
مهیا کنند.
شــرکت مــارس اســتعدادهایش را در چالشهایــی کــه ایجــاد شــده بــه کار
میگیــرد .آنهــا مععمــوال بهتریــن عملیــات اجرایــی مدیرانشــان را در مناطــق
مربــوط بــه بازارهــای نوظهــور دریافــت میکننــد و بعــد از آن بــه بخشهــای
دیگــر منتقــل میشــوند .در حقیقــت شــرکتها متوجــه میشــوند کــه اگــر یــک
بخــش بــا ســرعت باالیــی رشــد و توســعه پیــدا کنــد تفاوتهــای زیــادی بیــن
2. Price Water House Cooper
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بخشهــا ایجــاد خواهــد شــد و بــه طبــع مشــکالت زیــادی را بــرای ســاختار شــرکت
ایجــاد خواهــد کــرد .بــه خاطــر همیــن آنهــا ترجیــح میدهنــد کــه نیروهــای بــا
استعدادشــان را در فضاهــای دیگــر هــم امتحــان کننــد .در ایــن مواقــع برنامهریــزی
دربــاره نیروهــای اســتراتژیک بســیار اهمیــت پیــدا میکنــد و آنهــا از ایــن طریــق
متوجــه میشــوند کــه افــراد نابغــه بــه درســتی در بخشهایــی کــه بــا ســرعت در
حــال پیشــرفت هســتند قــرار گرفتهانــد .آنهــا متوجــه شــدند که مدیــران بااســتعداد
در مراکــز رشــد شــرکت بــه تجربههــای بینالمللــی بیشــتری نیــاز دارنــد .در
حقیقــت آنهــا بــه نقطهگــذاری و توســعه اســتعدادهای شــرکت در آن محــل نیــاز
دارند .مدیر شرکت مارس میگوید:
«مــا تصمیــم گرفتیــم تــا از پرداخــت برابــر بــه هــر نقــش و هــر برنامــه

جانشــینی خــودداری کنیــم .طبــق محاســباتی کــه مــا کردهایــم ،مــا در
گذشــته بــرای هــر فــرد  30ثانیــه وقــت گذاشــتهایم .اولویــت جدیــد مــا

در بررس ـیهای تــازه ایــن اســت کــه افــراد مفیــد را انتخــاب کنیــم و
اطالعــات دقیــق و عمیقتــری راجــع بــه آنهــا بــهدســت آوریــم تــا

بتوانیــم تواناییهــای آنهــا را ســاپورت کنیــم .حرکــت کــردن در
بخشهــای مختلــف ســازمان یــک چالــش کامــا جــدی اســت .زمانــی

کــه بــه راه خودمــان نــگاه میکنیــم متوجــه میشــوم کــه مــا در
راســتای حرکتهــای بینالمللــی ســرمایهگذاری کردیــم .مــا متوجــه

شــدیم کــه اکثریــت افــراد نابغــه در بازارهــای رشــد یافتــه حضــور

دارنــد .مــا میخواهیــم بــا برنامهریــزی تعادلــی بخشهــای مختلفــی
در بازارهای در حال توسعهایجاد کنیم».

شــرکت  IBMکــه در زمینــه فناوریهــای جدیــد در بخــش یارانــه کار میکنــد
تصمیــم میگیــرد تــا بــر روی کارمنــدان جدیــدی کــه از بازارهــای نوظهــور پیــدا
کــرده اســت تمرکــز کنــد تــا اینکــه وظایــف مدیــران ارشــد را درگیــر وظایــف
بینالمللــی کنــد .ایــن وظایــف هزینههــای زیــادی را بــه شــرکت تحمیــل میکنــد،
امــا تنهــا تعــداد محــدودی از مدیــران فرصــت بــهدســت آوردن ایــن جایــگاه را
دارنــد .در حــال حاضــر شــرکت بــرای مدیــران جوانتــر برنامههایــی بــرای ایجــاد
تجربه دارند که میتوانند آن را در بازارهای جهانی بیاموزند.
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هــدف شــرکت  IBMایــن اســت کــه یــک شــرکت جهانــی باشــد ،نــه اینکــه یــک
شــرکت آمریکایــی باشــد کــه در صنعــت خــودش پیشــرو اســت .روبیــن اولنــر 1قائــم
مقــام مدیراجرایــی ایــن شــرکت هدفهــای جدیــدی را در نظــر گرفتــه و آنهــا را
نگونه توضیح میدهد:
ای 
«مــا نیــاز داریــم تــا بــا مدیــران ارشــد بازارهــای نوظهــور بیشــتر کار

کنیــم و آنهــا را وارد هســته اصلــی مدیریــت شــرکت کنیــم زیــرا مــا

اعتقــاد داریــم کــه مدیــران اصلــی مــا بایــد از تمامــی ملیتهــا باشــند

و توانایــی انجــام فعالیــت شــرکت در هــر مــکان و هــر بــازاری را داشــته

باشــند و متوجــه شــوند کــه چطــور میتواننــد اهــداف شــرکت را در
 170کشور دنیا اجرا کنند».

در ســال تقریبــا حــدود  500نفــر از مدیــران بازارهــای نوظهــور در غالــب
مهــای  8تــا  15نفــره بــه صــورت یــک ماهــه بــه سراســر جهــان ســفر میکننــد
تی 
تــا بــر روی پروژههــای شــرکت کار کننــد .هــر تیمــی طــوری طراحــی شــده کــه
حداقــل از  10ملیــت مختلــف در آن حضــور دارنــد .آنهــا بــه صــورت فشــرده ســه
مــاه تحــت آموزشهــای گوناگونــی از جملــه ســاختن تیــم مجــازی ،اقتصــاد
جهانــی ،مدیریــت جهانــی ،تابعیــت شــرکتی و بــه خصــوص توســعه بــازار در جایــی
که ماموریت پیدا کردهاند ،قرار میگیرند.
ولینــر معتقــد اســت کــه آموزشهــای قبــل از ماموریــت باعــث میشــود تــا
آنهــا بــه راحتــی بتواننــد در ماموریتــی کــه بــه آنهــا ســپرده شــده موفــق شــوند.
اعضــای ایــن تیمهــا روی مســائل مختلفــی کار میکننــد .آنهــا راههــای حمایــت
مدیــر ارشــد ســازمان بــرای پیادهســازی سیاســتهای منابــع انســانی را همــواره
میکننــد یــا دربــاره سیســتم جدیــد ارتبــاط بــا مشــتری  CRMایدههایــی را مطــرح
میکننــد .مســوالن شــرکت  IBMتمایلــی بــه آمــوزش روشهــای دنیــای غــرب بــه
اعضــای تیــم ندارنــد تــا از ایــن طریــق بــه آنهــا فرصــت تجربــه مدیریــت در ســطح
جهانــی در مناطــق مختلــف و بــا فرهنگهــای گوناگــون را بدهنــد .ولینــر معتقــد
اســت کــه ایــن نــوع برنامهریــزی باعــث میشــود تــا مدیــران جــوان تجربــه
بیشتری برای کار کردن در سطح جهان بهدست آورند:
1. Robin Willner
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«آنهــا یــاد میگیرنــد کــه چطــور مدیریــت کننــد و کار تیمــی را بــا
توجــه بــه تفــاوت فرهنگهــا جلــو ببرنــد .ایــن تنــوع باعــث میشــود

تــا آنهــا گــوش دادن و فکــر کــردن را یــاد بگیرنــد و اینکــه چطــور

میتواننــد در هــر جایــی یــک کسـبوکار را راهانــدازی کننــد .همچنین
آنها مطالب زیادی راجع به خودشان یاد میگیرند».

شرکتهای Procter & gamble

ایــن دو یکــی از شــرکتهای مشــهور در زمینــه توزیــع کاالهــای مصرفــی
هســتند و نمونــه کالســیکی از شــرکتهایی کــه رویکــرد جــذب و اســتخدام افــراد
بااســتعداد را دارد هســت .آنهــا نمونــه واقعــی «گهــواره تــا گــور» 1هســتند .بیــش از
دو ســوم مدیــران ایــن شــرکت از دانشــگاه فارغالتحصیــل شــدهاند و در طــول
ســال 600هــزار نفــر متقاضــی جهانــی بــرای کار در ایــن شــرکت وجــود دارد  -کــه
تنهــا دوهــزار و 700نفــر میتواننــد اســتخدام شــوند -آنهــا تاکیــد زیــادی روی
فرصتهــای بــه منظــور توســعه بلنــد مــدت اســتعدادها اســت دارنــد .وبســایت
این شرکت هدف خود را از استخدام افراد اینگونه توضیح میدهد:
«موفقیــت ما بــه اســتعدادهایی کــه در ســازمان هســتند ،بســتگی دارد.

مــا آنهــا را بــا مدیریــت و ایجــاد نظــم ســاختیم و توســط مدیــر ارشــد
اجرایی و اعضای هیاتمدیره هدایت میشوند».

شــرکتهای  Procter & gambleیــک سیســتم دقیــق اداری ایجــاد کــرد و
فرآینــد توســعه تواناییهــا را در درون شــرکت اســتارت زد .برایــن اســاس مدیــر
اســتعدادهای درخشــان اســتراتژی توســعه خــود را بــر روی بازارهــای نوظهــوری
همچــون چیــن ،هنــد ،آمریــکای التیــن ،خاورمیانــه و اروپــای شــرقی قــرار داد .آنهــا
شــبکهای جهانــی از اســتعدادها را ایجــاد کردنــد کــه بــه مدیــران ارشــد ســازمان
کمــک میکردنــد امــا بــا ایــن حــال در منطقــه خودشــان مســتقر بودنــد .اســتخدام
و ارتقــاء جــزء مســئولیتهای مدیــر منطقــهای محســوب میشــود امــا
چشماندازهای بالقوه و تقسیم وظایف از طریق دفتر مرکزی صورت میگیرد.
1. cradle-to-grave
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در اســتخدامهای جدیــد تمایــل شــرکت بــه اســتعدادهای محلــی اســت .بــرای
مثــال مدیــر منطقــهای چیــن ،افــرادی کــه درآن محــل هســتند را اســتخدام
میکنــد .زمانــی کــه نقشهــای مدیریتــی از ســوی مهاجریــن و یــا از طــرف
کشــورهای دیگــر پــر میشــد گذشــته اســت .درحــال حاضــر افــراد محلــی کــه
اســتخدام شــدهاند بــه چش ـماندازهای توســعهای شــرکت توجــه ویــژهای دارنــد و
از طــرف دیگــر آنهــا میخواهنــد کــه در جایــگاه یــک مدیــر در بــازار قــرار گیرنــد.
البتــه همانطــور کــه میدانیــد تقســیم وظایــف و موقیتهــای رده بــاالی سیســتم
به وسیله بخش منابع انسانی و تیم اجرایی شرکت صورت میگیرد.
تاکیــد بــر اســتخدام افــراد محلــی باعــث میشــود تــا تعــداد دسترســی بــه
افــراد بااســتعداد بیشــتر شــود .مخصوصــا بــرای ردههــای بــاالی ســازمانی300 .مدیر
ارشــد منطق ـهای یــا مدیــر بخــش از 36کشــور حضــور دارنــد کــه 50درصــد آنهــا
خــارج از ایــاالت متحــده آمریــکا زندگــی میکننــد40 .نفــر از مدیــران ارشــد
ســازمان از 12کشــور مختلــف هســتند کــه بیــش از 45درصــد آنهــا خــارج از ایــاالت
متحده آمریکا فعالیت دارند.
کارمندانــی کــه اســتعداد باالیــی دارنــد ،در نقشهــای اســتراتژیک قــرار
میدهنــد تــا آنهــا را بــرای چالشهــای بزرگتــری همچــون انــدازه کســبوکار و
حــل کــردن پیچیدگیهــای بــازار آمادگــی بیشــتری داشــته باشــند .مقــام مدیریــت
در دفتــر مرکــزی و یــا کشــورهای مختلــف بــرای تازهکارهــا و بــا تجربههــا مهیــا
اســت و همــه میتواننــد بــه آن دســت یابنــد .مثــا جایــگاه مدیــر منطقـهای تایــوان
بــه عنــوان یــک کشــور کوچــک در نــگاه هیاتمدیــره بــه عنــوان یــک آزمایــش
بــرای افــرادی کــه در ایــن ســمت قــرار میگیرنــد ،مطــرح میشــود .انجــام وظیفــه
در ایــن ســمت میتوانــد آنهــا را بــرای گرفتــن مســئولیت کشــورهای بزرگتــری
همچــون ایتالیــا و یــا برزیــل آمــاده کنــد .و حتــی آنهــا میتواننــد در ردههــای
باالیــی بــرای مدیریــت کشــورهای مهمتــری همچــون شــرق اروپــا و یــا انگلیــس
قــرار بگیرنــد .و افــرادی کــه در ایــن ســمتها هــم تجربــه موفقــی داشــته باشــند
میتواننــد خودشــان را بــه عنــوان یکــی از گزینههــای مدیــر اجرایــی شــرکت
معرفی کنند.
شــرکت  P&Gبــه کارکنــان اش سیســتمهای آموزشــی ســنتی و برنامههــای
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توســعه اســتعدادها را پیشــنهاد میکنــد و حتــی مدیــران خــود را مجــاب میکنــد
تــا در برنامههــای آموزشــی مجموعــه حضــور داشــته باشــند .زیــرا آنهــا میتواننــد
بــا توســعه تواناییهایشــان در موقعیتهــای بحرانــی از مربیــان و اعضــای تیــم
شــان بــرای حــل مســئله کمــک بگیرنــد .در یــک بــازار معمولــی ،مدیــران بــا چنــد
برنــد مختلــف در بــازه زمانــی مشــخصی کار میکننــد و یــک مدیــر مالــی بــه
وظایــف مختلفــی اعــم از تجزیــه و تحلیــل مالــی خزانــهداری تــا حسابرســی بــه
اسناد ثبت شده در حسابداری خواهد پرداخت.
بیشــتر مدیــران بااســتعداد ســازمان در بخشهــای مهمــی کــه وظیفههــای
چندمنظــوره دارد یــا پروژههــای تیمــی مربــوط بــه زمانهــای مختلــف را مشــارکت
میکننــد .پس ـتهای جدیــد و مشــارکت نیــروی کار در موقعیتهــای ناشــناخته از
جملــه مــواردی اســت کــه از کارکنــان انتظــار مـیرود و آنهــا بــا عملکردشــان نشــان
میدهند که آیا شایسته موقعیتهای جدید هستند یا نه؟
تمامــی 135هــزار کارمنــد و موقعیتهایــی کــه در شــرکت دارنــد در سیســتم
مدیریــت اســتعدادیابی شــرکت بــر اســاس تواناییهایــی کــه دارنــد تطبیــق داده
میشــوند .امــا اولویــت ایــن کار بــه مدیــران میانــی و ارشــد ســازمان برمیگــردد.
بــه عبارتــی 13هــزار کارمنــد مدیــر در اولویــت مکانیســم اســتعدادیابی شــرکت قرار
دارنــد .در ایــن حالــت سیســتم شــروع بــه جم ـعآوری اطالعــات از طریــق برنامــه
جانشــینی ،وظایــف شــغلی و تاریخچــه حرفــهای و تواناییهایــش میپــردازد.
تحصیــات و میــزان روابــط اجتماعــی در ســطح دیگــری مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .از اینجــا باالتریــن اســتعدادها و نیازهایــی کــه بــرای توســعه تواناییهایــش
مـیرود شناســایی میشــود .انجــام ایــن کارهــا باعــث میشــود تــا افــراد بااســتعداد
در سیســتم شناســایی شــوند و از ایــن طریــق سیســتم خــود را بــرای یافتن اســتعداد
برای مسئولیتهای جدید بی نیاز میکند.
بــرای حفــظ ایــن سیســتم ،شــرکت P&Gموسسـهای را ایجــاد کــرده کــه در آن
پروســه خاصــی در یــک کشــور ،یــا بخــش و یــا هــر کســب و کاری پیادهســازی
میشــود و در آن بــه دنبــال کشــف اســتعدادها و توســعه آنهــا اقــدام و ســعی در
اســتخدام آنهــا میشــود .بــه عنــوان مثــال اگــر شــرکت در جایگاههــای مختلــف
نیــاز بــه نیــرو داشــته باشــد برنامههــای مختلفــی را بــرای اســتخدام و ارتقــاء
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سیســتمی در نظــر خواهــد گرفــت .تصمیمگیــری در ایــن بــاره بــه برنامــه
استعدادیابی سیستم و بخش منابع انسانی سیستم برمیگردد.
ایــن پروســه در شــرکت  P&Gبــه خوبــی تاســیس شــده اســت امــا مدیرانــی کــه
بایــد آن را اجــرا کننــد ،تمرکــز خــود را بــر روی تغییــر سیســتم و افزایــش بهــرهوری
از نیروهــای تــازه و زنــان گذاشــتهاند( .بــرای مطالعــه بیشــتر بــه فصــل  4مراجعــه
کنید).
ســونالی ریچاردهــاری 1مدیــر بخــش منابــع انســانی شــرکت  P&Gدر ایــن بــاره
توضیح میدهد که:
«ســناریویی کــه در حــال حاضــر بــه ســرعت نیــروی بیشــتری میگیــرد

ل اصلــی بــرای شــکل دادن بــه فضــای
ایــن اســت کــه ســه راهحــ 

مدیریــت اســتعدادهای سیســتم وجــود دارد :یکــی اینکــه همــه مدیران
بپذیرنــد کــه از سیســتمهای ســنتی خــود بــرای بررســی فعالیــت
کارکنــان فاصلــه بگیرنــد و بیشــتر از طریــق فرآیندهــای اجتماعــی ایــن

کار را انجــام دهنــد .دوم اینکــه از تکنولوژیهــای جدیــد در تمامــی

بخشهــای مربــوط بــه ارزیابــی کارایــی هــر فــرد اســتفاده شــود .در
آخــر اســتفاده از راههــای مختلــف بــرای پیشــبرد اهــداف اســتعدادیابی

در سیستم».

پیــدا کــردن افــراد بااســتعداد بــه درک اســتفاده از روشهــای معمــول و یــا
فرآیندهــای اجتماعــی نیازمنــد اســت .در روشهــای ســنتی آنهــا بــر اســاس یــک
ســاختار تعییــن شــده بــه آنالیــز سیســتم میپردازنــد و بــرای آنهــا اولویــت و نتیجــه
بــهدســت آمــده مهمتــر اســت تــا شناســایی تواناییهــا و اســتعدادهای هــر فــرد.
در ســاختار فرمولــه شــده ،یــک راه بــرای همــه رویکردهــا ارجحیــت پیــدا میکنــد.
امــا امــروزه ،ایــن روش قابــل اســتفاده نیســت .امــروز مــا نیــاز داریــم تــا هدفهــای
بیشــتری را بیــن کارکنــان تعییــن کنیــم تــا هــر کــس بــر اســاس تواناییهایــی کــه
دارد در رســیدن بــه آن اهــداف کمــک کنــد و از انتخــاب یــک قالــب خــاص بــرای
یک بخش خودداری کنیم.
نتیجــه بــرای هــر فــرد یــا مدیــری مهــم اســت امــا اینکــه چطــور ایــن نتایــج بــه
1. Sonali Roychowdhury
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دســت آمدهانــد هــم مهــم اســت .بــه خاطــر همیــن اســت کــه مــن فکــر میکنــم
مدیریــت افــراد بــا اســتعداد یــا اســتعدادیابی در سیســتم یــک فرآینــد اجتماعــی اســت
تــا یــک ســاختار از پیــش تعیین شــده .در آینده شــاهد وجــوه متفاوتی از اســتعدادیابی
در شــرکتها خواهیــم بــود .اســتفاده از روش اجتماعــی و بررســی فرآینــد باعــث
میشــود تــا افــرادی کــه در نتیجهگیــری سیســتم دیــده نمیشــوند و استعدادهایشــان
بروز پیدا نمیکند ،توسط مدیران ارشد مورد ارزیابی قرار گیرند.
افــرادی کــه بحــث اســتعدادیابی را در شــرکت پیگیــری میکننــد معمــول از
مدیــران ارشــد  ،مربیــان ،مشــاهده مدیــران از عملکــرد فــردی هــر کارمنــد در انجــام
ل (جلســه ،تعامــل مدیــران ،تجربههــای هــر فــرد) از اینکــه
وظایــف یــا ارائــه راهحـ 
نتیجــه چگونــه و چطــور بــه دســت میآیــد (نتیج ـهای کــه بــهدســت میآیــد بــر
روی مهارتهــا ،تعامــل بیــن همــکاران ،همــکاری بــا فرهنگهــای مختلــف ،هــوش
اجتماعی ،توانایی انجام کار با شبکههای اجتماعی و غیره).
ایــن فرآینــد منجــر میشــود تــا ارزیابــی عملــی از پتانســیلها و نقشــی کــه
هــر فــرد بــرای آن مناســب اســت تشــخیص داده شــود .ایــن نتیجهگیــری برنامــه
اســتعدادیابی را عملیاتــی میکنــد و مهارتیابــی در ســازمان پیادهســازی
میشود.

نتیج هگیری

در دهــة گذشــته برنامــه اســتعدادیابی شــرکت تنهــا مختــص بــه گــروه کوچکــی
از افــراد بلنــد پــرواز بــود کــه میخواســتند بــه عنــوان جانشــین مدیــر ارشــد اجرایی
شــرکت قــرار گیرنــد .ایــن نــوع برنامهریــزی زمانــی موفقیتآمیــز بــود کــه شــرایط
کســبوکار نســبتا پایــدار باشــد و شــرکتها بــه اســتراتژیها و تواناییهایشــان
برای اجرای برنامههای در نظر گرفته شده اعتماد متقابل داشته باشند.
منفعــت ایجــاد بخــش منابــع انســانی در شــرکتها ایــن بــود کــه بــه ثبــات در
پیشــرفت شــرکت کمــک میکــرد و فضــا و چگونگــی ورود افــراد نابغــه در طــول
فرآینــد انجــام یــک پــروژه را مشــخص میکــرد .یکــی از علتهــای اساســی ایجــاد
ایــن بخــش ایــن بــود کــه بــه جــای اینکــه تمامــی منابــع شــرکت را از لحــاظ انرژی
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و زمــان در عملیــات اجرایــی و پیادهســازی یــک پــروژه صــرف کنــد ،بــه ایــن
بپردازنــد کــه آیــا ایــن پــروژه همچنــان در راســتای برنامههــای آینــده شــرکت قــرار
دارد یا نه؟
شــرکتها در شــرایط رقابتــی و یــا نامطمئــن ،بازنگری بــر روی برنامه اســتعدادیابی
خــود انجــام میدهنــد .البتــه ایــن بازنگــری بــه منظــور برچیــدن ایــن برنامــه نیســت،
بلکــه آنهــا بــه ایــن مســئله میپردازنــد کــه چطــور میتواننــد برنامــه اســتعدادیابی
خود را منعطفتر کنند تا با تغییر شرایط خود را به راحتی وفق دهد.
آنهــا نیازهــای نیــروی انســانی خــود را بــر اســاس اولویتهــای برنامههــای توســعه
شناســایی میکننــد و اینکــه در طــول مســیر هــم ممکــن اســت بــه اســتعدادهایی
نیــاز داشــته باشــند .آنهــا نــگاه کامــا بــازی نســبت بــه برنامــه جانشــینی مدیــران
فنــی و اجرایــی و یــا هــر فــردی کــه بــه صــورت غیرمســتقیم در پیادهســازی
برنامههــای شــرکت نقــش دارنــد .البتــه ایــن کارمنــدان هــم بــه مهارتهــای مختلفــی
نیــاز دارنــد تــا در شــغلهای مختلــف و یــا موقعیتهــای متفــاوت در هــر شــرکتی
بتوانند فعالیت کنند.
شــرکتهای بینالمللــی مخصوصــا آنهایــی کــه اهــداف بزرگــی دارنــد ،بــه
کارمندانــی نیــاز دارنــد کــه فعالیــت باالیــی داشــته باشــند .ایــن شــرکتها بــرای
داشــتن کارمنــدان درجــه یــک کــه تجربــه کافــی و عمیــق ،برنامههــای بلندمدتــی را
بر روی توسعه توانایی آنها پایهریزی میکنند.
ایــن نــوع برنامهریزیهــا معمــوال از ســوی هیاتمدیــره صــورت میگیــرد و
آنهــا پیــش فــرض خــود را بــر ایــن میگذارنــد کــه افــراد بااســتعداد اشــتیاق کافــی
بــرای توســعه تواناییهایشــان را دارنــد .برخــی از شــرکتها همــه اســتعدادهای
موردنیازشــان را در داخــل سیســتم شــان ندارنــد .آنهــا ایــن مســئله را میتواننــد از
طریــق بررســی اســتعدادهایی کــه دارنــد و آنهایــی کــه میتواننــد خــارج از سیســتم
شــرکت بــهدســت آورنــد ،حــل کننــد .در عــوض ،آنهــا نیــاز دارنــد تــا رویکرد مناســبی
را نســبت بــه ایــن افــراد اتخــاذ کننــد تــا هــر دو طــرف بتواننــد از ایــن همــکاری ســود
ببرند.
در فصــل آینــده ایــن موضــوع را بررســی میکنیــم کــه شــرکتها چگونــه
میتوانند رویکرد مناسب و متفاوتی برای کارمندان باارزش خود اتخاذ کنند.

فصل چهارم
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یکــی از مــواردی کــه مــن را ســورپرایز میکنــد ،افــرادی هســتند کــه

بعــد از ســال  1980متولــد شــدهاند .در حقیقــت متولدیــن نســل
اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی .آنهــا انتظــارات و فرصتهــای

بیشــتری را بــرای حرکــت و توســعه استعدادهایشــان طلــب میکننــد.
امــا در چــه محــدودهای بــا نســلهای دیگــر متفــاوت هســتند؟ مــن

فکــر میکنــم کــه مــا اغلــب اوقــات راجــع بــه جنبههــای مختلــف
زندگــی یــک سیســتم یــا شــرکت صحبــت میکنیــم و اینکــه چطــور

میتوانیــم کارمندانــی زبدهتــر و حرفــهای را در سیســتم شــرکت

تربیــت کنیــم .ایــن روزهــا بــه طــور فزاینــدهای بیشــتر کارمندهــا بــر
روی کارهای فکری و داشتن اختیارات بیشتر تمرکز میکردند.

جان اینهام 1مدیر منابع انسانی و مشاور شرکت اپل

یکــی از خروجیهــای کنفرانــس «مدیریــت اســتعدادیابی در شــرکتها» ایــن
بــود کــه شــاید کارمنــدان بــا اســتعداد ،اشــتیاقی در بــازی کــردن در نقشــی کــه
شرکت برای توسعه نیاز دارد ،نداشته باشند.
در حقیقــت ،آنهــا بــه دو گــروه هــدف رســیدند :زنــان و نســل اینترنــت .افــرادی
کــه بیــن ســالهای  1980تــا  2000متولــد شــدند تعریــف گســتردهتری از اشــیا
دارنــد و نحــوه زندگــی کــردن آنهــا بــا هــزاران ســال زندگــی انســان روی ایــن کــره
خاکــی متفــاوت اســت .آنهــا بــه انــدازه کافــی صبــر بــرای رســیدن بــه باالتریــن جایگاه
در ســازمان را ندارنــد .و زنــان افــرادی هســتندکه موانــع زیــادی بــرای ارتقــاء در
ســازمان را نســبت بــه همتــای مــرد خــود دارنــد یــا اینکــه حاضــر نیســتند هزینههــای
الزم را برای رسیدن به جایگاه مدیر ارشد اجرایی در یک شرکت بپردازند.
اینــدرا نــواوی 2رییــس هیاتمدیــره شــرکت پپســی میگویــد کــه انتظــارات در
حــال رشــد ایــن دو گــروه از کارکنــان شــرکت بــه عنــوان چالشبرانگیزتریــن
بخشهای برنامه استعدادیابی او تبدیل شده است .او میافزاید:
«هــزاران ســال آنهــا میخواســتند کــه انعطافپذیرتــر باشــند .آنهــا
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دربــاره شــبکههای کاری صحبــت میکننــد نــه نردبــان .آنهــا بــه

دنبــال چالــش در ســالهای اولیــه زندگــی خــود هســتند .آنهــا

خودمختــاری میخواهنــد و همچنیــن آمــوزش بــر اســاس تقاضــا را

خواســتار هســتند تــا شــناخت تجربــی بیشــتری کســب کننــد .اگــر
شــما بــه همــه آنچــه کــه بــه عنــوان احتیاجــات ایــن گــروه نــگاه کنید

چیزی جز آشفتگی و احساس خستگی پیدا نخواهید کرد».

او همچنیــن بــه نیازهــای زنــان اشــاره میکنــد (کــه بــه طــور فزاینــدهای از
سمت مردها هم بیشتر شده است):
در ســطح جهانــی ،در اغلــب اوقــات زنــان بــا رده تحصیــات بــاال در

محیطهایــی کــه قــرار اســت تــا  5ســال آینــده از مــردم ســبقت بگیرند

وارد میشــوند .ایــن یــک تغییــر بزرگــی در سیســتم کاری شــرکت
اســت .مــردان و زنــان امــروز زمــان بیشــتری را بــرای زندگــی شــخصی

خودشــان انتظــار دارنــد .بــه دورهای رســیدهایم کــه مادرهــا همپــای

پــدران خانــواده کار میکننــد .مــن فکــر میکنــم کــه دیگــر
نمیتوانیــم ایــن الگــو زندگــی را انــکار کنیــم بــرای اینکــه واقعیــت
جامعــه همیــن اســت و بــر اســاس آن بایــد تصمیــم بگیریــم کــه چطــور

افــراد را در محیــط کار مدیریــت کنیــم تــا نتایــج موفقیتآمیــزی بــرای
شــرکت بــه همــراه داشــته باشــد .مشــکل اینجاســت کــه موانع هــر روز

بیشــتر میشــود و مــا نیــاز داریــم تــا ایــن موانــع را شــفاف کنیــم تــا
افــراد باهــوش و بــا اســتعدادی را بــرای نســل آینــده و پیشــبرد اهــداف

شرکت تربیت کنیم».

هــدف ایــن فصــل ایــن اســت کــه واقعیــت را از میــان دریایــی از تحقیقهــا و
تفســیرهای صــورت گرفتــه دربــاره نیازهــای واقعــی زنــان و نســل جدیــد تشــخیص
دهــد و اولویتهــای آنهــا را بررســی کنــد (بــه ایــن مفهــوم کــه شــک و تردیــدی
کــه در میــان همــکاران یــک شــرکت دربــاره بازیهــای اســتعدادیابی و نیازهایــی
کــه بــرای فعالیــت وجــود دارد ،نســبتا در حــال افزایــش اســت) و توجــه بیــش از
انــدازه بــرای پیادهســازی برنامههــای شــرکت و مدیریــت حرف ـهای اعضــای اصلــی
سازمان مورد نیاز است.
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نسل جدید :جداسازی واقعیت از خیال

اعضــای ایــن نســل بــا صفتهایــی همچــون تنبــل ،خودخــواه ،نابالغ و وابســتگی
بیــش از انــدازه بــه خانــواده ،دادن لیبلهایــی بــه ایــن نســل «وابســته» 1توصیــف
میشــوند .اگــر بخواهیــم نــگاه مثبتتــری بــه آنهــا داشــته باشــیم ،آنهــا را بــه
عنــوان «بومیــان نســل دیجیتــال» 2خواهیــم شــناخت .بــه عبــارت دیگــر آنهــا از
تکنولــوژی و شــبکههای اجتماعــی در تمامــی ابعــاد زندگــی شــخصی و کاری
استفاده خواهند کرد.
در ایــاالت متحــده آمریــکا ،بیــش از 80میلیــون نفــر بــه در ایــن نســل تعریــف
میشــوند .در مقیــاس جهانــی تخمیــن زده میشــود کــه بیــش از 3میلیــارد نفــر
از ســاکنین زمیــن در ایــن نســل قــرار دارنــد( .بــه عبارتــی کمتــر از نصــف جمعیــت
جهــان) پیشبینــی میشــود کــه در ســال  2025بیــش از دوســوم نیــروی کار را
این نسل تشکیل دهند.

برچسبهای هر نسل

نس ـلهای مختلفــی در طــول ایــن ســالها در کــره زمیــن شــکل گرفتــه کــه
تحت این دستهها معرفی میشوند:
نســل هشــتم یــا نســل  :Yبــه افــرادی گفتــه میشــود کــه بعــد از ســال
 1980متولــد شــدهاند و بــه عنــوان اولیــن افــراد هــزاره جدیــد معرفــی
میشوند.
نســل  :Xافــرادی کــه بیــن ســالهای  1965تــا  1980متولــد شــدهاند .از
آنهــا بــه عنــوان «نســل ســوخته» 3یــاد میشــود زیــرا در ایــن ســالها شــاهد
کاهش نرخ تولد بودهایم.
بچ ههــای ســرراهی :بچههــای ایــن دوران در زمانــی قــرار دارنــد کــه نــرخ
افزایــش جمعیــت رو بــه صعــود بــود .ســالهای اولیــه بعــد از جنــگ جهانــی
دوم تــا زمانــی کــه برنامههــای کنتــرل جمعیتــی در ســال  1964بــه وجــود
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آمد ،دوره زمانی این نسل است.
نســل ســکوت :بزرگســاالنی کــه بیــن ســالهای  1928تــا  1945متولــد
شدند .علت نامگذاری این نسل به سازگاری و رفتارهای مدنی برمیگردد.
بزرگتریــن نســل :کــه قبــل از ســال  1928متولــد شــدند .در زمــان ریاســت
جمهــوری دونالــد ریــگان کــه معتقــد بــه حفــظ دنیــا در میانــه جنــگ جهانــی
دوم بودند.

ــ
ــ

ایمیلــی الوســون 4مدیــر موسســه مکینســی معتقــد اســت کــه نســل «بچههــای
ســرراهی و  »Xدر دنیــای واقعــی غــرب در مقابــل «نســل  »Yاز لحــاظ جهانــی بــودن
کم میآورند و آنها برتری بیشتری دارند .او میگوید:
«نســل  Yاولیــن افــرادی هســتند کــه شــما میتوانیــد بــا آنهــا دربــاره

جهانــی شــدن صحبــت کنیــد .آنهــا همدیگــر را بهتــر میشناســند،
آنهــا بــا یکدیگــر حــرف میزننــد و بــه صــورت گســتردهای
موزیکهــای مشــابهی گــوش میدهنــد .آنهــا در اینترنــت تحقیــق

میکننــد و امــکان دیــدن فیلــم را در بســتر شــبکهاینترنــت را دارنــد.
آنهــا تکنولــوژی مشــابهی را در اختیــار دارنــد .یکــی از مــوارد مهــم این

نســل ایــن اســت کــه آنهــا انتظــارت و آگاهــی جهانــی دارنــد و ایــن
امــر کار را بــرای نســل «بچههــای ســرراهی» بــرای داشــتن چنیــن

خواســته هایــی ســختتر میکنــد .آنهــا همچنیــن مقــدار زیــادی

اطالعــات دربــاره جهــان در اختیــار دارنــد .مــن مطمئن هســتم کــه آنها

مهارتهــای مختلفــی بــرای مدیریــت و مخلــوط کــردن اطالعــات و
ســازماندهی کــردن زندگیهایشــان دارنــد کــه میتوانــد بــه آنهــا

برای زندگی کردن در این زمانه کمک زیادی کند».

تحقیقاتــی کــه توســط موسسـ ه  Ashridgeدر لنــدن انجــام شــده نشــان میدهــد
کــه اگــر چــه برخــی وجــوه زندگــی نســل  Yهمچــون تمرکــز بــر روی خــود،
وفــاداری بــه همتایــان تــا احتــرام بــه سلســله مراتــب و ایجــاد تعــادل در کار و
4. Emily Lawson
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زندگــی قــوی در دنیــا پذیرفتــه شــده اســت امــا در برخــی مناطــق یــک نــوع
شــخصیت خاصــی مرســوم و متــداول اســت کــه ممکــن اســت بــا ویژگیهــای
نســل  Yمتضــاد باشــد .در گــزارش ســال  2012ایــن موسســه بــا عنــوان «فرهنــگ
نسل  Yو مدیریت آنها بر روی دنیا» امده است:
«در کشــور هنــد اســتفاده از تکنولوژیهــای جدیــد در محیــط کاری

نســل  Yکامــا رواج پیــدا کــرده اســت .در خاورمیانــه ،جنبههــای

چندوجهــی کسـبوکار بــا افزایــش تعــداد افــراد تحصیــل کــرده ترکیب
میشــود و ایــن مســئله بــه نــوع فعالیــت ایــن نســل در محیــط کار

تاثیــر میگــذارد .در چیــن ،سیاســت تکفرزنــدی یــک دیــدگاه
بســیار قــوی از خرابــکاری و فرســودگی نســل  Yرا ایجــاد کــرده اســت.

در انگلســتان ،کمبــود نیــروی کار ماهــر و باتجربــه و جهتگیــری بــه

ســمت ایجــاد «تفریــح» در محیــط کار بســیار رواج پیــدا کرده اســت .در
مالــزی ،اگــر چــه نیروهــای کار بــه ســازمانها و شــرکتهایی کــه

فعالیــت دارنــد بســیار وفــادار هســتند امــا ایــن نســل بــه دنبال کســب
تجربــه فعالیــت در شــرکتهای بینالمللــی و حرفههــای مختلــف

میشــود .هیــچ یــک از ایــن شــخصیتها بــرای یــک منطقــه منحصــر
بــه فــرد نیســتند .آنهــا را میتــوان هــر جایــی پیــدا کــرد امــا تاثیــر

قوی روی بخشهای مختلف این دنیا میگذارند».

افــرادی کــه در نســل  Yقــرار دارنــد بخــش مهمــی از نیــروی کار فعلــی غــرب را
تشــکیل میدهنــد و آنهــا جایگزیــن گــروه باقیمانــده از «بچههــای ســر راهــی»
کــه در ســن بازنشســتگی قــرار دارنــد ،میشــوند .در حقیقــت آنهــا بخــش عمــدهای
از بــازار کار را تشــکیل میدهنــد و درصــد کمتــری بــه ســایر نســل هــا تعلــق دارد.
(منظور نسل «بچههای سر راهی » و «نسل  )»Xنویی میگوید:
«اگــر شــما میخواهیــد کســب و کاری را در ســطح بینالمللــی
راهانــدازی کنیــد ،بایــد نســبت بــه اســتعدادهایی کــه آن بیــرون وجــود

دارد و شــما میتوانیــد از آنهــا اســتفاده کنیــد نگرانــی داشــته باشــید.
در دنیــای غــرب 75 ،میلیــون نفــر از نســل «بچههــای ســر راهــی» در

آســتانه بازنشســتگی قــرار دارنــد .تنهــا 30میلیــون نفــر از «نســل  »Xدر
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بــازار کار باقــی مانــده اســت .مــا در شــرایطی قــرار داریــم کــه کمبــود

نیروهای مهار را میتوانیم در بازار مشاهده کنیم».

توانمنــدی اســتفاده از فنــاوری در نســل  Yیکــی از ویژگیهایــی اســت کــه
بیشــتر شــرکتها میخواهنــد آن را تحــت کنتــرل خودشــان دربیاورنــد.
 Lucian Tarnowskiرییــس هیاتمدیــره شــرکت  BraveNewTalentدر ایــن بــاره
میگوید:
«بحثهــای زیــادی وجــود دارد دربــاره اینکــه آیــا افــراد جــوان
ســاده لــوح و بیــش از انــدازه شــفاف هســتند؟ امــروزه افــرادی وارد
بــازار کار میشــوند کــه تــا بــه حــال جایــی کار نکردهانــد و

مســئولیت مهمــی را در شــرکتها برعهــده میگیرنــد .آنهــا قــدرت

کار کــردن بــا اینترنــت ،شــبکههای اجتماعــی و قــدرت تغییــر در

شــرایطی کــه ایجــاد میشــود را دارنــد .نســل  Yنحــوه زندگــی

کــردن را تغییــر میدهــد درحالــی کــه والدیــن مــا هنــوز قــدرت رو

بــه رو شــدن بــا برخــی از مســائل را ندارنــد .آنهــا متوجــه شــدند کــه

پیادهســازی تکنولــوژی و اســتفاده روزانــه از آن مهمتــر از ایــن
اســت کــه اعضــای هیاتمدیــره شــرکت نســبت بــه اســتخدام ایــن

افــراد بیخیــال باشــند .ایــن امــر باعــث میشــود تــا نحــوه

عملیــات اجرایــی شــرکت ،شــرایط محــل کار و فرهنــگ آن تغییــر
کند».

اســتدالل قــوی دربــاره ایــن ادعــا وجــود نــدارد کــه نســل Yدر اســتفاده از
تکنولــوژی راحتتــر اســت .اگرچــه فاصلــه بیــن نس ـلها و نســل قبــل آن نســل X
ایــن فاصلــه نبــود تکنولــوژی را از بیــن میبــرد .در ســال  2010موسســة
 Pew Research Centerطی تحقیقاتی نشان داد که:
«اینترنــت و گوشـیهای هوشــمند در 15ســال اخیــر بــه صــورت کامــل

در جامعــه آمریــکا جــا افتــاده اســت و نســل جدید بــه تکنولــوژی کامال
عالقمنــد اســت .بــرای آنهــا ایــن تکنولــوژی منبــع بیانتهایــی از
ســرگرمی و اطالعــات ایجــاد کــرده و در اکوسیســتم جدیــد فعالیتهــای

اجتماعــی هــر فــردی را تحــت تاثیــر گذاشــته اســت .بســیاری از افــراد
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نســل جدیــد میگوینــد کــه اســتفاده آنهــا از تکنولــوژی جدیــد
نشاندهنده فاصله آنها با سایر نسلها است».

نگرانیهای مشترک

طبــق تحقیقاتــی کــه موسســه مطالعاتــی  Pew Research Centerدربــارة
اولویتهــای زندگــی نســل جدیــد انجــام داده مشــخص شــده اســت کــه لیبــل
«خودبینــی» بــا هدفهــای ایــن نســل کامــا متفــاوت اســت( .بــه جــدول 4/1
مراجعه کنید).
موسســه  Ashridgeتحقیقــی را راجــع بــه اعتبارهــای کلیشـهای کــه بیــن نســل
تــازه وجــود دارد انجــام داده اســت .در ایــن تحقیــق  692نفــر بیــن س ـنهای 16
تــا  62ســال حضــور داشــتند .ایــن مطالعــه کــه در ســال  2009انجــام شــد ،نشــان
میدهــد کــه نســل جدیــد چــه درکــی از نسـلهای گذشــته دربــاره فردیتهایشــان
دارنــد و همینطــور برعکــس آن ،چــه تصــوری نس ـلهای قدیمــی از نســل جدیــد
دارند .در این گزارش میآید:
«هشــدارهای رســانهای تصویــر اشــتباهی را دربــاره نســل جدیــد ایجــاد

کــرده اســت کــه قطعــا تواناییهــای آنهــا را در محیــط کار و اجتمــاع

تحــت تاثیــر قــرار میدهــد .هماننــد ســایر نســلهای انســانی ،ایــن

نســل هــم از تــک تــک افــراد و شــخصیت فردیشــان تشــکیل شــده
اســت .تفکــرات و رفتارهــای مختلفــی در ایــن نســل وجــود دارد و

نمیتوان یک فرمول ثابت برای آن در نظر گرفت».

همــة شــواهد نشــان میدهــد کــه برخــی از برنامههــای پــاداش و انتقــاد در
نظــر گرفتــه بــرای ایــن نســل بیــش از انــدازه اســت و ســازمانها نیــاز دارنــد تــا
بازنگــری روی ایــن برنامههــا داشــته باشــند و بــر اســاس شــخصیت هــر فــرد،
شگذاری کنند.
ارز 
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جدول  4.1اولویت های اصلی زندگی نسل Y
درصد
تبدیل شدن به یک والدین خوب

52

داشتن یک ازدواج خوب

30

کمک کردن به افراد نیازمند

21

داشتن خانه

20

داشتن یک زندگی مذهبی

15

داشتن شغلی که پرداخت های مالی آن خوب باشد

15

داشتن تایم آزاد زیاد

9

مشهور شدن

1

نکته :این جدول بر اساس پاسخ به پرسشنامه های  830نفر در بین سن های  18تا  29سال بدست آمده است
منبعPew Research Center, 2010 :

انتظارات بزرگ

شــواهد متقاعدکننــدهای نشــان میدهــد کــه افــراد بلندپــرواز و یــا بــا اســتعداد
نســل جدیــد فکــر و انتظاراتــی از شــرکتها دارنــد کــه بــا شــرایط بیشــتر آنهــا
مطابقت ندارد.
طبــق تحقیقاتــی کــه صــورت گرفتــه ،کارمنــدان نســل  Yشــرایط کاری هیجانــی و
چالشبرانگیــز و باانگیــزه را میخواهنــد امــا از ســوی دیگــر حاضــر نیســتند تــا
هماننــد والدینشــان در شــغلهای شــرکتی حضــور پیــدا کننــد کــه الزمــه آن صــرف
ســاعتهای طوالنــی از زندگــی شخصیشــان اســت .کســب اعتمــاد و وفــاداری آنهــا
مشــکل بعــد ایــن نســل اســت .آنهــا بــه ســرعت تصمیــم بــه تــرک محیــط کار
میگیرند اگر خواستهها و نیازهایشان از طرف شرکت مورد توجه قرار نگیرد.
یــک مطالعــه کــه توســط موسســه  Ashridgeو موسســه ( 1)ILMدر ســال 2009
صــورت گرفــت تصویــر واضحــی از نســل جدیــد بــا انتظــارات بــزرگ و ســطح پاییــن
تحمــل نشــان داد .آنهــا انتظــارات بیــش از انــدازهای از محیــط کار دارنــد و بــا پــای
1. The Institute of Leadership and Management
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خــود از محیــط کارشــان اســتعفاء میدهنــد اگــر کارفرمایــان انتظــارات آنهــا را
بــرآورده نکنــد .افــرادی کــه در ایــن تحقیــق شــرکت کردنــد لیســت بلنــد باالیــی از
شــکایت هایــی را ارائــه دادنــد کــه نشــان مــیداد کــه تجربــه آنهــا در محیــط
کارشان پایینتر از حد انتظار آنها بوده است( .جدول  4/2را مشاهده کنید)
جدول  4.2انتظارات شکست خورده افراد فارغ التحصیل شده
درصد
حقوق

45

شغل حرفه ای

38

موقعیت شغلی

30

احساس ارزشمندی و رفتار با احترام

29

انجام فعالیت های ارزشمند اجتماعی

29

داشتن دستاورد در کار

28

داشتن شغل چالشی و هیجان انگیز

22

نکته :این جدول براساس پاسخگویی  1222نفر گردآوری شده است
منبعAshidge and institute of leadership and management, 2009 :

نمیتــوان از ایــن نســل انتظــار داشــت کــه تنهــا بــرروی یــک شــغل و یــا اینکــه
بــه صــورت طوالنــی مــدت در شــرکتها فعالیــت داشــته باشــند .مطالعــات بــر روی
کارگــران آمریکایــی نشــان میدهــد کــه کارگــران نســل جدیــد هماننــد
«کارفرمایــان» 1تمایلــی بــه طوالنــی کــردن زندگــی کاری خــود ندارنــد و دوســوم
افــرادی کــه در ایــن تحقیــق حضــور داشــتند دنبــال فرصتــی بــرای خــارج شــدن از
کار فعلیشــان بودنــد و بــه جایــگاه فعلیشــان هماننــد «ســنگ زیرپــا» 2نــگاه
میکنند یا تنها به درآمد آن فکر میکنند .این گزارش ادامه میدهد:
«بــه طــور قابــل مالحظـهای نزدیــک بــه 6نفــر از 10کارمنــد نســل جدید

1. job hoppers
2. stepping stone
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کار خــود را بــه تازگــی تغییــر داده بودنــد و گفتنــد کــه خیلــی از هــم

سنهای آنها به دنبال تغییر شغلشان هستند».

تحقیقات  Ashridge/ILMدرباره این موضوع میگوید:

«یکــی از مهمتریــن نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه بیــش از

57درصــد افــراد فارغالتحصیــل انتظــار دارنــد بعــد از دو ســال محــل

کار فعلیشــان را تغییــر دهنــد و 40درصــد از آنهــا فرصــت کار کــردن

در محیــط فعلــی را تنهــا تــا یــک ســال دانســتند .بــه طــور

شــگفتانگیزی 16درصــد از آنهــا بــه دنبــال اولیــن فرصــت بــرای
تغییــر میگشــتند  -بیشــتر آنهــا را زنــان تشــکیل میدادنــد تــا
مردان».

آنهــا پاسـخهای متفاوتــی را دربــاره علــت تــرک محیــط کار فعلــی شــان عنــوان
یکردنــد75 .درصــد آنهــا احســاس ارزشــمندی نداشــتند و یــا احســاس میکردنــد
م 
کــه احتــرام آن زیرپــا گذاشــته شــده اســت و 74درصــد آنهــا از مزایــا و یــا آینــده
کار خود ناامید بودند .در ادامه این گزارش آمده است:
«ایــن نشــانهها بایــد توســط کارفرمایــان مــورد بررســی قــرار گیــرد .از
لحــاظ چشــمانداز مالــی ،ســرمایهگذاری روی افــراد تحصیلکــرده

درجــه بــاال ،از بیــن بــردن منابــع مالــی اســت .در حالــی کــه آنهــا

میتواننــد در پیادهســازی برنامههــای توســعه شــرکت کمــک زیــادی

کننــد و از طــرف دیگــر ذخیــره اســتعدادی شــرکت را بــاال ببرنــد و در
آینــده بــه ردههــای بــاالی ســازمانی دســت پیــدا کننــد .اگر ســازمانها

بتواننــد آنهــا را متقاعــد بــه مانــدن کننــد ،بایــد فعاالنــه بــرای محافظت
از خروج آنها از سیستم برنامهریزی کنند».

گــزارش بعــدی ســازمان  Ashridgeدر ســال  2012ایــن موضــوع را بــه گونـهای
دیگر مطرح میکند.
«بزرگتریــن معضــل تمامــی مدیــران در ســطح دنیــا -آنطــور کــه مــا

مصاحبــه کردیــم -نشــان میدهــد کــه نگهــداری نیروهــای جــوان از
اولویتهــای هــر ســازمانی اســت .در مقایســه بــا گذشــته ،آنهــا متوجــه
شــدند کــه افــراد تحصیلکــرده صبــر کمیدارنــد و اگــر بفهمنــد کــه
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بــا فضــای کار بــا ایدهآلهــای شخصیشــان فاصلــه دارد بــه ســرعت
محیــط کار را تــرک میکننــد .نگــه داشــتن ایــن نیروهــا بیــش از دو
ســال یکــی از کارهــای فوقالعــاده در مدیریــت فعلــی محســوب

میشود».

کارگران قرن  21چه انتظاراتی دارند؟

حــال بــه ایــن میرســیم کــه درخواســتهای افــراد نســل  Yچیســت؟
کارفرمایــان بــرای مشــتاق کــردن ایــن نســل بــه انجــام فعالیــت بیشــتر چــه
کارهایــی را بایــد انجــام بدهنــد تــا بتواننــد از آنهــا حدبیشــتر بهــرهوری را دریافــت
کننــد؟ نیازهــای آنهــا بــا هــم متفــاوت اســت یــا اینکــه برخــی از آن بــا کارمنــدان
قدیمــی و یــا زنــان مشــترک اســت؟ چگونــه میتــوان اســتعدادهای بالاســتفاده در
محیط کار را به خدمت گرفت؟
چهــار نــوع معیــار بــرای انتخــاب محیــط کار از ســوی نســل جدیــد مــورد توجــه
قــرار میگیــرد .اگرچــه بــرای همــه کارمنــدان مهــم اســت کــه در محیــط کار
انگیــزه داشــته باشــند و همکارانشــان در رده ســنی خودشــان باشــد و آنهــا هــم از
حرفه و استعداد خاصی بهره ببرند.
ایــن چهــار مــورد عبارتنــد از :پیشــرفت شــغلی ســریع ،پــول و کار چالشبرانگیز،
وجود تعادل بین ساعت کار و زندگی شخصی ،آزادی و خودمختاری کافی.
پیشرفت شغلی سریع

راجــب دی 1موســس وبســایت اینترنتــی  www.enternships.comکــه یــک
شــرکت آنالیــن اســت کــه فرصــت کارآمــوزی را در شــرکتهای متوســط و یــا
کوچک برای دانشجوهای کارآفرین دانشگاهها فراهم میکند.
زمانــی کــه دی 28ســاله بــود ،دو پیشــنهاد کار از  Bank of Englandو Consulting
 Groupداشــت امــا او تصمیــم گرفــت کــه بــه هیــچ یــک از ایــن پیشــنهادات فکــر نکند
و بــه دنبــال راهانــدازی کار شــخصی خــودش باشــد .او توضیــح میدهــد کــه چــرا بــه
هیچکدام از این گزینهها جذب نشده و به دنبال راه خود رفته است:
1. Rajeeb Dey
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«مــن اصــا از بروکراســی و سلســله مراتــب خوشــم نمیآیــد .اگــر مــن

میخواهــم کاری را انجــام دهــم ،دوســت دارم کــه آن را خــودم انجــام

بدهــم و دلیلــی نمیبینــم کــه بــرای اینکــه یــک کاری را انجــام دهــم از

چندیــن نفــر اجــازه بگیــرم و آنهــا را متقاعــد کنــم کــه ایــن کار را

انجــام دهــم .مــن معمــوال راجــع بــه ســاختار شــرکتها فکــر میکنــم
امــا بــه عنــوان یــک مشــاور توصیــه میکنــم کــه اگــر میخواهیــد

کاری انجــام دهیــد مســتقیما ســراغ موضــوع برویــد و ایــن ســاختارها را

کنــار بگذاریــد .راه خــود را بــرای پیشــرفت پیــدا کنیــد .پیشــرفتهای

ســاختاری و خطــی بــرای مــن کار نمیکنــد و تحمــل ایــن محیطهــا را

نــدارم .مــن احســاس میکنــم کــه بــا طبیعتــی کــه دارم ایــن نــوع
زندگی کردن برای من خستهکننده است».

دی تنهــا کســی نیســت کــه بــا چشــمانداز توســعه بــه آرامــی شــرکتهای
بــزرگ احســاس خســتگی و بیحوصلگــی میکنــد .طبــق تحقیقاتــی کــه در ســال
 2008توســط روبــرت هــاف 2مشــاور منابــع انســانی شــرکتهای بزرگــی همچــون
 Yahoo,Hotjobبــوده ،مشــخص شــده اســت کــه 51درصــد شــرکتکنندگان در ایــن
تحقیــق بــاور دارنــد کــه تنهــا یــک یــا دو ســال بــرای پیشــرفت در جایگاهــی کــه
هســتند زمــان صــرف کننــد .حتــی 16درصــد معتقــد بــود کــه ایــن بــازه زمانــی
بایــد بــه کمتــر از یــک ســال کاهــش یابــد .زمانــی کــه از آنهــا ســوال شــده کــه چــه
بــازه زمانــی را بــرای حضــور در ایــن جایــگاه در نظــر گرفتنــد ،جوابهــای بــه
دســت آمــده شــگفتانگیز بــوده اســت زیــرا 16درصــد کمتــر از یــک ســال و
24درصد بین یک یا دو سال در ذهنشان میپرورانند.
اگــر حضــور ذهــن داشــته باشــید تحقیــق  Ashridge/ILMکــه در ســال 2009
انجــام شــد چنیــن نتیجــه مشــابهی را نشــان داد .کارمنــدان باتجربــه انتظــار دارنــد
کــه پیشــرفت شــرکت بــه ســرعت انجــام گیــرد .ایــن حــس در ردههــای مدیریتــی
بیشــتر مشــاهده میشــود .عــاوه بــر ایــن در تحقیقــات قبلــی  ILMنشــان میدهــد
کــه بیشــتر مدیــران در ســالهای اولیــه بــه ایــن ســمت میرســند و همچنیــن
32درصــد کارمنــدان ایــن تصــور را دارنــد کــه حداقــل بعــد از دوســال فعالیــت در
Robert Half
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شــرکت بــه رده مدیریــت در ســازمان برســند (شــما ایــن را بــا 23درصــد مدیــران
مقایســه کنیــد کــه فکــر میکننــد ایــن موضــوع واقعــی اســت ).حتــی 13درصــد
شــرکتکنندگان ایــن فکــر را میکننــد کــه کمتــر از یــک ســال بایــد بــه ایــن
جایــگاه برســند( .ایــن را مقایســه کنیــد بــا 6درصــد مدیرانــی کــه ایــن نــگاه را بــا
دیگران به اشتراک میگذارند).
این تحقیق نشان میدهد که:
«ایــن بخــش از انتظــارات کارکنــان بابــت رشــد ســریع و حضــور در

ردههــای مدیریتــی خیلــی بلندپروازانــه اســت و یــک چالــش بالقــوه را
برای سازمان و مدیران ایجاد میکنند».

در تحقیقاتــی کــه  Ashridgeدر ســال  2012انجــام داد نتایــج متفاوتــی دربــاره
اینکــه چــه زمانــی بــرای دســتیابی بــه جایــگاه مدیریــت مناســب اســت بــهدســت
آمــد .البتــه ایــن تحقیــق در مناطــق مختلــف دنیــا انجــام گرفــت .انگلســتان و
خاورمیانــه بیــن 2تــا  3ســال بــرای رســیدن بــه رده مدیریــت در نظــر گرفتهانــد.
در مالــزی و هنــد ایــن بــازه زمانــی بــه 4تــا  5ســال میرســد .هــر چنــد 12درصــد
مالزیاییهــا و هندیهــا و 14درصــد ســاکنین لنــدن معتقدنــد کــه ایــن پروســه
بایــد کمتــر از یــک ســال باشــد .البتــه بــر اســاس ایــن تحقیقــات 20درصــد افــراد
معتقد هستند که این موضوع بستگی زیادی به شخصیت فرد دارد.
برنامههــای آموزشــی بــا کیفیــت یکــی از راههایــی هســت کــه شــرکتها بــرای
ایــن بلندپــروازی کارکنانشــان اســتفاده میکننــد تــا آنهــا بتواننــد تجربههــای
بیشــتری کســب کننــد .البتــه برخــی مواقــع آنهــا از حجــم زیــاد کالسهــای
آموزشی احساس ناامیدی میکنند.
ساندرا سچارزر 1مسئول خدمات شرکت  INSEADمیگوید:
«شــرکتها توانایــی خوبــی در فروختــن ســازمان بــه افــراد نابغــه

دارنــد امــا آنهــا در زمانــی کــه شــرکت در حــال اوجگیــری اســت ،از آن
جــدا میشــوند .بــرای مثــال برخــی از فارغالتحصیــان مــا میگوینــد

کــه آنهــا تمایــل دارنــد تــا از طریــق یــک فضــای دیگــر تجربــه کســب

کننــد و بعــد از آن دوبــاره بــه شــرکت بازگردنــد تــا بتواننــد در
1. Sandra Schwarzer
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بخشهــای مختلــف شــرکت کمــک کننــد .امــا بعــد از ایــن ،آنهــا

میگوینــد کــه احســاس میکنیــم مــا خودمــان توانســتهایم بــدون
کمــک شــرکت بــه ایــن جایــگاه برســیم .ایــن افــراد هنــوز نیــاز دارنــد

تــا در مســیر حرفـهای بــودن حرکــت کننــد و بیشــتر آنهــا میخواهنــد

بدانند که در  3یا  5سال آینده چه شرایطی را خواهند داشت».

دورههــای مدیریــت اجرایــی معمــوال بــرای مدیــران میانــی ســازمانها در رده
ســنی 31ســال برگــزار میشــود .حتــی برخــی از کارکنــان بــرای بــه ســرانجام
رســاندن ایــن دورههــا از شــرکت خــود اســتعفا میدهنــد .کلیــر لیــوک 2مدیــر
بخش  ،MBAبازاریابی و خدمات حرفی ای موسسه  IMDدر این باره میگوید:
«در دوره آموزشــی فعلــی  MBAکــه  90نفــر حضــور دارنــد 87 ،نفــر از
آنهــا بــرای گذرانــدن ایــن دوره از کار خــود بیــرون آمدنــد .البتــه

دوسوم آنها امکان بازگشت به محل کار را دارند».

حتــی پــس از پایــان دوره اگــر ســازمان بــه آنهــا احتیــاج داشــته باشــد آنهــا
میتوانند از رفتن به آن خودداری کنند .لیوک ادامه میدهد:
«برخــی اوقــات شــرکتها برنامهریــزی بــرای بهرهبــرداری از پتانســیل

ایــن افــراد نکردنــد .آنهــا زمانــی کــه برمیگردنــد ممکــن اســت از
لحــاظ انتظــارات شــخصی از ســوی ســازمان حمایــت نشــوند و ایــن
افــراد تصــور دارنــد کــه بــا توجــه بــه تجربــه و دانشــی کــه دارنــد
میتوانند فرصت بهتری را بهدست آورند».

مطالع ـهای کــه موسســه تحقیقاتــی  Catalystدر ســال  2010انجــام داد نشــان
میدهــد کــه افــراد بلندپــرواز فارغالتحصیــل شــده در رشــته  MBAبهتــر اســت کــه
بــرای کســب تجربــه بهتــر از ســازمان قبلیشــان فاصلــه بگیرنــد .ایــن تحقیقــات
نتیجه میگیرد که:
علــت اصلــی کــه افــراد فارغالتحصیــل شــده در رشــته مدیریــت اجرایــی از کار
قبلــی فاصلــه میگیرنــد ،انتظــار آنهــا بــرای رشــد ســریع حرفــهای اســت.
مردان بیشتر از زنان این تمایل دارند.
مردهــا بیشــتر از زنهــا شــغل قبلــی را بــرای کســب درآمــد و ســود بیشــتر

ــ
ــ
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ترک میکنند.
نرخ تغییر شغل در مردان و زنان برابر است.
تحقیقــی کــه در ســال  2010توســط موسســه انگلیســی  CIPD1از میــان 310
نفــر از مدیــران ارشــد ســازمانها انجــام شــد .در ایــن تحقیــق از آنهــا دربــاره علــت
مشــارکت در پروژههــای شــرکت پرســیده شــد کــه 54درصــد از آنهــا امیــدوار
بودنــد کــه پیشــرفت ســریعتری در ســازمان داشــته باشــند .هــر چنــد تجربــه ایــن
افــراد نشــان میدهــد کــه تنهــا 13درصــد از ایــن مدیــران ارشــد باورداشــتند کــه
مشارکت در پروژها باعث شده تا زودتر از موعد به جایگاه باالتری برسند.
در حقیقــت ایــن تحقیــق درجـهای از ناامیــدی را میــان مدیــران ارشــد ســازمان
نشــان میدهــد .زمانــی کــه مصاحبههــای بخــش کوچکــی از مدیــران را در ایــن
تحقیــق بررســی کردیــم ،مشــخص شــد کــه ایــن موضــوع میتوانــد زنــگ خطــری
بــرای برنامههــای توســعهای شــرکت باشــد و برخــی از آنهــا بــه صــورت شــفاف
بیــان میکردنــد کــه «تنهــا زمانــی میتواننــد عملکــرد خوبــی داشــته باشــند کــه
سازمان فرصت کافی برای پیشرفت و تغییر جایگاه به آنها دهد».
از جملــه دغدغههــای شــرکت نگهداشــتن پیشــرفت حرف ـهای زنــان بلندپــرواز
اســت .آنهــا تــاش دارنــد تــا فاصلــه زنــان را بــا مــردان از لحــاظ حرف ـهای کمتــر
کننــد زیــرا اعتقــاد دارنــد کــه زنــان در آینــده میتواننــد جانشــین مناســبی بــرای
مــردان باشــند .تحقیقــات موسســه مکینســی در ســال  2012نشــان میدهــد کــه
«زنــان جــوان بــه همــراه مــردان فعالیــت در شــرکت را بــا انگیزههــای باالیــی شــروع
میکننــد» امــا بــه دالیــل مختلفــی «نتیجــه نهایــی ایــن میشــود کــه شــانس
همــواره بــرای زنــان بــر علیــه زنــان در هــر مرحلــه از پیشــرفت قــرار دارد .نــه فقــط
درباره مدیریت اجرایی».
ایــن گــزارش اعــام میکنــد کــه زنــان در پیشــرفت مرحلــهای ســازمانها
معمــوال شکســت میخورنــد .البتــه در حــال حاضــر بیشــتر شــرکتها ســهم قابــل
توجهــی از اســتخدام خــود را بــه زنــان اختصــاص میدهــد و معمــوال آنهــا در ردههــای
باالی سازمان کمتر نمایان میشود( .لطفا به جدول  4/3مراجعه کنید).

ــ
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جدول  4.3پراکندگی زنان در سمتهای مدیریت
درصد
همه شرکت

37

مدیران میانی

22

مدیر ارشد بخش

14

کمیته اجرایی

9

مدیراجرایی

2

نکته :این جدول براساس نظرسنجی از 130شرکت اروپایی که بیش از  10هزار کارمند داشته اند صورت گرفته است.
منبعMckinsey & Company, 2012 :

ســواالت مشــابهی از اشــتهای زنــان بــرای رســیدن بــه ردههــای بــاالی شــرکت
از نســل  Yپرســیده میشــود؛ در عــوض ،در کنفرانســی کــه بــا عنــوان «جامعــه و
مدیریــت منابــع انســانی» در ســال  2009برگــزار شــد ،جــک ولــچ 2مدیــر ارشــد
اجرایی شرکت جنرال الکتریک با طرح این مسئله گفت:
«تــا بــه حــال چنیــن تعادلــی نســبت بــه زندگــی شــخصی و محیــط

وجــود نداشــته اســت .مــا انتظــار داریــم تــا زنــان بــا ســرعت بیشــتری

بــرای قــرار گرفتــن در ردههــای بــاالی ســازمان حرکــت کننــد .امــا آنها

بایــد در ایــن بــاره تصمیــم ســختی بگیرنــد و از تبعــات آن کامــا آگاه

باشند».

صحبتهــای ولــف منجــر بــه بحــث بیشــتری در کنفرانــس والاســتریت در
ســال  2012شــد .مخصوصــا زمانــی کــه نــگاه او دوبــاره مطــرح و از زنــان درخواســت
شــد کــه در شــبکههای پشــتیبانی شــرکت عضــو نشــوند زیــرا در ایــن حالــت تنهــا
واحدهــای قربانــی خواهنــد بــود کــه زحمتهایشــان دیــده نخواهــد شــد .آنهــا بایــد
در کارهــای مشــخص و ریس ـکپذیر عضــو شــوند .او در ایــن کنفرانــس متهــم بــه
ایــن فــرض شــد کــه زنــان هماننــد مــردان بــرای بــهدســت آوردن باالتریــن جایــگاه
ســازمان مشــتاق نیســتند .بخشــی از مدیــران اجرایــی زن در بــهدســت آوردن ایــن
جایــگاه تجربههــای متفاوتــی داشــتند و آنهــا مجبــور بودنــد تــا از کلیشــههای
Jack Welch
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موجــود در جامعــه و ســاختار شــرکتها عبــور کننــد و ضمیــر ناخــودآگاه خــود را
توجیــه کننــد کــه میتواننــد بــه باالتریــن رده ســازمانی شــرکتهای بــزرگ
آمریکایی برسند.
بــا ایــن حــال موسســه  Catalystمیگویــد بــر اســاس شــواهد و تحقیقــات
موجــود ،حتــی زمانــی کــه زنــان بــا انگیــزه برابــری بــا مــردان وارد عرصــه رقابــت
میشــوند ،در بیشــتر مواقــع موقعیــت حرفــهای و پــاداش کمتــری را بــهدســت
میآورنــد .مثــا زمانــی کــه یکــی از زنهــا یــا مردهــا آرزو میکننــد کــه بــه
باالتریــن رده مدیریتــی برســند و تنهــا شــرط فرزنــد نداشــتن را بــرای رســیدن بــه
بگذارند ،متوجه خواهیم شد که نتایج تحقیق به کلی فرق خواهد کرد:
زنــان بــا دســتمزد کمتــری نســبت بــه مــردان اولیــن شــغل خــود را بــه عنــوان
فارغالتحصیــل  MBAآغــاز میکننــد (حتــی بعــد از دریافــت ســالها تجربــه و
یا گرفتن جایگاه مدیر منطقهای)
بــدون در نظــر گرفتــن تفــاوت دســتمزدی شــروع بــه کار زنــان و مردهــا،
مردهای باتجربه در طول زمان دستمزد بیشتری را طلب میکنند.
مــردان بیشــتر تمایــل دارنــد کــه اولیــن وظیفــهای کــه در شــرکت انجــام
میدهنــد بیشــترین میــزان مســئولیت را داشــته باشــد .در تمامــی ردههــای
سازمانی چنین احساسی وجود دارد.
هــم مــردان و زنــان فعالیــت خــود را از بخشهــای پایینــی شــرکت شــروع
میکننــد .امــا مردهــا پلههــای پیشــرفت را ســریعتر از زنهــا طــی میکننــد
حتــی اگــر ســابقه هــر دو آنهــا یکــی باشــد و مــدرک «مدیریــت اجرایــی» را
همزمان دریافت کرده باشند.
موسســه مکینســی تحقیقاتــی را راجــع بــه تاثیــر ضمیــر ناخــودآگاه بــر روی
انتخــاب و تصمیمهــای مربــوط بــه ارتقــاء افــراد در شــرکت در ایــاالت متحــده
آمریــکا و اروپــا انجــام داده اســت .طبــق نتایــج ایــن تحقیــق ،مدیــران بــه صــورت
ناخواســته از بــهدســت آوردن تجربــه بیشــتر زنــان جلوگیــری میکننــد .مخصوصــا
اگــر آنهــا در ابتــدا فعالیــت در آن شــرکت باشــند .همیــن امــر باعــث میشــود تــا
آنهــا بــرای جایگاههــای باالتــر شــرکت دیــده نشــوند .ایمیلــی الوســون در ایــن بــاره
یگوید:
م 
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«بیشــتر تصمیمهایــی کــه در شــرکت گرفتــه میشــود در راســتای

حــذف زنــان از جایگاههــای باالتــر اســت .بــرای اینکــه مدیــران ارشــد
ایــن پیــش فــرض ذهنــی را دارنــد کــه زنــان تــوان انجــام برخــی

فشــارها و فعالیتهــا را ندارنــد .بــرای مثــال ایــن جملــه «مــا نمیتوانیــم

ایــن پیشــنهاد را بــه او دهیــم بــه خاطــر اینکــه او خانــواده دارد و
نمیتوانــد در صــورت نیــاز بــه صــورت طوالنــی مــدت در ســفر باشــد».

یــا اینکــه شــرکت تصمیــم میگیــرد تــا از کارمنــدان زن انتظــارات

کمتــری داشــته باشــند بــه خاطــر اینکــه آنهــا ایــن پیــش فــرض را
دارنــد کــه مردهــا نمیتواننــد تعامــل خوبــی را بــا زنهــا برقــرار کننــد.
بیشــتر ایــن پیشفرضهــا بــا نیــت بــدی در نظــر گرفتــه نمیشــوند.

امــا در حقیقــت آنهــا بــا ایــن ذهنیــت زنهــا را از دایــره اســتعدادهای

شرکت خارج میکنند».

برخــی اوقــات خــود زنــان در حاشــیه میایســتند و حرکــت خاصــی انجــام
نمیدهنــد .موسســه مکینســی علــت ایــن موضــوع در نبــود اعتمــاد بــه نفــس و
سیاســتهای داخلــی شــرکت میدانــد .در مطالعــهای کــه در ســال  2012بــا
عنــوان «بازکــردن پتانســیل بالقــوه زنــان در محیــط کار» انجــام شــد ،زنــان بــه ایــن
موضــوع اشــاره کردنــد کــه تمایلــی بــرای بــهدســت آوردن مدیریــت اجرایــی
شــرکت ندارنــد .مکینســی توصیــه میکنــد کــه زنــان میتواننــد بــا داشــتن
«ذهنــی بــاز ،صداقــت ،اعتمــاد و کار تیمــی» نظــر کمیتههــای اجرایــی شــرکت را
جلب و بتوانند خود را از بند این پیشفرضهای ذهنی مردها آزاد کنند.
بــر اســاس نتایــج تحقیقــات مکینســی ،الوســون توصیههــای بیشــتری را بــه
زنان انجام میدهد:
«هنــوز شــرکتهایی هســتند کــه ایــن پیشفرضهــای ذهنــی را

قبــول ندارنــد و بــا آنهــا مبــارزه میکننــد .اولویــت اول آنهــا ارتقــاء

اهــداف شــرکت اســت و در مرحلــه بعــد بــه آمــوزش مربــوط بــه
تعصبهــای ناخــودآگاه میپردازنــد کــه در آن زنهــا و مردهــا را
مجبــور میکنــد تــا پیشفرضهایــی کــه بــرای تصمیمگیــری دارنــد

شفاف کنند».
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بــر خــاف کارکنــان نســل جدیــد ،زنــان معمــوال تمایلــی بــه شــنیدن صــدای
جاهطلبــی خــود ندارنــد و ارتقــاء شــغلی را کمتــر میپذیرنــد یــا تمایلــی بــه
افزایــش وظیفــة خــود ندارنــد .مگــی ویلدروتــر 1رییــس هیاتمدیــره شــرکت
ارتباطــات مــرزی 2میگویــد کــه زنــان منتظــر توجــه گرفتــن از مدیــر باالســری
خود میایستند:
«بیشــتر زنهــا بــاور دارنــد کــه افســانهها درســت هســتند .آنهــا فکــر

میکننــد کــه اگــر کار خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد ،اطرافیــان

خــود بــه خــود بــه تواناییهــای آنهــا پــی خواهنــد بــرد .ایــن موضــوع
از لحاظ منطقی درست نیست».

یگوید:
الوسون م 

«مــا یــک ســری آموزشهــای خاصــی را بــرای زنهــا در شــعبه لنــدن

اجــرا کردیــم .یکــی از موضوعهــای اصلــی ایــن آموزشهــا ایــن بــود
اگــر ســوالی نپرســید ،شــما موضــوع آمــوزش را نخواهیــد فهمیــد .ایــن

مســئله فقــط در زمینــه پــول نیســت ،بلکــه بــه ارتقــاء ســازمانی و
افزایش مسئولیتها هم ارتباط پیدا میکند».

شــرکتهای کوچکتــر شــاید محیــط بهتــری بــرای رقابــت زنــان متاهــل و
جوانــان بیحوصلــه بلنــد پــرواز باشــد .ریــن نئوتــن اســمیت 3مشــاور اقتصــادی
بانک لندن و  IMFو مجله اقتصادی آکسفورد در این باره میگوید:
«در شــرکتهای کوچکتــر ،شــما بایــد خودتــان تخصــص خــود را
بســازید .امــا در شــرکتهای بزرگــی همچــون «بانــک لنــدن» محیــط

فعالیــت ایــن امــکان را ایجــاد خواهــد کــرد کــه شــما پیشــرفت کنیــد.

فضاهــای کمــی وجــود دارد کــه شــما بخواهیــد بــه خاطــر نداشــتن
تخصــص الزم در آن پنهــان شــوید .مثــا بــرای خــودم رفتــن بــه بخــش

اقتصــادی دانشــگاه آکســفورد یکــی حرکــت بــا ریســک باالیــی بــود

اما نتایج مثبتی برایم داشت».

از نــگاه او کســی کــه گــروه کوچکــی از جوانــان را مدیریــت میکنــد بایــد
1. Maggie Wilderotter
2. Frontier Communications
3. Rain Newton Smith
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توانایی اقتصادی باالیی داشته باشد .او میگوید:

«یکــی از مزایایــی مدیریــت شــرکتهای کوچــک ایــن اســت کــه شــما
بــه ســرعت کارکنــان بــا اســتعداد بــاال را شناســایی میکنیــد و
میتوانیــد بــر اســاس تواناییهــای آنهــا مســئولیتها را تقســیم

کنیــد و باعــث پیشــرفت و ارتقــاء آنهــا در سیســتم شــوید .امــا در
شــرکتهای بــزرگ شــما بایــد نگــران سلســه مراتــب و روشهــا،

قانونگــذاری و ســابقه افــراد و راهــی کــه میخواهنــد انتخــاب کننــد،
باشید».

پول و چالشهای درون محیط کار

مطالعــه موسســه  Ashridge/ILMدر ســال  2009نشــان میدهــد کــه 33درصــد
از شــرکتکنندگان حضــور در محیطهــای چالــش برانگیــز و متفــاوت را جــزء
اولویــت اولشــان بــرای انتخــاب یــک شــغل قــرار دادهانــد .اولویــت دوم آنهــا بــا
32درصــد بــه بحــث درآمــد مربــوط میشــد و 24درصــد آنهــا افزایــش تخصــص را
مد نظر داشتند.
طبــق تحقیقاتــی کــه رابــرت از  Yahooو  Hot jobدر ســال  2008انجــام داده،
سه مسئله اصلی برای کارمندان یک شرکت مطرح است که عبارتاند از:
حقوق
سود
فرصتی برای توسعه مهارتها و تواناییهای هر فرد
بانــک بینالمللــی عربســتان ســعودی  GIB4بــه عنــوان یــک بانــک ســرمایههای
خــرد در منطقــه خاورمیانــه بــه دنبــال ایــن بــود کــه افــراد بلندپــرواز و بااســتعداد را
بــه مجموعــه خــودش جــذب کنــد .آنهــا بــر روی دو گزینــه حقــوق و فرصــت
توســعه تواناییهــا تمرکــز کردنــد .هــدف ایــن موسســه بانکــی ایــن بــود کــه شــکاف
بیــن کارمنــدان تحصیلکــرده شــرکت در زمینــه جایــگاه مناســب و جاهــای خالــی
در شــرکت را توســط ایــن افــراد در مجموعــهاش پــر کنــد .برنامههــای توســعه
توانمندیهــا در راســتای آمــاده کــردن نیروهــا بــرای یــک شــغل خــاص بــود.

ــ
ــ
ــ

4. The Saudi-based Gulf International Bank
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اولویــت برنامــه آموزشــی ایــن بــود کــه کارکنــان نتواننــد آن را بــه پایــان برســانند و
در یــک بــرزخ گیــر کننــد .بــرزخ بیــن جایگاهــی کــه در آن قــرار گرفتهانــد و
راهاندازی یک کسبوکار جدید.
بانــک نمایشــگاههای مختلفــی را در دنیــا هماننــد دانشــگاههای آمریکایــی
برگــزار میکنــد و هــدف آنهــا ایــن اســت کــه کارکنانــی بــا تجربــه بینالمللــی از
عربســتان و ســایر کشــورهای منطقــه پیــدا کننــد .رقابــت شــدیدی بــرای ایــن
دانشــجوها وجــود دارد و ایــن تنهــا مختــص شــرکتهای خاورمیان ـهای نمیشــود.
بلکــه شــرکتهای غربــی هــم بــه دنبــال ایــن افــراد هســتند ،زیــرا کــه از طریــق
آنها میتوانند پای ثابتی در منطقهایجاد کنند.
آنهــا متوجــه شــدند کــه بــه ســرعت ممکــن اســت افــرادی کــه تــازه از برنامــه
توســعه توانمندیهــا بیــرون آمدهانــد را از دســت بدهنــد درصورتــی کــه جایــی
بــرای آنهــا در ســازمان فراهــم نکــرده باشــند .ایــن موضــوع را کرنــل فوریــه 1در زیــر
به صورت کامل توضیح میدهد:
«مــا دقیقــا میدانیــم کــه چــه جایگاههایــی بــا توجــه بــه برنامــه
توســعهای کــه اجــرا کردیــم تــا ســال  2013خالــی میمانــد .مــا تــاش

کردیــم کــه افــراد تــازه وارد بــه دانشــگاه و بســیار جــوان را بــر اســاس
فضایــی کــه نیــاز داریــم بــه اســتخدام درآوریــم و آنهــا را بــرای آن

مهارتــی کــه نیــاز داریــم آمــوزش دهیــم .در حقیقــت مــا هــر ســال
40نفــر افــراد در حــال تحصیــل را اســتخدام میکنیــم و هــر یــک از

آنهــا یــک ســال بعــد از فارغالتحصیلــی شــان در برنامههــای توســعه
شرکت مشغول به فعالیت میشوند».

فوریــه میگویــد کــه آنهــا افــراد آمــوزش دیــده خــود را بــه ســختی
نگهمیدارنــد و کشــورهای اطــراف عربســتان بــه خصــوص اماراتمتحدهعربــی
تالشهــای خــود را بــرای بــه اســتخدام درآوردن ایــن افــراد انجــام میدهــد .دادن
پیشــنهاد خــوب بابــت دســتمزد بســیار مهــم اســت امــا از طرفــی داشــتن فضــای
چالشــی و فرصتــی بــرای توســعه مهارتهــا هــم از جملــه گزینههایــی اســت کــه
باید از سوی بانک سعودی مورد توجه قرار گیرد .او میگوید:
1. Cornel Fourie
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«تجربــه مــن نشــان میدهــد کــه افــراد بااســتعداد بــه دنبــال فرصــت
بــرای توســعه تواناییهایشــان میگردنــد و روشهایــی کــه برخــی

اوقــات مــا بــرای ایجــاد فرصــت ایجــاد میکنیــم ،حرکــت رو بــه جلــو

بــرای آنهــا محســوب نمیشــود و آنهــا تنهــا یــک فضــای معمولــی

مشــاهده میکننــد .مثــا ممکــن اســت مــا فــردی را از خردهفروشــی
بــه بخــش عمدهفروشــی بــرای ســه یــا شــش مــاه منتقــل کنیــم .در

حقیقــت مــا انتقــال کارکنــان را انجــام دادیــم و فرصتــی بــرای توســعه

مهارتهــای آنهــا فراهــم کردیــم .مــا بــه آنهــا میگوئیــم کــه «شــما

بایــد بیشــتر از آنچــه کــه االن انجــام میدهیــد در ایــن پــروژه زمــان

بگذاریــد .مــا معتقدیــم کــه شــما میتوانیــد از طریــق ایــن پــروژه
توانمندیهایتــان را توســعه دهیــد و بــه یــک ثبــات امنیتــی در شــرکت

برســید ».بســیاری از افــراد باهــوش سیســتم از ایــن فرصــت بــرای
توسعه استعدادهایشان استفاده میکنند».

مثــا شــرکتهای اپــل و گــوگل محیطهــای فوقالعــادهای بــرای کارکنــان
خــود ایجــاد کردهانــد تــا بتواننــد آن همــه افــراد بــا اســتعداد را دور هــم جمــع
کنند .لین هورنسی 2قائممقام بخش منابع انسانی شرکت گوگل میگوید:
«مــا بیــش از میلیونهــا -بــاز تاکیــد میکنــم میلیونهــا -درخواســت

همــکاری بــا شــرکت گــوگل در هــر ســال دریافــت میکنیــم .و اینکــه

میلیونهــا نفــر میخواهنــد بــا مــا کار کننــد ،دلیــل آن ایــن اســت

کــه همــه میداننــد کــه مــا محیــط آرامــی را بــرای کارکنــان فراهــم
میکنیــم .دومیــن دلیــل ایــن اســت کــه شــما میتوانیــد بــا همــکاری

کــردن بــا گــوگل روی مشــکالت کــه در آینــده بــرای بشــر ایجــاد

میشــود فعالیــت کنیــد ،هــوش مصنوعــی ،ماشــینهای خــودران و
ســایر بخشهایــی کــه بــه توســعه توانمندیهــای شــما کمــک شــایانی

میکنــد .مــا محصــوالت نوآورانــه زیــادی داریــم کــه میتوانــد خیلــی
از افراد بااستعداد و توانمند را به خودش جذب کند».

شــرکت اپــل ،بــرای داشــتن بهتریــن نیروهــا معمــوال باالتریــن پیشــنهاد مالــی و
2. Liane Hornsey
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فرصتهایــی کــه بــا کارکــردن در آن جایــگاه میتوانــد بــهدســت آورد را پیشــنهاد
میکنــد .طــی بررســیهایی کــه پرفســور جــان ســاوان 1بــر روی نحــوه بــه
کارگیری افراد با استعداد در مجموعه اپل انجام داده میگوید:
«در شــرکت اپــل ،جاذبههــای طوالنــی مــدت اولیــه و عاملهــای
نگهــداری از آن همیشــه در حــال رشــد هســتند و محیــط کار در آن در

هر حالتی هیجانانگیزاست».

شــرکت متعهــد بــه «شــغل شــرکتی ،بــدون داشــتن بخشهــای اضافــی
شــرکت» شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر شــرکت از ایجــاد جلســات بیمعنــی،
وظایــف روتیــن ،بروکراســی و سلســله مراتــب خــودداری میکنــد .داشــتن ســهام
در شــرکت از جملــه انگیزههــای اصلــی بــرای حرکــت دادن افــراد بااســتعداد اســت.
عمــده کارکنــان شــرکت معمــوال کمــک هزینههــای دورهای بــه خاطــر مشــارکت
در پروژههــای شــرکت دریافــت میکننــد .ســایر تشــویقهای فــردی بــه نحــوه
حضــور فــرد و کمــک هزینــه خریــد ســهام و پرداختهــای نقــدی کــه حداقــل 30
درصد حقوق ماهیانه را شامل میشود.
در مقایســه بــا گــوگل ،فیسبــوک و مایکروســافت ،پاداشهــای شــرکت اپــل
منضبطتر است .ساالون میگوید:
«بــه خاطــر اهمیــت حضــور ایــن دو عامــل ،پیامــی کــه از ارائــه پــاداش

بــه کارکنــان ارائــه میشــود کامــا روشــن و واضــح اســت .اگــر شــما

بهتریــن کار خــود را در محیــط کار انجــام دهیــد و بیشــترین تاثیرگذاری

را در دنیــای اطرافتــان داشــته باشــید ،آیــا شــما واقعــا بــه خــوردن

سوشی در کافه تریا نیاز ندارید؟»

بســیاری از کارکنــان -نــه فقــط نســل  -Yخواســتار یــک محیــط کار چالشــی
هســتند .ایــن را زمــان و مطالعاتــی کــه بــر روی شــرکتها انجــام میشــود ،ثابــت
میکنــد .بــا ایــن حــال ،ایمیلــی الوســون معتقــد اســت کــه ایــن موضــوع بــه حفــظ
زنان به خاطر شکست در ارتقاء شغلیشان کمک میکند:
«چیــزی کــه مــا میدانیــم ایــن اســت کــه اگــر مــا بتوانیــم قبــل از
بچهـدار شــدن زنهــا ،درک آنهــا را نســبت بــه ایجــاد نقــش متفــاوت در

1. John Sullivan
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ســازمان را افزایــش دهیــم ،احتمــال برگشــت آنهــا بــه محــل کارشــان

دوبرابــر خواهــد شــد .امــا اگــر آنهــا در کارهــای ســطح پایینــی باشــند
کــه هــر فــردی امــکان انجــام آن را داشــته باشــند ،آنهــا تمایــل کمتری
به بازگشت به محل کار خود خواهند داشت».

فرصتی برای نوآوری

شــرکتهایی کــه تجربــه اســتفاده از نســل جدیــد را در ساختارشــان دارنــد
معتقــد هســتند کــه اگــر فرصــت الزم را بــرای نــوآوری ایجــاد کننــد بــه طــور حتــم
رشــد خواهنــد کــرد .خورشــید دهنوگــرا 2یکــی از اعضــای شــرکت  Relumeکــه در
زمینــه تحقیقــات و مشــاوره فعــال اســت میگویــد کــه ایجــاد چنیــن موقعیتهایــی
بــرای مدیــران نســل قدیــم ســازمان ســخت و دشــوار اســت .دهنوگــرا بــه مــدت 10
ســال مدیــر بخــش بازرگانــی شــرکت گالکســو اســمیت کلیــن 3بــوده و او بــه وجــود
«روح چالشی» در درون سازمان اشاره میکند .او میگوید:
«از یــک ســوی ،نســل جدیــد بــه شــدت بــه اســتفاده از روشهــای
جدیــد (منظــور مــا شــبکههای اجتماعــی و بــازار لــوازم دیجیتــال)
عالقهمنــد اســت در حالــی کــه مدیــران قدیمــی از ایــن موضــوع بــه

شــدت میترســند .مشــکل آنجــا بــه وجــود میآیــد کــه آنهــا انتظــار

ایــن هیجــان را دارنــد و در اغلــب اوقــات در مدیریــت کــردن آن دچــار

ســردرگمی میشــوند و ایــن موضــوع اختاللهــای کــم و ریســک

بــاالی شــخصی و تعهــد بــه شــرکت را ایجــاد میکنــد .بنابرایــن آنهــا در
ســاختاری قــرار میگیرنــد کــه شــرکت از روش انجــام آن کامــا

مطمئــن اســت .ایــن امــر بــرای نســل جــوان کامــا ناامیدکننــده اســت.

آنهــا انــرژی و انگیــزه خــود را در ایــن ســاختار از دســت میدهنــد .بــه

همیــن خاطــر آنهــا شــرکت را تــرک میکننــد و یــا در صندلــی خــود
مینشــینند بــدون اینکــه از فکــر خــود اســتفاده کننــد .مــن فکــر

میکنــم کــه آنهــا آمادهتــر از آنچــه کــه مــا فکــر میکنیــم هســتند
2. Khurshed Dehnugara
3. Glaxo Smith Kline
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و مــا بــا ایجــاد چنیــن فضایــی ،از رشــد و توســعه اســتعدادهای ایــن
افراد جلوگیری میکنیم».

برخــی از زنــان کارآفریــن از انتظــار بابــت ایجــاد مزیتهــای رقابتــی بیــزار
هســتند و معمــوال کسـبوکار جدیــد خــود را شــروع نمیکننــد .نحــوه پیادهســازی
مدیریــت اســتعدادهای سیســتم در فصــل  6بــه خوبــی توضیــح داده شــده و پیــدا
کردن علت جدایی این زنان از محیط کارآفرینی بسیار ارزشمند است.
طــی مطالعاتــی کــه در ســال  2001توســط شــرکت بینالمللــی  Korn/Ferryبــه
عنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای اجرایــی انجــام شــد نشــان میدهــد کــه
نگــه داشــتن برخــی ارزش هــا در انگیزههــای زنانــی کــه راس هــرم کارآفرینــی
قــرار دارنــد بســیار اهمیــت دارد .علــت آنهــا بــرای تــرک کــردن کامــا مثبــت و
فرصــت طلبانــه بــه نظــر میرســد امــا در حقیقــت آنهــا در حــال گذرانــدن اتهامــات
مربــوط بــه کارفرمــای ســابق خــود هســتند .بــرای روشــن شــدن ایــن موضــوع بــه
تحقیــق صــورت گرفتــه میپردازیــم425 .زن (کــه 30درصــد آنهــا قبــا کارفرمــا
بودهانــد و 27درصــد آنهــا قائممقــام و 9درصــد آنهــا ســمتهای باالیــی همچــون
مدیــر اجرایــی و رییــس هیاتمدیــره را داشــتند ).در ایــن تحقیــق حضــور یافتنــد
کــه ســه دلیــل عمــده را بــرای بســتن شــرکت خودشــان بــه خاطــر از دســت دادن
فرصتهای زیر بیان میکنند:
خطرات و ایدههای شخصی خود را امتحان کنید
ثروت را بسازید
بر روی مسائل استراتژیک تاثیرگذار باشید
مطالعــه  Korn/Ferryنشــان میدهــد کــه شــرکتهای بــزرگ جنــگ بــر ســر
اســتعدادها را بــه خاطــر عــدم وجــود نــوآوری در ســازمان و کارآفرینــی زنــان در
محیــط شــرکت از دســت میدهنــد .در نتیجــه ،مســئلهای کــه در یــک دهــه
گذشته به اثبات رسیده هنوز هم به قوت خود باقی است:

ــ
ــ
ــ

«معمــوال افــراد نابغــه بــه نحــوه راهانــدازی شــرکتهای کوچــک بــرای
برداشــتن گامهــای بعــدی خــود نــگاه میکننــد .برخــاف دهه گذشــته،

زنــان بــه حضــور در شــرکتهای بــزرگ بــرای پیادهســازی آرزوهــای
نوآورانــه و آفرینشگــری خــود اهمیــت نمیدهنــد .در حقیقــت ،اغلــب

نامزاس و نادنمراک نیب لماعت 151

آنهــا مهارتهایــی کــه از محیطهــای کاری گذشــته یــاد گرفتهانــد را
در موقعیتهــای جدیــد حتــی در کســبوکارهای کوچــک پیادهســازی

میکننــد .بــرای آنهــا اهمیتــی نــدارد کــه مالــک آن شــرکت باشــند یــا

کارمنــد .طبــق مطالعاتــی کــه مــا انجــام دادیــم ،زنهــا در ایدههــای
نوآورانــه پیشــگام هســتند -ایجــاد ایدههــا ،توســعه آن و نحــوه

پیادهســازی آن را بــه خوبــی انجــام میدهنــد .شــرکتها بایــد بــه
اهمیــت نقــش زنهــا در شرکتهایشــان واقــف باشــند .آنهــا بایــد

کنتــرل بیــش از انــدازه بــر روی پروس ـهها و کاهــش محدودیتهــا بــر
آفرییندگــی زنــان را ایجــاد کننــد تــا اســتعدادها بــه سیســتم ایــن

شرکت بازگردنند و باقی بمانند».
ایجاد تعادل در زندگی کاری

همانطــور کــه در مطالــب بــاال به آن اشــاره شــد ،تحقیقــات موسســه /
 ILMنشــان میدهــد کــه اگرچــه انگیــزه بــرای نســل جدیــد بســیار اهمیــت دارد امــا
وجــود تعــادل در زندگــی کاری و عــدم حضــور آن در محیــط شــخصی شــان جــزء
پنجمیــن عاملــی کــه آنهــا را میتوانــد در محیــط کار نگهــدارد عنــوان شــده اســت.
در حقیقــت آنهــا عالقــهای ندارنــد کــه وظایــف کاری خــود را بــه خانــه منتقــل
کننــد ،امــا از طــرف دیگــر انتظــار دارنــد کــه کارهــای شــخصی خــود را در محیــط
کار انجام دهند.
در مطالعــه دیگــری کــه رابــرت در ســال  2008در  Yahooو  Hotjobانجــام داد
هــم بــودن تعــادل در زندگــی کاری بــه عنــوان ســومین گزینــهای کــه در نســل
جدیــد اهمیــت دارد عنــوان شــد73 .درصــد از ایــن پاسـخدهندهها عنــوان کردهانــد
که راجع به ایجاد تعادل بین زندگی کاری و شخصی خود دغدغه دارند.
1
ایــن موضــوع در بیــن جوانــان رشــته  MBAدانشــگاه کس ـبوکار لنــدن وIMD
هــم نفــوذ کــرده اســت .فیونــا ســندفورد 2مدیــر اجرایــی دانشــگاه کسـبوکار لنــدن
معتقــد اســت کــه دانشــجوهای امــروزه بــه اینکــه از حرفــه خــود چــه انتظــاری
Ashridge
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دارند بیشتر فکر میکنند.

آنچــه کــه مــا در نهایــت شــاهد آن هســتیم ،همانــی خواهــد بــود که در

ســال  2008پیشبینــی کــرده بودیــم -اینکــه چــه تغییراتــی در
انگیزههــای

ـجوهای MBA
دانشــجوها ایجــاد خواهــد شــد .دانشـ

دیگــر

تمایلــی بــرای حضــور در بانکهــای بینالمللــی بــزرگ یــا بــه عنــوان

مشــاورهای اســتراتژیک شــرکتها ندارنــد .مــا میبینیــم کــه
دانشــجوها بیشــتر دربــاره آینــده فکــر میکننــد .آنهــا اغلــب بــه ایــن

فکــر میکننــد کــه چطــور میتواننــد تعادلــی بیــن زندگــی شــخصی

و کاری خــود ایجــاد کننــد .اگــر شــما در یــک شــرکت مشــاوره بــزرگ
مشــغول بــه فعالیــت شــوید ،دیگــر زندگــی شــخصی آرام و راحتــی

نخواهیــد داشــت .شــما بــرای یــک دوره طوالنــی مــدت شــرایط کاری
ســختی را خواهیــد داشــت و بــرای برخــی از فارغالتحصیــان ایــن

خواسته آنها نیست.

کلیــرا لیکــوک 1از موسســه  ILMکــه بــه ســراغ فارغالتحصیــان قدیمــی رشــته
 MBAو مدیران میانی سازمان رفته است ،نظر مشابهی را مطرح میکند:
«آنهــا دقیقــا بــه دنبــال چیــز متفاوتــی میگردنــد .آنهــا بــه ایجــاد ایــن

تعــادل بســیار اهمیــت میدهنــد .شــاید اگــر پنــج ســال پیــش بودیــم

متقاضیــان بیشــتری را در بخــش مالــی و یــا مشــاوره مشــاهده
میکردیــم امــا امــروزه دانشــجویان  MBAکامــا بــه حفــظ حریــم
خصوصــی خــود توجــه میکننــد و زمانــی کــه میخواهنــد در یــک

شرکت استخدام شوند آن را مد نظر میگیرند».

او معتقــد اســت کــه ایــن تاکیــد بیــش از انــدازه جوانــان بــه وجــود ایــن تعــادل
بــه بیخوابیهایــی کــه کارفرمایــان بــه والدیــن آنهــا بــه خاطــر انجــام برخــی کار
داد هانــد برمیگــردد .یــا شــاید آنهــا بــه خاطــر بحرانهــای اقتصــادی کمتــر بــه
سمت شرکتهای بزرگ کشیده میشوند:
«ایــن تغییــر نــگاه از پنــج یــا هفــت ســال پیــش شــروع شــده اســت و

در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک انتظــار اصلــی شــناخته میشــود.
1. Claire Lecoq
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آنهــا حاضــر نیســتند بــرای توســعه حرفــه و تخصصشــان همــه چیــز

را قربانــی کننــد .همانطــور کــه پــدران آنهــا ایــن کار را کردنــد و آنهــا

نمیخواهنــد کــه شــبیه پــدران و مادرانشــان باشــند .آنهــا حرفــه و

تخصــص و موفقیــت را میخواهنــد امــا زندگــی شــخصی و خانــواده
آنهــا هــم اهمیــت دارنــد .بــه خاطــر همیــن مــا در میــان دانشــجویان

درخواســت ایجــاد کار شخصیشــان را میبینیــم کــه در بخشهــای

مختلــف جامعــه مشــارکت دارد و از طرفــی زندگــی بهتــری را ایجــاد

میکند».

ســندرا ســواچر از موسســه  INSEADهــم نظــر موافــق خــود را اینگونــه بیــان
میکند:
2

«نســل جدیــد بــرای مــن اینگونــه تعریــف میشــود کــه آنهــا والدیــن

و پدربزرگهــای خــود را دیــده انــد کــه چطــور شــغل خــود را از دســت

دادهانــد  -بنابرایــن وفــاداری آنهــا تغییــر پیــدا کــرده اســت .آنهــا

بیشــتر بــه خودشــان وفــادار هســتند تــا هــر نــوع شــرکتی .مــن فکــر
نمیکنــم کــه ایــن خودخواهــی باشــد ،ایــن یــک موضوعــی اســت کــه

دربــاره اعتمــاد مطــرح میشــود .آیــا ایــن بــه خاطــر رکــود اقتصــادی

اســت؟ مــن فکــر میکنــم کــه تعــداد زیــادی از آنهــا شکســت خــوردن

را احســاس کردنــد .آنهــا یــک انعطافپذیــری خاصــی را ایجــاد
میکننــد .آنهــا میداننــد کــه نمیتواننــد بــه یــک ســازمان اعتمــاد

کنند ،آنها میدانند که باید به خودشان اعتماد داشته باشند».

مطالعــه موسســه مکینســی در ســال  2012نشــان میدهــد کــه زنــان بــه
میــزان کمتــری شــغل خــود را بــه خاطــر نبــود تعــادل بیــن زندگــی کاری-شــخصی
تغییــر میدهنــد .مثــا از جایــگاه مدیریــت بــه نقــش کارمنــد بازگردنــد تــا ســاعت
کاری مشــخصتری داشــته باشــند و ســفرهای کاریشــان را کاهــش دهنــد .ایــن
حالــت اغلــب زمانــی اتفــاق میافتــد کــه ســازمان بــه حرکــت و گردشهــای
بینالمللی برای انجام وظیفههای بینالمللی نیاز دارد.
زنــان میتواننــد بــه راحتــی خــود را از بــازی توســعه و اســتعدادها خــارج کننــد
Sandra Schwarzer

2.
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امــا برخــی از زنــان بلندپــرواز هــم میتواننــد گامهــای جدیــد بــرای خــارج شــدن
از سازمان بردارند.
لیســا کالــورت 1قائممقــام منابــع انســانی شــرکت گتــی ایمیــج 2کــه در زمینــه
موزیکهــای آنالیــن ،فیلــم و توزیــع عکسهــا فعالیــت دارد ،بــه وضــوح بیــان
میکنــد کــه شــرکتهای بــزرگ بایــد بــه خاطــر داشــته باشــند کــه زنهــا
همیشــه در انتخــاب گزینههــای پیشرویشــان آزاد هســتند .او اینطــور توضیــح
میدهد که:
«پیشفــرض مــن دربــاره زنــان و بازشــدن موقعیتهــای رهبــری نشــان

میدهــد کــه زنــان گزینههــای زیــادی بــرای انتخــاب دارنــد .مــن
خیلــی خوششــانس هســتم .در حــال حاضــر مــن بــرای شــرکتی کــه

نــوآوری در آن مهــم اســت کار میکنــم .پیــش از ایــن مــن بــرای

شــرکتهای بســیار بزرگــی کار میکــردم کــه تصمیــم گرفتــم آنهــا را
تــرک کنــم .مــن پشــتیبانی بزرگــی را بــه خاطــر ایــن تصمیــم از دســت

دادم .مــا زنــان آرامــش را میشناســیم و مــن بــه عنــوان یــک زن

تصمیــم گرفتــم کــه آن شــرکتهای بــزرگ را رهــا کنــم .ایــن یــک

تصمیــم ســخت بــرای مــن بــود .مــن بایــد یــک تصمیــم میگرفتــم

کــه خانــوادهام و فرزندانــم را میدیــدم .مــن انتخــاب کــردم کــه بــه

ســازمانی بــروم کــه همــه بخشهــای زندگــیام را بتوانــم پوشــش
دهــم ...ایــن امــر بــرای بســیاری از زنــان اهمیــت دارد و آنهــا بایــد از

خــود بپرســند کــه آیــا «ایــن موضــوع بــرای مــا هــم یــک مشــکل
است؟» و « آیا ما به این موارد اهمیت میدهیم؟»

آزادی و خودمختاری در محیط کار

همانطــور کــه گفتــه شــد ایــن موضــوع یکــی از اولویتهــای انتخــاب نســل
جدیــد بــرای محیــط کار اســت و هــر دو آنهــا بــه اینکــه شــرکت بــه چــه شــکل
ســازماندهی شــده و یــا نــوع برخــورد بــا مدیــر بســتگی دارد .آنهــا اصــا دوســت
1. Lisa Calvert
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ندارنــد کــه مدیرانشــان دائــم در حــال تماشــای آنهــا باشــند یــا رفتــار آنهــا در هــر
مســئلهای بررســی و تحلیــل کننــد .زمانــی کــه از کارکنــان راجــع بــه اینکــه چــه
رفتارهــای از طــرف مدیــران بایــد صــورت بگیــرد پرســیده میشــود ،ســه مســئله را
به عنوان اصلیترین رفتارها بیان میکنند:
احترام و ارزشگذاری به کارکنان
اعتماد به کارمندان برای انجام دادن فعالیت
ایجاد ارتباط مناسب با کارمندان
و دو موضــوع کماهمیــت دیگــری همچــون آشــکار بــودن اهــداف و ارائــه
بازخــورد منظــم نســبت بــه علمکــرد کارکنــان هــم وجــود دارد کــه در ایــن لیســت
ذکــر نکردیــم .بــا ایــن حــال ،مدیــران عنــوان میکننــد کــه «آشــکار بــودن اهــداف»
و «ارائــه بازخــورد منظــم» از نحــوه عملکــرد کارکنــان جــزء رفتارهــای مهمــی اســت
کــه مدیــران بایــد در محیــط کار انجــام دهنــد .در حقیقــت ایــن تحقیقــات از دو نوع
دیــدگاه متفــاوت کــه غرابتــی بــا هــم ندارنــد را نشــان میدهــد و اینکــه دو طــرف
چه تصوری نسبت به رابطه با همدیگر دارند .برای مثال:
کارکنــان یــک مدیــر ایــده آل را همچــون یــک مربــی ( 56درصــد) یــا دوســت
( 21درصــد) تعریــف میکننــد در حالــی کــه تنهــا 8درصــد یــک مدیــر را بــه
عنــوان کســی کــه دســتور میدهــد یــا فعالیــت فــرد را بررســی میکند(2درصد)
یبینند.
م 
نزدیــک بــه 19درصــد کارکنــان مدیــر خــود را بــه عنــوان کســی کــه تقســیم و
هدایــت کار را برعهــده دارد میبیننــد ،در حالــی کــه تنهــا 9درصــد
شــرکتکنندگان در ایــن نظــر ســنجی معتقــد هســتند کــه مدیرانشــان بــه ایــن
روش مدیریت میکنند.
تنهــا 26درصــد از کارکنــان فکــر میکننــد کــه مدیرانشــان هماننــد یــک مربــی
فعالیــت میکنــد در حالــی کــه  76درصــد مدیــران فکــر میکننــد کــه از ایــن
روش برای هدایت سیستم استفاده میکنند.
فیونــا ســندفورد میگویــد کــه وجــود اختیــار در محیــط کار یکــی از
قدرتمندتریــن ابــزار بــرای فارغالتحصیــان جــوان و دانشــجویان  MBAبــرای حضــور
در محیط کار است:

ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
ــ
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«مــا ایــن موضــوع را بیــن دانشــجویان  22تــا  23ســال بســیار میبینیم

امــا ایــن موضــوع بیــن دانشــجوهای  MBAبــه شــدت مهــم اســت و
تصــور آنهــا از کلمــه اختیــار  -بــه عنــوان وســیلهای کــه افــراد بــه

دنبال آن میگردند و کلمهای که زمان را دوباره به هم میزند».

آیــا هــر دو ایــن گروههــا تعریــف یکســانی از کلمــه «اختیــار» ارائــه میدهنــد؟
سندفورد به وضوح مشخص میکند که این موضوع صحت ندارد:
«نســل جدیــد تصــور میکنــد کــه آنهــا میتواننــد جهــان را کنتــرل

کننــد و دوســت دارنــد کــه ایــن فکــر خودشــان را پیادهســازی کننــد.

بیشــتر دانشــجویان  MBAاز محیــط کارشــان انتظــار دارنــد کــه بــه فکــر

و مهــارت آنهــا ارزش بیشــتری بگذارنــد .در حقیقــت آنهــا بــه کســی
نیــاز دارنــد کــه بــه ابزارهــا و مهارتهــای نــرم آنهــا ارزش قائــل شــود

و بــه آنهــا در مدیریــت کــردن کاری ســپرده شــده اعتمــاد و بتواننــد
مشتریان خود را دنبال کنند».

در حقیقــت آنهــا نقشــی را میخواهنــد کــه درج ـهای از آزادی و خودمختــاری
را داشــته باشــد و از ایــن رو آنهــا میتواننــد نقــش محــوری روی مســئولیتی کــه بــه
آنها سپرده شده پ ،داشته باشند.
بکی اسنو 1مدیر استعدادیابی موسسه  Marsدر این باره میگوید:
«تحقیقــات زیــادی در سراســر دنیــا انجــام شــده کــه نشــان میدهــد
کــه بیشــتر کارمنــدان مدیــر باالســری خــود را تــرک میکننــد نــه

شــرکت را .بــرای مــن جالــب خواهــد بــود کــه متوجــه شــوم کــه ایــن

مدیــران در تشــخیص مســائل بــه چــه میــزان پیشــرو هســتند؟
مخصوصــا زمانــی کــه شــرکت بــرای اینکــه آنهــا کار خــود را بــه خوبــی

انجام دهند ،هزینههای بسیاری را انجام داده است».
تعامل میان مدیران

تعامــل میــان مدیــران نقــش بســیار مهمــی در درگیرشــدن اســتعدادها در
اهــداف شــرکت دارد .برخــی از کارمنــدان کــه در مصاحبههــای ایــن کتــاب حضــور
1. Becky Snow
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داشــتند بــا قاطعیــت عنــوان میکننــد کــه مدیــران میانــی میتواننــد نقــش زیــادی
در بازکــردن درهــا بــرای جوانــان در پــرورش استعدادهایشــان داشــته باشــند .بــا
این حال ،آنها میتوانند به عنوان یک مانع هم حضور داشته باشند.
بانــک بینالمللــی عربســتان ســعودی در اهــداف خــود بانکــداری ســرمایههای
خــرد را قــرار داده بــود کــه بــرای پیادهســازی آن بــه اســتعدادهای جوانتــری نیــاز
داشــت امــا ایــن موضــوع باعــث شــده بــود کــه مدیــران میانــی نقــش
محافظهکارانهتــری را در مقابــل کســانی کــه بــرای اجــرای ایــن هــدف بــه ســازمان
پیوســته بودنــد ،ایفــا کننــد .ایــن موضــوع را بــه صــورت کامــل تــری کرنــر فوریــه
توضیح میدهد:
«برخــی مواقــع مدیــران میانــی همچــون الیـهای از گل عمــل میکننــد

و باعــث تــرک نیروهــای بااســتعداد از سیســتم میشــوند .ایــن امــر بــه
خاطــر ایــن اســت کــه آنهــا از نیروهــای جــوان بااســتعداد میترســند.
مخصوصــا بــه خاطــر دانــش بیشــتری کــه دارنــد و میتواننــد بــه

عنــوان یــک جانشــین مناســبی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــوند .آنها

بــه ایــن افــراد اجــازه نمیدهنــد کــه جایــی برونــد و یــا کاری انجــام

دهنــد و در حقیقــت باعــث خامــوش شــدن اســتعداد ایــن افــراد
میشوند».

بانــک ســعودی ایــن موضــوع را بررســی کــرد و کمیتــهای دربــاره مدیریــت
اســتعدادها تشــکیل داد کــه بــر اســاس آن ایــن کمیتــه تصمیــم میگیــرد کــه چــه
کســی لیاقــت ارتقــاء شــغلی دارد .در ایــن حالــت تنهــا نظــرات یــک فــرد اعمــال
نمیشــود .همچنیــن بانــک تــاش میکنــد تــا فرهنــگ مربیگــری را بیــن
مدیران خود جا بیندازد تا استعدادهای موجود در سیستم پرورش یابند.
شــرکت پپســی اقدامهــای فــوری در مقابــل مدیرانــی کــه جلــوی انگیزههــای
نیروهــای جــوان را میگیرنــد ،انجــام میدهــد .ریچــاد ایــوان 2مدیــر اجرایــی ایــن
شرکت در ایرلند و آفریقای جنوبی میگوید:
«اگــر مــا متوجــه شــوم کــه کســی جلــوی پیشــرفت کارمنــدی را گرفته

اســت ،توســط مدیــر ارشــد بــه عنــوان یــک فــرد «بینــام و نشــان»
2. Richard Evan
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بــه دیگــران معرفــی و اخــراج میشــود .بــه خاطــر اینکــه اگــر شــما در

مســیر حرکــت یــک کارمنــد مشــتاق ایســتاده باشــید ،چــرا مــا بایــد
بــا شــما ادامــه همــکاری بدهیــم؟ همــه اینهــا بــه خاطــر ایــن اســت که
وقتــی افــراد مســتعد سیســتم چنیــن فضایــی را ببینــد قطعــا تصمیــم

بــه تــرک شــرکت میگیرنــد بــه خاطــر اینکــه بــرای ایــن افــراد
همیشه بازار کار موجود است».

شــرکت گــوگل هــم بــه مربــی کــردن مدیرانــش ارزش میدهــد و بــا برنامههــای
خاصــی کارمندانــش را پشــتیبانی میکنــد و بــه آنهــا قــدرت میدهــد تــا ریســک
کننــد و حتــی شکســت بخورنــد .لیــان هورنســی 1راجــع بــه ایــن موضــوع توضیــح
یدهد:
م 
«مــا اجــازه میدهیــم کــه افــراد در شکســت خــوردن آزاد باشــند و
مطمئــن باشــند کــه شــغل خــود را از دســت نمیدهنــد .بــرای اینکــه
آنها نیاز دارند تا برای نوآوری جرات به خرج دهند».

گرفتــن نقــش مربــی بــرای پشــتیبانی کــردن از کارکنــان نقــش حیاتــی دارد.
هارنسی ادامه میدهد:
«در محیطــی کــه اعتمــاد زیــادی وجــود دارد ،موضوعــی بــرای تــرس از

اینکــه مدیــران در نقــش مربــی ظاهــر شــوند ،وجــود نــدارد .ایــن
موضوع به ما کمک میکند».

مربیگــری در اغلــب اوقــات کارکــرد متقابــل دارد و هارنســی معتقــد اســت کــه
ایــن روش بــه شکســتن موانــع کاربــردی بیــن مهندســین و تیــم فــروش و توســعه
شرکت کمک زیادی میکند:
«یکــی از راههــای ســاختن بهتریــن مدیــر یــا رهبــر ایــن اســت کــه بــه

آنهــا اجــازه دهیــم کــه یــک مربــی خــوب شــوند .آنهــا یــاد بگیرنــد
کــه گــوش شــنوایی باشــند ،نــه اینکــه بــه عنــوان یــک عامــل

تحریککننــده در سیســتم قــرار گیرنــد .آنهــا بایــد یــاد بگیرنــد کــه
همه جوابها را هر زمانی ندهند».

1. liane Hornsey
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پیامدها :مدیریت تخصص شخصی

در قســمت قبــل مشــاهده کردیــم کــه چطــور شــرکتهای بینالمللــی بــا دادن
فضــا بــرای کســب تجربههــای عمیــق مخصوصــا در ســطح بینالمللــی در ایجــاد
ســاختار توانمنــد در ســازمان کمــک میکننــد .ایــن کارکنــان در طوالنــی مــدت
بــرای شــرکت بســیار ارزشــمند هســتند .متاســفانه مشــاهده شــده اســت کــه ایــن
کارکنــان تمایلــی بــه همــکاری بلنــد مــدت بــا شــرکت ندارنــد کــه ایــن امــر ضربات
زیادی را به برنامههای شرکت وارد میکند.
جــان اینهــام 2مشــاور در بخــش منابــع انســانی وجــود ایــن چالــش را بــه
جزئیات در زیر توضیح میدهد و نگاه مثبتی به آن دارد:
«شــرکتها بــرای اســتخدام ،نگهــداری و اســتفاده از کارکنــان نســل

جدیــد بــا خــود را بــا شــرایط جدیــد انطبــاق دهنــد .در غیــر ایــن
صــورت امــکان ثبــات در نیروهایشــان وجــود نــدارد .امــا برخــی از

ســازمانها بــه ســمت کارگــران قدیمــی میرونــد کــه آنهــا هــم
درخواســتهایی مشــابه نســل جدیــد مطــرح میکننــد .قســمت

خــوب داســتان اینجاســت کــه ایجــاد ایــن تغییــرات بــرای حضــور

نســل جدیــد در محیــط کار مثبــت اســت و بــرای شــرکت توســعه و
پیشــرفت را بــه بــار م ـیآورد .همــکاری بیشــتر ،داشــتن یــک هــدف

مشــخص و تمرکــز بــر تواناییهــای هــر فــرد در سیســتم از جملــه ایــن

نتایــج اســت .اینهــا تمــام مــواردی اســت کــه بخــش منابــع انســانی
بایــد آن را در سیســتم شــرکت ایجــاد کنــد .ایجــاد ایــن فضــا بــرای

همه ما میتواند مفید باشد».

اگــر افــراد بــا پتانســیل بــاال و عملکــرد اجرایــی فوقالعــاده شــرکت را تــرک
نکننــد ،بــه راحتــی بــه عنــوان گزینههــای دمدســتی رقبــا قــرار خواهنــد گرفــت و
یــا خــود شــروع بــه ایجــاد فضــای کار خواهنــد کــرد .کارفرمایــان بایــد یــک روشــی
بــرای ایجــاد «گــروه ارزشــمند کارکنــان» 3پیــدا کننــد .بــه زبــان ســاده آنهــا بایــد
دالیــل متقاعدهکننــدهای بــرای مانــدن ایــن نــوع از نیروهایشــان فراهــم نماینــد و
2. Jon Ingham
3. employee value proposition
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آنها را برای انجام فعالیتهایشان پشتیبانی نمایند.
در حقیقــت معاملــهای بیــن دو طــرف صــورت میگیــرد .از یــک ســو شــرکت
میتوانــد فرصــت فوقالعــادهای بــه افــراد بااســتعداد خــود پیشــنهاد دهــد کــه در نتیجــه
آن برنامههــای توســعه شــرکت بــه ســرعت جلــو خواهــد رفــت و از ســوی دیگــر شــرایط
شــخصی و مجموعـهای از ارزشهــا ،هــدف و نیازهــای ایــن افــراد تامیــن خواهــد شــد .اگر
بخواهیــم بــه طــور خالصــه مطلــب را بیــان کنیــم بــه ایــن شــکل میشــود کــه «مدیریت
اســتعدادها» بــه ایــن معنــی نیســت کــه افــراد بــا اســتعداد را مدیریــت و هدایــت کنیــم،
بلکه منظور ما روشهایی برای نگهداشتن این افراد در سیستم شرکت است.
بنابرایــن مــا بــه یــک برنامهریــزی حرف ـهای نیــاز داریــم تــا بــرای افــرادی کــه در
مجموعــه بــه صــورت بلندمــدت همــکاری میکننــد تهیــه شــده باشــد .اگــر در ایــن برنامــه
بــه افــراد نســل جدیــد ،زنــان و ســایر گروههــای بااســتعداد در جامعــه احتیــاج شــد،
مدیریت حرفهای نیاز دارد تا موارد زیر را در طول برنامه خود در نظر داشته باشد.
بحث و گفتوگوی آزاد و صادقانه

هــدف از انجــام ایــن کار ایــن اســت کــه شــفافیت و هـمرده بــودن آنچه شــخص
بــه عنــوان خواســته مطــرح میکنــد و انتظاراتــی کــه از ســازمان بــه عنــوان
هدفهــای شــخصیاش دارد بــا هدفهــای ســازمان و خواســتههای آنهــا مطابقــت
دارد .ایــن گفتگــو بــرای مدیریــت کــردن بیقــراری و انتظــارات بیــش از انــدازه
کارکنــان نســل جدیــد بســیار میتوانــد مفیــد باشــد .همچنیــن آنهــا ایــن فرصــت
را بــرای افــراد بااســتعداد ایجــاد میکننــد تــا مســائلی را کــه باعــث اضطــراب آنهــا
میشــود مطــرح نماینــد و ایــن موضوعــات شــخصی را تــا آنجــا کــه امــکان دارد
حــل کننــد .زیــرا در اســتفاده از فرصتهــای توســعه حرف ـهای و اســتعدادی افــراد
تاثیر میگذارد.
محیــط کاری شــرکت گــوگل در ایــن مــورد بســیار فعــال ظاهــر شــده و بــه
کارکنــان نســل جدیــد بــرای متفــاوت فکــر کــردن دربــاره وظایفهایشــان و داشــتن
انتظــارات واقعــی کمــک زیــادی کــرده اســت .لیــان هورنســی راجــع بــه ایــن
یگوید:
موضوع م 
«افــرادی کــه تــازه از دانشــگاه فارغالتحصیــل میشــوند و از همــه
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دنیــا انتظــار دارنــد کــه تــا بــه آنهــا مســیر شغلیشــان را از فــردا

نشــان دهیــد .آنهــا شــبیه بچههایــی هســتند کــه انتظــار دارنــد یــک

برنامــه هشــت ســاله بــرای رشــد حرف ـهای آنهــا چیــده شــده باشــد و

بعــد از آن آنهــا بــه جایــگاه مدیــر ارشــد اجرایــی رســیده باشــند .اجازه
دهیــد یــک نــگاه واقعــی بــه ایــن نکتــه داشــته باشــیم .بــرای اینکــه

مــا واقعــا چنیــن کودکهایــی در نســل جدیــد داریــم .مــا تــاش

میکنیــم تــا برنامههــای خــود را بــرای ایــن افــراد بــه گونـهای ترســیم
کنیــم کــه نشــان دهــد آنهــا پیشــرفت زیــادی خواهنــد کــرد .مــا ایــن

کار را میکنیــم تــا آنهــا احســاس کننــد کــه در حــال حرکــت بــه

ســمت جلــو هســتند .مــا تــاش داریــم تــا آنهــا را از الگــوی توســعه
خیالــی کــه دارنــد جــدا کنیــم .در حقیقــت ،نــگاه مــن ایــن اســت کــه

این نردبانی برای پیشرفت نخواهد بود».

«گــروه شــرکتهای مشــاورهای بوســتون» میگویــد کــه ایــن نــوع گفتوگــو
بســیار تعاملــی اســت و در اغلــب مــوارد بیــن دو طــرف توافــق ایجــاد خواهــد شــد و
ایــن مســئله کمــک میکنــد تــا مشــتریهای شــرکت رضایــت بیشــتری داشــته
باشــند .ایــن نــوع تعامــل در بازارهایــی کــه بــه ســرعت رشــد میکننــد وجــود دارد.
در حقیقــت شــرایطی کــه کارمندهــا انتظــار دارنــد تــا بــه ســرعت رشــد کننــد و آنها
2
اگــر موقعیــت بهتــری پیــدا کننــد ،مجموعــه را تــرک میکننــد .جیــن مایــکل کــی
مدیر بخش منابع انسانی شرکت  BCGدر این باره میگوید:
1

«زمانــی کــه شــما در یــک بــازار رقابتــی هســتید ،افــرادی کــه رقابــت

میکننــد مســتقل هســتند و همچنیــن افــرادی کــه بــه صــورت
حرفهای مدیریت بازار را انجام میدهند هم مستقل هستند».

فرصتهای شغلی شخصی

هــدف ایــن برنامــهایــن اســت کــه بــرای هدفهــای مختلــف افــراد بااســتعداد
سیســتم برنامهریــزی شــود تــا از ایــن طریــق نســبت بــه حفــظ ایــن نیروهــا در
1. The Boston Consulting Group
2. Jean-Michel Caye
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ســازمان اطمینــان حاصــل شــود .در برخــی مــوارد ،حتــی شــرکت میتوانــد مســیر
شــغلی مشــخصی را تعییــن کنــد ،امــا ممکــن اســت تواناییهایــی را تعییــن کنــد
که هر فرد برای رسیدن به آن مرحله باید نیاز داشته باشد.
برخــی افــراد بــرای رســیدن بــه جایــگاه مدیریــت بســیار عجلــه دارنــد و تاکیــد
دارنــد کــه یــک مســیر شــغلی شــتابزدهای را دنبــال کننــد .افــرادی هســتند کــه
ایــن جایــگاه مدیریــت را میخواهنــد ،امــا از طرفــی انتظــار دارنــد کــه در منطقــه
قبلــی خــود باقــی بماننــد و بعضــی هــم بــه دنبــال نقشهــای بینالمللــی و جهانــی
هســتند .بعضیهــا هــم هســتند کــه تمایــل دارنــد تــا تخصــص خــود را عمیقتــر
کننــد و بــه دنبــال فرصتهــای جانبــی بــرای توســعه مهارتهایشــان میگردننــد
تا اینکه تنها به سمتهای باالیی فکر کنند.
ســندرا ســچرز 1از موسســه  Insteadدو نکتــه را دربــاره ایجــاد فرصــت شــغلی
شــخصی دارد .از یــک طــرف او میگویــد کــه ارتبــاط نزدیــک بیــن کارکنــان و
بخش منابع انسانی کلید اصلی تحقق انتظارات مدیران از کارمندان است:
«در اغلــب اوقــات تقاضاهــای زیــادی بــرای شناســایی اســتعداد افــراد

وجــود دارد و مدیریــت کــردن آن بــرای ســازمان بســیار ســخت اســت

زیــرا در فرآینــد توســعه شــرکت مــا نمیتوانیــم افــراد را بــه ســرعت
جلو ببریم .ارتباطات کلید اصلی ما هستند».

از طــرف دیگــر افــرادی وجــود دارنــد کــه همیشــه ایــن گزینــه را کــه بــه صورت
کامــل مراحــل حرف ـهای را بــرای شــرکت انجــام دهنــد ،وجــود نــدارد .آنهــا هــم
پیچیدگــی و عــدم اطمینــان خاصــی بــه محیــط درونــی شــرکت دارنــد .شــرکتها
شــاید توانایــی شناســایی مهارتهــا و تجربههــای کــه در هــر مرحلــه از توســعه
حضورشــان الزم و ضــروری اســت ،را داشــته باشــند امــا امــکان اینکــه بتواننــد
جایــگاه خــاص و مشــخصی را بــرای آن تعریــف کننــد ندارنــد .ایــن تنهــا بــه
مســئولیت هــر فــرد نســبت بــه آنچــه کــه انجــام میدهــد و فکــری کــه نســبت بــه
فعالیتهای شرکت دارد برمیگردد .سچرز میگوید:
«مــا دو نمــودار داریــم کــه نشــان میدهــد پانــزده راه مختلــف بــرای

رســیدن بــه جایــگاه «مدیریــت منطقـهای» وجــود دارد .ایــن اطالعــات
1. Sandra Schwarzer
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از مصاحبههایــی کــه از تمــام فارغالتحصیالنــی کــه در ایــن جایــگاه
قــرار داشــتهاند بــهدســت آمــده اســت .مــا تمامــی ایــن مراحــل

مختلــف را لیســت کردهایــم و هیــچ راه مشــخص و یکســانی وجــود

نــدارد .آن چیــزی کــه مــا میتوانیــم بــه نیروهــای جــوان خــود بگویــم

تنهــا بــه دو مرحلــه بعــدی ختــم میشــود و در مراحــل بعــدی همــه
چیز بستگی به نتایج مراحل پیشین دارد».

ســچرز تاکیــد میکنــد ایــن موضــوع باعــث میشــود تــا دانشــجویان بــه
خودشان و تواناییهایشان توجه بیشتری داشته باشند:
«مــا آنهــا را آگاه میکنیــم کــه اگــر میخواهنــد در حرفــه خودشــان

پیشــرفت داشــته باشــند ،بایــد زمــان مشــخصی را بــرای فکــر کــردن

دربــاره اینکــه چــه چیــزی میخواهنــد و چطــور میخواهنــد بــه آن
برســند ،بگذارنــد .چگونــه میخواهنــد فرآینــد یادگیــری را ادامــه دهند

و اســتعدادهای خــود را توســعه دهنــد از جملــه مــواردی اســت کــه نیاز

دارد تــا از طــرف دانشــجویان فکــر شــود و آنهــا بــه ایــن خودآگاهــی

برسند».

بــا ایــن حــال شــرکتها بایــد آمادگــی ایــن را داشــته باشــند کــه هــر یــک از
کارمندانــش بــه هــر دلیلــی بخواهــد محیــط کار فعلــی را تــرک کنــد .نزدیکــی و
ســاعت کاری کمتــر محــل کار جدیــد میتوانــد از ایــن دلیلهــا باشــد .برنامــه
حرفـهای شــرکت بایــد تعییــن کنــد کــه چــه تجربـهای از طــرف کارکنــان نیــاز دارد
تا تکمیل شود.
در مــورد زنــان ،تمامــی تحقیقــات موسســه مکینســی نشــان میدهــد کــه
بــرای زنــان مهــم اســت کــه موقعیــت شــبیه مردهــا بــرای توســعه تواناییهــا و
انجــام وظایفشــان داشــته باشــند و از طــرف مدیــر ارشــد ســازمان بــرای رشــد
کــردن حمایــت شــوند .آنهــا میخواهنــد مطمئــن باشــند کــه نقــش کلیــدی در
سازمان ایفا میکنند.
2
ایمیلــی الوســون معتقــد اســت کــه برنامــه توســعه بایــد هــر دو جنــس زن و
مرد را در نظر داشته باشد:
Emily Lawson

2.
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«بیشــتر شــرکتها روی افــرادی ســرمایهگذاری میکننــد کــه در
ســالهای انتهــای  30و اوایــل  40باشــند .شــما بایــد زودتــر آنهــا را
شناســایی کنیــد .شــما نیــاز داریــد تــا آنهــا را در برنامــه کاری درســت

قــرار دهیــد ،زبــان جدیــد بــه آنهــا بیاموزیــد و تجربــه آنهــا را بــاال

ببریــد ،قبــل از آنکــه آنهــا خانــواده تشــکیل دهنــد و بچـهدار شــوند و
در یک منطقه گیر کنند».

بازنگری در شغلهای تکرارشونده

هــدف ایــن اســت کــه برنامــه افــراد بــا اســتعداد در سیســتم بــا آنچــه انتظــار
دارنــد تطابــق داشــته باشــد و مــوارد غیــر ضــرور مانــع از اجــرای برنامــه نشــود .در
ایــن بازنگــری ،شــرکت بایــد مطمئــن شــود کــه نیروهــای بــا پتانســیل بــاال در
بروکراســی ســازمان گیــر نکــرده باشــند یــا اینکــه آن جایــگاه بــه خاطــر تغییــر
برنامههــای توســعه از بیــن نرفتــه باشــد .مثــا انتقــال از یــک مســئولیت منطقـهای
بــه یــک جایــگاه بینالمللــی .نقــش مدیــران میانــی در ایــن برنامــه بســیار حیاتــی
اســت و آنهــا تعییــن میکننــد کــه ایــن افــراد در حــال رشــد و پیشــرفت هســتند
یــا نــه .البتــه در اغلــب شــرکتها کمیتــهای از اعضــای هیاتمدیــره و بخــش
منابع انسانی وظیفه این بازنگری را برعهده دارد.
بــه عنــوان مثــال در موسســه راندســتاد اعضــای هیاتمدیــره و بخــش منابــع
انســانی زمــان زیــادی را بــرای پیگیــری فعالیتهــای افــراد میگذارنــد .در ایــن
جلســهها بخشهــای مختلفــی از ســازمان درگیــر میشــوند تــا تصویــری از
فعالیــت نیروهــای پتانســیلدار شــرکت و تاثیــری کــه بــر توســعه فعالیتهــای
بخــش خــود دارنــد ارائــه دهنــد .در ایــن کمیتــه تمامــی اعضــا روی عملکــرد افــراد
بـ�ه صـ�ورت جزئـ�ی متمرکـ�ز میشـ�وند و آنهـ�ا راتحلیـ�ل و بررسـ�ی میکننـ�د Mari� .
 elle de Machkerمدیر بخش منابع انسانی این شرکت میگوید:
«بــه طــور رســمی در ســال یــک مرتبــه مــا بــه بازنگــری در مــورد
نیروهــای بااســتعداد میپردازیــم .امــا وظیفــه شناســایی نیروهــای

بااســتعداد سیســتم تنهــا بــه بخــش منابــع انســانی بازنمیگــردد .در
تمامــی لحظههــا ،همــه مدیــران شــرکت تصمیمهایشــان مــورد
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بررســی قــرار میگیــرد و میــزان توســعه تواناییهــای آنهــا تشــخیص

داده میشود .این کار هر روز و هر لحظه انجام میشود».
برنامه شبکهای به جای برنامههای خطی

هــدف از برنامــه شــبکهای ایــن اســت کــه شــرکت بــه کارکنــان خــود چنــد نــوع
حرفــه و تخصــص را پیشــنهاد میکنــد کــه آنهــا میتواننــد بــا انتخــاب هــر کــدام
از آنهــا ســرعت و مســیر حرفــهای خــود را تغییــر دهنــد .ایــن نــوع برنامهریــزی
بــرای افــرادی کــه میخواهنــد تجربــه خــود را در بخشهــای مختلــف توســعه
دهنــد و یــا بــرای ســازمانهایی کــه محدودیتهایــی بــرای ارتقــاء دارنــد ،کاربــرد
زیــادی دارد .در ایــن برنامههــا وظایــف موقــت ،حرکتهــای جانبــی و پروژههــای
کوتــاه مــدت بــه کارکنــان پیشــنهاد میشــود .معمــوال در بازارهــای ناآشــنا یــا یــک
جایگاه در برنامههای کوتاه مدت این ویژگیها را دارد.
«گــروه شــرکتهای مشــاورهای بوســتون» بــاور دارد کــه برنامــه شــبکهای بــه
کارکنــان فضــای بیشــتری بــرای توســعه حرفهایتــر میدهــدJean-Michel Caye .
یگوید:
م 
«در ایــن مــورد دو ایــده وجــود دارد .اول اینکــه شــرکتها ســازماندهی
میشــوند و افــراد بــا انــرژی بیشــتری پیــدا کننــد و آزادانــه میتواننــد

از ایــن اختیــار خــود اســتفاده کننــد .بنابرایــن بــرای صعــود فرصــت

کمتــری وجــود دارد .دوم اینکــه بــرای توســعه و بــاال رفتــن هــر فــرد

بحــث شایســتگیها مطــرح میشــود .در برخــی مــوارد ،شــما بایــد
بــرای رســیدن بــه یــک ســطح خــاص تجربههــای متفاوتــی داشــته

باشید».

شــرکت گــوگل در ایــن مــورد تجربــه خوبــی دارد و برنامــه چرخشــی نیروهــا را
بــه خوبــی بیــن بخشهــای مختلــف پیــاده کــرده اســت تــا هــم نیروهــای خــود را
بــه چالــش بکشــد و از ســوی دیگــر آنهــا را متعهــد بــه شــرکت نگــه دارد .پیــروی
کــردن از ایــن برنامههــای چرخشــی ،اســتعدادهای هــر فــرد در بیشــتر زمینــه هــا
بــروز پیــدا میکنــد و کارکنــان بــا شــرایط فعالیــت هــر بخــش آشــنا میشــوند.
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یگوید:
لیان هورنسی 1م 

«مــا کارهــای زیــادی انجــام میدهیــم تــا افــراد بنشــینند و فکــر
کننــد .در حقیقــت ،ایــن ســوال را بپرســند کــه مــن چــه کاری را

میخواهــم انجــام دهــم؟ و البتــه بــرای جــواب دادن بــه ایــن ســوالها

شما باید احساس توانمندی و اعتماد به نفس را به آنها بدهید».

هر چند این روش به کارمندان شرکت بستگی دارد .هورنسی میگوید:

«مــن فکــر میکنــم کــه ایــن موضــوع مهــم اســت زیــرا اگــر شــما

افــرادی را انتخــاب کنیــد کــه تواناییهــای عمومــی دارنــد .شــما

میتوانیــد بــا ادامــه دادن مباحــث آموزشــی و خوشــحال نگهداشــتن
آنهــا و دادن تجربیــات وســیعتر آنهــا را از بابــت چرخــش در بخشهــای
مختلف سازمان ،راضی نگهدارید».

بــا ایــن حــال زمانــی کــه یکــی از آنهــا بــه رده مدیــران در ســطح بــاال برســد،
تجربیــات مختلفــی از کارکــردن در بخشهــای متفــاوت ســازمان دارد و بــا معضــات
هــر بخــش آشــنا شــدهاند .حرکــت دادن نیروهــا بــه ایــن شــکل میتوانــد مخــرب
باشد اما هورنسی میگوید که بسیار ارزشمند است.

شرکت اپل

نــگاه شــرکت اپــل بــه مدیریــت و توســعه تخصــص کارکنانــش کامــا شــفاف
اســت :شــرکت تاکیــد دارد کــه کارمندانــش کنتــرل مدیریــت توســعه را برعهــده
بگیــرد .هــدف از داشــتن کارمنــد «ارائــه تخصــص» در یــک مــکان مشــخص بــرای
چنــد ســال متوالــی اســت .اپــل بــاور دارد کــه اگــر یــک مســیر شــغلی بــرای
کارکنانــش ایجــاد کنــد ،آنهــا در وجودشــان «احســاس حقانیــت» خواهنــد کــرد و
حق خود میدانند که در آینده نزدیک ارتقاء پیدا کنند.
بــر اســاس تحقیقــات جــان ســالین 2از دانشــگاه سانفرانســیکو ،شــرکت اپــل باور
دارد کــه تغییــر مســیرهای شــغلی اعتمــاد بــه نفــس کارکنــان را کاهــش میدهــد
1. Liane Hornsey
2. John Sullivan
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و بــه طــور غیــر مســتقیم همــکاری متقابــل گروهــی ایجــاد میکنــد و همچنیــن
احتمــال یادگیــری کاهــش پیــدا میکنــد .او دربــاره نبــود یــک مســیر شــغلی
مشخص اینگونه توضیح میدهد:
«کارمندهــا بــه دنبــال اطالعاتــی دربــاره ســایر محیطهــای کار
میگردنــد .در یــک شــرکتی کــه ابتــکار و نــوآوری جــز اولویتهــای
آن باشــد ،شــما نیــازی نداریــد تــا کنجــکاوی کارمندهایتــان راجــع بــه

محیطهای دیگر کنترل کنید».

خیلــی کــم پیــش میآیــد در شــرکت اپــل کارمندهــا بــه صــورت خــودکار بــه
مرحلــه بعــدی شــغل خــود برونــد ،زیــرا آنهــا بــاور دارنــد کــه محــدوده حرکــت در
بیــن بخشهــای شــرکت کامــا محــدود اســت .آنهــا فکــر میکننــد کــه
حرکتهای کمتر باعث کاهش تنوع فکری در برخی گروهها خواهد شد.

چیدمان انعطافپذیر کارکنان

هــر شــرکتی کــه دربــاره ایجــاد تنــوع در ســازمان متبوعــش جــدی هســت از
ایــن موضــوع اطــاع داشــته باشــد کــه تعهــدات خانوادگــی آنهــا را بــه ســمت
کارهــای نیمهوقــت و یــا ســاعت کمتــر میکشــاند .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه
تنهــا والدیــن نیســتند کــه ســاعتهای کمتــری بــرای کار درخواســت میکننــد
بلکه کارکنانی از نسل جدید و یا قدیم هم چنین انتظاراتی دارند.
تحقیقــات مکینســی نشــان میدهــد کــه در مدیــران و کارمنــدان ارشــد زنــان
کمتــری حضــور دارنــد بــه خاطــر اینکــه زمــان ایــن جایگاههــا انعطافپذیــر نیســت
و آنهــا بیشــتر زمــان روز خــود را بایــد ســرکار باشــند .تحقیقــات موسســه American
در ســال  2012کــه بیــن  350مدیــر ارشــد از  60شــرکت انجــام شــد و تحقیقــی
کــه از چهــار هــزار کارمنــد در  14شــرکت صــورت گرفــت نشــان میدهــد بیــش از
نیمــی از زنانــی کــه در ایــن شــرکتها مشــغول فعالیــت هســتند نــانآور خانــواده و
یــا بــه عنــوان سرپرســت خانــواده مشــغول فعالیــت هســتند .در حقیقــت اغلــب
مردهــا کــه نــانآور خانــواده هســتند در نقــش مدیــر یــک خانــواده و ایجــاد فضــای
امن در آن ظاهر نمیشدند .این گزارش توضیح میدهد:
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«در ایــن زمینــه ،واقعیــت ایــن اســت کــه تنهــا 3درصــد مدیــران (چــه
زن و مــرد) کمتــر از یــک درصــد مدیــر اجرایــی شــرکتها بــه صــورت

نیمهوقــت کار میکننــد کــه ایــن امــر ایجــاد تعــادل بیــن محیــط کار

و زندگــی شــخصی را بســیار ســخت و مشــکل میکنــد .زمانــی کــه
شــرکتها چیدمــان انعطافپذیریــی را بــرای کارکنــان خــود تعییــن

میکنند ،کارهای نیمهوقت میتواند در شرکت انجام شود».

مطالعــه ای از  235شــرکت اروپایــی در ســال  2012بــا عنــوان «ســاختن
راههــای موفقیــت» کــه نشــان میدهــد «عــدم حضــور تماموقــت در محیــط کار
یــک حرکــت شــغلی خطرنــاک اســت کــه میتوانــد از ایجــاد موفقیــت میــان زنــان
جلوگیــری کنــد ».ایــن تحقیــق کــه توســط موسســه مکینســی انجــام شــده ،اشــاره
میکند:
«کارهــای منعطــف باعــث میشــود تــا زنــان همچنــان بــه صــورت

نیــروی کار وابســته باقــی بماننــد .در یــک شــرکت در برنامــه شــغلهای
انعطافپذیــر مردهــا شــروع بــه اســتفاده از ایــن موقعیــت میکننــد و

ایــن نــوع فعالیــت بــرای آنهــا کامــا عــادی میشــود و بعــد از  5ســال

تیم مدیریتی شرکت نمیتواند کارایی الزم را داشته باشد».

البتــه مدیــر ارشــد ســازمان میتوانــد طــوری برنامهریــزی کنــد کــه ایــن الگــو
باعــث ایجــاد موفقیــت در شــرکت شــود و افــراد هــم از مزایــای ایــن نــوع فعالیــت
لذت ببرند.
یادگیری و فرصتهای توسعه

ایجــاد فرصتهایــی بــرای توســعه مهارتهــا و آمــوزش کارکنــان بااســتعداد
کامــا ضــروری اســت زیــرا بــه آنهــا ایــن اطمینــان را میدهــد کــه در پروژههــای
شرکت مشارکت دارند و از سوی دیگر پتانسیل آنها شناسایی شده است.
توضیــح دادن وظایــف هــر نقــش بــه افــراد کمــک میکنــد تــا نقــش خــود را
در آن جایــگاه بــه خوبــی انجــام دهنــد .در مــواردی کــه افــراد توانایــی انجــام
پروژههــای خــارج از کشــور را نــدارد ،شــرکتها پروژههــای کوتــاه مــدت خــارج از
کشــور را تعریــف میکننــد کــه بــر روی تواناییهــای شــخصی هــر فــرد تمرکــز
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دارد.
تجربــه موسســه تحقیقاتــی Charteredدربــاره افــراد بــا پتانســیل بــاال نشــان
میدهــد کــه در نظرســنجیهای صــورت گرفتــه ،دومیــن نکتــه مهمــی کــه از
ســوی پاســخدهندگان مــورد اشــاره قــرار میگیــرد فرصــت بــرای یادگیــری
مهــارت جدیــد اســت .آنهــا ارزش بیشــتری بــرای برنامههــای آموزشــی جدیــد کــه
در ســاختار آموزشــی شــرکت وجــود نــدارد نشــان میدهنــد .ایــن موسســه
یگوید:
م 
«آگاهــی بــه تواناییهــای خــود یکــی از نتایــج مربیگــری و مانیتــور
کــردن نیروهاســت .ارزشهایــی کــه از ایــن طریــق ایجــاد میشــود

بیشــتر شــخصی اســت و در مراحــل کار در شــرکت ،بخــش و یــا

فعالیتهای شخصی معین میشود».

اســتراتژیهای شــرکت ســانتاندر نشــان میدهــد کــه در کنــار افــراد
باپتانســیل معمــوال فرصتهــای زیــادی بــرای توســعه حرفــه و پیشــرفت در مهــارت
وجــود دارد .ایــن فرصتهــا میتوانــد یــک دوره کارآمــوزی ،تحقیــق عملیاتــی،
کالسهــای داخلــی شــرکت بــرای ارتقــاء کیفیــت خدمــات ،انجــام کارهــای
چرخشــی  ،طرحهــای داوطلبانــه و برنامههــای توســعه رهبــری باشــد .کارولیــن
کرتیس 2رییس بخش کارآفرینی و جانشینی شرکت سانتاندر میگوید:
1

«مــا مطمئــن هســتیم کــه برنامههــای توســعه فــردی در هــر منطقـهای

از شــرکت وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال مــا تعــدادی از افــراد را داریــم

کــه در یــک پــروژه داخلــی شــرکت فعالیــت میکننــد و هــر کــدام از

آنهــا ایــن فرصــت را دارد تــا بــا بــه عهــده گرفتــن بخشــی از آن تجربــه
جدیــدی را کســب کننــد در حالــی کــه در مناطــق مختلــف جغرافیایــی

قــرار دارنــد .داشــتن ایــن شــانس بــرای توســعه مهارتهــا در زندگــی
واقعــی بســیار مفیــد اســت .مــن یکــی از طرفــداران پروپاقــرص

برنامههــای مربیگــری هســتم و امیــدوارم کــه ایــن مفهــوم در میــان
تمامی مدیران شرکت جا بیفتد».

1. Santander
2. Caroline Curtis
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میکاییــل اســتندفورد 1مدیــر ارشــد اجرایــی شــرکت  IMDمیگویــد کــه در
دانشــگاههای اقتصــادی مثالهــای زیــادی از شــرکتها میتوانیــد پیــدا کنیــد کــه
در آن دو ســاختار «توســعه» و «موفقیــت» را در برنامــة مدیریــت اســتعدادیابی
سیستم ترکیب کردهاند .او میگوید:
«تعــدادی از شــرکتها هســتند کــه زمانــی کــه برنامــه توســعه شــرکت

را طراحــی میکننــد بــه دنبــال منبــع عالــی بــرای اجــرای آن

میگردنــد .شــاید کارکنــان شــرکت از اینکــه هــر کــدام از آنهــا بایــد

در نقــش آفریننــده و کاوشگــر دنیــای اطــراف شــوند و یــا بــدون اینکــه

موضــوع شــرکت مشــخص باشــد دســت بــه یادگیــری بزننــد ،رضایــت
نداشته باشند».

اســتندفورد میگویــد کــه وظیفــه یادگیــری مــداوم و توســعه کــه شــامل
«باالبردن شناخت از تواناییهای درون» باشد بسیار سخت و مشکل است:
«همیشــه اینطــور نیســت کــه اســتراتژی شــرکت بــر اســاس

توانایــیاش پیادهســازی میشــود و در نهایــت بــه برنامههــای توســعه
فــردی تقســیم شــود ...وظیفــه آفرینندگــی هماننــد توســعه تواناییهای

هر فرد ،زمانبر و برخی اوقات مشکل است».

 IMDبرنامــهای بــه نــام «برنامــه ترکیبــی» دارد کــه مخلوطــی از برنامههــای
متفــاوت اســت .در ایــن سیســتم ،از یــک طــرف مجموعـهای از برنامههــای مربــوط
بــه توانایــی ســاختن ،تربیــت فــردی و پــروژه یادگیــری تــک نفــره قــرار دارد و از
طــرف دیگــر برنامههایــی وجــود دارد کــه سیســتمهای آموزشــی را چــک میکنــد
تــا مطمئــن شــود برنامههــای آموزشــی بــه صــورت کامــل و بــه درســتی در محیــط
کار در حال اجرا شدن هستند.
مربیگری ،هدایتگری و حمایت مالی

مربیگــری ،هدایتگــری و حمایــت مالــی از بابــت کمــک بــه افــراد بااســتعداد
در توســعه مهارتهایشــان و احســاس ارزشــمندی آنهــا اجــرا میشــود .همچنیــن
ایــن نــوع برنامههــا بــه مدیــر ارشــد اجرایــی کمــک میکنــد تــا در پــرورش افــراد
1. Michael Stanford
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باهوش نقش فعالی داشته باشد.
مربیگری

در تئــوری ســاده اســت ،امــا تحقیقــات موسســه  Ashridge/ILMدر ســال 2009
از افــراد نســل جدیــد نشــان میدهــد کــه اجــرای طــرح مربیگیــری اصــا ســاده
نیســت .در حقیقــت ،در سیســتم مربیگیــری بیشــتر بــر روی کمــک بــه نیروهــای
ســطح پاییــن تمرکــز دارد و باعــث میشــود کــه ایــن افــراد کمتجربــه عملیــات
اجرایــی و نتیجهگیــری را تقویــت کننــد .هــدف ایــن اســت کــه آنهــا بتواننــد از
تواناییهــا ،دانــش و درک جایگاهــی کــه دارنــد اســتفاده کننــد .در ایــن روش ،تنهــا
به ارائه بازخورد و حمایتهای معنوی اکتفا میشود.
در تحقیقــات بیشــتر افــرادی کــه مشــارکت داشــتند انتظــار داشــتند کــه
مدیــران هماننــد یــک مربــی ظاهــر شــود امــا اغلــب آنهــا اذعــان داشــتند کــه
چنیــن شــرایطی در محیــط کار حکــم فرمــا نیســت .برعکــس آن ،مدیــران بــاور
دارند که آنها همانند یک مربی عمل میکنند.
بــر اســاس تحقیقــات  Ashridgeمشــکل در ارائــه نقــش یــک «مربــی قابــل
اعتمــاد» نیســت .مدیــران نیــاز دارنــد تــا روش فکــر کــردن و شــیوه عملیاتــی
مدیریــت کردنشــان را تغییــر دهنــد .آنهــا بایــد متوجــه تفــاوت بیــن مربیگــری،
هدایتگــری و بهبــود مهــارت مربیگــری قائــل باشــند و از ســوی دیگــر ســازمان
بایــد ســخت تــاش کنــد تــا فرهنــگ مربیگــری در میــان کارکنــان شــرکت جــا
بیندازد.
هدایتگری

هــدف هدایتگــری ارائــه یــک ســری نصیحتهــای شــغلی ،ارائــه بازخــورد از
روش بهتــر کــردن عملیــات اجرایــی و نــوع ارائــه نتیجــه اســت .ایــن روش کمتــر بــر
روی نحــوه عملیــات فعلــی میپــردازد .بلکــه آنهــا بیشــتر بــر روی پتانســیلها و
آرزوهــای فــردی هــر فــرد کار میکننــد .یکســری شــواهد وجــوددارد کــه نشــان
میدهــد کــه هدایتگــری بــه منظــور کمــک بــه افــراد بااســتعداد بــرای پیشــرفت
در سطوح مدیریت ارشد به کار گرفته میشود.
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بــرای مثــال موسســة  Catalystبــه منظــور بررســی منافــع هدایتگــری در
ســازمان تحقیقــی را از چهــار هــزار دانشــجو فارغالتحصیــل شــده در ســالها
 1996تــا  2007از رشــته  MBAدر ســال  2008از دانشــگاههای معتبــر آســیا،
کانــادا ،اروپــا و ایــاالت متحــده آمریــکا انجــام داد .نتایــج ایــن تحقیــق کــه درســال
 2010منتشر شد ،اعالم میکند که:
«مــا متوجــه شــدیم فرآینــد هدایتگــری از روز اول تاثیــر زیــادی بــر
روی توســعه حرفــهای افــراد بــا اســتعداد گذاشــته و ایــن رونــد تــا

ایجــاد نتیجــه بهتــر بــرای ســازمان ادامــه پیــدا میکنــد .البتــه در ایــن

میــان مــردان بهتــر از زنــان توانســتهاند درآمــد بیشــتری بــهدســت

آورند».

هدایتگــری -مخصوصــا از طــرف مربیــان ارشــد -توانایــی هــر دو طیــف زنــان
و مــردان را بــرای ارتقــاء در شــرکت افزایــش میدهــد .تحقیقــات اخیــر نشــان
میدهــد کــه افــراد بااســتعداد بــا هدایتگــری کــه انجــام میشــود ارتقــاء قابــل
توجــه بیشــتری را بــهدســت میآورنــد .بــا ایــن حــال ،آنچــه کــه ایــن روش
تغییرات زیادی ایجاد کرد در ردههای باالی سازمان بوده است .برای مثال:
کســانی کــه هدایتگــری اعضــای هیاتمدیــره و مدیــران ارشــد ســازمان را
برعهده دارند بیشترین میزان ارتقاء را داشته اند.
زنــان هماننــد مردهــا بــه یــک میــزان در هدایتگــری ارتقــاء داشــتند و ایــن
درحالــی اســت کــه تعــداد مردهــا بیشــتر از زنــان اســت62( .درصــد مــرد و
52درصد زن)
بــا همــه اینهــا ،هدایتگــری در ردههــای بــاالی ســازمان بســیار ســخت اســت
و باعــث ایــن نمیشــود کــه زنهــا هــم بتواننــد هماننــد مردهــا بــه یــک انــدازه
حقــوق دریافــت کننــد .بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق فــوق ،مفهــوم
هدایت مالی میتواند به تسریع روند شغلی زنان کمک زیادی کند.

ــ
ــ

برنامههای حمایتی
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نانســی کارتــر 1و کریســتین ســیلوا 2بــه عنــوان اعضــای ارشــد ایــن تحقیــق واژه
«حمایت» را به این شکل تعریف میکنند که:
«ایــن فعالیــت بــه صــورت فــردی در هــر ســازمانی اجــرای میشــود و
اجــرای آن بــر روی فرآینــد تصمیمگیــری تاثیــر زیــادی دارد و معمــوال

شــامل افــرادی میشــود کــه مهــارت فنــی باالیــی دارنــد و بــرای بــه

دست آوردن آن زحمت زیادی کشیده اند».

البتــه موسســه  Catalystدر ســال  2012تحقیــق را راجــع بــه مفهــوم «حمایت»
از بیــن  93مدیــر اجرایــی زن و مــرد انجــام داد .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد
کــه حمایــت کــردن تاثیــر بســیار زیــادی در حرکــت افــراد بــه ســمت مدیــر ارشــد
ســازمان دارد .ایــن موضــوع مخصوصــا بــرای زنــان ســودمند اســت و از آنهــا بــرای
تاثیرگــذاری بیشــتر در فعالیتهــای شــرکت حمایــت میکنــد .در ایــن تحقیــق از
 Deutscheبانــک بــه عنــوان نمونــه ذکــر شــده اســت کــه در طــول ســال 2009
برنامــه حمایــت مالــی بــرای زنــان پیادهســازی شــد .هــدف ایــن بــود کــه بــه زنــان
کمک کند تا به جایگاه مدیریت ارشد برسند.
برنامههــای حمایتــی میتوانــد بــه زنــان کمــک کنــد تــا در حرفــه خــود بــا
اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری عمــل کننــد .تحقیقــات ســال  2012از مراکــز تحقیــق
در لنــدن نشــان میدهــد کــه  52درصــد زنــان از وجــود طرحهــای حمایتــی
نســبت بــه ســایر زنهایــی کــه چنیــن طــرح هایــی در محیــط کار ندارنــد،
خوشــحالتر هســتند .بــا وجــود ایــن برنامــه ،تنهــا 25درصــد زنــان درخواســت
تقاضــای حقــوق بیشــتر کردنــد و 58درصــد از آنهــا بــه فکــر جابهجایــی شــغل در
طول یک سال شدند.
ایــن طرحهــای حمایتــی تاثیــر زیــادی بــر روی مــادران دارنــد .تحقیقــات
نشــان میدهــد کــه مادرانــی کــه از طرحهــای حمایتــی بهرهمنــد نیســتند دوبرابــر
دیگر زنان به فکر ترک محیط کار میافتند.

1. Nancy Carter
2. Christine Silva
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شرکت پپسی

همانطــور کــه میدانیــد شــرکت پپســی بــه عنــوان یــک شــرکت مشــهور در
زمینــه مــواد خوراکــی بــه بازنگــری دربــاره برنامههــای شــغلی خــود میپردازد.بــه
خاطــر اینکــه آنهــا نیــاز دارنــد تــا مطمئــن شــوند کــه نســل بعــدی مدیــران اجرایــی
تجربههــای مختلفــی را در بخشهــای جهانــی شــرکت بــه دســت آورده انــد .در
حقیقــت ایــن برنامــه چشـمانداز طوالنیتــری را از هــر فــرد در نظــر میگیــرد و بــه
طــور دقیــق تعییــن میکنــد کــه چــه وقــت میتواننــد در سراســر دنیــا بچرخنــد
و چه زمانی را برای دور هم بودن خانواده در نظر گرفتهاند.
افــرادی کــه پســتهای بــاالی مدیریتــی دارنــد ،مصاحبههــای جــدی انجــام
دادهانــد کــه در آن تعییــن میکننــد کــه چــه عواملــی بــر روی آرزوهــای آنهــا تاثیــر
میگــذارد و تواناییهــای آنهــا بــرای انجــام وظایــف بینالمللــی بــه چــه صــورت
خواهــد بــود .ســوالهای ایــن مصاحبــه شــامل مــواردی همچــون طــرح شــغلی
همســر ،میــزان توجــه بــه تحصیــل فرزنــد یــا اینکــه آنهــا ابتــدا بــه خانــواده توجــه
میکنند یا عوامل دیگر.
ریچــارد ایــوان 1مدیــر شــرکت پپســی در لنــدن ،ایرلنــد و آفریقــای جنوبــی
میگویــد کــه داشــتن ایــن اطالعــات میتوانــد بــه گفتوگــوی متفــاوت بیــن
شرکت و افراد با استعداد تبدیل شود:
«شــما بایــد نحــوه صحبــت کــردن را بــا مــردم تغییــر دهیــد .مــا بایــد
بــه جــای یــک گفتوگــوی رســمی ،از واژههــای غیررســمی اســتفاده
کنیــم .ایــن امــر باعــث میشــود تــا یــک حــس اعتمــاد دوطرفــه

ایجاد شود.

نتیج هگیری

افزایــش تعــداد کارمندهــا ،نــه فقــط زنهــا و افــرادی از نســل جدیــد ،کــه هــر
کــدام از آنهــا خواســتهای را از حضــور در ایــن شــرکت دارنــد و شــاید حاضــر نباشــند
تــا زندگــی شــخصی خــود را بــرای رســیدن بــه مدیریــت ارشــد ســازمان قربانــی
1. Richard Evans
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کننــد .افــراد بااســتعداد معمــوال وفــاداری کمتــری بــه ســازمان دارنــد .آنهــا تاکیــد
زیــادی دارنــد کــه بتواننــد استعدادشــان را پــرورش دهنــد و بــه اهداف شخصیشــان
قبل از شرکت برسند.
از طــرف دیگــر ســازمانها بایــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد و پیشــنهادات واقعــی
بــرای فرصــت توســعه تواناییهــا و تجربــه جدیــد بدهنــد .در غیــر ایــن صــورت ایــن
افراد شرکت را ترک خواهند کرد.
برنامههــای قابــل انعطــاف در میــزان رضایــت افــراد بااســتعداد کمــک زیــادی
میکنــد امــا بعیــد بــه نظــر میرســد کــه اعتمــاد و وفــاداری آنهــا را بــه همــراه
آورد .عــاوه برایــن زمانــی کــه ایــن افــراد وارد شــرکت میشــوند یــاد میگیرنــد
که چه کاری را میتوانند انجام دهند و بر اساس آن حرکت میکنند.
در فصــل بعــدی دربــاره اینکــه چطــور شــرکتها بــا افــراد بااستعدادشــان در
زمینــه اهــداف و ارزشهــای مشــترک بیــن آنهــا ارتبــاط برقــرار میکنــد و اینکــه آیا
امــکان دارد تــا آنهــا بــا هــم فرهنــگ مشــترکی را ایجــاد کننــد کــه ســایر افــراد
شرکت را در برنامه استعدادیابی شرکت وارد کنند یا نه؟

فصلپنجم

نزدیک شدن
به فرهنگ رهبری
در سازمان
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«برخــی اوقــات مــن فکــر میکنــم کــه کلمــه «مســئولیت ســازمانی»

یکــی از ارزشــمندترین واژههــا در مباحــث مربــوط بــه منابــع انســانی

اســت .زمــان نشــان داده اســت کــه نســل جدیــد بــه فعالیــت در

ســازمانهایی اهمیــت میدهنــد کــه تاثیــر مثبتــی بــر روی دنیــا و

جامعه و محیط اطرافش داشته باشد».

لوسیون ترنسکی

1

مدیرعامل شرکت اینترنتی BraveNewTalent

همانطــور کــه بــه یــاد داریــد در فصــل دوم ،جــاو دیــپ بــوس 2مدیرعامــل
شــرکت بینالمللــی  Olamتوضیــح داد کــه چطــور یــک شــرکت میتوانــد
اختالفهــای درون محیــط کســب کار را حــل کنــد و فرهنــگ ســازمانی آن بــه
یــک دارایــی تبدیــل شــود .هدفمنــدی ،کارآفرینــی و توانمندســازی از دیگــر
داراییهای باارزش شرکتها است.
البتــه شــرکت  Olamتنهــا شــرکتی نیســت کــه ایــن رویکــرد را دارد .بــا وجــود
نســل جدیــد کارگرانــی کــه اعتقــادی بــه قراردادهــای بلندمــدت اســتخدام ندارنــد و
ارتقاءهــای سیســتماتیک و توســعه تواناییهــا در طــول ســالها حضــور در شــرکت
انگیــزهای بــرای آنهــا ایجــاد نمیکنــد .اســتعدادهای درحــال ظهــور هــم برایشــان
مهــم اســت کــه بــرای چــه کســی مشــغول فعالیــت هســتند( .فصــل  4را مطالعــه
کنیــد ).اعــام عمومــی آنچــه کــه شــرکت بــرای آن ایســتاده و توســعه فرهنــگ
ســازمانی نشــان میدهــد کــه چطــور ارزشهــای درون شــرکت در عمــل زنــده
هستند و ارتباط آن با افراد بااستعداد به چه شکل است.
شــرکت مخابراتــی چنــد ملیتــی  ،AT&Tقبــل از هرگونــه اســتخدام رســمی
ارزشهــا و فرهنگهــای درون ســازمانیاش را بــه نیــروی جدیــد آمــوزش میدهــد.
آنهــا بــرای انجــام ایــن کار «شــبکه اســتعدادیابی» راهانــدازی کردنــد کــه بیشــترین
میــزان موفقیــت را در زمینــه جــذب افــرادی کــه بــه دنبــال کار میگردنــد داشــته
اســت .ایــن موضــوع را کاری کوربیــن 3مشــاور مدیرعامل درباره کســب اســتعدادهای
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جدیــد میگویــد .هــدف آنهــا ایــن اســت کــه حداقــل  20میلیــون درخواســت کار
بــرای هــر ســال داشــته باشــند کــه تنهــا  250هــزار تــا یــک میلیــون نفــر از آنهــا
برای شغلهای جدید استخدام میشوند.
در ایــن روش ،افــرادی کــه بــه دنبــال کار میگردنــد بــه شــبکه اســتعدادیابی
شــرکت متصــل میشــوند و از فرصتهــای کار احتمالــی اطــاع پیــدا میکننــد.
آنهــا از طریــق وبســایت یــا شــبکههای اجتماعــی و یــا اپلیکیشــن موبایــل از ایــن
موضــوع مطلــع میشــوند .آنهــا همچنیــن بــه صــورت متنــاوب بــه موقعیتهــای
تــازه دسترســی پیــدا میکننــد .در حقیقــت ،زمانــی کــه شــرکت بــه دنبــال افــراد
مــورد نظــر خــود بــرای جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده میشــود ،در ابتــدا بــه ســراغ
ایــن شــبکههای اطالعرســانی مــیرود و ســعی میکنــد تــا از ایــن طریــق افــراد
جویای کار را از موقعیت جدید باخبر کند.
زمانــی کــه شــرکت  AT&Tشــروع بــه تحقیــق از میــان 95هــزار عضــو شــبکه
اســتعدادیابی خــود کــرد و از نتایــج آن شــگفتزده شــد .آنهــا متوجــه شــدند کــه
افــراد کاندیــد بــه اخبــاری کــه از ســوی شــرکت ارائــه میشــد ارزش بیشــتری قائــل
بودنــد و در نتیجــه ارتبــاط بهتــری بــا محیــط کار پیــدا میکردنــد .مثــا موسســه
جهانــی  TMPکــه یــک شــرکت بینالمللــی در زمینــه کاریابــی بــر اســاس شــبکه
اینترنــت اســت در ســال  2010افتتــاح شــده و در حــال حاضــر  562/178عضــو دارد
کــه هــر مــاه نزدیــک بــه 18درصــد تعــداد کاربرانــش افزایــش پیــدا میکننــد.
جالب اینجاست که نرخ لغو اشتراک آن کمتر از یک درصد است.
حتــی کســانی کــه بــرای جمــعآوری اطالعــات ایــن کتــاب نیــز مصاحبــه
کردهانــد ،اذعــان دارنــد کــه ایــن نــوع ارتبــاط گرفتــن آنهــا را بیشــتر بــا فرهنــگ و
ارزشهــای شــرکتها آشــنا میکنــد .بــرای مثــال ســنجار ایبرگمــا 4مدیــر گــروه
رشــته  MBAدر  IMDمیگویــد کــه یکــی از مهمتریــن عاملهــای انتخــاب محیــط
کار ،شناسایی ارزشهای آن از طرف مخاطبان است:
«مــن تجربــة مشــاوره دادن بــه تعــداد زیــادی از شــرکتهای را داشــتم

و بــر اســاس تجربــه فعلـیام میتوانــم بگویــم کــه تفــاوت زیــادی بیــن

اهــداف و آنچــه کــه اجــرا میشــود وجــود دارد .زمانــی کــه مــن وارد
4. Carrie Corbin
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شــرکت  DuPontشــدم درک کــردم کــه ارزشهــای اصلــی ایــن شــرکت
در  DNAآنهــا نهادینــه شــده اســت .امنیــت ،محافظــت از محیطزیســت،

مراقبــت از مــردم از جملــه ایــن ارزشهــا بودهانــد .مــن واقعــا ایــن

مســائل را در تمامــی تصمیمهــای ایــن شــرکت لمــس کــردم .درحــال

حاضــر مــن شــش مــاه اســت کــه در ایــن شــرکت مشــغول فعالیــت
هســتم و االن میتوانــم بــا همــه وجــودم آنچــه کــه آنهــا میخواهنــد را

درک کنــم .مــن خــودم را در جــای درســتی میبینــم و خوشــحال
هســتم کــه ارزشهــای اصلــی شــرکت بــا وجــود مــن همخوانــی دارد.

انگار آنها در وجود من از سالهای دور تزریق شده است».

ایــن پرمــن 1مدیــر ارشــد شــرکت  AMV2هــم چنیــن دالیلــی را بــرای مانــدن در
این شرکت داشت:
«مــن خیلــی خوشــحالم کــه شــرکتی را پیــدا کــردم کــه بــا ارزشهــای

شــخصی مــن همخوانــی دارد .در ابتــدای همــکاری ،مــن بــه ایــن جــور

مســائل فکــر نمیکــردم  -بدیهــی اســت کــه اینگونــه مســائل قابــل
پیشبینــی بــرای مــن نبــود -امــا بــه طــور قطــع تاثیــر زیــادی بــر روی

تصمیــم مــن بــرای مانــدن در ایــن شــرکت داشــت .زمانــی کــه بــه
دنبــال کار میگشــتم ،بــدون هیــچ پیــش فرضــی خــودم را اختیــار

شــرکتها قــرار دادم و نزیــک 20مصاحبــه از مــن صــورت گرفــت و

منتظــر مانــدم تــا نتیجــه آنهــا بیایــد .مــن خیلــی خوششــانس بــودم

کــه آژانــس کاریابــی مــن را بــه ایــن شــرکت معرفــی کــرد و از طــرف

دیگــر خوششــانس بــودم کــه آن را پذیرفتــم .چــرا؟ بــه خاطــر چنــد

چیــز .اول اینکــه آنهــا سیاس ـتهای متفاوتــی داشــتند کــه مــن آن را

از متــن درخواستشــان بــرای نیــروی کار فهمیــدم .بــرای مثــال مــا یــک

اصلــی دربــاره عــدم تبلیــغ وســایل بــازی بچههــا داریــم .زیــرا معتقــد
هســتیم کــه انجــام ایــن کار باعــث افزایــش «قــدرت اذیــت کــردن

ذهــن» میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،بــر اســاس فرهنــگ ایــن شــرکت
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مــا تنهــا حــق داریــم بــرای افــرادی دســت بــه تبلیــغ بزنیــم کــه ذهــن

کاملــی داشــته و بتواننــد تصمیــم بگیرنــد .در زمانــی کــه ایــن قانــون
وضــع شــد ،شــرکت حتــی انجــام تبلیــغ روی ســیگار را هــم ممنــوع

کــرد .ســی ســال پیــش داشــتن فرصتــی بــرای همراهــی با شــرکتهای
فــروش ســیگار یــک موقعیــت فوقالعــاده محســوب میشــد .در

حقیقــت ،رعایــت برخــی اصــول باعــث افزایــش هزینــه میشــود امــا از

ســوی دیگــر شــما در دیــد کارکنــان و مشــتریان متمایــز و متفــاوت
خواهیــد شــد .مــن معتقــد بــودم کــه شــرکت یــک فلســفة منســجم و

متقاعدکننــدهای دارد و بایــد بــه آن احتــرام گذاشــت .اکنــون ایــن
مــوارد بســیار ارزشــمندتر از گذشــته اســت .در ده ســال گذشــته ،اعتبار

برنــد یــک شــرکت در برابــر مشــتریها بــه شــکل دیگــری تعریــف

میشــود و جوانــان امــروزی بــه دنبــال برنــد و شــرکتی میگردنــد کــه
چنیــن اهــداف و انگیزههایــی را داشــته باشــد .زیــرا جامعــه از کار
کردن با این شرکتها بیشتر استقبال میکنند».

حتــی کارشناســان بخــش منابــع انســانی هــم معتقــد هســتند کــه افــراد
بلندپــرواز بــه وجــود چنیــن ایدههایــی در شــرکت بیشــتر بهــا میدهنــد .جیمــز
یگوید:
کولن 3مدیر بخش منابع انسانی شرکت  Haysم 
«مــن معتقــدم کــه بیشــتر کاندیداها قبــل از اســتخدام ایــن ســوال را از

خــود میپرســند کــه «هــدف شــرکتی کــه مــن میخواهــم بــرای آن
کار کنــم چیســت؟» آنهــا توجــه میکننــد بــه اینکــه «مــن دوســت

دارم نســبت بــه کاری کــه میخواهــم انجــام دهــم انتخابگــر باشــم.

شــاید مــن هــم مجبــور شــوم تــا بــرای پیــدا کــردن موقعیــت جدیــد
مدتهــا منتظــر بمانــم ،امــا حاضــر نیســتم کــه تحــت هــر شــرایطی

کار کنــم .مــن حاضــر نیســتم کــه یــک رزومــه آمــاده کنــم و آن را بــه

همــه شــرکتهایی همچــون  Marsو  Unileverبفرســتم .کاری کــه پــدران
مــا آن را انجــام میدادنــد .در حقیقــت مــن میخواهــم متفــاوت باشــم

و بــرای تجربههــای جدیــد رویکــرد دیگــری را انتخــاب کنــم .بــه
3. James Cullens
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خاطــر اینکــه مــن میدانــم کــه قــرار اســت تــا  87ســالگی کار کنــم.

بنابرایــن بایــد کاری را انجــام دهــم کــه از آن لــذت ببــرم .اینهــا نشــانه

تفــاوت نســل جدیــد اســت و آنهــا بــه دنبــال موقعیتهــای جدیــد از
طریق روشهای دیگری که ما انتظار داریم میگردند».

ایمیلی الوسون 1مدیر مکینسی با اشاره به موافقت خود میگوید:

«مدیریــت فرهنــگ درون ســازمانی بســیار اهمیــت دارد .مــا رویکــرد
بســیار متفاوتــی را پذیرفتهایــم و بــرای نگهداشــتن هنجارهــای درون

ســازمانی برنامهریــزی کردهایــم .نحــوه ارزیابــی مشــتریان و ایجــاد
یــک برنــد معتبــر و دارای شــخصیت آن هــم در ابتــدای بحــران مالی کار
ســادهای نبــود .مدیــران مجموعــه بایــد بــه ســمت ارتبــاط بیشــتر بــا

دنیا حرکت میکردند».

عملیاتی کردن سیستمهای مدیریت از طریق فرهنگ درون سازمانی

یکــی از شــرکتهایی کــه از سیســتم فرهنگــی بــه عنــوان شــاخص اصلــی در
اســتخدام و نگهــداری نیروهــای بااســتعداد بهــره میبــرد ،شــرکت هنــدی اینترنتــی
 www.naukri.comکــه در ســال  1997افتتــاح شــده اســت .در آن زمــان تنهــا
14هــزار نفــر در سراســر هنــد بودنــد کــه از خدمــات ایــن شــرکت اســتفاده
یکردنــد 12 .ســال بعــد ایــن رقــم بــه  50میلیــون نفــر رســید .در حقیقــت بعــد
م 
از عرضــه اولیــه عمومــی و گســترس ســایر فعالیتهــای مربــوط بــه شــرکت ،آنهــا
را در ســال  2009بــه یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای اســتخدامی کشــور هنــد
تبدیل کرد.
از ابتــدا ایــن شــرکت ،مشــتریانش را بــه ارزشگــذاری بــر روی انــرژی ،اشــتیاق،
جوانــان و تجربهآمــوزی تشــویق میکــرد .ایــن موضــوع برخــاف بیشــتر
شــرکتهای هنــدی اســت کــه بــه ســاختار سلســله مراتبــی بســیار اهمیــت
میدهنــد .اجــرای ایــن فرهنگهــا باعــث میشــود تــا افــراد نابغــه بتواننــد بــه
راحتی مسیر خود را برای رشد و پیشرفت پیدا کنند.
1. Emily Lawson
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توجــه شــرکت  Naukriبــر روی طــرح گزینــه ســهام کارکنــان ( 2)ESOPبــود .امــا
زمانــی کــه بــازار ســهام هنــد بــه خاطــر بحــران مالــی کــه در اواخــر ســال 2008
شــروع بــه پاییــن آمــدن کــرد و ایــن امــر باعــث شــد تــا درخواســت بــرای ابزارهــای
نگهــداری و اســتخدام کاهــش پیــدا کنــد .در حقیقــت مدیــران ارشــد ســازمان از
بابــت ازدســت دادن کارکنانشــان نگــران بودنــد و تــرس داشــتند کــه ســایر
شــرکتهای رقیــب بتواننــد پیشــنهاد اغواکننــدهای بــه آنهــا ارائــه دهنــد و آنهــا را
برای رفتن از شرکت وسوسه کنند.
معمــوال تصمیمهــای پرســنل دربــاره برنامههــای توســعه نقــش حیاتــی دارنــد.
در حــال حاضــر ،چالــش اصلــی بیشــتر شــرکتهای ایــن اســت کــه برنامههــای
آنهــا بــا اســتخدام و نگهداشــتن نیروهــا و انگیــزه آنهــا در یــک راســتا باشــد.
مســوالن شــرکت  Naukriتصمیــم گرفتنــد تــا منطقــی قانــع کننــده برای حضــور در
ایــن شــرکت ایجــاد کننــد تــا ایــن کــه شــرکت رقیــب بتوانــد بــا وعدههایــی کــه
میدهد آنها را غافل کند و از کارکردن در شرکت منصرف کند.
پاییــن آمــدن قیمــت ســهام شــرکت ،انگیــزهای بــرای حــق تقــدم کارکنــان
بابـ�ت خریـ�د سـ�هام شـ�رکت ایجـ�اد نمیکنـ�د .بـ�ه همیـ�ن خاطـ�ر �Sanjeev Bikhchan
ل ســریع را بــرای حــل
 daniو  Hitesh Oberoiبــه عنــوان روســای شــرکت دو راهح ـ 
نگرانــی کارکنــان شــرکت در نظــر گرفتنــد .اول اینکــه آنهــا قیمــت پایینتــری
بــرای هــر ســهم نســبت بــه بــازار پیشــنهاد دهنــد تــا میــزان ارزش افــزوده هــر
ســهم بیشــتر شــود و کارکنــان رقبتــی بــرای خریــد آن پیــدا کننــد .دوم اینکــه آنهــا
مشــوقهای مالــی را بــرای تیــم فــروش بــه صــورت ماهانــه در نظــر بگیرنــد و آن را
جایگزیــن طرحهــای س ـهماههای کننــد کــه در میــان شــرکتهای هنــدی بســیار
مطرح است.
البتــه نبایــد غافــل شــد کــه تاکیــد بــر روی فرهنــگ درون ســازمانی بســیار
مهــم اســت و تصویــر  Naukriمیــان جوانــان پرجنبوجــوش هنــدی بــه ایــن
موضــوع بســتگی دارد .آنهــا محیــط کاری مفــرح نشــان میدهنــد و شــانس اینکــه
استعدادهایشــان همــراه بــا توســعه ســازمانی رشــد پیــدا کنــد هــم در اختیــار آنهــا
گذاشــته میشــود .آنهــا بــه ایــن موضــوع اشــاره میکننــد کــه هــر چنــد کار کــردن
2. employee stock option plan
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در یــک شــرکت بــزرگ آمریکایــی بســیار وسوســه برانگیــز اســت امــا کارمندهــای
ایــن شــرکت بایــد مــدت زمــان زیــادی را فعالیــت کننــد تــا بتواننــد بــه ســمت
مدیــران ارشــد دســت پیــدا کننــد .نشــان دادن ایــن موضــوع بــه آنهــا ممکــن اســت
انگیزههــای کار کــردن در شــرکت را بــاال ببــرد .مثــا در شــرکت  Naukriبرخــاف
ســایر ســازمانها ،هرکســی کــه ایــدهای بــرای گســترش بــازار و یــا بخــش دپارتمــان
فنــی شــرکت داشــته باشــد بــه ســرعت اســتخدام خواهــد شــد و بــه او فرصــت داده
میشود تا ایده خود را پیاده کند و تاثیرات آن را مشاهده کند.
در نتیجــه ،بیشــتر اعضــای اصلــی شــرکت کــه در شــکلگیری آن نقــش
داشــتهاند تمایلــی بــه تغییــر شــرکت از خــود نشــان نمیدهنــد .دســتمزدهای
کارمندهــای شــرکت بــا ســایر شــرکتهایی کــه در زمینــه اســتخدام افــراد فعالیــت
دارنــد مقایســه نمیشــود بلکــه اگــر بخواهــد مقایســهای صــورت گیــرد بــا
شــرکتهایی بــا تکنولــوژی بــاال و شــرکتهایی بــا فرآینــد برونســپاری انجــام
میشــود .عــاوه بــر ایــن حتــی مدیرانــی کــه شــرکت را تــرک کردنــد بــا فهمیــدن
شرایط جدید ،به آن بازمیگردند.
بــر اســاس درســی کــه بــاال از شــرکت  Naukriگرفتیــم شــرکتها بایــد منطقــی
قانعکننــده بــرای پرسنلشــان بابــت کارکــردن ارائــه دهنــد .آنهــا بایــد بــرای
زمانهایــی دچــار بحرانهــای اقتصــادی میشــوند هــم برنامهریــزی مشــخصی
بــرای حفــظ نیروهــای فعلــی ارائــه کننــد .ایــن امــر در اقتصادهــای نوظهــور بســیار
اهمیت دارد.
تــاش بــرای ایجــاد یــک فرهنــگ پرجنبوجــوش و ایجــاد کننــده یــک چالــش
بــزرگ بــرای شــرکتها اســت Budaraju Sudhakar .مدیــر بخــش منابــع انســانی
یگوید:
شرکت  Tata Chemicalsم 
«شــش ســال پیــش مــا میخواســتیم کــه از یــک توزیعکننــده کاال
بــه یــک شــرکت تخصصــی در زمینــه مــواد شــیمیایی تبدیل شــویم .در

ابتــدا مرکــز تحقیــق و توســعهای را ایجــاد کردیــم .امــا هــر ایــدهای کــه

متخصصیــن ایــن بخــش میدادنــد از ســوی بــازار کاالهــای مصرفــی رد
میشــد زیــرا ســطح ســرمایهگذاری در ایــن بخــش پاییــن بــود .ابتــدا
تصمیــم گرفتیــم تــا مدیــران ارشــد ســازمان را تشــویق کنیــم تــا از
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ایدهپــردازان جــوان و مخترعیــن شــرکت کــه بــر روی محصــول جدیــد
کار میکردنــد حمایــت کننــد -امــا آن محصــول بــه خوبــی جــواب ایــن

اعتمادهــا را نــداد .مــا بایــد بدانیــم کــه ســطح صبــر مدیــران ارشــد در

زمینــه محصــوالت جدیــد و جــواب دادن بــازار بــه آن بســیار پاییــن

اســت .آنهــا تنهــا بــرای یــک دوره زمانــی مشــخصی حمایتهــای مالــی

خــود را از پروژههــای جدیــد نشــان میدهنــد .بنابرایــن مــا تصمیــم

گرفتیــم تــا یــک مدیــر مســتقل را از هیاتمدیــره بیاوریــم تــا روی
افــرادی کــه در بخــش تحقیــق و توســعه کار میکننــد نظــارت داشــته

باشــد .ایــن امــر باعــث شــد تــا بخــش تحقیــق و توســعه بــا آرامــش
بیشــتری فعالیــت کنــد زیــرا اینگونــه مدیــران نــگاه بلندمدتتــری
نســبت بــه ســهامداران بــه شــرکت دارنــد .در حقیقــت آنهــا هیــچ نــوع

ســهامی در شــرکت ندارنــد کــه بــه خاطــر کاهــش ارزش ســهام ضــرر
کننــد بلکــه در هیاتمدیــره شــرکت حضــور دارنــد و در نقــش مشــاور

کمکهــای زیــادی را انجــام میدهنــد .آنهــا ایــن قابلیــت را دارنــد
کــه حالــت ضــروری را در کس ـبوکار شناســایی و تبعــات آن را خنثــی

کننــد و برنامههــای بلندمــدت توســعه شــرکت و محصــوالت جدیــد در

کارخانــه را پشــتیبانی و حتــی باعــث تغییــر طبیعــت شــرکت میشــوند.
بهتریــن مثــال بــرای ایــن موضــوع فیلترهــای آبــی کــه شــرکت مــا

بــرای مناطــق روســتایی تولیــد کــرد .در ســالهای گذشــته بایــد ایــن

محصــول بیــرون میآمــد امــا اخیــرا مدیــران مســتقل از ایــن محصــول

حمایــت کردنــد و باعــث شــدند تــا ســود عظیمــی نصیــب شــرکت
شــود .مــا چــه چیــزی را از تغییــر ماهیــت شــرکت  Tata Chemicalsبــه

دســت میآوریــم؟ حتــی اگــر شــرکت ســاالنه یــک میلیــون فیلتــر
بفروشــد تنهــا  20میلیــون ســود بــهدســت مـیآورد کــه ســهم کوچکی

از ســود ســاالنه  300میلیــون دالری شــرکت اســت .امــا بایــد ایــن را در
نظــر داشــته باشــیم کــه محصــول جدیــد بــرای وجهــه شــرکت اعتبــار

میخــرد و مــا نبایــد تنهــا بــه ســود شــرکت فکــر کنیــم .قــدرت هــم

بخشــی از برنامههــای مــا بــرای برنــد ســازی اســت .ارزش محصــول
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جدیــد بیــش از بــاال بــردن نیروهــای مشــغول بــه فعالیــت در شــرکت
اســت .در ابتــدای کار مــا کار ســختی را بــرای جــذب نیروهای بااســتعداد

داشــتیم زیــرا مــا بــر روی تصورهــای قدیمــی خودمــان بابــت شــرکت
داشــتن بودیــم .امــا امــروز ،آنهــا میخواهنــد کــه بخشــی از صنایــع
جدیــد در بــازار باشــند و محصــول و خدمــات جدیــد را عرضــه کننــد.
ایــن را یــک فرهنــگ بــاارزش میداننــد و ایجــاد آن در هــر شــرکتی

باعث پیشرفت و موفقیت خواهد شد.
ایجاد فرهنگ درون سازمانی

تجربــه شــرکتهای  Naukri,Tata Chemicals, Olam Internationalو
نشــان میدهــد کــه بــرای ایجــاد فرهنــگ درونســازمانی بــه یکســری
شخصیتهای خاصی نیاز داریم.
AT&T

تاییدیه مدیر ارشد

ارزشهــای اصلــی فرهنــگ درونســازمانی هــر شــرکتی بایــد از ســوی تیــم
مدیــران ارشــد و مدیرعامــل مــورد تاییــد قــرار گیــرد و ایــن تاییــد بایــد بــه گونـهای
باشد که همه اطرافیان و کارکنان به آن ایمان بیاورند.
اینــدرا نــواوی 1مدیرعامــل شــرکت پپســی ایــن نــگاه را قبــول دارد .او بــرای
ایجــاد پیونــد بیــن اعضــای تیــم مدیــران ارشــد شــرکت بــه آنهــا بــا تاکیــد نشــان
داد کــه «مــا شــرکت پپســی هســتیم» و بــا آنهــا بــه گون ـهای برخــورد کــرد کــه
احســاس کننــد جــزء یــک خانــواده محســوب میشــوند .او همچنیــن جــزء
هدفگذاریهایــش ایجــاد مدیــران ارشــد جدیــد را گذاشــته بــود تــا از وجــود
جانشین در مجموعه مطمئن باشد .او در این باره توضیح میدهد که:
«مــن آنهــا را در گروههــای  10تــا  15نفــره بــه مــدت دو روز از هــم جــدا

میکنــم .ایــن کار را  5الــی  6بــار در ســال انجــام میدهــم .فقــط مــن و

یــک گــروه  15نفــره .مــا هیــچ نــوع دســتور جلسـهای نداریــم .هــر کــدام

از آنهــا در مــورد خودشــان صحبــت میکننــد و مــن هــم دربــاره خــودم.
1. Indra Nooyi
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آنهــا اجــازه دارنــد کــه هــر ســوالی کــه دلشــان میخواهــد از مــن

بپرســند .مــا تقریبــا بــه یــک مســافرت کوچولــو میرویــم و یــک روز
کامــل را کنــار هــم خواهیــم بــود .پاهایمــان را بــاال میگذاریــم .هیــچ

نــوع ســاختاری وجــود نــدارد و هیچکــس مشــغول نوشــتن نیســت .مــا

شــروع میکنیــم از هــم دیگــر ســوال پرســیدن دربــاره مســائل شــخصی

خودمــان و ذهنیــت درونــی هــر فــرد راجــع بــه برنامههــای شــرکت

میتوانــد بــه آن کمــک کنــد .در حقیقــت از آنهــا ســوال پرســیده

میشــود کــه مجموعــه پپســی چــه فعالیتــی را انجــام میدهــد کــه

شــما احســاس میکنیــد کــه شــرکت بــرای خودتــان اســت نــه اینکــه

بــرای شــرکت کار کنیــد .آنهــا بــه عنــوان بخشــی از روح شــرکت

هســتند و حضورشــان در مجموعــه بســیار اهمیــت دارد .یــک شــرکت

تعریفکننــده افــراد داخــل آن اســت .شــرکت دربــاره آجــر و ســاختمان
نیســت .دربــاره افــرادی اســت کــه درون آن کار میکننــد .مــا

میتوانیــم بــا ســرمایهگذاری کــردن روی ایــن احساســات نتایــج

بهتری از هر فرد دریافت کنیم».

حتــی بیشــتر از ایــن ،نویــی نامـهای را بــه پــدر و مــادر کارکنانــش مینویســد و از
اینکــه آنهــا چنیــن پســر و دختــری را بــه مجموعــه پپســی هدیــه دادنــد تشــکر
میکنــد .قطعــا آنهــا ایــن نامــه را بــه دوســتان ،اقــوام و همســایه هــا نشــان میدهــد
کــه فرزندشــان از طــرف مدیرعامــل یکــی از مشــهورترین شــرکتهای جهــان مــورد
تقدیــر قــرار گرفتــه و همچنیــن از آنهــا بــه عنــوان والدیــن ایــن فــرد تشــکر شــده
اســت .از ایــن طریــق شــور و شــوق آنهــا بــرای کار کــردن و حمایــت از مدیرعامــل در
برنامههــای توســعه شــرکت بیشــتر میشــود و شــرکت متوجــه میشــود کــه تیــم
مدیــران ارشــد برنامــهای بــرای جــدا شــدن از شــرکت ندارنــد .او حتــی در برخــی
مــوارد از ایــن هــم فراتــر مـیرود و در ســفرهای تفریحــی خــود اگــر والدیــن مدیــران
در کشــور باشــند بــه مالقــات آنهــا م ـیرود و بــه گون ـهای بــه آنهــا نشــان میدهــد
بسیار اهمیت دارند.
نویی توضیح میدهد:
«مــن فکــر میکنــم هــر چــه جلوتــر میرویــم بایــد دربــاره مدیریــت
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اســتعدادهای مجموعــه بازنگــری انجــام دهیــم .در گذشــته مدیرانعامــل

شــرکتها میگفتنــد کــه احساســات بایــد از کار جــدا شــود .مــن فکــر
میکنــم کــه زمانــه تغییــر کــرده و مدیرانعامــل بــه وجــود احساســات

در محیــط کار بســیار اهمیــت میدهنــد .نابغههــا بــه حمایتهــای

کوچکــی بــرای انجــام کارشــان نیــاز دارنــد .اگــر مــا ایــن فضای احساســی

را در محیــط کار ایجــاد نکنیــم ،ایــن افــراد بــه ســرعت از مجموعــه مــا

خارج میشوند».

او بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــرای ســایر کارکنــان شــرکت هــم چنیــن فضایــی را
ایجاد کند .او توضیح میدهد:
مــن هــر دو هفتــه یــک بــار بــرای تمامــی  285هــزار نفــر کارمند شــرکت

پپســی نامــه مینویســم .ایــن نامــه دربــاره برنامهریــزی و اطمینــان از

فــروش محصــول جدیــد نیســت .آنهــا اجــازه پیــدا میکننــد تــا دربــاره
مدیرعامــل شــرکت صحبــت بکننــد .مــن در ایــن نامــه مینویســم کــه
دختــرم تــو ســال آخــر تحصیلــی اســت و اگــر او تصمیــم بــه تــرک خانــه

بگیــرد مــن چطــور میتوانــم ایــن حجمــه از بــار غــم را تحمــل کنــم؟ و
من بیش از  2هزار تا پاسخ برای این نامه دریافت میکنم.

یــا مــن بــرای آنهــا دربــاره والدینــم مینویســم .اینکــه ســن آنهــا بــاال
رفتــه و اطمینــان پیــدا میکنــم کــه بــا آنهــا حداقــل هفتـهای یــک بــار

را صحبــت میکننــد و ســعی میکنــم تــا آنهــا را ترغیــب کنــم تــا

بیشــتر تمــاس بگیرنــد و بــه آنهــا میگویــم کــه اگــر والدینتــان از

نارحتــی و درد نالــه میکردنــد ،مطمئــن باشــید کــه بــه خاطــر درد

نیســت .اگــر از حــال خوبشــان گفتنــد ســریع تلفــن را قطــع کنیــد .اگر

راجــع بــه دردهایشــان بــا تــو صحبــت کردنــد زمــان بیشــتری را پــای

تلفــن بــا آنهــا صــرف کنیــد .مــن دوبــار در روز بــا مــادرم صحبــت
میکنــم .بیشــتر کارمندهایــم بــه مــن گفتنــد کــه والدینشــان بابــت
ایــن نامههــا از مــن تشــکر کردهانــد .بــه خاطــر اینکــه آنهــا فرصــت

بیشــتری را بــرای پــدر و مادرشــان گذاشــتند .تمامــی ایــن کارهــا باعث
میشــود تــا همــه متوجــه باشــند کــه افــراد واقعــی در شــرکت پپســی
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فعالیــت میکننــد .افــراد واقعــی بــا هدفهــای واقعــی .ایــن از جملــه

کارهایــی هســت کــه مــا بــرای نگهداشــتن نیروهایمــان انجــام
میدهیم.

نقش ادغام شرکتها در توسعه استعدادها

تعهــدات شــرکتها نســبت بــه جامعــه جهانــی از طریــق توســعه تواناییهــای
افراد بااستعداد نشان داده میشود.
شــرکت بینالمللــی  Olamبــه شــرکتی متعهــد میگویــد کــه بــه دنبــال منابــع
ذینفعان خود باشد Sunny Verghese .در این باره توضیح میدهد:
«ایــن مســئولیت هــر شــرکتی در قــرن  21اســت کــه نقــش مثبتــی را در
ایجــاد تغییــرات پایــدار در زمینههایــی کــه فعالیــت میکنــد ،ایجــاد
کند».

کارکنــان ردهبــاالی ســازمان ،مخصوصــا آنهایــی کــه تمایــل زیــادی بــه فعالیت در
بازارهــای در حــال توســعه دارنــد ،انتظــارات زیــادی را از شــرکتهای بینالمللــی
بــرای توســع ه ایــن بازارهــا دارنــد .شــرکت  Olamبــرای جــذب و نگهــداری چنیــن
نیروهایــی تــاش کــرد تــا نیازهــای ایــن افــراد در محیــط کار کامــا تامیــن کنــد .در
حقیقــت آنهــا فرصــت متفــاوت بــودن را بــه ایــن افــراد میدهنــد کــه در نتیجــه
شرکت بتواند به اهداف خود برسد.
مثــا شــرکت  Olamمدیــران خــود را تشــویق میکنــد تــا در جوامــع محلــی
نماینــدگان شــرکت را پشــتیبانی کننــد و بــه آنهــا نشــان دهنــد کــه شــرکت تمــام
تالش خود را برای تامین نیازهای زندگی آنها انجام میدهد.
1
چنیــن نتیجــه مشــابهی را میتوانیــم در شــرکت  Haysببینیــم .جیمــز کالــن
مدیرعامل این شرکت میگوید:
«مــا زمــان زیــادی را صــرف میکنیــم تــا محیطــی را ایجــاد نماییــم تــا

جامعــه مدنــی بــرای حضــور در شــرکت مــا اشــتیاق داشــته باشــد.
مشــکل جایــی آغــاز میشــود کــه شــما تعــداد باالیــی مدیــران مســن

داریــد کــه قــرار اســت بــه افــراد جــوان کــه هــر کــدام از آنهــا نیازهای
1. James Cullens
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متفاوتــی دارنــد ،مدیریــت کنیــد .اگــر مــا بخواهیــم مســیر یادگیــری

مخــرب را هماننــد پدرانمــان ادامــه دهیــم بایــد بــه نیروهــای جدیــد
مباحــث مالــی و اســتراتژیها را آمــوزش دهیــم و بعــد بــه مــدت یــک
هفتــه بــرای داشــتن تجربــه متفــاوت آنهــا را میــان بیخانمانهــا

قــرار دهیــم .تــا بتواننــد بــا ایــن افــراد تامــل داشــته باشــند .آنهــا از
پروســهها برمیگردنــد و مــا از آنهــا میخواهیــم کــه از راههــای
مختلــف دســت بــه نــوآوری بزننــد در حالــی کــه مــا آنهــا را مجبــور

کردیــم تــا بــا افــراد مختلــف درگیــر شــوند .بــا انجــام ایــن کار ،مــا
تــاش میکنیــم تــا یــک محیــط مناســب و مدیریــت درســت و رهبــران

آمــوزش دیــده و فرهنــگ درون ســازمانی را ایجــاد کنیــم .ایــن امــر هــم
بــا ایجــاد ارزشهــای مختلــف بوجــود میآیــد .اگــر شــما میخواهیــد
نــوآوری داشــته باشــید یــا اگــر میخواهیــم همــکاری بیــن تیمهــای

شــرکت افزایــش یابــد ،مــا بــه عنــوان شــرکت بایــد در برابــر افــراد
گوناگــون منعطفتــر باشــیم و تــاش کنیــم تــا بــه اهــداف کارمنــدان را
هم ببینیم».

ثبات در برنامهها

جایــی کــه نســل جدیــد یــا درواقــع طیــف گســتردهتری از کارکنــان ایــن تصــور
را دارنــد کــه از طریــق کارکــردن در شــرکت و حقوقــی کــه مــا بــه ازای آن دریافــت
میکننــد ،زمــان و انــرژی آنهــا «فروختــه شــده» اســت( ،فصــل  4را مشــاهده کنیــد).
شــرکتها بــرای حفــظ ارزشهــا بایــد سیســتم فرهنگمحــوری را در ســاختار شــرکت
ایجاد و آن را به صورت دائم در برنامههای توسعه شرکت ادامه دهند.
شــرکت گــوگل ایــن درس را بــه ســختی یــاد گرفــت .از ابتــدای فعالیــت ،اولیــن
فــردی کــه بــه عنــوان نماینــده فرهنــگ و باورهــا معرفــی میشــود ،همــان شــرکت
اســت .لیــان هورنســی ،قائممقــام بخــش منابــع انســانی معتقــد اســت کــه شــرکتها
بــه پروســههای بخــش منابــع انســانی پشــت میکننــد و برنامهریــزی خــود را بــه
گون ـهای انجــام میدهنــد کــه ســازمانی کــه هیجانانگیــز و اخالقــی باشــد ،بســازند.
او توضیح میدهد که:
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«دقیقــا نمیدانــم چنــد ســال بــود کــه مــن داشــتم یــک چیــز را یــاد
میگرفتــم و آن ایــن بــود کــه اگــر شــما خــاک حاصلخیــز بــرای
کاشــت دانــه نداشــته باشــید ،مهــم نیســت کــه فکــر قــوی یــا پروســه

اجرایــی و یــا برنامــه شــما بــه چــه شــکل باشــد ،چــون در هــر حالتــی
شکســت خواهیــد خــورد .امــا اگــر شــما یــک خــاک حاصلخیــز داشــته

باشــید و یــک فرهنــگ درســت را در شــرکت خــود پــرورش دهیــد،
عملیــات اجرایــی و برنامهریــزی هــر چقــدر هــم ضعیــف باشــد ،بــاز هــم

شــما را تــا حــدودی بــه اهدافتــان میرســاند .بــرای اینکــه داشــتن یــک
فرهنگ درست بستر توسعه استعداد در سیستم شما خواهد شد».

شــرکت گــوگل اســاس فرهنــگ خــود را بــر روی ارزشهــا و آنچــه کــه در جــدول
 5/1خالصه شده ،گذاشته است .هورنسی تاکید میکند:
«مــا بالــغ بــر  30هــزار کارمنــد در بیــش از 70دفتــر در 40کشــور دنیــا

داریــم .در حقیقــت مــا در حــال کار بــا 112زبــان مختلــف هســتیم و 157

دامنــه در سراســر دنیــا داریــم .بــه عبــارت دیگــر ،مــا جهانــی هســتیم

و در همهجــا حضــور داریــم .همــه دنیــا اســم گــوگل بــه گوششــان

خــورده اســت .امــا اگــر شــما پایتــان را در یکــی از 70دفتــر شــرکت مــا

بگذاریــد متوجــه خواهیــد شــد کــه وارد شــرکت گــوگل شــدید .بــدون
هیچگونــه تفاوتــی .هــر کــدام از ایــن دفترهــا فرهنــگ محلــی خــود را

دارنــد امــا احســاس درونــی آنهــا یکســان اســت .و ایــن تصادفــی

نیســت .ایــن نتیجــه عملکــرد ماســت .مــا بــدون وقفــه و 24ســاعته کار

کردیــم و واقعــا بــه مــا ســخت گذشــت تــا توانســتیم ایــن محیــط را
ایجــاد کنیــم .تمــام خواســته مــا ایــن بــود کــه فضــای همــکاری را در

تمامــی شــعبههایمان ایجــاد کنیــم .و فرهنــگ ســازمانی مــا ایــن بــود

کــه محیطــی را ایجــاد کنیــم کــه کارکنــان رشــد کننــد و بــاور داشــته

باشــند کــه در راســتای توســعه تواناییهایشــان در حــال قــدم گذاشــتن
هستند».
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جدول  5.1ارزش و اصول شرکت گوگل
 10موردی که در صدر قرار دارند
1

تمرکز بر روی کاربر و همه مواردی که انجام میدهد

2

بسیار مهم است که یک کار را به صورت واقعی انجام دهید و نتیجه عالی داشته باشد

3

سریع بودن بهتر از آهسته حرکت کردن است

4

فضای دموکراتیک در شبکه های کار

5

نیازی نیست که همیشه برای پاسخگویی پشت میز خود باشید.

6

شما میتوانید پول بسازید بدون اینکه کار خالفی انجام دهید

7

همیشه اطالعاتی زیادی در بیرون از شرکت وجود دارد

8

ما نیاز داریم تا اطالعاتی را که بدست میآوریم با سایر بخش ها به اشتراک بگذاریم.

9

شما میتوانی بدون کت و شلوار هم شخصیت جدی داشته باشی

10

عالی بودن به معنای این نیست که به اندازه کافی خوب هستید.

بــا ایــن حــال شــرکت گــوگل بــه دردســرهایی راجــع بــه اجــرای  10اصــل
اصلــی خــود افتــاده اســت .برخــی از ایــن دردســرها شــامل حملــه بــه قانــون کپــی
رایــت ،موضوعــات مربــوط بــه حریــم شــخصی کــه دربــاره عکسبــرداری در خیابــان
مطــرح شــده اســت ،جم ـعآوری اطالعــات خصوصــی و نتایــج جســتجوی افــراد در
اینترنــت ،مجوزهــای فعالیــت در کشــور چیــن کــه بــه خاطــر برخــی مطالــب
امکانپذیــر نیســت و پرداخــت هزینههــای مالیاتــی ســنگین کــه آن را نســبت بــه
سایر شرکتها تحت فشار قرار داده است.
در کشــور انگلیــس ،جایــگاه موتــور جســتجوگر آنهــا در میــان ســایر رقبایــش
پاییــن آمــده اســت .ایــن نتیجــه از طریــق شــرکت  Clearکــه در زمینــه تحقیــق
دربــاره جایــگاه برندهــا در بــازار فعالیــت دارد ،بــهدســت آمــده اســت .آنهــا بــرای
رســیدن بــه یــک تحقیــق جامــع12 ،هــزار نفــر را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .طبــق
تحقیقــی کــه ســال  2012توســط  Britonsانجــام شــد شــرکت گــوگل پنجمیــن
برنــد محبــوب شــناخته شــده بــود .امــا نتایــج جدیــد ایــن موسســه کــه در جــوالی
ســال  2013منتشــر شــد نشــان میدهــد کــه ایــن شــرکت بــه رده بیســتم ســقوط
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کــرده اســت .عــاوه بــر ایــن ،اگــر شــما همیــن االن در ویکیپیدیــا کلمــه «انتقــاد
از گــوگل» رو ســرچ کنیــد بیــش از  25صفحــه بــرای شــما بــه عنــوان نتیجــه
خواهد آمد.
البتــه خیلــی زود اســت کــه راجــع بــه تاثیــرات ایــن موضــوع هــا صحبــت کــرد
امــا بــه طــور قطع بــر روی توانایــی این شــرکت در جــذب و نگهداری اســتعدادهایش
تاثیــر میگــذارد و همچنیــن برخــی از نیروهــا را بــرای کارکــردن در ایــن شــرکت
از دست خواهد داد.
نیاز به شفافیت

مهمتریــن پیــش نیــاز اینکــه بتوانیــم سیســتم فرهنــگ محــوری را در ســازمان
ایجــاد کنیــم ایــن اســت کــه در تمامــی عملیــات مدیریــت اســتعدادها شــفافیت
کافــی وجــود داشــته باشــد .ســختترین تصمیــم کــه بایــد گرفتــه شــود ایــن اســت
کــه چــه کســی بــه عنــوان «اســتعداد» شــناخته میشــود .بهتــر آن اســت کــه ســایر
کارکنــان بــه صــورت شــفاف متوجــه باشــند کــه چــرا آنهــا در برنامههــای حمایتــی
نیروهــای بااســتعداد حضــور ندارنــد بــه جــای اینکــه بــه سیســتم کاری شــرکت
مشــکوک شــوند و یــا احســاس کننــد دربــاره ایــن تصمیــم دســتهای پشــت
پــردهای وجــود دارد کــه ایــن مســئله هــر نــوع ادعــای شــرکت دربــاره ارزشهــا را
زیر سوال میبرد.
میــزان شــفافیت ســازمان دربــاره نیروهــای بااســتعداد و نحــوه گزینــش آنهــا
یکــی از بحثهــای داغ در شــرکتها اســت .بیشــتر شــرکتها از گفتــن اینکــه
آنهــا بــه عنــوان کاندیــد نیروهــای بااســتعداد در سیســتم شــرکت انتخــاب شــدهاند
و عملکردشــان تحــت نظــر قــرار دارد .برخــی مــوارد غیرشــفاف نشــان میدهــد کــه
هــر فــرد میتوانــد بــه عنــوان یــک نیــروی بااســتعداد در سیســتم دیــده شــود کــه
صحبــت زیــادی دربــاره اینکــه نتیجــه فعالیتهــای آنهــا تحــت نظــر اســت ،گفتــه
نمیشود.
نتایــج تحقیــق موسســه Charteredدر ســال  2010نشــان میدهــد کــه
ســازمانها بــا داشــتن یــک شــبکة پنهــان در اغلــب مواقــع نگــران مــوارد زیــر
هستند.
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روش آنهــا بــرای انتخــاب افــراد بااســتعداد و پروســه انجــام آن قــوی نیســت و در
نتیجه میتواند باعث ایجاد چالش در شرکت شود.
ایــن اقــدام میتوانــد عقیــده هــر فــرد را دربــاره تواناییهایــش تغییــر دهــد و
در نتیجــه آنهــا شــروع بــه درخواسـتهای غیــر منطقــی بــرای حقــوق و ارتقــاء
شــغلی نماینــد ،و حتــی آنهــا را تشــویق کنــد تــا بــه دنبــال شــغل در شــرکت
رقیب بگردند.
شناســایی برخــی از افــراد شــرکت بــه عنــوان «نیــروی بااســتعداد» میتوانــد بــر
روی روحیه سایر کارکنان اثر مخربی داشته باشد.
تحقیــق دیگــری در زمینــه شــفافیت توســط موسســه  Ashridgeدر ســال 2007
از میــان 1500مدیــر صــورت گرفتــه اســت .اگــر چــه نتایــج ایــن تحقیــق نشــان
میدهــد کــه تنهــا 7درصــد مدیــران بــاور دارنــد کــه بــه عنــوان یــک «فــرد
بااســتعداد» در میــان ناراحتــی ســایر کارکنــان شــناخته میشــوند .ایــن تحقیــق
یکند:
اشاره م 

ــ

«شــما فکــر میکنیــد کــه اگــر ســازمان شــفافیت خــود را نشــان دهــد و بــه

کارکنانــش اعــام کنــد کــه آنهــا بــه عنــوان «نیــروی بااســتعداد» مجموعــه

شــناخته میشــوید ،چــه نتایجــی ایجــاد میشــود؟ آنهــا اعتمــاد بــه نفــس
خــود را تقویــت میکننــد ،بــر روی حرفهشــان تمرکــز بیشــتری قــرار

میدهنــد و درگیریهــای کاری خــود را بــاال میبرنــد .امــا ایــن ریســک
وجــود دارد کــه آنهــا بــه خــود مغــرور شــوند ،احســاس فشــار زیــادی روی
خــود کننــد و ارزش بــه خــود آنهــا بیــش از انــدازه رشــد پیــدا کنــد .یــا

میتوانیــم بــه ایــن افــراد ایــن موضــوع را نگوئیــم و آنهــا را بــا ایــن ســوال
کــه شــرکت دربــاره آنهــا چــه فکــری میکنــد رهــا کنیــم و منافعــی کــه از

دانستن این موضوع بهدست میآید را از دست بدهیم».

ل را پیشــنهاد میکنــد و آن ایــن اســت کــه شــرکتها
ایــن گــزارش یــک راهحـ 
ســاختار «مدیریــت اســتعدادها» را ایجــاد کننــد کــه در آن یــک نــگاه ثابــت نســبت
بــه تحــرکات افــراد بااســتعداد وجــود دارد و افــراد خــارج از ایــن برنامــه هــم
میتواننــد بــا اندکــی تــاش بــه آن اضافــه شــوند .در حقیقــت لیبــل «بااســتعداد»
بــرای هیــچ فــردی در ســازمان بــه عنــوان یــک نشــان دائمــی شــناخته نمیشــود.
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بنابرایــن ســازمانها میتواننــد بــا ایجــاد ایــن ســاختار افــراد را در آن حرکــت
دهنــد و حتــی برخــی افــراد در مراحــل مختلــف از ایــن برنامــه خــارج شــوند و در
زمــان دیگــری کــه توانایــی بهتــری دارنــد بــه عنــوان یــک نیــروی بااســتعداد وارد
شوند.
ایــن نــوع برنامهریــزی میتوانــد فاصلــه بیــن افــراد بااســتعداد و کســانی کــه در
ایــن برنامــه قــرار نــدارد را کاهــش دهــد (در جایــی که شــما در جایــگاه واقعــی خود
هســتید) و فشــار را بــر روی ســایر افــرادی کــه در ایــن برنامــه قــرار ندارنــد بــردارد(
بــرای مثــال آنهــا فکــر میکننــد کــه روابــط فامیلــی و یــا دوســتانه در ایــن
تصمیمگیریهــا تاثیرگــذاری زیــادی دارد ).همچنیــن ایــن نــوع ســاختار باعــث
میشــود تــا از ایجــاد غــرور کاذب برخــی نیروهــا جلوگیــری شــود و انتظــارات
بیجــای آنهــا را کاهــش دهــد .دیــر یــا زود توســعهدهندگان جایــگاه خــود را در
محیط کار پیدا میکنند.
نـ�گا ه  Marielle de Mackerبــه عنــوان مدیــر بخــش منابــع انســانی شــرکت �Rand
 stadبــا آنچــه کــه بــه عنــوان نتیجــه در ایــن کتــاب آمــده همخوانــی دارد .ایــن
شــرکت بــرای هــزار جایــگاه مدیــر در شــرکت بــه  200نفــر افــراد بــا اســتعداد نیــاز
دارد تا در یک پروسه مشخص استعدادهای آنها را پرورش دهد .او میگوید:
«مــا یــک ســاختار مشــخصی داریــم کــه بــر اســاس آن میــزان
اســتعدادهای هــر فــرد را بــه صــورت دائــم در حــال بررســی و مقایســه

هســتیم و اطالعــات خــود را در زمینــه نحــوه عملکــرد ،نــوع

تصمیمگیــری و افزایــش مهارتهایشــان را بــه روز میکنیــم .ایــن

امر به تشخیص ما برای آینده کمک زیادی میکند».

زمانــی کــه از او پرســیده میشــود کــه آیــا ایــن افــراد اطــاع دارنــد کــه تحــت
نظر هستند میگوید:
«نــه همیشــه .امــا مــن معتقــدم کــه مــا بایــد ایــن کار را بکنیــم .در

دنیــای امــروز افــراد نیــاز دارنــد تــا اطــاع داشــته باشــند کــه شــرکت

دربــاره آنهــا چــه فکــری میکننــد و آنهــا در کجــای برنامههــای
شــرکت قــرار دارنــد و اگــر بــرای ارتقــاء ،نیــاز بــه بهتــر کــردن

تواناییها هست آن را انجام دهند».
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بــاور ایــن موضــوع ســخت اســت کــه چگونــه یــک فرهنــگ درونســازمانی
میتوانــد میــزان شــفافیت و بــاز بــودن شــرکت را نشــان دهــد .اگــر عقیــده شــرکت
دربــاره کارکنانــش پنهــان یــا غیــر شــفاف اســت .حتــی اگــر شــرکت تصمیــم بگیــرد
کــه بــه تمامــی افــراد مــد نظــر اعــام کنــد کــه آنهــا توســط مدیرارشــد شــرکت
تحــت نظــر هســتند ،همــکاران آنهــا ایــن موضــوع را متوجــه خواهنــد شــد کــه شــما
فرصت توسعه تواناییها و تجربههای جدید بیشتری را در اختیار دارید.
اتخــاذ یــک رویکــرد مناســب بــرای ارتقــاء و مدیریــت حرفـهای کــه در فصــل  4توضیــح
داده شــد امــکان نــدارد کــه ثابــت بمانــد .عــاوه بــر ایــن ،نبــود شــفافیت الزم دربــاره آینــده
هــر فــرد در داخــل ســازمان باعــث میشــود کــه ســرمایهگذاریهای اشــتباهی در درون
ســازمان صــورت گیــرد .شــاید برخــی از ایــن افــراد نخواهنــد کــه در سیســتم باقــی بماننــد.
شــاید آنهــا آرزوی مدیــر ارشــد شــدن را ندارنــد و یــا بــه خاطــر شــرایط شــخصی امــکان
بــودن در ایــن جایــگاه (چــه بــه صــورت دائــم و موقــت) را از لحــاظ بینالمللــی و منطقـهای
ندارند.
1
بــه عنــوان مثــال رز هــال کــه در شــرکتهای  Glaxo Smith Klineو  Pearsonبــه عنــوان
یــک نیــروی بااســتعداد شــناخته شــده ،چنیــن نظــری را دارد .او نیــز برخــی ســواالت را
دربــاره اینکــه آیــا ایــن افــراد میتواننــد رویکــرد شــخصی بــه خواســته شــدن از طــرف افــراد
دیگر داشته باشند یا نه اینگونه پاسخ میدهد:
مــن تعجــب میکنــم کــه اگــر مفهــوم اســتعدادیابی یــک کار زائــد و بیاثــر

اســت ،چــرا پــس مدیریــت اســتعدادها در سیســتم میتوانــد بــه عنــوان یــک
گســل معرفــی شــود و یــا اینکــه مفهــوم جداگان ـهای دارد .بــرای مــن جالــب
اســت کــه بدانــم انــدازه و ســقف افــرادی کــه میتوانــد بــه عنــوان «نیروهــای

بااســتعداد» شناســایی کــرد بــه چــه میــزان اســت؟ زیــرا همانطــور کــه
میدانیــد شــرکت توانایــی در اختیــار گذاشــتن فرصــت بــرای توســعه
اســتعدادهای همــه اعضــای ســازمان را نــدارد .ایــن فرصــت کــه گفتــه میشــود

بــه چــه شــکل اســت؟ آیــا ایــن بــر اســاس نیازهــای شــرکت تعییــن میشــود و

یــا بــر اســاس درخواسـتهای هــر فــرد؟ جــواب ایــدهآل بــه ایــن ســوال ایــن
اســت کــه مــا تــاش خواهیــم کــرد کــه شــرایطی را فراهــم کنیــم کــه اهــداف
1. Ross Hall
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ســازمان و فــرد دیــده شــود .در غیــر ایــن صــورت مــا چــه کاری را میخواهیــم
بــا ایــن افــراد انجــام دهیــم کــه ربطــی بــه اســتعدادهای آن افــراد نــدارد و یــا

اینکه آنها انجام چنین فعالیتی را در سازمان انتظار ندارند.

بــر اســاس تعریفهــای صــورت گرفتــه ایــن هدفهــا بایــد شــخصی باشــد و بنابرایــن
در ایــن حالــت مــا محدودیتهــای زیــادی را بــرای قــرار دادن افــراد در ایــن پروســه خواهیــم
داشــت .در ایــن حالــت بــا یــک مشــکل واقعــی روب ـهرو هســتیم بــرای اینکــه شــما بایــد
تعییــن کنیــد کــه چنــد نفــر حاضــر هســتند کــه در ایــن شــرایط قــرار گیرنــد و اگــر بــه یــک
نفــر برســیم آن موقــع دیگــر نمیتــوان اســم ایــن سیســتم را «مدیریــت نابغههــا» گذاشــت.
امــا اگــر بــه عنــوان مثــال  100نفــر کاندیــد داشــته باشــید شــما تنهــا میتوانیــد دو یــا ســه
نفــر را مدیریــت کنیــد .همچنیــن نیازهــای شــما بایــد بــه صــورت دقیــق در ایــن پروســه
مشخص باشد.
آن چیــزی کــه در بــاال اشــاره شــد خالصـهای از مدیریــت اســتعدادها بــود کــه بایــد بــه
گونـهای شــخصی میشــد بــرای اینکــه همــه مــا وقتــی شــرکتی را راهانــدازی میکنیــم بــه
منظــور دســت یابــی بــه اهــداف شــخصیمان اســت .مــا موضوعاتــی را بــرای همــکاری داریــم
کــه میخواهیــم از طریــق نیروهــای توانمنــد سیســتم بــه آن دســت پیــدا کنیــم .بــر اســاس
تجربــه مــن ،آنچــه کــه بــه نــدرت اتفــاق میافتــد ایــن اســت کــه مکالمــه محــض بیــن فــرد
و شــرکت صــورت گیــرد کــه شــما بــه عنــوان یــک کارمنــد بــه چــه اهدافــی میخواهیــد کــه
دست پیدا کنید؟
آن چیــزی کــه مــن بــه هیــچ عنــوان دوســت نــدارم ایــن اســت کــه مــن بــه عنــوان یــک
«نیــروی بااســتعداد» در شــرکت معرفــی میشــوم و از طــرف دیگــر بایــد بــا افــرادی همــکاری
کنــم کــه چنیــن لقبــی را ندارنــد .البتــه یــک ایــده وجــود دارد کــه اگــر شــما چنیــن لقبــی
را دریافــت کردیــد بــا افــرادی کــه ایــن ویژگــی را دارنــد همــکاری شــوید .امــا ســوال ایــن
جاســت کــه چــه کســی تعییــن میکنــد کــه شــما در ایــن رابطــه بــه عنــوان «نیــروی
بااســتعداد» تعریــف شــوید؟ آیــا منظــور شــما ایــن اســت کــه هــر فــردی کــه داخــل ایــن
دایره تعریف نشود ،هیچ گونه استعدادی ندارد؟
ل پیشــنهاد میشــود کــه چــرا
ســوالهای زیــادی پیــش میآیــد و ایــن راهح ـ 
شــرکت افــراد را در ایــن رابطــه بــاز نمیگــذارد تــا آنهــا بــه عنــوان داوطلــب وارد
این پروسه شوند و خودشان را برای ارتقاء آزمایش کنند؟
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اگــر شــرکت بــه دنبــال جــذب و نگهــداری بهتریــن افــرادش اســت ،بایــد از
طریــق ارزشهــای فرهنگــی و اهدافــی کــه تعییــن شــده اقــدام کنــد تــا ایــن ارزش
هــا در هــر فــرد نهادینــه شــود .بایــد بیــن افــراد شــرکت رابطــه عاطفــی مســتحکمی
برقــرار شــود تــا آنجایــی کــه ســازمان آنهــا را بــه عنــوان یــک هدیــه شناســایی کنــد
و بــاور داشــته باشــد کــه آنهــا میتواننــد بــا کار کــردن در آن محیــط متفــاوت
باشــند .مدیــر ارشــد ســازمان نقــش اصلــی را در نگهــداری نیروهــای بااســتعداد
سیســتم ایفــا میکنــد .او میتوانــد بــا شناســایی آنهــا و داشــتن گفتوگــوی
شــخصی بــا هــر کــدام از آنهــا ،نشــان دهــد که چــه میــزان حضورشــان در شــرکت
اهمیــت دارد .داشــتن ایــن نــوع فرهنــگ میتوانــد تبعــات مثبــت و منفــی داشــته
باشــد .ایــن امــر میتوانــد کلیــد اصلــی نگــه داشــتن ایــن نیروهــا در طــول توســعه
پاییــن شــرکت بــا همــه ســختیهایی کــه بــرای ارتقــاء جایــگاه در شــرکت باشــد و
یا باعث انتظارات غیر واقعی در چنین شرایطی شود.
عــدم موفقیــت در داشــتن اعتمــاد بــه کارکنــان و تمامیــت ســازمان کــه در حال
تــاش بــرای توســعه آن هســتند میتوانــد اثــرات جبرانناپذیــری بــر روی
اســتراتژیهای مدیریــت اســتعدادها داشــته باشــد و ســاختار برنــد شــرکت را بــه
هم میریزد.
ایجــاد یــک پایــه فرهنگــی در سیســتم خطراتــی را بــه دنبــال دارد .شــرکتها
ممکــن اســت در دســتیابی بــه فرهنــگ یکســان بیــن ســازمان و افــراد زیــادهروی
کننــد و ایــن امــر ریســک اســتخدام و تصمیمــات درونســازمانی را ســخت میکنــد.
ســازمان افــرادی کــه بــه شــکلهای متفاوتــی انگیــزه پیــدا میکنــد را از دســت
میدهــد امــا بــا ایــن وجــود بــه افــرادی کــه شــخصیت آفرینندگــی دارنــد
پیشــنهاداتی را بــرای توســعه استعدادهایشــان میدهــد .در فصــل بعــدی بــه ایــن
موضــوع خواهیــم پرداخــت کــه چطــور شــرکتها افــرادی را کــه انتخــاب کــرده
اســت را پــرورش میدهــد و یــا بعضــی از آنهــا را بــه دالیــل مختلــف رد میکنــد.
آنهــا معمــوال بــه صــورت پــاره وقــت بــا شــرکت همــکاری دارنــد و در نقــش مشــاوره
ظاهر میشوند.

فصل ششم

ایجاد یک
اکوسیستم برای
استعدادیابی
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«اگــر شــما بــه شــرکت مکینســی بپیوندیــد ،در حقیقــت بــه زندگــی
وصــل شــدهاید حتــی اگــر دیگــر نیــاز نباشــد کــه بــه عنــوان کارمنــد

در این مجموعه فعالیت داشته باشید».

ایمیلی الوسون

1

مدیر بخش منابع انسانی شرکت مکینسی

همانطــور کــه در فصلهــای  1تــا  4کتــاب بحــث شــد ،شــرکتهای اندکــی
پیــدا میشــوند کــه اســتراتژی مشــخصی راجــع بــه ایجــاد فضــای بهتــر راجــع بــه
موارد زیر داشته باشند:
آفرینندگی و ماموریتهای خالقانه
افــرادی کــه ذهــن خــاق و کارآفرینــی دارنــد امــا شــرکت را تــرک میکننــد.
بــه ایــن خاطــر کــه فضایــی بــرای ایجــاد فعالیتهــای اســتارت آپ وجــود
نــدارد .همچنیــن افــرادی هســتند (البتــه بیشــتر بدبینانــه) کــه همکاریهــای
حرفــهای را انجــام میدهنــد بــه خاطــر اینکــه ســنگهای جلــو راهشــان را
برای فعالیتهای کارآفرینی بردارند.
تاخیــر در شــروع و یــا اســتخدام دیرهنــگام افــراد بــا پتانســیل بــه منظــور پــر
کــردن فاصلــه بیــن بخشهــای شــرکت .البتــه معمــوال از ایــن افــراد بــه یــک
شکل دیگری استفاده میشود که در راستای هدفهای آنها نیست.
افــرادی کــه میخواهنــد در حاشــیه شــرکت فعالیــت داشــته باشــند کــه ممکــن
اســت بــه دالیــل شــخصی باشــد و یــا اینکــه آنهــا ترجیــح میدهنــد بیــش از
اندازه درگیر کار نشوند و زندگی شخصی خود را داشته باشند.
افــرادی کــه بایــد هزینــه بــاال رفتــن از نردبــان شــرکت را بدهنــد امــا از آن
یکنند.
خودداری م 
اینهــا هزینههایــی هســت کــه در شــرکتها وجــود دارد و بــه نســبت
انعطافپذیــری ،چابکــی و آفرینندگــی فــرد متفــاوت خواهــد بــود .آنهــا بایــد
پیشبینــی کننــد کــه کــدام یکــی از ایــن دســتهها قــرار دارنــد و بــر اســاس آن
برنامهریزی خود را انجام دهند.
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علــت ایــن خطهــای شکســت در شــرکتها بــه مــدل برنامهریــزی آنهــا
برمیگــردد کــه برخــی از آنهــا در دهــه  1980ظهــور کــرده اســت .ایــن نوع تقســیم
بنــدی ،هســته اصلــی شــرکت را بــه دو بخــش کارکنــان و مدیــران جــدا کرده اســت.
در اینجــا مدیــران بــه عنــوان افــرادی معرفــی میشــوند کــه بــر روی ارتقــاء و
توســعه شــخصی و شــرکت تمرکــز دارنــد .رشــد در حاشــیه شــرکت مربــوط بــه
افــراد نیمــه وقــت ،قــراردادی و کارمندهــای متخصــص موقــت برمیگــردد .بــه ایــن
دلیــل آنهــا در حاشــیه هســتند کــه اســتفاده موقت از آنهــا ارزانتــر از استخدامشــان
یآید.
در م 
دومیــن مفهــوم متناقــص در ایــن موضــوع ،نگهــداری و اســتفاده دائــم از افــراد
بــا اســتعداد در داخــل سیســتم اســت در حالــی کــه ایــده گذاشــتن زندگــی در یــک
مکان و برای یک شرکت نه واقعی است و نه افراد بااستعداد آن را میپذیرند.
در ایــن فصــل تصمیــم داریــم تــا دربــاره افزایــش آزادی عملکــردی و فکــری
نیروهــای بااســتعداد صحبــت کنیــم و اینکــه ایــن موضــوع چــه مزیتهایــی را
میتوانــد بــرای شــرکت بــه بــار آورد .همچنیــن شــرکتها بــه چــه میتواننــد
حس مالکیت خود را نسبت به این افراد کاهش دهند.
برنامهریزی حرفهای و کارآفرینی داخلی

در اواســط دهــه 1980بــود کــه مارشــا ســینتار در دانشــگاه ماساچوســت
تصمیــم گرفــت تــا دربــارة افــرادی کــه روحیــه و آرزوی کارآفرینــی دارنــد ،امــا
تصمیــم گرفتنــد تــا در یــک شــرکت بــزرگ فعالیــت کننــد ،تحقیــق انجــام دهــد.
مصاحبــه او بــا صدهــا مدیــر و افــکار کارآفرینــی آنهــا نشــان میدهــد کــه آنهــا بــه
یک شکل فکر میکنند که در زیر موارد آن اشاره شده است:
آنهــا زود خســته میشــوند و ترجیــح آنهــا ایــن اســت کــه بــه مناطــق ناشــناخته
قدم بگذارند.
آنها با شرایط مبهم راحت هستند و مشکلی با آن ندارند.
آنهــا از اینکــه ریســک جدیــدی بپذیرنــد خوشــحال میشــوند و در واقــع از
انجام آن لذت میبرند.
2
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آنهــا فکــری کنجــکاو دارنــد .نیــاز دارنــد تــا ذهنشــان بــرای حــل مشــکالت
اســتفاده کننــد و شــخصیت آنهــا بــه گونـهای اســت کــه بــرای حــل مشــکالت
هیجان دارند.
آنهــا بــه کار خــود نــگاه متفاوتــی دارنــد و آن را همچــون دعــوت شــدن بــه
مهمانی میدانند.
داشــتن آزادی در ســه منطقــه بــرای ایــن افــراد بســیار حائــز اهمیــت اســت و
 Sinetarاین مناطق را اینگونه بیان میکند:
آزادی کلــی در محیــط کار داشــته باشــند و در روش کاری خــود ایــن آزادی را
احساس کنند.
آزادی عمــل در برابــر مســائل جدیــد و ســوالهای بیــش از انــدازه راجــع بــه
شرایط جدید را از او نپرسند.
آزادی عمــل در ارائــه راهحلهــای غیرعــادی راجــع بــه مســائلی کــه قبــا راجــع
به آن فکر کردند.
برخــی مواقــع ایــن راهحلهــا از دیــد دیگــران غیرمنطقــی و غیرعملــی دیــده
میشــود .در همیــن زمــان ،او متوجــه شــد کــه تفکــر انحصــاری ایــن افــراد ممکــن
آنهــا را در همکاریهــای تیمــی ضعیــف نشــان دهــد و باعــث میشــود تــا کار
نظــارت بــر عملکــرد کارکنــان ســخت و مدیریــت کــردن آنهــا در درون سیســتم
شرکت غیرممکن شود.
ایــن مســئله یــک دوراهــی ســختی پیــشروی برنامهریزهــای حرفــهای
معمولــی در کنــار برنامههایــی کــه شــرکت بــرای افــراد بااســتعداد دارد ،ایجــاد
میکنــد .مگــر اینکــه شــرکت نیازهــای ایــن افــراد را بپذیــرد و مســئولیت از دســت
دادن هر کدام از آنها بابت مغایرت آزادیها با سیستم شرکت را قبول کند.
ایــن موضوعــات توســط تیــم لویــن 1بــه عنــوان محقــق مــورد بررســی قــرار
گرفــت .او در دوران جوانــی هماننــد افــراد کارآفریــن داخلــی بــود و در حــال حاضــر
به عنوان مدیرعامل شرکت  Augmentum Capitalشناخته میشود .او میگوید:
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«اگــر یــک شــرکت ،نیروهایــی کــه روحیــه کارآفرینــی دارنــد را بــه

چالــش نکشــند ،آنهــا زود خســته و افســرده میشــوند و نــگاه خــود را
1. Tim Levine
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بــه مســائلی غیــر از کار متمرکــز میکننــد .همیشــه گزینــه دیگــری

وجــود دارد .امــا بــرای همــکاری نیروهــا بــا شــرکت همیشــه محدودیــت
وجــود دارد و آنهــا تــا انــدازه مشــخصی تــاش میکننــد تــا خــود را بــا

اهــداف شــرکت همــراه کننــد و انتظــارات و آرزوهایشــان را بــا اهــداف

شرکت مطابقت دهند.

برخــی از ایــن فرصتهــا بــه درگیرکــردن ایــن افــراد بــا فعالیتهــای

شــرکت و یــا انتقــال آنهــا بــه یــک بخــش جدیــد و دادن جایــگاه تــازه
تا آنها این احساس را داشته باشند که در حال پیشرفت هستند.

در اغلــب اوقــات شــرکتها ،یــک ســری شــرکتها و بخشهــای

زیرمجموعــه دارنــد کــه مدیریــت مجموعــه میتوانــد آنهــا را در ایــن

جایگاههــا بــه عنــوان مســئول آن بخــش منصــوب کنــد .ایــن موضــوع

یــک فرصتــی را بــرای یادگیــری بیشــتر و افزایــش حس اســتقاللطلبی

آنهــا ایجــاد میکنــد .از ســوی دیگــر ،برخــی از شــرکتها هســتند

کــه اقــدام جدیتــری را راجــع بــه ایــن موضــوع انجــام میدهنــد و بــه
ایــن افــراد شــانس ایجادکــردن یــک فضــای کســبوکار جدیــد را

میدهنــد و تمــام امکاناتــی کــه آنهــا بــرای ایــن موضــوع نیــاز دارنــد
را دراختیارشــان میگذارنــد .مــن زمانــی کــه در حــال یادگیــری بــودم

از چیــزی کــه بیشــترین ســطح رضایــت را داشــتم ،لــذت میبــردم.

ایــن میتوانــد درگیــر شــدن بــا اشــتباهاتی باشــد کــه در محیــط کار

انجــام م ـیدادم و یــا یادگرفتــن مســائل جدیــد از افــرادی کــه تجربــه

کاری بیشــتری نســبت بــه مــن دارنــد .شــاید بگوئیــد کــه شــرایط
اقتصــادی افــراد آنهــا بــرای پیــدا کــردن یــک محیــط کار مناســب

تحــت فشــار قــرار میدهــد و برخــی مواقــع آنهــا مجبــور میشــوند

تــا در محیطــی کــه مــورد رضایتشــان نیســت فعالیــت کننــد .امــا ایــن

افــراد بــه خاطــر طاقــت پایینــی کــه دارنــد فضاهــای کاری مختلفــی را

تجربــه میکننــد تــا اینکــه بتواننــد بهتریــن شــرایط را در محیــط کار

بــرای خــود ایجــاد کننــد .برخــی از آنهــا ریســک کار نداشــتن و جــدا
شــدن از محیــط کاری کــه دوســت ندارنــد را میپذیرنــد .ایــن افــراد
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معموال به خود و تواناییهایشان ایمان دارند».

اســتفان دوری 1مدیــر توســعه بــازار شــرکت ســانتاندر بــه عنــوان یــک نمونــه
خــوب از صحبتهــای  Levineاســت .او فضــای کاری خــود را در رویــال بانــک
اســتکاتلند بــرای پیوســتن بــه شــرکت ســانتاندر رهــا کــرد .او از کارکــردن در ایــن
بانــک اســپانیایی بســیار خوشــحال اســت .زیــرا احســاس میکنــد کــه مدیــران ایــن
شــرکت بــه فرهنــگ کارآفرینــی اعتقــاد دارنــد و شــما را بــرای نــوآوری تشــویق
میکننــد .او هــدف خــود را در ایــن شــرکت بــرای راهانــدازی یــک کارآفرینــی
کوچک در ارتباط با مشتریان قرار داده است .او میگوید:
«مــن یــک بازاریــاب هســتم کــه تحصیــات و تجربــه کافــی را در ایــن
زمینــه دارم .مــن عالقــه و اشــتیاق زیــادی بــه توســعه بازارهــای جدیــد،
نــوآوری ،تکنولوژیهــای مخــرب و یادگیــری راههــای کارآفرینــی در
محیــط کار را دارم .مــا نوآوریهــای زیــادی را در داخــل سیســتم

شــرکت ایجــاد کردهایــم .مــن شــرکت ســانتاندر را میشــناختم و از

بیــرون میدیــدم کــه چگونــه افــرادی کــه در آن فعالیــت دارنــد در

حــال توســعه تواناییهایشــان هســتند و میشــنیدم کــه چطــور افــراد

فرصتهایــی را بــرای آفرییندگــی دارنــد و محیــط کارآفرینــی آنجــا من

را بــه خــود جــذب کــرد .وارد شــدن بــه شــرکتی کــه نظــرات شــفافی
دربــاره مســئولیتپذیری دارد و فضــا بــرای نــوآوری و حمایــت از ســمت

مدیریــت ارشــد شــرکت مهیــا اســت ،هــر فــردی را بــه ســمت آن
شــرکت میکشــاند .در حقیقــت ایــن فرهنــگ درونســازمانی شــرکت

اســت کــه خالقیــت را ایجــاد میکنــد و باعــث کشــیده شــدن نخبــگان
به سمت آن میشوند».

کاری کــه دوری در شــرکت انجــام م ـیداد ایــن بــود کــه خدمــات و ایدههــای
جدیــد را توســعه و آنهــا را بــه نتیجــه میرســاند .ایــن جایــگاه باعــث میشــد تــا
بــا کارآفرینهــای مختلفــی در ارتبــاط باشــد و هــر روز ایدههــای نویــی را دریافــت
کند .موضوعی که او را از کارکردن در این شرکت بسیار خوشحال میکرد.
«مــن عاشــق کارکــردن بــا کارآفرینهــا هســتم .خوشــبختانه مــن

1. Stephen Dury
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امــکان ایــن کار کــردن را دارم و مســئول تعــداد زیــادی از پروژههــای

کارآفرینــی هســتم .مــن زمــان زیــادی را بــرای مواجــه شــدن بــا

ایدههــای جدیــد صــرف میکنــم و راجــع بــه آنهــا دائمــا در حــال
فکــر کــردن هســتم .دقیقــا همــان کاری را انجــام میدهــم کــه یــک

کارآفریــن بخواهــد کســبوکار خــود را راهانــدازی کنــد .مــن تــاش

میکنــم تــا شــبیه کســی کــه در حــال ایدهپــردازی اســت فکــر کنــم

تــا بتوانــم موقعیــت آن را درک کنــم و امــکان راهانــدازی آن ایــده را

داشته باشم.

ل هســتند و
کارآفرینهــا همیشــه فکــر میکننــد کــه آنهــا بخشــی از راهحــ 
ل آنهــا چقــدر متفــاوت اســت .تنهــا چیــزی کــه
بــرای آنهــا مهــم نیســت کــه راهحـ 
بــرای آنهــا اهمیــت دارد فائــق آمــدن بــر مشــکلی اســت کــه پیـشروی آنهــا ایجــاد
شــده اســت .آنهــا اعتمــاد بــه نفــس دارنــد و روی فکــر خــود بــرای پیــدا کــردن
ل بســیار متمرکــز هســتند .و همیــن امــر آنهــا را موفقتــر از ســایرین میکنــد.
راهحـ 
روحیه کارآفرینی چیزی نیست که همه افراد داشته باشند».
دوران نهفتگی کسب و کار

بعضــی از کارآفرینهــا هرگــز خوشــحال نمیشــوند از اینکــه فرصــت همــکاری
بــا شــرکتهای بــزرگ ســنتی را پیــدا کننــد .در ایــن زمینــه رز هــال بهتریــن
نمونــه اســت .او در شــرکت  Pearsonفعالیــت دارد .ایــن شــرکت بینالمللــی در
زمینــه نشــر و آمــوزش فعالیــت دارد و مرکــز آن در لنــدن اســت .او بــر اســاس
تجربـهای کــه دارد در فضــای جدیــدی از ســوی ایــن شــرکت بــه کار گرفتــه شــده
است .او میگوید:
«آنهــا دقیقــا فــردی را میخواهنــد کــه بتوانــد اینجــا بیاییــد و نــگاه
جدیدی را در واحدهای این شرکت ایجاد کند».

هــر چنــد ،ذهــن بیقــرار او و وجــدان اجتماعــی کــه داشــت باعــث شــد تــا
راههــای دیگــری را بــرای بــروز اســتعداد درونیــش پیــدا کنــد .او بــا ایــن شــرکت که
تعهــد قــوی در زمینــه توســعه تحصیــات در مکانهــای جدیــد دارد ،شــروع بــه
ایجــاد شــکل جدیــدی از آمــوزش در مناطــق روســتایی تانزانیــا کــرد .ایــن پــروژه
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شــامل گســترش برنامــه ســنتی درســی بــود کــه قــرار بــود فراتــر از یــک موضــوع
عــادی اســت .هــدف توســعه ذهــن افــراد در ایــن مناطــق بــود کــه تاثیــر بــاالی بــر
روی آفرینــش و نگهــداری برابــری زندگــی میشــد .یکدلــی ،خالقیــت و ایجــاد
اعتماد به نفس از جمله ویژگیهای این پروژه بود.
او متوجــه شــد کــه ایــن پــروژه از اهــداف شــرکت دور اســت و بــه خاطــر همیــن
هــم مدیریــت ارشــد مجموعــه از آن حمایتــی انجــام نــداد .همیــن امــر هــم باعــث
شــد تــا راس بــه تنهایــی ایــده خــود را اجــرا کنــد .او تنهــا از شــرکت قدردانــی کــرد
کــه اجــازه داد ایــن پــروژه را بــا اســتفاده از منابــع خــودش بــه ســرانجام برســاند .اما
ایــن تنگنــا باعــث شــد تــا او ســوال عمیقــی راجــع بــه کارآفرینــی بــه ذه ـناش
خطور کند:
«مــن یــک ســوال دارم کــه ذهنــم را بــه شــدت مشــغول کــرده اســت و
آن ایــن اســت کــه« :آیــا واقعــا شــرکت میخواهــد کــه مــردم مــن را

دوســت داشــته باشــند؟» مــن فکــر میکنــم کــه بــه راحتــی میتــوان

تشــخیص داد کــه انجــام ایــن پــروژه باعــث ایجــاد طرفداریهایــی از

مــن در آن منطقــه خواهــد شــد .امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــرای
کارآفرینهــا بســیار ســخت اســت تــا ایــن موضــوع را مدیریــت و

ارزشگــذاری کننــد .حتــی تشــخیص ایــن امــر بــرای آنهــا زمــان

طوالنیتــری را میخواهــد .البتــه ایــن موضــوع میتوانــد باعــث
ایجــاد اصطــکاک بــا هــدف اصلــی کار آفرینی شــود و مانــع از انجــام آن
بــه روشهــای مختلــف گــردد .حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه

آیا شرکت میل و توانایی اجرای ایدههای جدید را دارد؟»

البتــه او تنهــا کســی نیســت کــه ایــن ســوال را مطــرح میکنــد .خورشــید
دهنوگــرا 1نویســنده کتــاب «روح چالشپذیــر» دربــاره تضــاد بیــن آنچــه کــه
شــرکت میگویــد و آنچــه کــه در زمــان مواجــه شــدن بــا ایدههــای یــک کارآفریــن
از خود نشان میدهد ،صحبت میکند.
او در ایــن کتــاب بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــد کــه شــرکتها دائمــا تــاش
دارنــد تــا خــود را حامــی کارآفرینــی ،نــوآری و پذیــرش ریسـکهای جدیــد نشــان
1. Khurshed Dehnugara
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دهنــد در حالــی کــه از ســوی دیگــر افــرادی را بــه خاطــر «از بیــن بــردن و ناتوانــی
در نگــه داشــتن همــه چیــز بــه صــورت زیبــا و پایــدار» تنبیــه میکننــد .او
یگوید:
م 
«روب ـهرو شــدن بــا ایــن تناقــص ممکــن اســت افــراد را بــه ایــن ســمت

بکشــاند کــه همــه چیــز را در همــان حالــت قبلــی نگهدارنــد تــا حرکــت

اشــتباهی صــورت نگیــرد .نگرانــی مــن ایــن اســت کــه حرکــت افــراد نابغه
برای ایجاد تغییر بسیار کند و یا حتی غیر ممکن خواهد شد».

برخــی از شــرکتهای مخابراتــی و فنــاوری اطالعــات بــا خواســتههای
کارآفرینهایــی در درون سیســتم خــود مواجــه میشــوند کــه آرزوی ایجــاد یــک
کســبوکار جدیــد را دارنــد و آنهــا بــه صــورت نرمــال برنامههایــی بــرای ایــن
خواســته خــود نمیگذرنــد .معمــوال شــرکتها بــه آنهــا پیشــنهاداتی میدهنــد تــا
بتواننــد ایــن آرزوی خــود را محقــق کننــد .ایــن پیشــنهاد کمــک بــه بازگشــت مالی
پــروژه و یــا دسترســی بــه تکنولــوژی جدیــد و یــا فکــر جدیــد برمیگــردد .هــر
چقــدر ایــن خواســتهها در آن حضــور داشــته باشــد امــکان حمایــت مالــی از ســمت
شرکت بیشتر میشود.
ایــن یکــی از بهتریــن راههــای تاثیرگــذار بــرای اســتخدام افــراد کارآفریــن در
سیســتم شــرکت اســت بــدون اینکــه آنهــا را درگیــر ســاختار و بروکراســی شــرکت
کرده باشیم .تیم لوین 2در این باره میگوید:
«مــن شــغل متعــارف شــرکتی داشــتم کــه واقعــا از آن بیــزار بــودم زیرا

مــرا درگیــر بروکراســی و محدودیتهــای اداری کــرده بــود .آن چیــزی
کــه شــروع کــردم تکنولوژیهــای جدیــد بــود کــه میتوانســتم در

اختیــار داشــته باشــم و آنچــه کــه میتوانســتم امیــدوار باشــم ایــن
بودکــه نســل جدیــد کارآفرینهــا بــر روی پلــت فــرم جدیــد اینترنــت
کارهــای خــود را انجــام دهنــد .زیــرا در دنیــای جدیــد هیــچ اتفاقــی

بــدون حضــور اینترنــت تعریــف نخواهــد شــد .ایــن موضــوع تمــام
حرکتهــای نســل جدیــد را بــه منظــور کارآفریــن شــدن تحــت تاثیــر

قــرار خواهــد داد .درحــال حاضــر کارهــا راحتتــر و ســریعتر نســبت
2. Tim Levine
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بــه  15ســال پیــش جلــو مــیرود .انســانها توانمندتــر شــدهاند .در

دهــه  1980اگــر شــما نابغــه و یــا کارآفریــن بودیــد بــرای اجــرای آنچــه

کــه در ذهــن میپروندایــد بــه فضــا و دفتــر بزرگــی نیــاز داشــتید.

امــروزه شــما میتوانیــد یــک وبســایت بــرای ایــده جدیــد خــود

ایجــاد کنیــد و تنهــا فضایــی کــه نیــاز داریــد میــز کامپیوتــر و لــپ تاپ

شــما اســت .تغییــرات بزرگــی نســبت بــه انگیــزه افــرادی کــه از

دانشــگاه فارغالتحصیــل میشــوند ایجــاد شــده اســت .اگــر بخواهــم

بــه پــدرم توضیــح دهــم کــه اگــر دانشــگاه را تــرک کنــم بــه دنبــال

پیــدا کــردن یــک کار راحــت و مشــخص نمـیروم .امــا بــه عنــوان یــک

کارآفریــن مشــغول فعالیــت خواهــم شــد ،او پیــش خــودش فکــر

میکنــد کــه مــن تصمیــم گرفت ـهام کــه حداقــل ســه یــا چهــار ســال

بیکارباشــم .امــا امــروز داشــتن ایــن هــدف بعــد از اتمــام دانشــگاه یــا

مدرســه کامــا طبیعــی اســت و از ســوی جامعــه پذیرفتــه میشــود.

شــما میتوانیــد بــه راحتــی افــرادی را پیــدا کنیــد کــه بــا داشــتن
ایــن هــدف چــه شــرکتهای موفقــی را در دنیــا ایجــاد کردهانــد.
موانــع ورود بــه کارآفرینــی مثــل قدیــم پیچیــده و ســخت نیســت .مــن

فکــر میکنــم کــه ایــن امــر یــک چالــش واقعــی بــرای همــکاری فــرد

بــا شــرکت اســت .هــدف موجــود اســت و ایــن افــراد نمیخواهنــد کــه
مثــل کبوتــر زندگــی کننــد .درجـهای از بیتابــی بیــن افــراد بااســتعداد

جــوان وجــود دارد کــه اگــر آنهــا در یــک بــازه زمانــی کوتاهــی بــه

خواســتههای خــود نرســند ،شــرکت را تــرک میکننــد .ایــن تصمیــم

بــه ایــن معنــا نیســت کــه آنهــا هــر جــا برونــد موفــق خواهنــد شــد و

یــا دوبــاره بــه شــرکت بازنخواهنــد گشــت ،بلکــه ایــن ســوال مطــرح
میشــود کــه شــرکتها بــا ایــن نــوع نــگاه نســل جدیــد چگونــه

برخــورد میکنــد .آیــا آنهــا را تشــویق میکنــد؟ آیــا تــاش دارد تــا
ایــن حــس را بیــن آنهــا از بیــن ببــرد؟ گزینههــای مختلفــی بــرای حــل

این مسئله وجود دارد».
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خــوزه ماریــا آلــوز پالــت 1موســس شــرکت بینالمللــی  Telefonicaیــک فعالیــت
جدیــد را بــا هزینــه  50هــزار یــورو بودجــه ســاالنه شــروع کــرد و شــرکت مطبوعاش
از خریــد ســهام ایــن شــرکت خــودداری کــرد .ایــن شــرکت ابتــدا در امریــکای
التیــن و اســپانیا شــروع بــه فعالیــت کــرد .برنامــه آنهــا ایــن بــود کــه در سراســر
اروپــا بتواننــد حضــور داشــته باشــند .بــه عنــوان مثــال در دفتــر لنــدن ،دانشــگاه
 Wayraبــه بیــش از  20اســتارت آپ در طــول شــش مــاه وام ارائــه کــرد .ایــن
کمکهــا بــه آنهــا کمــک کــرد تــا بــرای ســرمایهگذاریهای دیگــر بــه دنبــال
منابــع مختلــف بگردنــد .اگــر یکــی از فعالیتهــا نتوانــد در طــول شــش مــاه
ســرمایهگذار جدیــد پیــدا کنــد ،دانشــگاه ســرمایهگذاری خــود را بــه مــدت شــش
مــاه دیگــر تمدیــد میکنــد .امــا اگــر بعــد از همــه اینهــا بــاز هــم خبــری از
سرمایهگذار نبود ،دانشگاه سهام خود را به رقم یک یورو میفروشد.
ســیمون دوونشــیر 2رییــس دفتــر دانشــگاه  Wayraروش غیرمعمولــی را بــرای
فــروش ایــده در کلــوپ و کافههــا انتخــاب کــرده بــود .او در ایــن بــاره توضیــح
یدهد:
م 
«شناســایی کارآفرینهــا همیشــه کار مشــکل و ســختی اســت .مــن
نمیتوانــم تصــور کنــم کــه تبلیغــات از طــرف رســانههای معمولــی
بتوانــد بــه شناســایی ایــن افــراد کمــک کنــد .مــن همیشــه عالقــه

خاصــی بــه ارتباطــات غیررســمی و شــبکهای داشــتم .اگــر شــما پیــام

خــود را بــه درســتی بــه محیــط اطــراف انتقــال دهیــد و گزینههــای
درســتی را انتخــاب کنیــد ،مطمئــن باشــید کــه در کوتاهتریــن زمــان
پاســخ پیــام خــود را خواهیــد گرفــت .وقتــی بــرای بازاریابــی شــروع به

فعالیــت کردیــم ،اطرافیــان گفتنــد کــه شــرکت  Telefonicaدیوانــه شــده

اســت .آنهــا میگفتنــد کــه تنهــا میتوانیــم  12نفــر را جــذب کنیــم.
در حالــی کــه  30نفــر بــه شــبکه مــا پیوســتند .بــار دوم ایــن عــدد بــه

 50رســید و در دفعــه چهــارم ،مــا بیــش از  300مشــترک داشــتیم .حــرف

مــا در همهجــا پخــش شــد و تعــداد مشــترکین مــا روز بــه روز در حــال
1. Jose Maria Alverez-Pallete
2. Simon Devonshire
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افزایــش بــود .جالــب اســت کــه بدانیــد کافههــا محــل اصلــی مــا بــرای

تبلیــغ شــده بــود و مــا کمتــر بــه محلهــای رســمی بــرای تبلیــغ
توجــه میکردیــم .مــا تصمیــم داشــتیم تــا دفترهایــی در برلیــن،

دوبلیــن و پــراگ افتتــاح کنیــم .ســرانجام ،توانســتیم کــه بــر روی 350
استارت آپ سرمایهگذاری انجام دهیم».

همانطــور کــه  Devonshireبحــث میکــرد مــا بخشــی از یــک برنامــه
اســتعدادیابی بودیــم کــه افــراد و برنامههــای جدیــد را پشــتیبانی و حمایــت
میکردیــم و بــه آنهــا کمــک میکردیــم تــا در مقابــل شــرکتهای بــزرگ طاقــت
بیاورند و بتوانند توانایی خود را به اثبات برسانند .او میگوید:
«ایــن موضــوع فقــط دربــاره داشــتن یــک ایــده جدیــد نیســت .شــامل

جــذب افــراد باهــوش هــم میشــود .مــا از دانشــگاه  Wayraاســتفاده
میکردیــم تــا بهتریــن افــراد را بــرای شــرکت  Telefonicaجــذب کنیــم.

و هماننــد ســایر برنامههــای اســتعدادیابی ،مربیانــی را در دانشــگاه
بــرای ایــن منظــور اســتخدام و اســتعدادهای بالقــوه آنهــا را شناســایی و
در برنامههای آتی شرکت استفاده کردیم».

پیوستن به دوره کارآموزی

هــر دو شــرکت Santanderو  Telefonicaکارآموزانــی کــه برنامههایــی بــرای
اســتارت آپ داشــتند شناســایی میکردنــد و امکاناتــی را در اختیــار آنهــا
میگذاشــتند تــا بتواننــد هدفهــای کارآفرینــی خــود را دنبــال کننــد .بــرای
مثــال ،برگزارکننــدگان دوره کارآمــوزی بــا مشــارکت ســانتاندر بــه پشــتیبانی
کارآموزهــا دربرابــر مشــتریان بانــک  SMEمیپرداختنــد کــه بــه برنامههــای
دانشــگاه ســانتاندر متصــل اســت کــه در آن  60دانشــگاه و  500برنامــه کارآمــوزی
حضور دارد.
1
راجــب دی موســس دورههــای کارآمــوزی توضیــح میدهــد کــه ایــن برنامههــا
شــرکتها را قــادر میســازند تــا بــا افــراد جــوان بااســتعداد ارتبــاط بگیرنــد
مخصوصا کسانی که به دنبال کارهای کارمندی راحت نیستند:
1. Rajeeb Dey
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شــرکتها ،چــه کوچــک و بــزرگ ،نیــاز دارنــد تــا کارآفرینهــا یــا
افــرادی کــه اینگونــه فکــر میکننــد را شناســایی کننــد و از توانایــی

آنهــا بــرای شناســایی فرصتهــا ،پذیــرش ریســک و ضربــه زدن بــه

هدف استفاده نمایند.

جهــان بــه ســرعت در حــال حرکــت اســت و شــرکتها بــه افــرادی

کــه خــود را بــه ســرعت بــه روز میکننــد نیــاز دارنــد .افــرادی کــه

چابــک هســتند و میتواننــد در یــک زمــان بــه چنــد موضوع رســیدگی
کننــد و بــه توســعه کسـبوکار کمــک نماینــد .در اســتارت آپهــا ،ایــن

نــوع کیفیــت بــودن الزم و ضــروری اســت و بــه راحتــی آن را میتــوان
پیــدا کــرد بــرای اینکــه شــما بخشــی از یــک تیــم کوچــک هســتید و

همــه درحــال انجــام وظایــف خــود هســتند و هیــچ فضایــی بــرای از
بیــن بــردن فرصتهــا وجــود نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ،هیــچ فرصتــی

برای اشتباه نیست.

شــما بــه ســرعت از دور خــارج خواهیــد شــد اگــر نتوانیــد ارزشــی را به

مجموعــه اضافــه کنیــد .در همیــن زمــان ،شــرکتهای بــزرگ بــه دنبــال

کارآفرینهــای باهــوش در درون ســازمان خــود میگردنــد .امــا چالــش

بــزرگ اینجاســت کــه ســاختار شــرکتها محــل مناســبی بــرای شــکوفا

شــدن اســتعداد ایــن افــراد نیســت .بــرای اینکــه بــرای داشــتن یــک

کارآفریــن باهــوش در سیســتم شــرکت مــا بایــد امــکان ریســک کــردن

و درجـهای از خودمختــاری و آزادی را بــه ایــن افــراد بدهیــم .امــا آنگونه
کــه از گزارشهــا و ارزیابیهــای داخلــی شــرکتهای بــزرگ

برمیآیــد ،آنهــا توانایــی هدایــت کارآفرینهــا دربــاره آزادی و

تکرویهای فردی را ندارند.

همانطــور کــه گفتــم طیــف مهارتهــای کارآفرینهــا بســیار گســترده

اســت .در حقیقــت کارآفرینهــا تمــام تــاش خــود را میکننــد تــا بــا

محیــط شــرکتها تطابــق یابنــد .بعــد از آن شــما یــا بــا افــرادی روبـهرو
خواهیــد شــد کــه روحیــه کارآفرینــی و ریســکپذیری را دارنــد و یــا

تمایل دارند که امنیت شغلی خود را ابتدا حفظ کنند.
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شــرکتها چــه کوچــک و بــزرگ نیــاز دارنــد تــا افــرادی را شناســایی کننــد کــه
اولویــت اول آنهــا نگهداشــتن کســبوکار باشــد ،فرصتهــای جدیــدی را ایجــاد
کننــد و بــه توســعة شــرکت کمــک نماینــد .داشــتن برنامــه بــرای کارآفرینهــا
بســیار اهمیــت دارد زیــرا باعــث میشــود تــا انگیزههــای نیروهــای جــوان افزایــش
پیدا کند.
2
1
یگوید:
کارل شرام رییس هیاتمدیره شرکت «کافمن» م 
«نســل جدیــد نشــانههایی از خــود بــروز میدهــد کــه قطعــا بــه

آینــده آمریــکا کمــک زیــادی خواهــد کــرد .بــر اســاس تحقیقــات
صــورت گرفتــه 54درصــد از جمعیــت بیــن  18تــا  25ســال میخواهنــد

کسـبوکار خــود را شــروع کننــد و یــا اینکــه ایــن کار را انجــام دادنــد.

آنهــا متوجــه شــدند کــه روحیــه کارآفرینــی نقــش کلیــدی در زنــده

نگهداشتن شرکت خواهد داشت».

حتــی درصــد زیــادی از اقلیتهــای قومــی 64 -درصــد از کشــورهای التیــن و
63درصــد از شــهروندان آمریکایــی -آفریقایــی  -گفتنــد کــه میخواهنــد فعالیــت
خود را آغاز کنند.
هرچنــد تحقیقــات نشــان میدهــد کــه تنهــا 8درصــد مــردم توانســتهاند
کسـبوکار شــخصی خــود را راه بیندازنــد و تنهــا 11درصــد از آنهــا بــرای ســال بعــد
هــم در فعالیــت خــود حضــور داشــتند38 .درصــد از افــرادی کــه روحیــه کارآفرینــی
دارنــد میگوینــد کــه بــه خاطــر شــرایط اقتصــادی نتوانســته انــد فعالیــت خــود را
را هاندازی کنند.
3
یگوید:
آرون اسمیت مدیر ارشد موسسه تحقیقاتی  Young Invinciblesم 
«تعــدادی از ایــن جوانهــا هنــوز هــم میخواهنــد یــک روز کسـبوکار

خــود را راه بیندازنــد و آنهــا بــه شــدت فعالیتهایــی کــه باعــث کاهــش

موانع برای تحقق رویاهایشان بشود را حمایت میکنند».

موانعــی کــه ایــن افــرادی بــرای کارآفرینــی ســد راه خــود میبیننــد شــامل
ناتوانــی در دسترســی بــه ســرمایه بــرای جلوبــردن فعالیــت ،نداشــتن دانــش کافــی
1. Carl Schramm
2. Kauffman Foundation
3. Aaron Smith
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در ایجــاد یــک شــرکت کوچــک ،نگرانــی بــرای بــاال آوردن بدهیهــای بــزرگ و
کمبــود مربــی بــرای افــراد جوانــی کــه بتواننــد یــاد بگیرنــد ،از جملــه ایــن مــوارد
است.
65درصــد از ایــن جوانهــا فکــر میکننــد کــه ایجــاد راههــای آســانتر بــرای
راهانــدازی کســبوکارهای جدیــد بایــد در اولویــت کنگــره آمریــکا قــرار گیــرد.
41درصــد از اینهــا معتقدنــد کــه اولویــت اول کنگــره بایــد ایــن موضــوع باشــد؛
83درصــد معتقدنــد کــه کنگــره بایــد قانونــی را تصویــب کنــد تــا درصــد ســود وام
کســب وکارهــای تــازه بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد .بیــش از 92درصــد از
شــرکتکنندگان در ایــن تحقیــق معتقــد بودنــد کــه دردسترســی افــراد در حــال
آمــوزش و کارآمــوز بــه امکانــات بــرای راهانــدازی شــغل جدیــد بایــد بــه ســرعت
افزایــش پیــدا کنــد و 81درصــد معتقــد بودنــد کــه ســود بانکــی وام جوانــان بــرای
راهاندازی کسبوکار باید صفر شود.
فارغالتحصیالن و همکاران

شــرکتها بایــد فضایــی را ایجــاد کننــد تــا امــکان دسترســی بــه کارآفرینهــای
جــوان را داشــته باشــند .افــرادی کــه بــه دنبــال یــک همــکاری ســاده و راحــت بــا
شــرکت نیســتند .همچنیــن حفــظ رابطــه بــا افــرادی کــه در میانــه راه شــرکت را
تــرک کردهانــد بســیار حیاتــی اســت .معمــوال شــرکتهای بــزرگ ایــن رابطــه را
بــه ســرعت قطــع میکننــد ،امــا حضــور ذهــن داشــته باشــید کــه داشــتن ایــن
ارتباط در آینده باعث همکاریهای بزرگتری خواهد شد.
شــرکتهای بــزرگ مشــاورهای همچــون مکینســی و بوســتون ارائهدهنــدة ایــن
ایــده هســتند کــه کارمنــدان ســابق بایــد بــه گون ـهای دیــده شــوند کــه انــگار از
شــرکت «فارغالتحصیــل» شــدهاند .آنهــا یــک نــگاه واقعــی را مــد نظــر قــرار دادنــد
کــه تقریبــا همــه مشــاوران بــر روی آن تاکیــد دارنــد کــه حداقــل 51درصــد
کارمنــدان در دهــه اول فعالیــت شــرکت جــدا میشــوند تــا فعالیــت حرفـهای خــود
را در شــرکت دیگــری انجــام دهنــد و یــا اینکــه فعالیــت کارآفرینــی خــود را ایجــاد
نمایند.
زمــان دســتبند زدن بــه کارمندهــا و نگهداشــتن آنهــا بــا تهدیــد و زور گذشــته
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اســت .بســیاری از شــرکتهای مشــاوره در حــال تشــویق شــرکتها یــا کارآفرینهــا
هســتند تــا بــه تفکــر نگهــداری کارمنــدان و مشــارکتکنندهها پایــان دهنــد .و
شــرکتهای جدیــدی را بــا فرمتهــای متفــاوت ایجــاد نماینــد .ایمیلــی الوســون
مدیر شرکت میکنسی دراین باره توضیح میدهد:
«مــا بــه عنــوان شــرکت مشــاوره چالشهــای فراوانــی داریــم  .مــا در

فرآیندهایمــان درحــال بازنگــری هســتیم تــا مطمئــن شــویم کــه

بهترینهــا را بــرای شــرکتها ایجــاد کردهایــم .آنهــارا بــه خوبــی

مدیریــت کــرده و پیشــنهادهای ویــژهای از فرصتهــای پی ـشرو ارائــه

دهیــم .ســعی کنیــم تــا بــرای آنهــا احســاس خوبــی نســبت بــه
فعالیتهــای شــرکت ایجــاد نماییــم .زیــرا آنهــا هســتند کــه تصمیــم
میگیرنــد بماننــد و یــا مــا را تــرک نماینــد .ماتــازه فارغالتحصیــل

شــده را بــه صــورت فعاالنــه مدیریــت میکنیــم .بــه خاطــر همیــن

شــعار همیشــگی مــا ایــن اســت کــه «اگــر بــه شــرکت مکینســی
بپیوندیــد ،شــما بــه زندگــی وصــل شــدهاید حتــی اگــر الزم نباشــد کــه

بــه عنــوان کارمنــد در ایــن محیــط کار کنیــد ».مــا مدیریــت خــود را

کمتــر بــر روی سیســتم قــرار میدهیــم .مــا بیشــتری نیــروی مدیریــت

خــود را بــر روی ارزشهــای درون سیســتم میگذاریــم .در حقیقــت

مدیریــت مــا مربــوط بــه تعبیــه یــک مجموعــه مشــترک از ارزشهــا و

نگهداشــتن آنهــا در داخــل فرآینــد شــرکت اســت .یــک ســری
هنجارهــا دربــاره نحــوه رفتــار کارکنــان در ســال اول فعالیت وجــود دارد

کــه بــه چگونگــی فهمیــدن و تحریکپذیــری میپــردازد .آنهــا

نمیخواهنــد کــه در گذشــته بماننــد .اگــر شــما گذشــته را رهــا کنیــد،
آنهــا توجــه بیشــتری بــه خودشــان میگیرنــد .در حقیقــت آنهــا بــه

خودشــان بابــت فارغالتحصیلــی افتخــار میکننــد و در مــورد مــن،
اجــازه میدهنــد تــا در دفتــرم کار کنــم و از آنهــا بــه عنــوان یــک منبع
قــوی در محــل کار اســتفاده کنــم .خیلــی ســخت خواهــد بــود که شــما

بــه روش مخصــوص خودتــان کار کنیــد در حالــی کــه تعــداد زیــادی

نیــروی باهــوش کنــار شــما قــرار گرفتــه باشــند .ایــن یــک مرحلــه گذار
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اســت .آنهــا خوشــحال خواهنــد شــد کــه بداننــد اگــر فعالیــت جدیــد و

یــا همــان اســتارت آپ نتوانســت موفــق شــود ،شــغل قدیمــی آنهــا

همچنــان پابرجاســت .آنهــا دائمــا تکــرار میکننــد کــه مــن را دوســت

دارنــد و مــن همزمــان بــرای موفقیــت آنهــا دربــاره شــغل جدیدشــان
دعا میکنم .این یک موقعیت کامال ایدهآل است».

بــه طــور معمــول ،کارمنــدان ســابق در جایــگاه مشــاور در زمانــیکــه کارفرمــا
میشــوند قــرار میگیرنــد .یــک نــژاد جدیــد از افــراد باکیفیــت کــه مــا آنهــا را
«حرفهایهــای مســتقل» مینامیــم .آنهــا انتخــاب میکننــد تــا بــر اســاس
شایســتگیهایی کــه دارنــد کارمنــد نباشــند و در حقیقــت زمــان کار را خودشــان
تعیین نمایند زیرا اعتقادی به  8ساعت کار در روز ندارند.
پاتریشــیا الیتــون 1بــه عنــوان محقــق اصلــی موسســه تحقیقاتــی  IProsو اســتاد
ارشد در رشته اشتغال از دانشگاه  Glamorganتوضیح میدهد:
«اگــر مــا موسســه  IProsرا در مهــارت بــاال و داشــتن امکانــات آموزشــی
فوقالعــاده تعریــف کنیــم ایــن افــراد مســتقل یــا همــان بااســتعداد
هســتند کــه ایــن امکانــات را بیــن خــود تجزیــه میکننــد .آمارهــا

نشــان میدهــد کــه حضــور ایــن افــراد در آزمایشــگاههای انگلســتان

و اتحادیــه اروپــا در حــال افزایــش اســت .در ســال  2008تــا  2011تعــداد

افــراد مشــغول در آزمایشــگاه هــا  12/5درصــد رشــد داشــته کــه در
برخــی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا تعــداد ایــن افــراد بیــش از ایــن

رقــم بــوده اســت .عــاوه برایــن ،هیــچ نــوع مدرکــی وجــود نــدارد کــه
نشــان دهــد ایــن افــراد در موسســه تحقیقاتــی  IProزمانــی کــه کارمنــد

دائمــی وجــود نــدارد بــاز هــم حضــور داشــته باشــند .معمــوال آنهــا در
انتخــاب کار خــود آزاد هســتند و تحقیقاتــی کــه بــه طــور مرتــب در

انگلیــس ،هلنــد و اســترالیا انجــام میشــود نتایــج یکســانی را نشــان

میدهــد کــه آنهــا از همکاریهایــی کــه منجــر بــه کارمنــد

دائمیشــدن بشــود ،خــودداری میکننــد .در کل آنهــا تمایلــی بــه

فعالیــت در محیطهــای بروکراتیــک ،سلســلهمراتبی و مخصوصــا دفاتــر
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اداری ندارنــد .آنهــا بــه دنبــال خودمختــاری هســتند .در حقیقــت تعهــد
آنهــا ،مهارتشــان محســوب میشــود نــه حضــور مســتقل بــه عنــوان

یــک کارفرمــا .آنهــا بــا مهارتشــان و کمــک بــه توســعه شــرکت ،تعهــد

خــود را نشــان میدهنــد و شــرایط آنهــا را نمیتــوان هماننــد ســایر
کارکنان در نظر گرفت».

او بــر اســاس گزارشهــای  IProsنشــان میدهــد کــه باالتریــن میــزان رضایــت
و ارزش بــه خــود در ایــن ســازمان وجــود دارد و آنهــا از اینکــه در ایــن مجموعــه
فعالیــت دارنــد احســاس ارزشــمندی و مهــم بــودن میکننــد .جملــه معروفــی بیــن
آنها هست که میگوید« :ما بیصبرانه منتظر آمدن اول هفته هستیم».
بــا اینکــه بیشــتر کارکنــان ایــن موسســه مــرد هســتند و آنهــا ابتــدا یــک کارمند
معمولــی هســتند و بعــد از آن شــروع بــه راهانــدازی کار شــخصی خــود میکننــد.
امــا تحقیقــات جدیــد در اتحادیــه اروپــا نشــان میدهــد کــه تعــداد زیــادی از افــراد
تــازه فارغالتحصیــل شــده در دوره آزمایشــگاهی شــرکت نمیکننــد و بــه صــورت
مســتقل شــروع بــه راهانــدازی کسـبوکار جدیــد میکننــد .و بیشــتر زنــان در ایــن
گــروه قــرار میگیرنــد و بــه خاطــر همیــن بیشــتر کارکنــان ایــن موسســه را مردهــا
تشکیل میدهند .الیتون در ادامه میگوید:
«ایــن آمــار جالــب اســت و شــاید مربــوط بــه قبــل از بچـهدار شــدن و
یــا ســایر مســئولیتهای زندگــی باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،بیشــتر
ایــن افــراد ایــن جملــه را بیــان میکننــد کــه «واقعیــت ایــن اســت کــه

مــن میخواهــم کار کنــم مــن تمایلــی بــه کار کــردن در یــک ســازمان
بزرگتــر نــدارم ».ایــن یــک نشــانه توســعه شــخصیتی در ایــن افــراد

اســت .در حــال حاضــر میانگیــن ســنی IPros

رو بــه کاهــش اســت و

بیشــتر آنهــا هیــچ وقــت ایــن حــرف را نمیزننــد کــه مــا هرگــز بــه
عنــوان یــک کارمنــد کار نمیکنیــم .اغلــب میگوینــد کــه ترجیــح

میدهند که کارمند نباشند.
نتیج هگیری

هــر شــرکتی بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــد کــه چگونــه قــرار اســت
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بــه نیروهــای بااســتعداد دسترســی پیــدا کننــد .برخــی از کارمنــدان هســتند کــه بــا
اســتفاده از حضــور در شــرکت تواناییهــای خــود را توســعه میدهنــد و بعضــی از
آنهــا در حاشــیه شــرکت حضــور دارنــد .البتــه اینهــا معمــوال کارهــای قــراردادی و یا
نیمهوقــت شــرکت را انجــام میدهنــد و جــزء کارکنــان اصلــی شــرکت محســوب
نمیشوند.
البتــه تعــداد زیــادی از کارکنــان هــم هســتند کــه خــارج از همکاریهــای
معمــول شــرکت حضــور دارنــد و مهارتهــای زیــادی دارنــد امــا از ســوی شــرکت
رها شد هاند.
بــا داشــتن همکاریهــای بــزرگ ،افــرادی هســتند کــه مهــارت باالیــی دارنــد و
روحیــه کارآفرینــی در آنهــا مــوج میزنــد امــا در برنامههــای ســنتی اســتعدادیابی
شــرکتها قــرار نمیگیرنــد و مخالــف هــر گونــه بروکراســی اداری هســتند .امــا
مهارت آنها میتواند در پیشبرد برنامههای شرکت بسیار تاثیرگذار باشد.
در ایــن حالــت شــرکتها برنامههــای خاصــی میریزنــد و بــا برنامههــای
کارآمــوزی دانشــگاهها همــراه میشــوند .آنهــا هــدف خــود را ایجــاد کســبوکار
تــازه قــرار میدهنــد و رابطــه بیــن ایــن افــراد و شــرکت در ایــن مواقــع شــکل
میگیــرد و شــرکت طــوری بــا آنهــا رفتــار میکنــد کــه احســاس میکننــد از
دانشــگاه فارغالتحصیــل شــدهاند .ایــن ارتبــاط بــه ســازمان کمــک شــایانی
میکند که در مواقع سخت از حضور این نیروها استفاده کند.
1
همــه اینهــا بــه فکــر تــازه و جدیــد و انعطــاف بــاال نیــاز دارد .کارولیــن کرتیــس
رییــس بخــش توســعه موسســه ســانتاندر معتقــد اســت کــه بــاز کــردن برنامــه
اســتعداد یابــی و تمرکــز داشــتن بــر روی تواناییهــای هــر بخــش کســبوکار و
ارزیابــی تواناییهــای هــر فــرد میتوانــد بســیار موثــر باشــد و باعــث موفقیــت و
پیشرفت سازمان شود.
زمانــی کــه مــن یــک ایــده نــو میدهــم ،پــروژه چالــش برانگیــز شــروع

میشــود .معمــوال ایــن ایدههــا راجــع بــه ایجــاد یــک موقعیــت و یــا

فرصــت جدیــد در بــازار اســت کــه باعث توســعه شــرکت و جایــگاه برند

مــا در بــازار میشــود .در حقیقــت مــن بــه دنبــال ایــن هســتم کــه
1. Caroline Curtis
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یــک نــوع کارآفرینــی را زیــر چتــر شــرکت ایجــاد کنــم و همــه افــراد
داخــل سیســتم خــود را متعهــد میداننــد کــه کارهــا بهتــر از گذشــته
انجام شود و همه چیز را متفاوت میکنند.

چالــش ایــن اســت کــه افــرادی کــه در درون برنامــه اســتعدادیابی
حضــور ندارنــد را پیــدا کنیم .افــرادی کــه از توانایــی باالیــی برخوردارند

و نیــاز بــه حمایــت مــا دارنــد .البتــه مــا میدانیــم کــه بــا افــرادی کــه
در برنامــه مــا قــرار میگیرنــد چگونــه برخــورد کنیــم .حتــی ایــن

برنامــه میتوانــد راجــع بــه افــرادی باشــد کــه در درون ســازمان شــما

قــرار نــدارد و شــما بــه دنبــال چنیــن فــردی در بــازار میگردیــد .مهــم

ایــن اســت کــه ایــن افــراد را بتــوان بــه موقــع پیــدا کــرد و از

تواناییهــای آنهــا بــرای پیشــبرد اهــداف ســازمان بهــره بــرد .در
حقیقــت مــا بایــد ایــن افــراد را پیــدا و بــرای نگهــداری آنهــا

برنامهریزی کنیم.

فصلهفتم

حضور در بازی
استعدادها
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مــن فکــر میکنــم کــه موضــوع اعتمــاد بــه نفــس بــرای بیشــتر افــراد

مطــرح اســت و بــرای مــن ایــن معنــا را پیــدا میکنــد کــه از پذیرفتــن
ریســک ترســی نداشــته باشــم .شــما بــه اعتمــاد بــه نفــس نیــاز داریــد

تا راههای جدید را امتحان کنید و از شکست خوردن نترسید.

راین نیوتون اسمیت

1

رییس بخش بازارهای نوظهور در دانشگاه اقتصاد آکسفورد

شــالینی جــوزف 2در طــول ســی ســال زندگــی در ســمتهای مختلفــی مشــغول
بــه فعالیــت بــوده تــا اینکــه در ســال  2006از دانشــگاه ملــی هنــد در رشــته حقــوق
فارغالتحصیــل میشــود .او بــه عنــوان مدیــر آمــوزش یــک شــرکت بینالمللــی
( )FMGCبــه عنــوان مذاکرهکننــده ،تهیهکننــده پیشنویــس قراردادهــای کاری و
مشــاوره حقوقــی بــه بخــش فــروش ،اســتخدام شــد .یــک ســال بعــد او بــه عنــوان
کارآمــوز در موسســه تحقیقاتــی حقوقــی ضدتبعیــض بــه مــدت  10مــاه کار کــرد و
بعد از آن دوباره به یک شرکت حقوقی پیوست .او میگوید:
«مــن در واقــع در حــال تجربــه کســب کــردن بــودم کــه چــه چیــزی را

دوســت دارم .مــن متوجــه شــدم کــه بیــن آنچــه کــه انتظــار دارم و آن

چیــزی کــه بــهدســت مــیآورم اختالفهــای ناچیــزی وجــود دارد.
ایــن اختــاف بــه خاطــر ایــن اســت کــه بعضــی جاهــا از روی تــرس
حرکتی انجام ندادم و ثبات را به حرکت کردن ترجیح دادم».

آن چیــزی کــه او میخواســت دقیقــا همــان چیــزی بــود کــه االن اســتخدام
شده بود .او ادامه میدهد:
«زمانــی کــه آگهــی اســتخدام شــرکت  FMCGرا در حیــاط دانشــگاه

دیــدم ،بــرای مــن بســیار هیجانانگیــز بــود .بیشــتر افــرادی کــه بــه

عنــوان متقاضــی کار آمــده بودنــد اطالعــات حقوقــی نداشــتند .آنهــا در

زمینــه بازاریابــی و منابــع انســانی تجربههایــی داشــتند کــه
میتوانست برای شرکت مفید باشد.

1. Rain Newton-Smith
2. Shalini Joseph
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زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار در بخــش حقوقــی شــرکت مشــغول فعالیت

شــدم ،متوجــه شــدم کــه ایــن جایــگاه نمیتوانــد تمامــی آرزوهــای
مــن را بــرآورده کنــد .بــرای اینکــه تنهــا در نقــش حمایتــی ســایر
بخشهــای شــرکت ظاهــر میشــد و هیــچ راهــی بــرای حرکــت بــه

ســمت هســته اصلــی مدیریتــی ســازمان نداشــت .در آن مرحلــه مــن

متوجــه شــدم کــه بایــد مــوارد بیشــتری را یــاد بگیــرم .اگــر بــه ســمت

یادگیــری حرکــت نکنــم ،تمــام همــکاران مــن در دانشــگاه بــه ســمت
جایگاههــای بهتــری حرکــت خواهنــد کــرد و جایــگاه حقوقــی بهتــری

را در شــرکت بــرای خودشــان ایجــاد میکننــد .بنابرایــن مــن نیــاز دارم

کــه آموزشهــای بیشــتری را ببینــم .اولیــن برنامههــای آموزشــی

یــک نــگاه جامعــی راجــع بــه کســبوکار ارائــه کــرد امــا بعــد از آن

محیــط کارم مثــل ســابق نبــود .دیگــر خــارج شــدن از محیــط کار بــرای

مــن یــک چالــش نبــود .بلکــه چالــش اصلــی مــن افزایــش توانایــی در
مهارتهــای شــخصیام بــود .در ایــن مرحلــه شــما بایــد یــک نــگاه

درســت نســبت بــه آینــده داشــته باشــید کــه کار فعلــی شــما بــه کجــا
خواهــد رســید .ایــن نــوع نــگاه باعــث شــد کــه مــن احســاس کنــم که

بــه هــر جایگاهــی کــه دوســت دارم میتوانــم برســم .احســاس مــن این

بــود کــه اگــر تواناییهایــم را در برخــی از شــرکتهای حقوقــی ثابــت
کنــم  ،میتوانــم بــا ســرعت بیشــتری حرکــت کنــم .ایــن یــک انگیــزه

بسیار قوی برای من بود».

جــوزف بــرای مــدت ســه ســال در شــرکت حقوقــی  Trilegalفعالیــت کــرد .بعــد
از آن رویایــی قدیمــی او بــرای شــرکت در دورههــای مدیریــت اجرایــی ()MBA
برگشــت و او در ایــن دوره در موسســه  INSEADثبــت نــام کــرد و بــه ســرعت از کار
فعل ـیاش خــارج شــد .ایــن تصمیــم ممکــن بودکــه یــک اشــتباه بــزرگ از لحــاظ
شــخصی و شــرایط اقتصــادی او باشــد .زیــرا شــرایط او بــه گونـهای بــود کــه حداقــل
باید ورود به این دوره را یک سال به تاخیر بیندازد.
در طــول ایــن دوره او بــه بخشهــای مختلفــی ســفر کــرد و بــه عنــوان داوطلــب
در ســازمانهای غیــر دولتــی مشــغول بــه فعالیــت شــد .اولیــن جایــی کــه او
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احســاس کارآفرینــی و مدیریــت یــک کسـبوکار را در وجــودش احســاس کــرد .این
تجربــه بــه او ثابــت کــرد کــه او میتوانــد روزی در جایــگاه مدیــر شــرکت باشــد .او
این موضوع را اینگونه توضیح میدهد:
«مــن در اصــل عالقــه خاصــی بــه بــازار داشــتم کــه آن را در وجــودم

مخفــی کــرده بــودم .مــن دربــاره جایــگاه حقــوق در کسـبوکار متوجــه
شــدم کــه جایــگاه خاصــی قبــل و بعــد از معاملــه دارد .بنابرایــن تصمیم

گرفتــم کــه یــک قــدم بــه جلــو حرکــت کنــم .در محیــط کار ،مــوارد
بســیاری وجــود دارد کــه مــن میتوانــم انجــام دهــم و نیــازی بــه ایــن
نــدارم کــه کجــای معاملــه وارد شــوم و کجــا وارد نشــوم .رشــته MBA

دقیقــا بــه مــن کمــک کــرد کــه راجــع بــه ایــن موضــوع تصمیــم

بگیــرم .مــن میتوانــم در بخــش بازاریابــی باشــم یــا مشــاوره و یــا در
زمینــه حقــوق خصوصــی فعالیــت کنــم .یــک ســال فعالیــت و کســب

دانــش در رشــته  MBAبــه مــن نشــان داد کــه مــن میتوانــم راجــع بــه

این موضوع به درستی تصمیم بگیرم».

تحقیــق و آنالیزهایــی کــه جــوزف بــرای آینــده خــود انجــام داد ،فعالیــت
غیرمعمولــی نیســت .بــازی کــردن بــا بــازی اســتعدادیابی نیــاز دارد کــه شــما فــردی
ریســکپذیر ،فرصتطلــب و بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال باشــید .البتــه بــه یــک
ســازمانی نیــاز هســت تــا بتــوان در آن شــروع بــه فعالیــت کــرد و تواناییهــای فــرد
را مــورد آزمایــش قــرار داد .همانطــور کــه از فصــل  4برمیآیــد ایــن موضــوع
پیچیدگیهای خاص خود را دارد.
ایجاد ردهبندی در شرکت

اولیــن چالــش بــرای رســیدن بــه هــدف ایــن اســت کــه یــک شــرکت بــا
مشــخصات معیــن بــرای کار کــردن پیــدا کنیــم .همانطــور کــه در فصــل اول
اشــاره شــد بیشــترین معیارهایــی کــه بــرای هــر فــرد توســط ســازمان مورد بررســی
قرار میگیرد به شرح زیر است:
توان اجرایی باال
توانایی نشان دادن پتانسیل به مدیر ارشد اجرایی سازمان
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اهــداف عملیــات اجرایــی شــرکت قابــل اندازهگیــری اســت .بیشــتر شــرکتها
فرمــت خاصــی از مدیریــت را بــر روی هــر کارمنــد (یــا تیــم) اجــرا میکننــد کــه
باعــث افزایــش فرصــت رســیدن بــه هدفهــای از پیــش تعییــن شــده میشــود.
آنهــا هدفهــای دقیقــی را تعییــن میکننــد و در ارزیابیهــای ســهماهه یــا
ســاالنه ،ایــن هدفهــا را دوبــاره بازتعریــف میکننــد و رونــد حرکتــی تیمهــا را
بــرای رســیدن بــه آن مــورد بررســی قــرار میدهنــد .در حقیقــت کار ســختی
نیســت کــه متوجــه باشــیم کــه آیــا هــر فــرد بــر اســاس برنامــه عمــل کــرده اســت
یا نه؟
نشــان دادن پتانســیل هــر فــرد مشــکل بزرگتــری اســت .اول اینکــه
شــاخصهایی کــه بــرای تغییــر پتانســیلهای رهبــری اســتفاده میشــود معمــوال
بــه ســطح مســئولیتپذیری ،فرهنگــی و اســتراتژی شــرکت برمیگــردد .دوم اینکــه
شــرکتها معمــوال شــفافیت کمتــری دربــاره معنــی «پتانســیل» در برابــر عملیــات
اجرایــی شــرکت دارنــد .افــراد معمــوال بــر اســاس گمانهایــی کــه میزننــد یــا
کارهای کارگاهی که انجام میدهند به معنای این کلمه میرسند.
ابــزار گــوگل بــرای ارزیابــی پتانســیل از طریــق روشهــای خاصــی صــورت
میگیردکــه شــبیه آن در شــرکتهای دیگــر نیســت .آنهــا نســبتا دربــاره
شــاخصهای کــه اســتفاده میکننــد شــفاف هســتند .کنفرانســی در ســال 2012
توسط معاون شرکت گوگل برگزار شده بود که او در آن گفته بود:
«مــا رهبــری هــر فــرد را بــر اســاس پنــج شــاخص میســنجیم .بــرای

اینکــه شــما وارد شــرکت مــا شــوید ،حتمــا بایــد ایــن پنــج شــاخص را
داشــته باشــید .مــا از تمامــی اطالعاتــی کــه از نظرســنجیهای پنــج

ســال اخیــر انجــام دادیــم اســتفاده خواهیــم کــرد .تمامــی اطالعاتــی

کــه از عملکــرد ایــن افــراد منتشــر شــده باشــد را بررســی میکنیــم و
اطالعــات اجرایــی کــه چگونــه میتــوان یــک رهبــر ایــدهآل را در
مجموعــه داشــت در خواهیــم آورد .البتــه مــا مصاحبههــای عمیــق و

طوالنــی بــا کاندیدهــای حضــور در مجموعــه انجــام میدهیــم .چــه
آنهــا کــه در رزومهشــان قــوی باشــد و چــه آنهــا کــه در رزومــه قــوی

بــه نظــر نیایینــد .همچنیــن گزارشهــای مســتقیمی کــه دربــاره ایــن
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افــراد وجــود دارد را مطالعــه میکنیــم .بــا ایــن روش ،نــگاه کــردن بــه

کیفیــت و کمیــت یــک فــرد بــر اســاس اطالعــات بــه دســت آمــده
باعــث میشــود تــا ظرفیــت آنهــا بــرای مدیریــت در سیســتم مــورد

ارزیابــی قــرار گیــرد .البتــه بــهدســت آوردن ایــن اطالعــات آســان

اســت و بــه راحتــی میتــوان آنهــا را تشــخیص داد امــا مهــم هســتند.
اولیــن شــاخص بســیار واضــح اســت و آن توانایــی رهبــری کــردن افــراد
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن رهبــری کــردن دربــاره همتــراز کــردن و

ایجــاد تعامــل بیــن افــراد گــروه اســت .در حقیقــت ســوالی در شــرکت

گــوگل وجــود نــدارد .اگــر شــما قلــب نداشــته باشــید ،مغــز خــود را

هــم فرامــوش خواهیــد کــرد .شــاخص دومــی کــه مدیــران مــا بایــد
داشــته باشــند توانایــی همــکاری در سراســر پروژههــای پیــشروی

شــرکت اســت .مــا اعتقــاد داریــم کــه یــک تیــم هســتیم و بــه یــک
تیــم در درون تیــم بــاور داریــم .مــا عالقــهای بــه سیاســت نداریــم.

بنابرایــن مــن تمــام تــاش خــود را میکنــم کــه بهتریــن رهبــر بــرای
تیــم خــودم باشــم و نمــره عالــی در سیســتم نظرســنجی شــرکت بــه

دســت آورم .امــا اگــر بازخــورد 360درجــه بگویــد کــه یــک نفــر فکــر
میکنــد کــه مــن آدم مناســبی بــرای ایــن ســمت نیســتم و کار خــود را

بــه خوبــی انجــام نمیدهــم .بنابرایــن شــرکت بــه دنبــال فــردی
خواهــد گشــت کــه بتوانــد همــکاری واقعــی را بیــن اعضــای تیــم ایجاد

کنــد .ســومین شــاخص ایــن اســت کــه مــا بــه دنبــال افــرادی میگردیم

کــه تصمیمهــای بــه موقعــی را در زمانهایــی کــه ابهامهــای زیــادی

وجــود دارد بگیرنــد .ایــن موضــوع بــرای مــا مهــم اســت بــرای اینکــه
مــا تعــداد زیــادی مهنــدس داریــم کــه همیشــه نیاز بــه دیتــا دارنــد .ما

بایــد هــوش هیجانــی و ذهنــی افــراد را کنتــرل کنیــم تــا بتواننــد
تصمیمهــای درســتی بگیرنــد .مــا کارهــای زیــادی را انجــام میدهیــم
تــا افــراد همانطــور کــه بــه ذهــن خــود توجــه میکنند بــه غرایزشــان

در تصمیمگیریهــا بهــا بدهنــد .فکــر همیشــه در راس سیســتم

شــرکت قــرار دارد امــا مــا بــه قلــب انســانها و تصمیمگیــری بــر
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اســاس آن اهمیــت میدهیــم .مــا بــر روی رشــد افــراد در همــه ابعــاد

شــخصی و حرفــهای فکــر میکنیــم و در تمامــی برنامهریزیهــا بــر

روی ایــن موضــوع تمرکــز داریــم .چهارمیــن شــاخص مــا بــرای مدیــران

مجموعــه توانایــی رهبــری تیــم بــه ســمت موفقیــت اســت .اگــر
نظرســنجیهایی کــه در سیســتم صــورت میگیــرد بازخــورد مناســبی

راجــع بــه شــما ارائــه ندهــد ،بــه طــور حتــم شــما در عملیــات اجرایــی
سیســتم بــه مشــکل برخواهیــد خــورد .اگــر تیــم شــما بــاور نداشــته
باشــد کــه شــما مدیــر هســتید ،قطعــا دربــاره اجــرای برنامههــای خــود

دچــار مشــکل خواهیــد شــد .خالصه اینکــه مــا تواناییهــای افــراد را در

بــه نتیجــه رســاندن پــروژه در زمــان تغییــر شــرایط انــدازه میگیریــم

و بر اساس آن به افراد مسئولیتها را واگذار میکنیم».

البتــه ایــن روش ارزیابــی در شــرکت گــوگل کار لــذت بخشــی اســت .او در ادامــه
یگوید:
م 
«شــرکت گــوگل بــر اســاس تحلیــل ایجــاد شــده اســت .مــا هــر چیــزی

را انــدازه میگیریــم و سیســتم عملیــات اجرایــی افــراد تفاوتــی باهــم

ندارنــد .ایــن بیشــترین عملیــات تحلیلگــری اســت کــه مــن در محیــط

کار دیــدهام .مــا کاری را بــدون الگوریتــم انجــام نمیدهیــم .اگــر ایــن

طــور نباشــد مــا چگونــه میتوانیــم عملکــرد را ارزیابــی کنیــم؟ مــا بــه

طــور کامــل توانایــی رهبرهایمــان را بررســی میکنیــم .مــا دو بــار در

ســال همــه مدیــران شــرکت را از نظــر عملیــات اجرایــی مــورد بررســی

قــرار میدهیــم .در واقــع ایــن پروســه بســیار ناراحــت کننــده اســت.
هــر فــردی در ســازمان میتوانــد دربــاره مدیــرش هــر نظــری کــه

بخواهــد بدهــد .عــاوه بــر همــه اینهــا مــا یــک نظرســنجی کلــی از

تمــام ســازمان در ســال انجــام میدهیــم و دوبــاره مــا از افــراد

میخواهیــم کــه دربــاره مدیرانشــان نظــر بدهنــد .و در انتهــا مــا همــه

مدیــران را ســتایش میکنیــم و در عــوض بــه جــای تنبیــه افــرادی کــه

نمــره پایینــی را کســب میکننــد ،بــا آنهــا جلســهای برگــزاری
میکنیــم .مــا تــاش نمیکنیــم تــا شــفاف بکنیــم کــه آنهــا نمــره
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پایینــی کســب کردهانــد و آنهــا را بازخواســت نخواهیــم کــرد .امــا

بخــش منابــع انســانی ایــن آمــار را بــرای تصمیمهــای آینــده مــد نظــر
قرارخواهــد داد .همــه ایــن افــراد بــا بخــش منابــع انســانی جلسـهای را

برگــزار میکننــد کــه دربــاره ایــن موضــوع هماندیشــی خواهندکــرد.

آنهــا بــه ســراغ نتایــج خواهنــد رفــت و نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در مــورد همــه چیــز صحبــت میشــود
و راههایــی بــرای پیشــبرد اهــداف و حمایــت کــردن سیســتم از ایــن

افــراد مطــرح خواهــد شــد .و بعــد از آن ،بــا ایــن روش ،مــا بــه خاطــر
اینکــه بــرای رفتــار ارزش قائــل هســتیم و بــر روی رفتــار افــراد توجــه

میکنیــم  ،مــا نقــاط قــوت را بــه هدفهایــی کــه داریــم پیونــد

میزنیــم و هزینههــای آن را میپردزایــم .مــا پــول خــود را جایــی
قــرار میدهیــم کــه زبانمــان قــادر بــه حــرف زدن باشــد .اگــر شــما

میخواهید رهبر ایدهآلی باشید باید هزینه بیشتری بپردازید».
فرصتطلب باشید

آخریــن شــاخصی کــه توســط گــوکل بــرای شناســایی پتانســیل افــراد جهــت
مدیریــت ارشــد ســازمان مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ایــن اســت کــه ایــن افــراد
میتوانند ریسک پذیر باشند .معاون گوگل راجع به این موضوع میگوید:
«یکــی از مــواردی کــه مــا از نیروهایمــان میخواهیــم ایــن اســت کــه

بــزرگ بیندیشــند و آفریینــده و ایدهپــرداز باشــند .داشــتن ایــده بــه
تنهایــی کافــی نیســت .بلکــه آنهــا بایــد بتواننــد یــک تیــم درســت کنند

و افــراد را کنــار هــم جمــع کننــد و آن ایــده را پیادهســازی کننــد .انجــام
ایــن کارهــا چــه تاثیــری بــر روی توســعه اســتعداد افــراد میگــذارد؟
البتــه آنهــا اســتعداد شــما را بــدون اینکــه کار انجــام دهیــد و یــا بــرای

آنهــا بجنگیــد شناســایی میکننــد .تمــام کاری کــه شــما بایــد انجــام

دهیــد ایــن اســت کــه محیــط را بــرای افــرادی کــه مشــتاق هســتند تــا

ریســکپذیری خــود را نشــان دهنــد ،آمــاده کنیــد .البتــه همانطــور
کــه در زندگــی مشــخص اســت ،کــرم بــه راحتــی نردبــان زندگــی را بــاال
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م ـیرود .ایــن یــک قاعــده اساســی بــرای مدیــران ارشــد اســت حتــی
اگــر از طــرف ســازمان مــورد تشــویق قــرار نگیرنــد .یکــی از مــواردی که

مدیــران در مصاحبههــای ایــن کتــاب بــه وضــوح بــه آن اشــاره کردنــد
اشتیاق آنها برای ریسکپذیری و فرصتطلبی آنها بود».

رایــن نیوتــون اســمیت 1رییــس بخــش بازارهــای نوظهــور در دانشــگاه اقتصــاد
آکســفورد و برنــده جایــزه «رهبــران جــوان جهــان» 2در ســال  2012بــه ایــن موضــوع
اشــاره میکنــد کــه از فرصتهــای بالقــوه خطرناکــی کــه بــرای مدیــر ارشــد فراهــم
میشــود بیشــترین اســتفاده را بکنــد .اول اینکــه او نقــش مشــاور اقتصــادی ریچــارد
لمبــرت 3را قبــول کــرد .او یکــی از نــه نفــر کمیتــه تعییــن سیاسـتهای پــول بانــک
لنــدن در زمینــه تعییــن نــرخ ســود اســت .دوم اینکــه او قبــول کــرد کــه فعالیــت
خــود را در صنــدوق بینالمللــی پــول ادامــه دهــد بــه خاطــر اینکــه او میخواهــد
روی اقتصــادی نوظهــور تمرکــز داشــته باشــد .در هــر دوی اینهــا ،تصمیمگیــری
همراه با ریسکهای فراوانی است .او توضیح میدهد:
«زمانــی کــه مــن تصمیــم گرفتــم بــه عنــوان مشــاور کنــار ریچــارد
لمبــرت کار کنــم یــک تصمیــم بــا ریســک بــاال بــود چراکــه مــن

میتوانســتم یــک جایــگاه فوقالعــاده در بانــک ســنتی لنــدن داشــته

باشــم و بــر اســاس سلســله مراتبــی کــه وجــود داشــت پیشــرفت کنــم.
امــا مــن انتخــاب کــردم کــه شــغلی را انتخــاب کنــم کــه مثــل گذشــته

ســاختار حمایتــی وجــود نــدارد امــا پتانســیل پیشــرفتهای بزرگــی در

آن قــرار دارد .مــن هزینــه ایــن تصمیــم را پرداخــت کــردم و فرصــت

حضــور در صنــدوق بینالمللــی پــول را بــا بــودن مشــاور اقتصــادی

بــرای یــک ســال عــوض کــردم .شــما در ایــن نقشهــا دیــده میشــوید
و قــرار گرفتــن بــه عنــوان مشــاور باعــث ایجــاد تنــش بیــن اعضــای

داخلــی و خارجــی کمیتــه سیاســت پولــی بــوده اســت .البتــه هنــوز
یــک مقــدار ســقوط در ایــن انتخــاب وجــود دارد .امــا مــن معتقــدم کــه

ایــن موضــوع احمقانــه اســت .همــه مــا بــرای یــک هــدف مشــخص کار
1. Rain Newton-Smith
2. Young Global Leaders
3. Richard Lambert
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میکنیــم و ایــن روشــی اســت کــه مــن بــرای حملــه بــه هــدف انتخــاب
کــردهام .مــن فکــر میکنــم کــه بــا رویکــرد ســادهتری میتــوان بــه

هدفهــای تعییــن شــده رســید .در ضمــن ،مــن از کاری کــه انتخــاب
کــردهام رضایــت کامــل دارم .کاری کــه از انجــام دادنــش لــذت ببریــد،
قطعا به درستی آن را انجام خواهید داد».

فلســفه نیوتــون اســمیت ایــن اســت کــه اگــر فرصــت ســر راه تــو قــرار گرفــت
باید به سرعت از آن استفاده کنید:
«چیــزی کــه مــردم بــرای آن ارزش قائــل هســتند ایــن اســت کــه هــر

فــرد بتوانــد در فضاهــای مختلــف کار کنــد .اگــر شــما از فرصتهــای

پی ـشرو اســتفاده نکنیــد ،هرگــز نخواهیــد دانســت کــه چــه اتفاقــی در

آینــده بــرای شــما خواهــد افتــاد .بــرای مــن ،پذیرفتــن نقــش مشــاور
یــک فرصــت بینظیــر بــود و مــن زمــان فوقالعــادهای را در ایــن

جایــگاه گذرانــدم .ایــن نقــش بــه مــن اعتمــاد بــه نفــس باالیــی اعطــا
کــرد و مــن توانســتم تواناییهــای خــود را پیــدا کنــم .البتــه جایــگاه و
شــغل مــن در بانــک لنــدن هــم خــوب بــود .از لحــاظ اســتقرار در صندوق

بینالمللــی پــول شــاید شــرایط را ســخت کنــد .زیــرا اگــر شــما در

بانــک بمانیــد فرصــت حضــور در ایــن ســازمان را بهتــر خواهیــد داشــت و
خارج شدن از این مجموعه ،این فرصت را کاهش میدهد».

در حقیقــت ،برخــی از مدیرانــی کــه بــرای ایــن کتــاب مصاحبــه شــدهاند
معتقــد هســتند کــه افــراد نبایــد بــه خاطــر محدودیتهــای بیــش از حــد برنامــه
شــغلی تحــت فشــار قــرار گیرنــد و اینکــه آیــا آنهــا مجاز هســتند بــرای ســازمان کار
کنند و یا میتوانند برای خودشان هم فعالیتی داشته باشند.
یگوید:
لن پیرمان 1مدیرعامل AMV2م 
«مــن فکــر میکنــم کــه نداشــتن یــک برنامــه بلندمــدت دربــاره

شــرایط کاری میتوانــد کمککننــده باشــد .ایــن نــوع برنامهریــزی

رفتــار ضدتولیــد را میــان مدیــران و رهبــران ســازمانها ایجــاد
1. Ian Pearman
2. Abbott Mead Vickers
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میکنــد .در ایــن نــوع برنامههــا شــما تــاش میکنیــد کــه کشــیده
شوید تا اینکه شما را باال ببرند.

اگــر شــما بــر روی کار بعــدی تمرکــز کنیــد ،طبــق تعریفــی کــه در ذهــن خــود
داریــد بایــد بهتریــن عملکــرد را در شــغل فعلــی داشــته باشــید .ایــن نــوع فکرهــای
جاهطلبانــه باعــث یــک ایجــاد رفتارهایــی خواهــد شــد کــه تحســین و احتــرام را در
بلند مدت به همراه میآورد.
مــن افــرادی را دیــدم کــه قصــد بــاال رفتــن در موقعیتهــای شــرکت را هــر
چــه ســریعتر داشــتند .کافــی اســت کــه بــه جلــو نــگاه کنیــد و هــر آن چیــزی را
کــه باعــث پیشــرفت شــما میشــود را انجــام دهیــد .بنابرایــن آنهــا نگرانیهــای
بیشــتری نســبت بــه مدیریــت کــردن افــراد باالســری خــود دارنــد تــا مدیریــت
کردن همکاران و یا افراد زیر دست.
ایــن یــک اســتراتژی پایــدار اســت کــه شــما را بــه یــک نقطــه مطمئــن
میرســاند امــا نکتــه اینجــا اســت کــه زمانــی شــما از مســیر هــدف خــود خــارج
میشــوید کــه همــه از شــما متنفــر خواهنــد شــد بــرای اینکــه آنهــا زیــر دســت
شــما بودنــد و شــما هیـچگاه بــه آنهــا نــگاه نکردهایــد .شــما نیــاز داریــد کــه مطمئن
شــوید کــه موفقیــت شــما باعــث افزایــش احتــرام و اعتمــاد بــه شــما بیــن اطرافیــان
و افرادی که برای شما کار میکنند بشود.
توسعه یک شبکه پشتیبان

شــاخص دیگــری کــه یــک مدیــر موفــق را مشــخص میکنــد ایــن اســت کــه
آنهــا بتواننــد ســازندگی داشــته باشــند و از شــبکه پشــتیبانی در داخــل و خــارج از
شرکت حمایت کنند .همانطور که پیرمان میگوید:
«مــن خیلــی خوششــانس بــودم کــه مربــی فوقالعــادهای را در مســیر
پیشــرفتهای کاریــم همــراه خــود داشــتم .هیچکــدام از آنهــا بــر مــن

تحمیــل نشــدهاند .آنهــا افــرادی بودنــد کــه بــه دنبــال راههایــی بــرای
حــل کــردن چالشهــای پیــشرو بودنــد .افــرادی کــه میتواننــد

اشــتباهات مــن را تصیــح کننــد .بزرگتریــن فاکتــور ایــن اســت کــه

«آنهــا چیزهایــی را میداننــد کــه شــما نمیدانیــد ».در حقیقــت ایــن
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راهنماییهــا دربــاره ترکیبــی از دانستههاســت و اینکــه چــه

ســوالهایی را بایــد بپرســید .چطــور میتــوان بــه آنچــه کــه

نمیدانیــم دسترســی داشــته باشــیم و اینکــه چــه تالشهایــی بایــد در

ایــن مســیر انجــام دهیــم .مربــی مــن ماموریــت دارد تــا مــن را از

ســرزمین ناشــناخته بــه ســمت آگاهــی و دانــش حرکــت دهــد .مــن این

جملــه را در تمامــی لحظاتــی کــه در حــال تغییــر مدیــر هســت تکــرار
میکنــم .مخصوصــا زمانــی کــه میخواهیــم در یــک بــازار ،نظــم و

ترتیــب جدیــد داشــته باشــیم .مــا بایــد افــرادی را در شــرکت داشــته

باشــیم کــه بــه دنبــال یادگیــری باشــند و از ایــن طریــق ریســک
اشتباه کردن را به حداقل برسانند».

نیوتــون اســمیت هــم مربــی خــود را از طریــق مشــاورانش پیــدا کــرد کــه
میتواند به او در تصمیمگیریهای مهم کمک کند:
یــک ســازمان همچــون بانــک لنــدن ،محیطــی ســنتی و محافظهکارانــه

دارد .در ایــن محیــط ،صحبــت کــردن راجــع بــه تغییــر بــا مدیــر

باالســری و یــا افــرادی کــه تجربــه تغییــر را داشــتهاند بســیار مفیــد و

مثمــر ثمــر اســت .مخصوصــا زمانــی کــه ایــن افــراد در خــط مدیریتــی
تــو قــرار نداشــته باشــند .افــرادی موفــق میشــوند کــه یــک شــبکه

پشــتیبانی از نیروهــا در شــرکت ایجــاد کننــد کــه بتواننــد انعطــاف

داشته باشند و به ایدههای زیردستانش گوش فرا دهد.

یکــی از همکالس ـیهای مــن از زمانــی کــه کارم را در بانــک بــه عنــوان

اولیــن شــغل شــروع کــردم ،بــه تواناییهــای مــن اعتمــاد داشــت .او از
جملــه افــرادی بــود کــه مــن دربــاره نحــوه پیشــرفتم در محیــط کار بــا

او صحبــت میکــردم و او هــم شــرایط محیــط کارش را بــه مــن توضیــح
مــیداد .یکــی از مدیرانــم بســیار حمایتگــر و موفــق بــود .او تنهــا از

واژه موفقیــت بــرای نشــان دادن تواناییهــای مــن اســتفاده نمیکــرد

بلکــه تمامــی ویژگیهــای مــن را ریــز بــه ریــز اشــاره میکــرد .او در

حمایــت از زنهــا در شــرکت مشــهور بــود و از شــرایط اقتصــادی بیشــتر
خانمهای شرکت مطلع بود.
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چرخش در کار و تحرک شرکت

همانطــور کــه در فصلهــای گذشــته بــه آن اشــاره شــد مرکــز هــر نــوع
برنامــه توســعهای ایــن اســت کــه افــراد بلنــد پــرواز و بــا پتانســیل بــاال تجربههــای
زیر را بهدست آورند:
عملکردهــای تخصصــی مختلــف  -مالــی ،اســتراتژی و برنامهریــزی ،اجرایــی،
منابع انسانی ،بازاریابی و غیره
پروژههــای پیشــرو و تیمهایــی کــه شــامل عملیاتیهــای مختلــف بــرای
شرکت هستند.
پروژههای مختلف در نمونه کارهای شرکت
فعالیــت در جغرافیاهــای مختلــف  -و همچنیــن فرهنگهــای متفــاوت -کــه در
محدوده عملکرد شرکت وجود دارد.
انجام وظایف مدیریت اجرایی
داگ بایلــی 1رییــس بخــش منابــع انســانی شــرکت  Unileverاســتراتژی
استعدادیابی شرکت مطبوعاش را اینگونه توضیح میدهد:

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

« Unileverشــرکتی اســت کــه افــراد را تشــویق بــه عمیــق بــودن

میکنــد .بــاالی 60درصــد از مدیــران شــرکت حداقــل در دو منطقــه

مختلــف کار کردنــد .گســتردگی تجربــه بســیار اهمیــت دارد چــون اگــر

شــما امــروز بــه دنیــا فکــر میکنیــد بایــد بدانیــد کــه بســیار پیچیــده،
مبهــم و تغییــر پذیراســت .مــا واقعــا بــه یــک رهبــر چابــک نیــاز داریم

تــا بتوانــد بــا تجربــه بــزرگ و عمیقــی کــه دارد تغییراتــی را کــه در

محیط وجود دارد را مدیریت کند».

ایــن احتمــال وجــود دارد کــه اگــر شــرکت بســیار بــزرگ و بخشهــای مختلفــی
داشــته باشــد ،کارمندهایــی کــه بــه دنبــال موقعیتــی بــرای پیشــرفت و توســعه
هســتند آنهــا بایــد بــه صــورت منظــم و پیوســته در مســیر پیشــرفت حرکــت کننــد.
بایلــی یــک مثــال واضــح در ایــن مــورد اســت .او دربــاره فعالیــت خــود در شــرکت
نگونه توضیح میدهد:
 Unileverای 
«مــن بایــد کار خــودم را بکنــم .مــن از آفریقــای جنوبــی بــه عنــوان

1. Doug Baillie
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یــک فروشــنده و بازاریــاب فعالیــت خــودم را در ایــن شــرکت شــروع
کــردم .مــن بــرای 7ســال در ایــن بخــش بــودم .مــن ابتداییتریــن
کارهــا را در ایــن بخــش انجــام دادم .مــن از چیــدن و طبقهبنــدی کــردن

اســناد شــروع کــردم تــا اینکــه بــه بخشهــای باالتــر در شــرکت
رســیدم .مــن بــه اســترالیا در بخــش بازرگانــی رفتــم و دوبــاره بــه
آفریقــای جنوبــی در بخــش فــروش بازگشــتم .بعــد از آن مــن بــه دفتــر

مرکــزی شــرکت فرســتاده شــدم تــا یــاد بگیــرم کــه شــرکت چگونــه

فعالیــت دارد .بعــد از مدتــی بــه عنــوان مشــاور بخــش بازاریابــی در

شــرکت فعالیتــم را ادامــه دادم و کار مــن ایــن بــود کــه برندهــای جدیــد
و ایدههــای نــو را در بــازار پیــاده کنــم .مــن مســئول پروژههــای
زیــادی در آفریقــا ،خاورمیانــه ،مرکــز و شــرق اروپــا ،روســیه و ترکیــه

بــودم و بعــد از آن دوبــاره بــه آفریقــای جنوبــی بازگشــتم و فعالیتهایی

را در آفریقــا و خارومیانــه انجــام دادم .هنــد از جملــه کشــورهایی بــود

کــه شــرایط کاری آن بــا آفریقــا بســیار متفــاوت بــود .مــن بــرای
راهانــدازی فعالیتهــای شــرکت در منطقــه آفریقــا انتخــاب شــدم.

جایــی کــه چالشهــای فرهنگــی آن یکــی از بزرگتریــن دردســرهای

کار مــن بــود .بعــد از آن مــن بــه عنــوان مدیــر بخــش اتحادیــه اروپــا

انتخــاب شــدم و ســرانجام بــه عنــوان مســئول منابع انســانی شــرکت را

بهدست آوردم».

بــه طــور واضــح اینگونــه شــغلها و حرکتهــای چرخشــی تاثیــر زیــادی بــر
روی زندگــی شــخصی و فامیلــی هــر فــرد میگــذارد .مخصوصــا زمانــی کــه شــما
بچـهای را بــه دنیــا بیاوریــد و یــا اینکــه وابســتگیهایی را بــه والدیــن خــود داشــته
باشــید .در چنیــن شــرایطی ،رضایــت خانواده و همســر بــرای همراهی مســافرتهای
کاری بســیار اهمیــت دارد و آنهــا بایــد خــود را بــا ایــن شــرایط وفــق دهنــد .امــا در
شــرایط ســنی کــه همســران دارنــد و متقاعــد کــردن اینکــه شــغل حرفـهای خــود را
کنــار بگذارنــد و یــا مدرســه بچههــا تغییــر پیــدا کنــد (مخصوصــا در دوره نوجوانــی)
میتوانــد بســیار ســخت باشــد و اینکــه در ایــن حالــت پروســه بــزرگ شــدن
بچههــا بــا مشــکالت عدیــدهای روبـهرو خواهــد شــد .یــا اگــر وابســتگی بــه والدیــن
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داشــته باشــید کــه حــال مســاعدی هــم نداشــته باشــند ممکــن اســت ایــن شــرایط
را برای محیط کار نپذیرند.
بــه نظــر میآیــد کــه شــرکت بایــد مذاکــرات شــفاف و صریحــی را بــا
کارمندانــش انجــام دهــد تــا مشــخص کنــد کــه چــه زمانــی از چرخشــی بــودن
خوشــحال خواهنــد شــد و چــه زمــان از اینکــه در یــک منطقــه ثابــت بماننــد .زیــرا
در این نوع تصمیمگیری ها مسائل شخصی با حرفهای درگیر میشود.
تحقیقــات ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه هــر چــه ارزش کارمنــد بیشــتر
باشــد ،اقامتهــای طوالنــی مدتــی در شــرکت دارد .همانطــور کــه در فصــل 4
نشــان داده شــد ،بزرگتریــن شــرکتها بــا تغییــر شــرایط شــخصی کارمندهایــش
تغییــر خواهــد کــرد کــه میتــوان بــه شــرکت پپســی و  Unileverاشــاره کــرد .ایــن
شــرکتها بــه برنامــه  10ســاله مدیــران ارشــد خــود در زندگــی شــخصی توجــه
میکند و با توجه به آن برنامهریزی شرکت را انجام میدهد.
مالحضات MBA

افــرادی کــه بــه صــورت جــدی بــه دنبــال بــه دســت آوردن جایــگاه مدیرارشــد
یــک ســازمان هســتند دیــر یــا زود بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه در دورههــای MBA
حضور پیدا کنند یا در یک دوره همسطح آن شرکت نمایند.
رشــته  MBAدر اوایــل دهــه  1990تدریــس شــد .ایــن رشــته بــرای ســه تخصص
بیشترین کاربرد را دارد نه برای همه زمینهها که اینها عبارتند از:
مدیر ارشد اجرایی یک مجموعه بزرگ
حرفهای به عنوان همکار و بعد از آن مشاور اصلی مدیران عامل
تاسیس یک شرکت و کارآفرین
حضــور تمــام وقــت در رشــته  MBAبــه زمــان و پــول کافــی نیــاز دارد .ممکــن
اســت دو ســال زندگــی یــک فــرد را بــه صــورت کامــل اشــغال کنــد .آن هــم در
زمانــی کــه دانشــجو مســئولیتهایی را بابــت خانــواده و ارتقــاء در محیــط کار دارد.
مجموع هزینههای تحصیلی و اقامتی میتواند بین  50تا  80هزار دالر شود.
حضــور بــه صــورت پارهوقــت در رشــته  MBAمیتوانــد شــرایط مشــابهی را
داشــته باشــد .بــا ایــن تفــاوت کــه شــما میتوانیــد مســئولیتهای شــرکت و
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خانــواده خــود را تــا حــدودی انجــام دهیــد و زمانــی بــرای اوقــات فراغــت در
بعدازظهرها و آخر هفته داشته باشید.
مطالعه رشته  MBAمیتواند شرایط زیر را فراهم کند:
یــک فرصتــی را بــرای مطــرح شــدن گزینههــای حرفهایتــر و تغییــر در جهــت
حرکت افراد ایجاد میکند.
شانســی را بــرای دوره انتخابــی در اختیــار شــما قــرار میدهــد تــا بــه عنــوان
یک کارآفرین تواناییهای خود را گسترش دهید.
پایههــای مهارتهــای مدیریتــی را تقویــت میکنــد و تخصصهــای حرفــهای
این زمینه را در هر کارشناسی ایجاد میکند.
اطالع یافتن از آخرین تحقیقات و نظریهها در مدیریت کسب و کارها
فرصــت ایجــاد یــک شــبکه بینالمللــی از افــراد مختلــف کــه در کشــورهای
متفاوتــی مشــغول فعالیــت هســتند و تجربههــای حرفــهای بــه همــراه خــود
دارند.
شــانس افزایــش حقــوق اگــر دانشــجوها بــرای بــهدســت آوردن جایــگاه
مشــاوره مدیریــت عامــل و یــا مدیــر ارشــد یــک ســازمان اقــدام کننــد .در ایــن
صــورت تمامــی ســرمایههای شــخصی کــه فــرد بــرای یادگیــری ایــن حرفــه
انجام داده است بازخواهد گشت.
فرصتــی بــرای بــهدســت آوردن گزینههــای حرفـهای شــغلی یکــی از مهمتریــن
عواملــی بودکــه رشــته  MBAرا ایجــاد کــرد .ســاندرا شــوآرتزر 1مدیــر بخــش خدمات
یگوید:
شرکت  INSEADم 
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«اگــر شــما فــردی هســتید کــه دوبــاره بــه موقعیــت و یــا صنعــت
مشــابه بازمیگردیــد ،شــاید رشــته  MBAبــرای شــما مناســب نباشــد و
نمیتوانــد بــه حرفــهای شــدن شــما کمــک کنــد .بــرای کســی کــه

حرفــه خــود را تغییــر میدهــد همــه درهــای دنیــا بــه رویــش بــاز
خواهــد شــد .آن چیــزی کــه مــا ســعی میکنیــم تــا بــه افــرادی کــه
گزینــه «تغییــر حرفــه» را انتخــاب کردهانــد ایــن اســت کــه شــما
قــدرت یادگیــری خــود را نشــان میدهیــد زیــرا قــرار اســت کــه همــه
1. Sandra Schwarzer
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چیــز را از صفــر شــروع کنیــد .البتــه مــا بــه فارغالتحصیالنمــان حضــور

طوالنــی مــدت در یــک حرفــه را پیشــنهاد میکنیــم .یکــی از مــواردی
کــه بیشــتر افــراد بــه مــا مراجعــه میکننــد ایــن اســت کــه آنهــا در

تمــام مراحــل شــغل حرف ـهای خــود نیــاز بــه مربــی دارنــد .نیمــی از
افــراد فارغالتحصیــل بعــد از ســه یــا چهــار ســال حرفــه خــود را تغییــر

میدهنــد و در یــک شــغل دیگــری مشــغول بــه کار میشــوند .آن
چیــزی کــه در طــول ســال تــاش داریــم تــا بــه ایــن افــراد آمــوزش

دهیــم ایــن اســت کــه چگونــه مهارتهــای خــود را بــه صــورت

موثرتــری مدیریــت کننــد و بــه چه شــکل نســبت بــه محیط اطرافشــان

خودآگاهــی داشــته باشــند .اســاتید مــا بــه آنهــا فقــط مهارتهــای

ســخت را آمــوزش نمیدهنــد ،بلکــه نحــوه مواجهــه و مذاکــره کــردن را

هــم بــه ایــن افــراد آمــوزش میدهنــد( .مثــا زمانــی کــه رییــس

اتحادیــه پیــش شــما میآیــد و خطــر اعتصــاب گروهــی کارگــران
شــرکت را تهدیــد میکنــد شــما بــه چــه شــکل واکنــش نشــان
دهیــد؟) و مــا موظــف هســتیم تــا آنهــا را آگاه کنیــم کــه اگــر در جایگاه

یــک فرمانــده حرفــهای قــرار گرفتهایــد بــه زمانهــای مشــخصی در

محیــط کار نیــاز داریــد تــا دربــاره اینکــه چــه چیــزی میخواهیــد و

چطــور میخواهیــد بــه آن دســت پیــدا کنیــد فکــر کنیــد .چطــور از

دانــش خــود محافظــت میکنیــد و چگونــه اســتعدادهای خــود را
پرورش خواهید داد».

کارآموزی ،انتقال موقت و فرصت مطالعاتی

زمانــی کــه یــک ســازمان بخشهــای پراکنــدهای دارد ،شــما میتوانیــد
فرصتهــای بیشــتری را در حاشــیههای شــرکت بــرای مهارتهــای تخصــص و
دانــش یــا عالقههــای شــخصی یــا افزایــش مهارتهــای حرف ـهای کــه میتوانــد در
ابتــدای آن باشــد و یــا اواســط آن .در حقیقــت ،شــرکتها چنیــن موقعیتهایــی را
بــه صــورت قابــل مالحضـهای پیشــنهاد میکننــد تــا افــراد باهــوش را بــه ســازمان
جذب کنند( .به فصل  4مراجعه کنید)
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کارآموزی

کارآمــوزی یکــی از بهتریــن روشهــا بــرای توســعه مهارتهــای هــر فــرد اســت.
دوره کارآمــوزی در یــک مــدت زمــان کوتــاه مشــخص اســت کــه شــما وارد یــک
شــرکت میشــوید .ایــن دوره بــرای شــما طراحــی شــده تــا بتوانیــد در قســمت
خاصــی از صنعــت تجربــه کســب کنیــد .ایــن مرحلــه میتوانــد بــه عنــوان پلــی
بیــن کارمنــدی و مطالعــه شــرایط محیــط باشــد کــه در آن فــرد متوجــه میشــود
کــه بــه چــه حرفــه و شــرکتی عالقــه دارد و یــا اینکــه تصمیــم میگیــرد حرفــه
خــود را تغییــر دهــد و ماهیــت آن را متفــاوت کنــد .دوره کارآمــوزی بــه
فارغالتحصیــان و محصلیــن دوره  MBAبــه عنــوان بخشــی از دوران تحصیــل
پیشــنهاد میشــود (و بــا کمــک بخــش خدمــات دانشــگاه ایــن دوره برگــزار
میشــود) البتــه ایــن دوره میتوانــد بــرای افــرادی کــه بــه صــورت نیمهحرف ـهای
هم هستند مفید باشد.
بــه عنــوان مثــال شــرکت  CRCCبــه عنــوان طــراح دورههــای کارامــوزی در
کشــور چیــن پیشــنهاد میکنــد کــه دورههــای یــک تــا ســه ماهــه بــرای کارآمــوزی
برگــزار شــود و ابتــدای هــر مــاه از ســال شــروع یــک دوره جدیــد باشــد .ایــن
دورههــا بــه زبــان چینــی برگــزار میشــود تــا دانشــجوها و نیروهــای جــوان بتواننــد
یــک تجربــه حرفــهای بینالمللــی را از طریــق کارکــردن در چیــن بــهدســت
بیاورند.
 Tingwei Tanیکــی از دانشــجوهای ســنگاپوری کــه در دانشــگاه Leicester
انگلیــس درس میخوانــده از تجربــه یــک ماهــه خــود بــرای حضــور در دورههــای
یکند:
نگونه تعریف م 
موسسه  CRCCای 
«ایمیلــی را از بخــش کارآمــوزی دانشــگاه دریافــت کــردم کــه در آن

یــک دوره در کشــور چیــن پیشــنهاد کــرده بــود .از آنجــا کــه مــن

نســبت بــه فرهنــگ و محیط کشــور چیــن بســیار کنجــکاو بــودم .بدون

هیــچ نــوع وقف ـهای رزومــه کاری خــود را بــرای آنهــا ارســال کــردم و
امیــدوار بــودم تــا تجربــه خوبــی را در ایــن کشــور بــهدســت آورم .مــن
ســه روز قبــل از شــروع دوره در چیــن بــودم .بنابرایــن زمــان کافــی
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بــرای مســتقر شــدن در محیــط جدیــد را داشــتم .نیروهــای موسســه
 CRCCدر مســتقر شــدن مــن بســیار کمــک کردنــد .آنهــا مــن را بــه

ســایر افــرادی کــه در ایــن دوره حضــور داشــتند معرفــی کــرد و یــک

بســته کامــل خوشآمدگویــی بــرای مــا تــدارک دیــده بودنــد کــه

بســیار جالــب بــود .آنهــا یــک نقشــه کامــل از شــهر پکــن ارائــه کردند،
یــک ســیمکارت تلفــن بــه همــراه اعتبــار و یــک کتــاب ترجمــه بــرای

ارتبــاط گرفتــن بــا محیــط اطــراف ،ارائــه آدرس دقیــق از خوابــگاه و

دفتــر کار  ،و شــماره تلفنهــای افــراد رابــط را هــم بــه مــا دادنــد .در
اولیــن روز کاریــم ،افــراد موسســه مــن را بــه دفتــرم بردنــدو مــن را بــه

ســایر همکارانــم در بخــش معرفــی کردنــد .همــراه مــن وقــت گرانبهــای

خــود را گذاشــت تــا ارزشهــای اصلــی ،نیازهــا و هدفهــای شــرکت را

بــه دقــت توضیــح دهــد و بعــد از آن او مــن را بــه بخشهــای مختلــف

محیــط کار بــرد و مــن را بــه همــه کارکنــان شــرکت آشــنا کــرد .هیــچ
وقــت مــن احســاس نکــردم کــه بــه عنــوان یــک کارآمــوز در آن محیط

قــرار دارم .فضــا بــه گون ـهای بــود کــه احســاس میکــردم کــه بخشــی

از فرآینــد عملیاتــی شــرکت هســتم .مــن در بیشــتر زمــان مشــغول کار

بــودم .مــن بــه دوســتانم دربــاره تحقیــق ،ترجمــه و تدویــن متنهــا
کمــک میکــردم .یکــی از معامــات اصلــی کــه بــه مــن کمــک زیــادی

کــرد ســرمایهگذاری در کشــور زیمبــاوه بــود .همانطــور کــه

میدانیــد قانونهــای اصلــی ایــن کشــور کــه توســط دولــت وضــع

شــده اســت بــه زبــان انگلیســی اســت و مــن متوجــه شــدم کــه ترجمه
متــون انگلیســی بــه چینــی همیشــه یکــی از معضــات وکالی چینــی
است و متنهای ترجمه شده همانند متن اصلی نیستند».

انتقال موقت

در طــول مســیر شــغلی هــر فــرد ممکــن اســت فرصتهایــی بــرای کســب
تجربــه بیشــتر از طریــق انتقــال موقــت بــه فضــای جدیــد ایجــاد شــود .همانطــور
کــه رایــن نیوتــون اســمیت در صنــدوق بینالمللــی پــول انجــام داد و بــرای

 238مدیریت استعدادها

پیگیریهــای بیشــتر و کســب تجربههــای فــراوان بــه ســمت بازارهــای نوظهــور
حرکت کرد و یک متخصص در این زمینه گردید.
تشــخیص اینکــه بهتریــن افــراد زمــان ارزشــمند خــود را اینگونــه میگذراننــد
باعــث میشــود تــا تعــداد زیــادی از ســازمانها بــه ســمت ایجــاد چنیــن فضایــی
در برنامههــای توســعهای خــود برونــد .مثــا شــرکت پپســی یکــی از ایــن
نمونههاست .ایندرا نواوی درباره این مسئله توضیح میدهد که:
«بــه آنهــا پروژههــای خالقانـهای کــه بــه آینــده شــرکت مربــوط اســت

پیشــنهاد دهیــد .ایــن امــر میتوانــد خرابــکاری بــه وجــود آورد امــا
امتحانــش کنیــد .اجــازه دهیــد تــا آنهــا روشهــای غیــر ســنتی را
امتحــان کننــد .افــراد جــوان تمایــل دارنــد تــا در پروژههایــی مشــارکت
کننــد کــه بتواننــد در جهــان تفــاوت ایجــاد کنــد .مــا سیســتم تحــت

عنــوان «بدنــه پپســی» 1را ایجــاد کردیــم کــه افــراد بــا پتانســیل بــاال را

بــرای کســب تجربــه جدیــد یــک مــاه بــه مناطــق مختلــف اراســال
میکنــد .مــا بــه آنهــا اجــازه میدهیــم کــه بــه روشهــای غیــر

ســنتی بــا مــا تعامــل داشــته باشــند .ایــن موضــوع هماننــد ارتباطــات
مالــی مهــم اســت و مــا میخواهیــم کــه بــه خودشــان افتخــار کننــد و
به اینجا احساسی شبیه خانه داشته باشند».

ایــن سیســتم یــک برنامــه توســعه مدیریــت بــا عنــوان عملکــرد بــا هــدف اســت.
هــدف آن ایــن اســت کــه بــه کارمنــدان فضایــی را بــرای مواجــه شــدن بــا
چالشهــای اجتماعــی بدهــد و بــه آنهــا اجــازه دهــد تــا از پتانسیلشــان جهــت
ل اســتفاده کننــد و تاثیــرات مثبتــی روی مســئله داشــته باشــند.
پیــدا کــردن راهحـ 
بــه عنــوان مثــال در ســال  2012یــک تیــم هشــت نفــره بــه جنــوب غربــی ایــاالت
متحــده آمریــکا رفتنــد تــا بــا مشــارکت جوامــع محلــی و ســازمانها بتواننــد بــر
روی مسائل سالمتی ،تغذیه و کشاورزی باثبات تحقیق کنند.
یــک تیــم دیگــر بــه مــدت یــک مــاه بــر روی دسترســی بــه آب تمیــز در هنــد
فعالیــت میکردنــد .آنهــا همچیــن بــا انجمنهــای محلــی آب بــرای دسترســی
بهتــر آب همــکاری داشــتند و اســتراتژی بــرای ایجــاد توریســم و افزایــش بهداشــت
1. PepsiCorps
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در مدرسهها پایهریزی کردند.
برخــی از تبلیغــات شــرکتهای بــزرگ بــه همیــن کارهــای موقــت در
صفحههــای اطالعرســانی و یــا شــبکه داخلــی شــرکت برمیگــردد .کاتریــن
آرمســترانگ 2اســتاد ارشــد دانشــگاه تاریــج منچســتر کتابــی دربــاره مدیریــت انتقال
موقت کارکنان منتشر کرده که در آن میگوید:
«شــما احتمــاال بــا اعضــای تیمهــای جدیــد و قدیــم بــرای موافقــت دربــاره
جــدول زمانبنــدی و جزئیــات نقــش جدیــد برخــورد کردهایــد .ایــن

موضــوع بایــد در فضایــی بــاز و ســالم مطــرح شــود و شــما راجــع بــه تمامــی

جزئیــات آن موافــق باشــید .زیــرا اگــر شــما نســبت به بخشــی از آن احســاس

نارضایتــی داریــد ،اجــازه دهیــد کــه مدیــر باالســری شــما از ایــن موضــوع

باخبــر باشــد .البتــه یــک ســری مشــکالت خاصــی همچــون داشــتن فضــای

اختصاصــی وجــود دارد .ممکــن اســت کــه در طــول انجــام ایــن کار از فضــای
کار اصلــی خــود در شــرکت دور شــوید ،امــا شــما میتوانیــد در طــول دوره

بــا همــکاران قدیمــی خــود در ارتبــاط باشــید و مطمئــن باشــید کــه شــما
توانایــی آن را داریــد کــه بــه راحتــی بــه محیــط کار قبلــی خــود بعــد از پایان
دوره انتقــال بازگردیــد .شــما در محــل کار جدیــد بــه چالــش کشــیده خواهید

شــد اگــر مهــارت الزم بــرای انجــام کارهــا را نداشــته باشــید .بــه همیــن

خاطــر قبــل از شــروع کار از تواناییهــای خــود اطمینــان حاصــل کنیــد .آن
چیــزی را کــه از همــکاران جدیــد انتظــار داریــد بــه صــورت شــفاف بیــان

کنیــد در غیــر ایــن صــورت شــما زمــان غیرقابــل تحمــل را در فضــای جدیــد

خواهیــد داشــت و در ایــن حالــت آرزو میکردیــد کــه هیــچگاه بــا ایــن

انتقــال موقــت موافقــت نمیکردیــد .بــه همــان انــدازه ،بــا انتقــال موقــت بــه

بهانــه اینکــه کار فعلیتــان را دوســت نداریــد موافقــت نکنیــد .حتــی اگــر

اطمینــان داشــته باشــید کــه ایــن انتقــال موقــت دریچــه جدیــدی را بــرای

شــما بــاز میکنــد امــا مطمئــن باشــید کــه بعــد از یــک دوره زمانــی بایــد

بــه تیــم قدیمــی خــود بازگردیــد و ایــن امــر میتوانــد بازگشــت شــما را
سخت و پیچیده کند».

2. Catherine Armstrong
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فرصت مطالعاتی

فرصــت مطالعاتــی معمــوال یــک بــازه زمانــی مشــخص اســت کــه افــراد در آن
منافــع شــخصی خــود را دنبــال میکننــد و معمــوال بــا برنامــه توســعه داخلــی
شــرکتها مربــوط نیســت .اساســا یــک فرصــت مطالعاتــی در درون شــرکتها بــه
کارمندانــش اجــازه میدهــد تــا بــرای توســعه مهارتهایــش بــرای مــدت مشــخصی
کــه از دوره مرخصــی آنهــا بیشــتر اســت ،از فضــای کار در شــرکت فاصلــه بگیــرد و
ایــن تضمیــن را بــه شــرکت میدهــد کــه پــس از پایــان دوره دوبــاره بازگــردد .ایــن
دوره میتوانــد یــک ســاله باشــد و یــا حتــی ســه ماهــه و شــش ماهــه هــم میتوانــد
به عنوان فرصت مطالعاتی مورد پذیرش قرار گیرد.
اصــوال پذیــرش فرصــت مطالعاتــی از ســوی کارمندانــی انجــام میگیــرد کــه
بــازه زمانــی حداقلــی را در شــرکت حضــور داشــته باشــند( .البتــه ایــن بــازه در
شــرکتهای مختلــف متفــاوت اســت ).در ایــن دورههــا معمــوال شــرکتها پولــی را
بــه کارمنــدان پرداخــت نمیکننــد امــا برخــی از آنهــا ایــن کار را انجــام میدهنــد.
حتــی برخــی از آنهــا ایــن فرصــت مطالعاتــی را هماننــد جایــزه خوشخدمتــی کــه
در طــول ایــن ســالها بــه شــرکت داشــتهاند ارائــه میدهنــد .ایــده آنهــا ایــن
اســت کــه ایــن فرصــت باعــث توســعه ظرفیتهــای کارمنــدان میشــود و در
آینده میتواند به شرکت برای رسیدن به اهدافش کمک کند.
بــه طــور ســنتی ،فرصــت مطالعاتــی یــک جهــش دانشــگاهی بــرای افراد محســوب
میشــود در حالــی کــه بقیــه افــراد بــا نــگاه حســرتآمیزی بــه آن نــگاه میکننــد.
بــا ایــن حــال در دهــه  1990ایــده پرداخــت یــا پرداخــت نکــردن بــرای یــک مــاه یــا
یــک ســال بــه صــورت کامــل یکــی از بحثهــای جــدی بــود کــه امــروزه بســیار
گســتردهتر شــده اســت .در حقیقــت طبــق تحقیقــی کــه موسســه  IRSاز  161شــرکت
انگلیســی انجــام داد مشــخص شــد کــه بیــش از نیمــی از کارمنــدان معتقــد هســتند
کــه ایــن فرصــت مطالعاتــی بایــد بــه کارمندانــی کــه مــدت زیــادی در شــرکت فعالیت
داشــتند تعلــق بگیــرد .جــان لوئیس ،1تســکو 2و نشــریة گاردیــن 3از جمله شــرکتهایی
هستند که این فرصت را به کارمندان قدیمی میدهند.
1. John Lewis
2. Tesco
3. Guardian Media Group
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ایــن یــک اتفــاق معمــول اســت کــه کارمنــدان نســبت بــه حفــظ جایگاهشــان
بعــد از فرصــت مطالعاتــی نگرانــی داشــته باشــند .امــا از لحــاظ تئــوری ،فرصــت
مطالعاتــی میتوانــد تاثیــرات مثبتــی بــر روی عملکــرد شــرکت داشــته باشــد و
همچنیــن نــگاه تــازهای را بــه مجموعــه اضافــه میکنــد کــه راههــای حــل مســئله
را تغییر خواهد داد.
5
4
جاناتــان دنــی مدیــر شــرکت حقوقــی کریپــس هریــس هــال میگویــد کــه
ایــن فرصــت میتوانــد تاثیــرات مثبتــی روی شــرکت داشــته باشــد و اثــرات مثبــت
آن فقــط دربــاره بعــد شــخصی افــراد نیســت .او روش غیرمعمولــی را در ایــن بــاره
اتخــاذ کــرده و از ســال  1970فرصــت مطالعاتــی اجبــاری را در سیســتم شــرکت راه
انداختــه اســت .مثــا یــک کارمنــد کــه 10ســال اســت کــه در ایــن مجموعــه کار
میکنــد از او میخواهنــد کــه بــرای ســه مــاه شــرکت را تــرک کنــد« .ایــن یــک
نــوع جایــزه بــه خاطــر فعالیــت ایــن افــراد اســت و عدالــت در محیــط کار میگویــد
کــه مــا بــه آنهــا شــانس دوبــارهای بدهیــم تــا باتــری خــود را بــرای فعالیــت جدیــد
شارژ کنند و با انرژی متفاوتی وارد محیط شوند».
دنــی بــرای دومیــن بــار در ســال  2011از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و بــه
اســترالیا و آفریقــای جنوبــی ســفری را انجــام داد .در حقیقــت یــک تعطیــات کامــل
بــود .آنهــا مطمئــن بودنــد کــه بــه مــدت چنــد مــاه هیــچ تماســی از دفتــر بــا او
نخواهنــد گرفــت و او آزاد بــود کــه در ایــن مــدت بــه مســائل مربــوط به ســامتیاش
بیشتر بپردازد .او میگوید:
«زمانــی کــه مــن برگشــتم تقاضــای برنامــه جدیــدی بــرای شــرکت
کــردم .یکــی از مــوارد ایــن بــود کــه مــن در طــول ســفر بــه آفریقــای

جنوبــی و اســترالیا متوجــه شــدم کــه خدمــات اخالقــی در این کشــورها

بســیار قویتــر از انگلیــس اســت .زمانــی کــه در حــال نوشــتن برنامــه

شــرکت بــودم ،خدمــات را بــر اســاس ارائــه قلبــی و حســی طراحــی
میکــردم .نتیجــه ایــن بــود کــه یــک رژیــم جدیــد بــرای مشــتریان

شرکت ایجاد شد.

4. Jonathan Denny
5. Cripps Harris Hall
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رسیدن به هدف

همانطــور کــه در ایــن کتــاب آمــده اســت موفقیــت شــغلی معانــی مختلفــی
دارد و بــر اســاس ارزشهــا ،شــرایط شــخصی و پیشزمینــه هــر فــرد تعریــف
میشــود .اســتعداد هــم یــک اصــاح وابســته اســت کــه در بســیار از افــراد وجــود
دارد با اینکه به عنوان مدیر و رهبر یک شرکت شناخته نمیشوند.
امــا اگــر برخــی انتخــاب کننــد کــه در جایــگاه مدیــر ارشــد شــرکت قــرار گیرنــد
در کیفیــت زندگــی شــخصی آنهــا چــه نــوع تغییــری ایجــاد خواهــد شــد و چــه
کارهایی را بیشتر از گذشته باید انجام دهند؟
لــن پیرمــان 1در ســال  1996بــه عنــوان کارآمــوز بــه شــرکت  AMVملحــق شــد
و بیشــتر از افــرادی کــه در آن شــرکت فعالیــت داشــتند انــرژی گذاشــت و در ســال
 2005توانســت بــه رده مدیریــت در آن شــرکت دســت پیــدا کنــد و ایــن ارتقــاء
شــغلی همچنــان ادامــه داشــت تــا اینکــه در ســال  2010بــه ســمت مدیرعامــل
شــرکت منصــوب شــد .تعــداد زیــادی عوامــل وجــود داشــت کــه او بعــد از ایــن
مدت توانست به باالترین رده سازمانی در این شرکت دست پیدا کند.
بازخوردهای منظم

اولین عاملی که پیرمان توضیح میدهد این است که:

اگــر شــما خوششــانس باشــید در محلــی مشــغول بــه فعالیــت

میشــوید کــه بازخوردهــای اطرافیــان را میتوانیــد بــه صــورت
غیررســمی و مــداوم دریافــت کنیــد .البتــه کــه بیشــتر نظرســنجیها

در شــرکتها بــه صــورت رســمی و تکرارناپذیــر انجــام میشــود .در

ایــن حالــت شــما متوجــه خواهیــد شــد کــه بازخــورد عملکــرد شــما

در طــول  12یــا  24مــاه چــه بــوده اســت و از ایــن طریــق میتوانیــد

بــه تواناییهــای خــود ایمــان بیاوریــد و مــواردی کــه اشــتباه بــوده را
متوجــه شــوید .اگــر نتایــج نظرســنجی بــر طبــق میــل شــما نباشــد،

نبایــد آن را بــه ناراحتــی بیــان کنیــد زیــرا شــما شــانس ایــن را دارید
کــه فضــا را بهتــر کنیــد و بــا تغییــرات جدیــد مشــغول بــه فعالیــت
1. Ian Pearman
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شــوید .بــه خاطــر همیــن مــن در ســالهای اخیــر بســیار حــس
اعتمــاد بــه نفــس داشــتم و اعتــراف میکنــم کــه نظرســنجیها راه

موفقیــت را بــه مــن نشــان داد .اعتمــاد بــه نفــس بــاال اهــداف و
انتظــارات هــر فــرد را تعییــن میکنــد و باعــث ایجــاد نقشــه راه

بــرای عملکــرد هــر فــردی میشــود .وقتــی حرکــت مــا در
برنامههــای شــرکت بــه ایــن میــزان دقیــق باشــد قطعــا بازخوردهــای

مثبــت بیشــتری را از اطرافیــان دریافــت خواهیــم کــرد .اینهــا چهــار
بخــش یــک دایــره را تشــکیل میدهنــد و بازخــورد اولیــن بخــش
این دایره است.

شناسایی سرمایههای فرهنگی

دومیــن عامــل را توانایــی شناســایی و اســتفاده از ســرمایههای فرهنگــی یــک
سازمان دانست .او میگوید:
«در هــر ســازمانی یــک بخــش نامرئــی بــه نــام ســرمایههای
فرهنگــی وجــود دارد .مثــا همــه دارای یــک ظاهر مشــخص هســتند.

در یــک ســازمان شــما بــه راحتــی میتوانیــد بخشــی از فرهنــگ آن

را بســازید .همیشــه یــک کلیــد و یــا کــد در هــر ســازمان وجــود دارد

کــه بــا زدن آن میتوانیــد فرهنــگ آن ســازمان را تغییــر دهیــد.

شــما بــا دســتیابی بــه ایــن راههــا بــه راحتــی میتوانیــد

فعالیتهــای خــود را در جایگاهــی کــه قــرار داریــد جلــو ببریــد بــه

خاطــر اینکــه شــما متوجــه شــدید کــه مســیر پیشــرفت در ایــن

ســازمان از چــه طریقــی اســت و رفتارهایــی کــه مــورد پذیــرش و

مناســب آن ســازمان هســت را شناســایی کردهایــد .بنابرایــن شــما در
مســیر پیشــرفت در آن ســازمان قــرار میگیریــد و کارهــا و انتظــارات
شــما بــه راحتــی محقــق میشــود .البتــه ایــن امــر بــرای یــک فــرد

بــی تجربــه بســیار ســخت اســت و بــه خاطــر همیــن مــن ترجیــح
میدهــم کــه در ایــن زمینــه تامــل بیشــتری داشــته باشــم .شــما
حتــی متوجــه نمیشــوید کــه ایــن مســائل چقــدر میتوانــد بــرای
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ســازمان مهــم باشــد تــا زمانــی کــه یــک نفــر بــه شــما تذکــر دهــد
و مــن همیــن مســئله را بــه دانشــجوهایم میگویــم و در برنامههــای

درســی قــرار میدهــم کــه شــناخت فرهنــگ درون ســازمانی بســیار

مهــم اســت و شــما بایــد بدانیــد کــه از چــه طریقــی میتوانیــد

خواســتههای خــود را محقــق کنیــد .زمانــی کــه بــه آنهــا

میخواهیــم فرهنــگ درون ســازمان را تعریــف کنیــم ،اینگونــه
مطــرح میکنیــم کــه چــه رفتــاری خنثــی محســوب میشــود و

چــه نوعــی مــورد پذیــرش اســت ،چــه مــواردی را بایــد در مــکان
مشــخص تعریــف کــرد و چــه مــواردی نیــاز نیســت کــه گفتــه شــود.

شــاید آنهــا متوجــه حرفهــای مــن در کالس نشــوند امــا ایــن
بهتریــن کاری اســت کــه میتوانــم بــرای آنهــا انجــام دهــم .زیــرا
اینگونــه مســائل را تنهــا از طریــق تجربــه میتــوان درک کــرد و

توضیــح دادن آن بــه صــورت تئــوری شــاید غیــر ممکــن باشــد .آنهــا

بیشــتر مهارتهایــی کــه بــرای کار نیــاز دارنــد را یــاد میگیرنــد و

متوجــه میشــوند کــه محیــط کار چــه شــرایطی دارد .تــاش بــرای
فهمیــدن فرهنــگ هــر ســازمانی بســیار تاثیرگــذار اســت .افــرادی

کــه ایــن مســئله را بتواننــد تشــخیص دهنــد از هــوش ذهنــی و
هیجانی باالیی برخوردارند» .

نظریه مدیریت عمومی و عمل

ســومین عامــل کــه قبــا هــم بــه آن اشــاره کردیــم ایــن اســت کــه تئوریهــا
و تجربــه مدیــران عامــل شــرکتهای مختلــف را مطالعــه کــرده و بــا آخریــن
تحقیقــات و ایدههــا در ایــن زمینــه آشــنا باشــید .او بــرای توضیــح ایــن عامــل بــه
دوره مدیریــت پیشــرفتهای کــه در دانشــگاه هــاروارد گذارنــده اســت اشــاره میکنــد
یگوید:
وم 
«زمانــی کــه وارد دانشــگاه هــاروارد میشــوید احســاس میکنیــد کــه

در حــال ورود بــه کلیســای ســرمایهداری هســتید بــه خاطــر شــکل و

فرمــت ایــن دوره اســت .آنهــا یــک کمــپ کامــل راجع بــه ســرمایهداری
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و ارزشهــای آنهــا برگــزار میکننــد .منطــق مــن بــرای انجــام کارهــای

ایــن دوره دقیقــا بــا هــدف مربیــان یکــی بــود .مــن میخواســتم
چیــزی را بدانــم کــه از آن اطــاع نداشــتم.تعدادی از درسهــا بــه صورت

تئــوری و برخــی عملــی بودند کــه من توانســتم برخــی از اســتراتژیهای

مالــی ایــن دوره را کشــف کنــم .معمــوال یــک ســری واژگان در مفهــوم

ایــن دوره وجــود داشــت کــه حتــی شــما در شــرکتی کــه روزانــه بــا 40

تــا  50مشــتری برخــورد داشــته باشــید متوجــه نخواهیــد شــد کــه این

کلمههــا را اســتفاده میکنیــد .ایــن دوره بــرای مــن یــک خودآمــوز

مدیریــت بــود .همــه چیــز دربــاره محتــوای مطــرح شــده بــود .و مــن
میخواســتم مطمئــن بشــوم کــه تمــام محتویــات درسهــای مربــوط

به استراتژیهای مالی را فراگرفتهام».
اعتماد به نفس ،مدیریت و هدایت درون

این عامل چهارم موفقیت او بود که اینگونه آن را شرح میدهد:

«یــک ســری مــوارد دربــاره مدیریــت درون وجــود دارد کــه بیشــتر

بــه مباحــث بهداشــتی و ســامتی مربــوط اســت امــا آنچــه مــا اینجــا

مدنظــر داریــم در زمینــه شــناخت روان و نــوع شــخصیت هــر فــرد
بــرای موفقیــت و یــا جاهطلبــی اســت .مــن فکــر میکنــم بیشــتر

مــردم ایــن فــرض را دارنــد کــه عملکــرد عالــی برخــی افــراد بــه

اســتعداد ذاتــی آنهــا برمیگــردد .امــا دالیــل زیــادی وجــود دارد
کــه نشــان میدهــد موفقیــت افــراد بــه مســائل روانشــناختی

برمیگــردد و اینکــه چگونــه توانســته بــا ســطح بــاالی ارتبــاط،
احساســی و در برخــی مــوارد روانــی کار خــود را بــه خوبــی انجــام

دهنــد .آنهــا ســاعتهای طوالنــی کار میکردنــد ،تمرکــز بیشــتری
داشــتند ،قــوی بودنــد و بــه میــزان بیشــتری در کار درگیــر میشــدند

بــه خاطــر اینکــه آنهــا میداننــد کــه نیازهــا چیســت و چگونــه آن را
میتــوان رفــع کــرد .مــن فکــر میکنــم کــه ایــن مســئله بیشــتر

مواقع نادیده گرفته میشود».
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نحوه جلب توجه گرفتن از مدیر ارشد سازمان

پنجمیــن عامــل کــه پیرمــان بــه آن اشــاره نکــرده امــا بســیار مهــم میتوانــد
باشــد و در بخشهــای قبلــی اندکــی بــه آن اشــاره شــد ایــن اســت کــه مدیــر
پــروژه ایــن آزادی را بدهــد کــه تمامــی موانــع و نظمهــای درونســازمانی برداشــته
شود و این خود میتواند بحران مسئولیت و رقابتپذیری را ایجاد کند.
پــروژه  Shiseido’s Hadasuiنمونــه خوبــی بــرای ایــن مســئله اســت .در ســال
 ،1995ایــن شــرکت کــه در زمینــه محصــوالت آرایشــی فعالیــت داشــت کرم دســت
و صــورت جدیــدی را بــه نــام  Hadasuiوارد بــازار کــرد .کمپیــن بازاریابــی ایــن
محصــول بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت زیــرا بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ
ایــن شــرکت آنهــا محصولــی توســط یــک فــرد بــا نــام نورکیــا شــیمادا 1کــه مدیــر
بازاریابــی بــود بــه بــازار معرفــی کــرده بودنــد .ایــن امــر یــک شــکاف قابــل توجهــی
را در بازاریابــی ســنتی شــرکت ایجــاد کــرده بــود .آنهــا در گذشــته بیشــتر بــه
بازخوردهایــی کــه از کارخانههــای رقیــب میگرفتنــد توجــه داشــتند .دو ســال
قبــل بــود کــه شــرکت یــک ســری محصــول جدیــد را معرفــی کــرد کــه از ســوی
بازار به خوبی استقبال نشد و به فروش نرفت.
روشــی کــه شــیمادا اســتفاده کــرد ایــن بــود کــه چگونــه میتوانــد نظــر
مشــتری را بــه محصــول جلــب کنــد .ایــن کــرم از مــواد معدنــی دامنههــای
کوههــای فوجــی ســاخته شــده بــود .بــه طــول همزمــان ،در ژاپــن فــروش زیــادی
روی آبهــای معدنــی صــورت میگرفــت و او از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و بــه
بــازار اعــام کــرد کــه ایــن کــرم از آبهــای معدنــی گرفتــه شــده و شــما میتوانیــد
بــا اســتفاده از آن ،خاصیتهــای طبیعــی ایــن آبهــا را بــه پوســت صــورت و
دستتان منتقل کنید.
چکیــده بازاریابــی ایــن شــرکت راجــع بــه ایــن محصــول ایــن بــود کــه پوســت
صــورت شــما بــرای آبرســانی بهتــر بــه آبمعدنــی نیــاز دارد و مــا آن را در درون ایــن
کــرم قــرار دادیــم .البتــه آنهــا احســاس کردنــد کــه حرفهایــی کــه در بازاریابــی
گفتــه میشــود اغــراق شــده اســت و بــا واقعیــت محصــول تطابــق نــدارد .او تصمیــم
گرفــت کــه شــخصا راجــع بــه ایــن موضــوع بــا هیاتمدیــره شــرکت صحبــت کنــد
1. Norika Shimada
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و از هیــچ یــک از همکارانــش در بخــش بازارایابــی دربــاره ایــن مســئله کمــک
نگرفــت .در حقیقــت نزدیــک یــک ســال طــول کشــید تــا صحبتهــای او بــا
هیاتمدیــره بــه نتیجــه رســید و بعــد دو ســال ایــن محصــول توانســت کل بــازار
ژاپن را تسخیر کند.
شــیمادا تصمیــم گرفــت تــا بــرای ورود ایــن محصــول بــه بــازار از روش خــاص
خــود اســتفاده کنــد کــه بــا روشهــای ســنتی بســیار فاصلــه داشــت .روزنامههــا و
مجــات ژاپنــی تــاش بســیاری کردنــد تــا داســتان او را بــرای بازاریابــی ایــن
محصــول بــهدســت آورنــد .او بــه آنهــا گفــت« :کار مــن راجــع بــه ایــن محصــول
اعتبار من را تایید کرد اما برای من ریسک بزرگی بود»
سرپرســت او از عملکــرد خــوب او در ایــن قضیــه درسهــای زیــادی گرفــت و
متوجــه شــد کــه کارمندانــی کــه انتخــاب میکننــد بــه عنــوان ســربازان خــط
مقــدم شــرکت باشــند بایــد ذهــن ایدهپــردازی داشــته باشــند .البتــه یــک نتیجــه
مثبــت دیگــر هــم بــه همــراه داشــت و آن ایــن بــود کــه روش قدیمــی معرفــی
محصــول منســوخ شــد  .در آن روش تنهــا مدیرعامــل شــرکت تعییــن میکــرد کــه
یــک جنــس چگونــه بــه فــروش برســد و او بــه تنهایــی ســایر افــراد را هدایــت
میکرد بدون اینکه حق اعمال نظری داشته باشند.
یــک درس مثبــت دیگــری کــه ایــن موضــوع بــه همــراه خــود آورد ایــن بــود که
یــک ســری ایدههــا و تجربههــا در شــرکت وجــود دارد کــه مربــوط بــه آن بخــش
و یــا قســمت شــرکت نیســت .عــدم اســتفاده از ایــن تجربههــا میتوانــد شــرکت را
سالها به عقب برگرداند.
شــیمادا در حرفــة خــود جهــش بزرگــی کــرد و بــه عنــوان مدیــر پروژههــای
شــرکت منصــوب شــد کــه یــک ســری محدودیتهایــی را بــرای او بــه همــراه
م ـیآورد .امــا هــدف او و افــرادی کــه او را دوســت داشــتند ،کمــک کردنــد تــا دو
ویژگی شخصیتی دیگر او شکوفا شود.
اولیــن آن توانایــی اســتفاده از حمایتهــای شــخصی بــود .همانطــور کــه در
فصــل  4توضیــح دادیــم شــانس خانمهــا بــرای قــرار گرفتــن در موقعیــت مدیــر
ارشــد یــک ســازمان پاییــن اســت و مــورد حمایــت هیاتمدیــره قــرار نمیگیــرد.
در حقیقــت هــر فــردی کــه توســط اعضــای هیاتمدیــره مــورد حمایــت قــرار
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میگیــرد ،مســئولیت شــخصی بــرای پیشــرفت پیــدا میکنــد زیــرا در غیــر ایــن
صورت از گردنه رقابت حذف خواهد شد.
 Neeha Khuranaرییــس بخــش آمــوزش بانــک آمریکایــی  Merrill Lynchدربــاره
مزایــای ایــن برنامــه بــرای خانمهــا در کنفرانــس ســال  2012اینگونــه توضیــح
یدهد:
م 
«ایــن نــوع برنامههــا بــرای زنــان نابغــه در نظــر گرفتــه میشــود .آنهــا

بــرای رشــد و پیشــرفت تحــت نظــر کمیتــه اجرایــی شــرکت قــرار

میگیرنــد .بــه آنهــا فضــای بیشــتری بــرای تجربــه کــردن داده

میشــود و تــاش میشــود تــا تمامــی اســتعدادهای آنهــا شــکوفا

شــود .از نظــر مــن ،موفقیــت در اطــراف گفتوگــوی بیــن افــراد شــکل
میگیرد و افراد از طریق آن وارد یک چالش خواهند شد» .

دومیــن بخــش شــخصیتی ایــن بــود کــه او ارتبــاط نزدیکــی بــا مدیــر عامــل
شــرکت پیــدا کــرد .مــا در فصــل دوم بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــم کــه مدیــران
ارشــد ســازمانها چگونــه بــا کارمنــدان و افــراد زیردســت خــود ارتبــاط برقــرار
میکننــد .در آنجــا گفتیــم کــه چطــور مدیــران شــرکت بــه صــورت قانونــی بــه
عنــوان جانشــین مدیرعامــل شــرکت بــه هیاتمدیــره معرفــی میشــوند و تیــم
مدیــران ارشــد دربــاره اینکــه چگونــه میتــوان توانایــی ایــن افــراد را توســعه داد و
دربــاره اســتراتژیهای شــرکت و آینــده بــه نقطــه نظــر مشــترک رســید بحــث و
یکنند.
گفتوگو م 
نتیج هگیری

فرضیــات ایــن فصــل ایــن بــود کــه افــراد باهــوش و بااســتعداد رهبــران آن
مجموعــه هســتند و یــا بــرای رســیدن بــه ردههــای باالیــی ســازمان تــاش
میکننــد .درســت اســت کــه ایــن همــه داســتان نیســت .افــرادی هســتند کــه
مهارتهــای خاصــی دارنــد و همانطــور کــه در فصــل شــش توضیــح دادیــم
ترجیــح میدهنــد تــا تعــادل بیــن زندگــی کاری و شــخصی خــود را حفــظ کننــد و
خودمختــاری بــه محافظـهکاری بــرای موفقیــت ترجیــح میدهنــد و دوســت دارنــد
کــه بــه عنــوان یــک کارفرمــا در محیطهــای کوچــک مشــغول فعالیــت شــوند.
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طبــق تحقیقاتــی کــه از بــازار کار صــورت گرفتــه هــر ســاله 10درصــد بــه تعــداد
ایــن افــراد اضافــه میشــود .تعــدادی از افــراد خوشــحال میشــوند کــه بــه همــراه
همسرشــان شــغل معمولــی داشــته باشــند و در عــوض آن بتواننــد از پــس
مســئولیتهای خانــواده و بچههــای خــود برآینــد .البتــه نیروهــای مهــار دیگــری
هــم وجــود دارد کــه میخواهنــد در مهــارت خــود پیشــرفت کننــد و عالقـهای بــه
مدیــر شــدن ندارنــد .برخــی از شــرکتها ترجیــح میدهنــد کــه ایــن افــراد را از
ســایر کارمنــدان شــرکت جــدا کننــد و اجــازه دهنــد تــا در تخصــص خــود پیشــرفت
کننــد و افــرادی هــم کــه ســوادی مدیــر شــدن دارنــد را در یــک فضــای دیگــر
پرورش دهند.
1
همانطــور کــه  Marielle de Mackerرییــس بخــش منابــع انســانی راندســتاد
راجع به این موضوع میگوید:
«مــن فکــر میکنــم کــه مــا نیــاز داریــم مهارتهــای تخصصــی افــراد

بااســتعداد را پــرورش دهیــم .معمــوال زمانــی کــه مــردم درباره اســتعداد
حــرف میزننــد  -کــه شــامل خــود مــن هــم میشــود -بــه اســتعداد

رهبــری فکــر میکننــد .امــا همــه مــا میدانیــم آن چیــزی کــه بســیار

اهمیــت دارد کارشناســان خبــره در ســازمان اســت .کارشــناسهای

بااســتعدادی کــه دانــش و تجربــه کافــی دربــاره محصــول ،بــازار،

تکنولــوژی و نحــوه عملیــات اجرایــی شــرکت داشــته باشــند .همــه مــا

اطــاع داریــم کــه ایدههــای اساســی شــرکت از طریــق مدیرعامــل

نابغــه شــرکت ارائــه میشــود .ایــن امــر بایــد بــا ســاختار اســتعدادیابی
شرکت مطابقت پیدا کند».

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه افــرادی هســتند کــه بــا توجــه بــه اســتعداد باالیــی که
دارنــد ،تشــنه رســیدن بــه جایــگاه مدیریــت ارشــد ســازمان هســتند کــه معمــوال
زندگــی شــخصی آنهــا کامــا تحــت تاثیــر ایــن موضــوع قــرار میگیــرد .بــرای آنهــا
اعتمــاد بــه نفــس ،ایجــاد فرصــت و ســاختن شــبکه پشــتیبانی در شــرکت بــرای
رســیدن بــه موفقیتهــای شــخصی و ســازمانی بیشــترین اهمیــت را در زندگــی
دارد .آنهــا آرزو دارنــد تــا بــه باالتریــن مقــام دســت پیــدا کننــد .حــال میتوانــد ایــن
1. Randstad
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موضــوع راجــع بــه مهارتهــای تخصــص باشــد و یــا در درون ســازمانی کــه در آن
فعالیــت دارنــد .در فصــل  4بحــث کردیــم کــه بهتریــن کارفرمایــان افــرادی هســتند
کــه بیشــترین شــفافیت را در مذاکــره بــا کارمنــدان بااســتعداد خــود جهــت
برنامههای توسعة کاری خود دارند.

فصلهشتم

برنامهریزی
برای آینده
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«مــن فکــر میکنــم کــه همــه مــا نیــاز داریــم تــا بازنگــری اساســی بــه

برنامههــای اســتعدادیابی انجــام دهیــم ....مــا ایــن شــانس را داریــم کــه

نــگاه جدیــدی بــه ایــن موضــوع داشــته باشــیم .زیــرا کارمنــدان،
سازمان و حتی سهامداران این را از ما انتظار دارند».

Indra Nooyi

رییس و مدیرعامل شرکت پپسی

تحقیقــات ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه ســازمانها چگونــه بــه بحــث
مدیریــت اســتعدادهای داخــل شــرکت نــگاه میکننــد و نشــان میدهــد کــه آیــا
رویکــرد آن تاثیرگــذار و مناســب شــرایط محیطــی کس ـبوکار هســت یــا نــه؟ در
حقیقــت ایــن تحقیقــات بــه اینکــه هــر فــرد بــه عنــوان یــک نیــروی نخبــه چــه
انتظاراتــی دارد و شــرکت چگونــه بایــد بــه آن پاســخ بدهــد میپــردازد .هــدف
نهایــی کــه فصــل آخــر کتــاب قــرار اســت بــه آن پــردازد ایــن اســت کــه چــه
اتفاقاتــی درون شــرکت میافتــد و چگونــه میتوانیــم یــک برنامــه اســتعدادیابی را
تا آنجا که امکان دارد به موفقیت برسانیم؟
بازنده و جنگنده در جنگ بایکدیگر

ایــده اصلــی ایــن کتــاب از پیشبینیهایــی کــه 15ســال پیــش موســس
مکینســی انجــام داده بــود ،میآیــد .زمانــی کــه بیشــتر شــرکتها در فضــای
روتیــن خــود گیــر کــرده بودنــد و در یــک جنــگ پرهزینــه بــرای اســتخدام افــراد
بااســتعداد قــرار داشــتند .افــرادی کــه تواناییهــای ذاتــی ،مهارتهــا  ،دانــش،
تجربــه ،هــوش ،تمرکــز و شــخصیت فراگیرشــان ،آنهــا را بــرای هــر ســازمانی بــه
عنوان یک عنصر ضروری معرفی میکرد.
پیشبینیهــای مکینســی در آن تحقیــق کامــا درســت از آب درآمــد .بــاال
بــودن نــرخ بــیکاری در میــان افــراد فارغالتحصیــل باعــث میشــود تــا انتخــاب
گزینه درست که آنها انتظار دارند استخدام کنند سخت شود.
همانطــور کــه در فصــل یــک بــه آن اشــاره شــد ،دالیــل ایــن افزایــش انتظــارات
ایــن اســت کــه کارفرمایــان میخواهنــد افــرادی را اســتخدام کننــد تــا فاصلــه آنهــا
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را بــا تکنولــوژی کــم کنــد و در مقابلــه بــا فضاهــای نامطمئــن ،ایجــاد فضــای
همــکاری در محیــط کار (اغلــب اوقــات در محدودیتهــای بینالمللــی) و توانایــی
مدیریت تیمهای مختلف را داشته باشد.
الگــوی جمعیتــی هــر منطقــ ه باعــث ایجــاد تغییــرات ماهــوی در بــازار کار
میشــود .برخــی از کشــورها نیــروی کار ماهــر دارنــد ،در حالــی کــه در برخــی از
کشــورها تناســب بیــن نیــروی کار جــوان و کارگــران غیــر ماهــر افزایــش مییابــد.
معمــوال برنامهریــزان اصلــی یــک کشــور دربــاره انعطــاف ایــن نمــودار و تصویرســازی
کــه ایــن تغییــرات بــه وجــود مـیآورد ،فعالیــت دارنــد و ســران هــر کشــوری موظف
اســت کــه بــرای آینــده آن ســرزمین توجــه کافــی بــه نمــودار جمعیتــی و مهارتــی
داشته باشند.
باالرفتــن نــرخ بــیکاری در میــان نیــروی کار جــوان در کشــورهای اروپایــی
نشــاندهنده ایــن اســت کــه آنهــا شــروع بــه کار خــود را بــا تاخیــر انجــام دادهانــد.
قســمتی از ایــن مشــکل بــه سیســتم آموزشــی کشــورها برمیگــردد کــه در تجهیــز
ایــن نیروهــا بــه ترکیبــی از دانــش و مهارتهایــی کــه یــک کارفرمــا بــه آن نیــاز
دارد ،موفــق نیســتند .در همیــن زمــان ،خیلــی از کارفرمــا حوصلــه آمــوزش و انتقــال
تجربــه را بــه افــراد تــازه کاری کــه از دانشــگاه فارغالتحصیــل شــدهاند را ندارنــد و
بهخاطــر همیــن انتقــال آنهــا بــه بــازار کار معمــوال بــا مقاومتهایــی از ســمت
یشود.
کارفرمایان روب هرو م 
یکــی از اثــرات جهانــی شــدن ،حرکــت جهانــی نیــروی کار و چرخــش آنهــا بیــن
کشــورهای مــورد نیــاز اســت و آنهــا بــه راحتــی میتواننــد انتخــاب کننــد کــه کجــا
کار کنند و چه کسی بیشترین انتظار را از آنها داشته باشد؟
یکــی از بزرگتریــن مشــکالت کارفرمایــان ایــن اســت کــه تغییــر رویکــرد میــان
کار و کارکنــان شــرکت تشــدید میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،کارمندانــی کــه دســت
بــه مهاجــرت میزننــد ،معمــوال انتظــار دارنــد تــا تعــادل بهتــری را بیــن محیــط کار
و زندگــی شــخصی خــود برقــرار کننــد و میخواهنــد بــا شــرکتی کار کننــد کــه
ایــن ارزش در آن وجــود داشــته باشــد .البتــه نســل جدیــد افــراد بااســتعداد انگیــزه
و اشــتیاقی بــرای مانــدن پیــش یــک کارفرمــا بــرای طوالنــی مــدت را ندارنــد .حتــی
اگر از لحاظ مالی و جایگاه شغلی پیشنهادات خوبی شود.
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نیتهای خوب ،فرآیندهای غیرمفید

آن چیــزی کــه بــرای نیروهــای بااســتعداد در یــک کس ـبوکار موفــق اهمیــت
دارد ایــن اســت کــه شــرکتهای بــزرگ ســاختاری بــرای هدایــت و مدیریــت ایــن
افراد داشته باشند.
تحقیقــات خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده کــه نشــان میدهــد هنــوز
بســیاری از شــرکتها بــا اســتراتژیهایی کــه خودشــان بــرای نیروهــای بااســتعداد
در سیســتم تعییــن کردهانــد در حــال مبــارزه هســتند و متوجــه نیســتند کــه ایــن
رویکــرد آنهــا تضمینــی بــرای حضــور مدیــران و متخصیصیــن شــرکت بــرای
وضعیت فعلی و آینده نخواهد داد.
بــا وجــود نیتهــای مثبــت ،خیلــی از شــرکتها هســتند کــه بــا شــکوفایی
برخــی اســتعدادها در حــال مبــارزه هســتند .معمــوال برنامههایــی کــه راجــع بــه
اســتعدادهای سیســتم صــورت میگیــرد خــارج از اســتراتژیهای کسـبوکار اســت
و مــا بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه بخــش منابــع انســانی در وظایــف اداری بهتــر
از انجــام کارهــای اســتراتژی در جهــت حمایــت از اولویتهــای کس ـبوکار اســت.
یکــی از بزرگتریــن چالشهــای بیشــتر شــرکتها ایــن اســت کــه مفاهیــم
مرتبــط بــا پتانســیل افــراد و عملیــات اجرایــی در میــان تغییــر ســریع کس ـبوکار
فرمولــه شــود .مســئوالن اجرایــی شــرکت موظــف هســتند تــا هــر چــه ســریعتر
جاهایــی کــه نیــاز بــه افــراد بــا اســتعداد دارد را ســریع پــر کننــد .همچنیــن در همه
ســازمانها بایــد اســتراتژی کــه توســط معیارهــای اندازهگیــری کنتــرل میشــود،
وجــود داشــته باشــد تــا ظرفیتهــای الزم را بــرای موفقیــت شــرکت در برنامههــای
بلنــد مــدت ایجــاد کنــد .شــرکتها بایــد ظرفیــت کشــیده شــدن بــه ســمت آینــده
را داشــته باشــند و افــرادی کــه کار آنهــا حمایــت کــردن از مدیــران و کارکنــان
بخــش منابــع انســانی اســت نیــاز دارنــد کــه مهارتهــای آنهــا در برنامههــای
اســتراتژیک تقویــت کننــد و در زمینــه منابــع انســانی و پیادهســازی برنامههــای
اســتعدادیابی بهروزتــر شــوند .حتــی در زمانهایــی کــه تغییراتــی در اهــداف
شرکت ایجاد میشود یا محیط اطراف کسبوکار تغییر پیدا میکند.
ســه راه اصلــی بــرای شــرکتها وجــود دارد تــا ظرفیــت خــود را در زمینــه
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اســتعداد پــر کننــد :خریــد آنهــا ،قــرض گرفتــن ایــن افــراد بــه صــورت موقــت از
طریــق قراردادهــای مشــاوره و یــا پــرورش ایــن افــراد از طریــق آمــوزش و توســعه
تواناییهــای کارمنــدان فعلــی شــرکت .البتــه آنهــا میتواننــد بــرای دسترســی
بهتــر بــه ایــن افــراد جســتجوی گســتردهتری را انجــام دهنــد کــه در فصــل  6بــه
آن اشاره شد.
بیشــتر شــرکتهای بــزرگ بــه فکــر توســعه توانایــی نیروهــای موجــود هســتند.
آنهــا تمایــل دارنــد تــا ظرفیــت قابــل اعتمــادی را از ایــن نیروهــا ایجــاد کننــد تــا
جایگاههــای حســاس داخــل شــرکت را بــه آنهــا واگــذار کننــد .البتــه ایــن جایگاههــا
فقــط مدیــر ارشــد ســازمان و یــا رییــس هیاتمدیــره نیســت بلکــه تخصصهــای
زیــادی وجــود دارد کــه باعــث رشــد و پیشــرفت مجموعــه میشــود .داشــتن ایــن
رویکــرد باعــث همبســتگی برنامههــای بخــش منابــع انســانی میشــود کــه نتیجــه
آن موفقیــت در برنامههــای اســتعدادیابی شــرکت خواهــد بــود .هــر چنــد کــه
ضعفهــای بالقــوهای وجــود دارد .ایجــاد یــک رویــة مشــخص اســتعدادیابی در
ســاختار شــرکت باعــث میشــود تــا شــرکتها بــه راحتــی متوجــه شــوند کــه
اســتعداد نیروهــای بالقــوه شــرکت کجــا فعــال میشــود و چــه زمانــی در همــان
حالــت گذشــته باقــی میمانــد و کجاهــا کامــا مســدود میشــود .بــرای شــروع
ایــن نــگاه میتوانــد کمــک کننــده باشــد امــا قطعــا ادامــه دادن آن بــه ســود
شــرکت نخواهــد بــود زیــرا ایــن نــوع نــگاه باعــث تقویــت حــس مالکیــت و کنتــرل
بــر روی اســتعدادهای شــرکت میشــود و حتــی ممکــن اســت یــک نــگاه مکانیکــی
به افراد بااستعداد ایجاد شود و آنها هم همچون کاال تعریف شوند.
معمــوال افــراد برجســته در شــکلها و اندازههــای متفاوتــی نمایــان میشــود و
شــرکتها اگــر تمایــل دارنــد کــه آنهــا را حفــظ کننــد بایــد نــگاه مشــخص و
شــخصیتری بــه ایــن افــراد داشــته باشــد .آنهــا دیگــر نمیتواننــد محــل کار و
چگونگــی آن را بــه ایــن افــراد دیکتــه کننــد .افــراد بســیار توانــا معمــوال برنامــه خود
را بــرای توســعه تواناییهایشــان دارنــد و ایــن روزهــا بــا شــروع پدیــده جهانــی
شــدن در هــر جــای ایــن کــره خاکــی میتواننــد حضــور داشــته باشــند و
تواناییهــای خــود را گســترش دهنــد .عــاوه بــر اینهــا ،اســتخدامکنندگان
میتوانند با فشار دادن چند کلیک این افراد را پیدا کنند.
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تکنولوژیهــای جدیــد دریچــه تــازهای بــرای کارآفرینهــای باهــوش در نســل
جدیــد ایجــاد کــرده اســت .همچنیــن تکنولــوژی ایــن امــکان را بــه افــراد نابغــه
میدهد که هر جا و مکانی که میخواهند برای کارکردن انتخاب کنند.
ایــن نکتــه بســیار حیاتــی اســت کــه شــرکتها و نیروهایشــان بــا یکدیگــر
دربــاره آنچــه کــه میخواهنــد و نیــاز دارنــد صــادق باشــند .دیگــر نمیتــوان از واژه
خریــد و فــروش بــرای اســتفاده از نبــوغ افــراد خــاص اســتفاده کــرد ،بلکــه در حــال
حاضــر هــر دو طــرف بــه عنــوان یــک طــرف معاملــه شــناخته میشــوند کــه بــرای
کسب سودهای مختلف با همدیگر معامله میکنند.
روشــی کــه در مدیریــت اســتعدادها اســتفاده میشــود ،منجــر بــه ایجــاد یــک
نــوع زندگــی خاصــی خواهــد شــد کــه منابــع شــرکت را میبلعــد و بــه جــای آن
بروکراسـیهای غیــر ضــرور را ایجــاد خواهــد کــرد .در حقیقت ســاختار اســتعدادیابی
از شــرایط محیطــی رقابــت خارجــی جــدا شــده زیــرا آنهــا بیشــتر بــه چگونگــی
فعالیت میپردازند و درباره چرایی آن سوالی نمیپرسند.
معمــوال مدیــران ارشــد شــرکتها مســئولیت مدیریــت اســتعدادهای درون
جدول  8.1ایجاد هماهنگی بین استراتژیهای توسعه و استعدادیابی شرکت
کم
زیاد

سرعت تغییر
کم

زیاد

میزان ابهام
خرید
استخدام کردن افراد ماهر که
جایگاههای خالی که در شرکت
براساس برنامههای توسعه
ایجاد شده است را پر کند.

قرض کردن
استفاده از استعدادهای
موقت برای چابکی سیستم و
پاسخگویی مناسب به تغییر
سریع شرایط بازار

ایجاد کردن
برنامههای بلند مدت درباره
افراد استخدام شده تا بتوان
از تواناییهای آنها برای پیشبرد
اهداف شرکت استفاده کرد
و همچنین این نیروها احتمال
ماندگاری شان بیشتر است

گسترش دادن
استفاده از افراد کارآفرین و
تک رو در سیستم برای ایجاد
اکو سیستم تولید نیروهای
بااستعداد در داخل شرکت

منبعMarion Devine and Michal Syrett, 2013 :
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سیســتم را بــه بخــش منابــع انســانی واگــذار میکننــد زیــرا برنامههــا و عملیــات
اجرایــی بســیار ســنگینی دارد .در اغلــب مــوارد ،افــراد نابغــه شــرکت در جایــگاه
مدیر ارشد شرکت ظاهر نمیشوند.
در رویکــرد ســنتی ،مدیریــت نابغههــا در درون فعالیتهــای شــرکت صــورت
میگرفــت کــه روش منطقــی بــه نظــر میآیــد و تعریــف اســتعداد و توانایــی بالقــوه
شــفاف و آشــکار اســت و بــا اهــداف برنامههــای شــرکت همخوانــی دارد .امــا
مشــخص اســت کــه شــرایط غیــر قابــل پیشبینــی امــروزه نیــاز دارد تــا شــرکتها
راجع به این مسائل رویکرد انعطافپذیر و مسئولیت پذیرتر داشته باشند.
در شــکل  8/1نشــان میدهــد کــه شــرکتها چگونــه بایــد بــر روی ایجــاد
کــردن ،خریــدن ،قــرض گرفتــن نیازهــای خــود بــه نیــروی کار مهــار در برنامههــای
آتی تمرکز کنند.
سرعت تغییر کم ،سطح ابهام پایین

در ایــن حالــت ،شــرایط محیطــی کسـبوکار تقریبــا در حالــت ثابتــی قــرار دارد
و آینــده فعالیتهــای شــرکت بــه انــدازهای قابــل پیشبینــی اســت کــه بتــوان
برنامههــای کوتــاه و میانمــدت را پیریــزی کــرد .شــرکتها میتواننــد
نیازســنجی دقیقــی از انتظــارات کارمنــدان بــرای رســیدن بــه اهــداف شــرکت انجــام
دهنــد .سیســتم ســنتی مدیریــت بــه منظــور ایجــاد ترکیبــی از دانــش و تجربــه در
میان کارکنان موجود برنامهریزی میکند.

سرعت تغییر باال ،سطح ابهام پایین

در ایــن حالــت ،ســرعت تغییــرات محیطــی کســبوکار بــاال اســت امــا نــگاه
شــفافی نســبت بــه آینــده وجــود دارد .برنامههــای بلندمــدت یادگیــری و توســعه
تواناییهــا بــه بــروز شــدن شــرکت کمــک میکنــد امــا در برخــی از مهارتهــای
اصلی شرکت نیاز دارد تا نیروی کار مهار را استخدام کند.

سرعت تغییر باال ،سطح ابهام باال

در ایــن شــرایط ،پایــه و اساســی بــرای پیشبینــی آینــده وجــود نــدارد و
اولویتهــای شــرکت پاســخگویی بــه شــرایطی کــه غیــر قابــل پیشبینــی اســت
قــرار میگیــرد .قــرض گرفتــن نیــروی کار مهــار بــه صــورت موقــت یکــی از راههایــی
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اســت کــه شــرکتها در ایــن شــرایط اســتفاده میکننــد تــا بتواننــد تنظیــم
مجــددی بــر روی ظرفیتهــای خــود داشــته باشــند تــا تــوان اســتفاده از
فرصتهــای جدیــد را بــهدســت آورنــد .همچنیــن حضــور ایــن افــراد شــرکت را بــه
حــدی از توانایــی میرســاند کــه آنهــا را از برنامههــای بلنــد مــدت دربــاره نیروهــای
فعــال در شــرکت بینیــاز میکنــد زیــرا برنامههــای آموزشــی آنهــا بایــد بــر اســاس
نیازهایــی کــه بهوجــود میآیــد چیــده شــود و تشــخیص ایــن نیــاز هــا در ایــن
شرایط بسیار سخت است.

سرعت تغییر پایین ،سطح ابهام باال

در ایــن حالــت تاکیــد بــر روی ســناریو و برنامهریــزی احتمالــی بــرای آینــده
اســت .اولویــت ایــن اســت کــه گزینههــای پیــشرو را افزایــش دهیــم و یکــی از
آنهــا بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی کسـبوکار انتخــاب نماییــم .از طریــق افزایــش
دسترســی شــرکت بــه نیروهــای نابغــه ،ســازمان میتوانــد از محدودیتهــای
فکــری و بروکراســی عبــور کنــد و نــگاه و ایدههــای جدیــدی را از متفکــران خــاق
بهدست میآورد.

تعیین اولویتهای جدید

یــک نــوع نــگاه در میــان مدیــران ارشــد ســازمانها رواج دارد کــه برنامــه
اســتعدادیابی بایــد بــه صــورت اســتراتژی و کلــی باشــد و کمتــر بــه جزئیــات و
مســائل ریــز توجــه گــردد .زمانــی کــه دربــاره چالــش «آنهــا را در شــب بیــدار
نگهــدار» بــرای جمــعآوری اطالعــات ایــن کتــاب از شــرکتکنندگان در تحقیــق
پرســیده شــد .جوابهــای متفاوتــی ارائــه شــد کــه آن را میتــوان بــه  4بخــش
تقسیم کرد.
یکــی از بزرگتریــن نگرانیهــا دربــاره ایــن بــود کــه چگونــه میتــوان برنامــه
اســتعدادیابی شــرکت را بــا برنامههــای اســتراتژیک همتــراز کــرد و بــه نیازهــای
فوری شرکت پاسخ داد .سه نگرانی دیگر درباره موارد زیر بود:
چطــور میتــوان تعریــف دوبــارهای دربــاره اســتعداد و پتانســیلهای بالقــوه در
اولویتهــای اســتراتژیک شــرکت انجــام داد؛ چگونــه میتــوان تاثیــر افــراد نابغــه را
در برنامههــای شــرکت افزایــش داد؛ چگونــه میتــوان روحیــه همــکاری را درشــرکت
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ایجــاد کــرد در حالــی کــه گروههــای متفاوتــی از نابغههــا در حــال رشــد و پیشــرفت
در سیستم هستند.
همترازی

در ایــن کتــاب ســازمانها و رهبــران آنهــا درحــال تقابــل بــا نحــوه برنامهریــزی
بــرای اســتعدادیابی معرفــی شــدند .کــه ایــن برنامههــا بایــد بــا تغییــرات ســریع
محیط شرکت همخوانی داشته باشد.
همانطــور کــه در فصــل دوم شــرکت  Unileverرا بــه عنــوان نمونــه گفتیــم،
عامــل اصلــی موفقیــت در بازارهــای جهانــی بســتگی بــه اســتفاده از فرصتهــا و
حضــور در میــان رقبــای جدیــد دارد .شــرکت بایــد برنامههــای توســعه خــود را
پیریزی کند و در فعالیتهای جدید به سرعت رشد کند.
مــواردی کــه در بــاال ذکــر شــد بــه ایــن معنــی اســت کــه برنامــه شــرکتها
بایــد در بــازه زمانــی کوتاهــی طراحــی شــود و آنهــا بایــد انعطــاف بیشــتری در
برنامهریــزی از خــود نشــان دهنــد و از ســناریو و برنامههــای احتمالــی کــه شــرکت
در تغییــرات ناگهانــی اتفــاق میافتــد اســتفاده کنــد .آنهــا نمیتواننــد فاصلــه
طوالنــی بیــن تدویــن اســتراتژی و پیادهســازی آن قــرار دهنــد و همچنیــن مدیرانــی
باید حضور داشته باشند تا هر نوع تغییری را مدیریت کنند.
تحقیقــات و مصاحبههایــی کــه بــرای جمــعآوری اطالعــات در ایــن کتــاب
انجام شده نشان میدهد که سازمانها به موارد زیر نیاز دارند:
اطمینــان از اینکــه برنامــه اســتعدادیابی آنهــا فاصلــه هدفهــای توســعه را پــر
میکند و آنها توانایی پر کردن جایگاههای جدید را دارند
ایجــاد یــک فضایــی بــرای حضــور ملیتهــای مختلــف در برنامــه اســتعدادیابی
شــرکت و اطمینــان از اینکــه تنهــا چنــد ملیــت خــاص در ایــن برنامــه غالــب
نیستند.
امــکان نشــان دادن عکسالعمــل ســریع در فعالیتهــای شــرکت بــه منظــور
توســعه و یــا حضــور در بازارهــای نوظهــور -بــرای مثــال اطمینــان از اینکــه
مدیــر منطق ـهای ایــن بازارهــا اســتعداد کافــی را دارد و برنامههــای کاری آنهــا
با نیازهای بازار همخوانی دارد.
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پرکــردن فاصلــه مهارتــی بیــن نیروهــا و اصــاح یادگیــری و برنامههــای توســعه
شــرکت در زمانــی کــه اهــداف و نیازهــای کس ـبوکار تغییــر پیــدا میکنــد و
ظرفیتهای جدیدی به استراتژی شرکت اضافه میشود.
هماهنگــی بــا برنامههــای اســتراتژیک شــرکت -تیــم مدیــران ارشــد و مدیرعامل
شــرکت نیــاز دارنــد تــا همکاریهــای بیشــتری بــا بخــش منابــع انســانی داشــته
باشند تا از سیستم مدیریت استعدادها و نیازهای شرکت مطمئن شوند.

تعریف دوباره «استعداد»

همانطــور کــه در فصلهــای قبــل از شــرکتهای بزرگــی همچــون
 Olam International , Mars, Santander UKو  Randstadمثالهایــی را آوردیــم،
موضــوع اصلــی آنهــا ایــن اســت کــه « اســتعداد یــا پتانســیلهای بالقــوه» چــه
مشخصاتی دارد و اینکه آیا با اولویتهای شرکت همخوانی دارد یا نه؟
بســیاری از شــرکتها تعریفهایــی راجــع بــه عملیــات اجرایــی و ارزیابــی
دوبــاره دربــاره ترکیــب مهارتهــای مدیرعامــل و تخصصهــای یــک کارشــناس
انجام دادهاند .آنها نیاز دارند به:
تشــخیص یــک مدیــر برجســته از مدیــر خــوب و اطمینــان از اینکــه
استراتژیهای استعدادیابی بر روی برنامهاینده شرکت تمرکز دارد
تعریــف مناســب از پتانســیل و اســتعدادهای مــورد نیــاز کــه منطبــق بــا
برنامههــای شــرکت باشــد .همانطــور کــه نشــاندهندة ارزشهــا و تغییــرات
در استراتژی و ساختار شرکت است.
فاصلــه گرفتــن از حرکتهــای هماهنــگ رهبــری سیســتم بــه منظــور داشــتن
اســتعدادهای مختلــف در درون سیســتم .البتــه نــه فقــط دربــاره فرهنــگ،
توجــه ،جنســیت و ســن ،بلکــه دربــاره فکــر و تمرکــز و تجربــه آن فــرد هــم
باشد.
جــذب کارمنــدان دیجیتالــی باهــوش کــه ایــده و نــوآوری بــه همــراه دارنــد و
ایجاد محیطی در داخل سازمان که آنها بتوانند رشد کنند.
ایجــاد نســبت مناســب از داخــل و خــارج انتصابهایــی کــه در شــرکت انجــام
میشود.
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برخــی از شــرکتها اولویــت خــود تزریــق خــون جدیــد در تیــم مدیــران ارشــد
قــرار میدهنــد و برخــی دیگــر حفــظ و نگهــداری ارزشهــا و رفتارهــای درون
سازمانی به عنوان اولویت شناخته میشود.
فهمیــدن نیازهــای شــخصی هــر فــرد کــه بــه نیروهــای نابغــه کمــک میکنــد
تــا تواناییهــای خــود را در باالتریــن حالــت ممکــن توســعه دهــد و صفــات
اصلــی آنهــا همچــون توانایــی یادگیــری ،خودآگاهــی ،انعطافپذیــری و
سازگاری در حال توسعه باشد.

توسعه استعدادها

اولویــت شــرکتها ایــن اســت کــه دســتهای از افــراد باپتانســیل را در اختیــار
داشــته باشــند کــه در مــکان مناســب و بــا تجربــه و مهــارت درســت بــه کمــک
برنامههای شرکت بیاید .سازمانها نیاز دارند به:
نگهــداری کارکنــان جــوان بــا اســتعداد در طوالنیمــدت تــا شــرکت بتوانــد از
آنهــا بابــت اهــداف خــود بهــره کافــی را ببــرد -.در ایــن حالــت نگرانــی اصلــی
بــر روی مدیریــت انتظــارات ایــن افــراد و اجتنــاب از شــتاب بیــش از انــدازه در
حرفه خود که بتوانند در مهارتشان رشد یابند.
ارتقاء زنان در سمتهای مدیریتی و تیم مدیران ارشد شرکت
افزایــش مدیــران و متخصصانــی کــه میتواننــد مدلهــای جدیــدی از
کسـبوکار را اجــرا کننــد و در جایگاههــای مختلــف شــرکت امــکان فعالیــت را
دارند.
ســرعت بخشــیدن در توســعه و پیشــرفت حرفـهای برخــی از کارکنــان .مخصوصا
زمانــی کــه شــرکت بــه پــر کــردن برخــی مهارتهــا در سیســتم نیــاز دارد و یــا
توسعه استعدادهای مختلف مخصوصا افرادی که حضور کمتری دارند.
شناســایی بــه موقــع افــراد بااســتعداد در ســنین پاییــن تــا آنهــا بتواننــد فرصــت
توسعه استعداد و کسب تجربه را داشته باشند.
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ایجاد فرهنگ شناخت ،جذب و توسعه استعداد

مــا در ایــن کتــاب بــه دنبــال ســاختن ایــن واقعیــت بیــن مدیــران شــرکتها
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بودیــم کــه داشــتن نیروهــای بااســتعداد از حالــت «داشــتن آن خــوب اســت» بــه
یــک واقعیــت اصلــی در شــرکتها تبدیــل شــود .در عــوض ،برخــی معتقدنــد کــه
داشــتن یــک فرهنــگ درســت و مناســب بهتــر از برنامهریــزی بــرای اســتعدادیابی
در بــازار کار اســت .بــه طــور کلــی ،شــرکتها تمایــل بــه ایجــاد فرهنگــی دارنــد کــه
مشخصات زیر را دارا باشد:
بهدســت آوردن بهتریــن افــراد و تقویــت آنهــا بــرای ریســک پذیــری و حمایــت
از آنهــا بــرای توســعه تواناییهــا بــه انــدازهای کــه بتواننــد از تمامــی
ظرفیتهایشان استفاده کنند.
اطمینان از اینکه کارفرما قدرت انتخاب در بین نیروهای نابغه دارد.
ایجــاد درک متقابــل مخصوصــا در زمانهایــی کــه ارزشهــای فرهنگــی ســازمان
به صورت پیوسته اعمال میشود
نابالــغ مانــدن و انعطافپذیــر در طــول مراحــل تغییــر هماننــد رشــد ســریع
کسب وکار
تشویق مدیر ارشد برای پرورش استعدادهای فردی
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دیدگا ههای فردی

معمــوال شــرکتها میداننــد کــه چــه مــواردی را از کارمندانشــان انتظــار
دارنــد امــا آیــا اســتعدادهای آنهــا بــا ایــن انتظــارات همتــراز اســت؟ چــه مــواردی را
آنهــا از ایــن تخصــص نیــاز دارنــد و اینکــه آیــا تجربــه مدیریــت اســتعدادهای فعــال
در محیط کار را دارند؟
آن چیــزی کــه مشــخص اســت ایــن نــوع از افــرادی کــه انتظــارات باالیــی دارنــد
موارد زیر را در نظر دارند:
داشتن احساس ارزشمندی و احترام
حقوق پرداختی قابل رقابت
رشد سریع کاری
احساس موفقیت
کار چالش برانگیز و هیجانی
آزادی و خودمختاری

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

هدنیآ یارب یزیر همانرب 263

ــ

تعادل بین محیط کار و زندگی شخصی
عــاوه براینهــا ،انتظــارات و توجههــای سیســتم ســنتی مدیریــت اســتعدادها
اجازه چنین اختیاراتی را نمیدهد.
افــراد نابغــه ســازمان هماننــد تکههــای کیــک نیســتند کــه بتــوان آن را از روی
هــوس در بخشهــای مختلــف ســازمان حرکــت داد .آنهــا بلندپــرواز ،مصــر و اغلــب
اوقــات عجــول و بــا تحمــل پاییــن ،سلســه مراتبــی و باسیاســت هســتند .آنهــا
ارزشهــا را میداننــد و مشــتاق هســتند کــه در شــغل و شــرکت پیشــرفت داشــته
باشــند تــا بــه آنچــه کــه میخواهنــد برســند .آنهــا فرصتــی میخواهنــد تــا
اســتعدادهای خــود را توســعه دهنــد امــا آنهــا حاضــر بــه انجــام بــازی دربــاره
استعدادهایشان نیستند .دالیل این امر در زیر آمده است:
آنهــا رویکــرد شــخصی خــود را نســبت بــه برنامههــای توســعه مهارتهــای
خــود دارنــد -آنهــا بــاور دارنــد کــه مالــک اســتعداد خــود هســتند .بــه خاطــر
همین مدیریت این امر را به عهده خود میدانند نه فرد دیگری
آنهــا تمایــل چندانــی بــرای همکاریهــای بلنــد مــدت ندارنــد  -در حقیقــت
آنهــا از فرصتهــای ســایر کارفرمایــان آگاه هســتند و برخــی از آنهــا عالقــه
دارنــد کــه بــرای خــود یــا ســازمانهای خیریــه و یــا ســازمانهای غیرانتفاعــی
فعالیت کنند.
برخــی از آنهــا تمایلــی بــه قــرار گرفتــن در دســته افــراد بااســتعداد شــرکت
ندارند و از واژه «نابغه» ناراحت میشوند
آنهــا بیشــتر در زمینــه زندگــی و فلســفه حضــور در ایــن دنیــا فکــر میکننــد و
بیشــتر از گذشــته مشــتاق هســتند کــه کار انجــام دهنــد و بــر روی تغییراتــی
کــه در زمینــه حرفــه آنهــا صــورت گرفتــه آشــنا شــوند و کمتــر بــه خانــواده و
تعهدات مربوط به آن فکر میکنند.
آنهــا درجـهای از شــک و تردیــد را دارنــد و حتــی برخــی اوقــات بدبینــی دربــاره
اینکه آیا شرکت بر روی ارزشهای پیشبینی شده پایبند هستند یا نه؟
کــم پیــش میآیــد کــه وفــاداری خــود را بــه شــرکت نشــان دهنــد  -ایــن
وفاداری باید به دست آید نه اینکه از اول حضور داشته باشد.
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استعدادی در زمینه مسائل استراتژیک ندارند

بــه طــور کلــی ،تحقیقــات ایــن کتــاب نشــان میدهــد کــه عــدم هماهنگــی بیــن
نگــرش و انتظــارات شــرکتها و اســتعدادهای فــردی کارکنــان وجــود دارد .اســتراتژی
بســیاری از شــرکتها بــا اســتعدادهایی کــه نیــاز دارنــد منطبــق شــده اســت .البتــه
این امر مشکالتی را ایجاد میکند که در زیر به آن اشاره شده است:
شــرکتهای بینالمللــی تاکیــد زیــادی دارنــد کــه بــه ســرعت اســتعدادها را شناســایی
کننــد و برنامههــای کاری بلنــد مدتــی را بــه صــورت فــردی بــرای افــراد نابغــه بریزنــد
که اغلب آنها صبر و تمایلی به همکاری بلند مدت به یک مجموعه را ندارند.
عــدم تطابــق بیــن خواســته و نیازهــای مربــوط بــه نــوآوری و آفرینندگــی فــردی
هماننــد کارآفرینهــا و تکروهــای سیســتم .آنهــا بــه شــرکت کمــک میکننــد
تا بهروز بماند و از یک محیط کسبوکار بیثمر فاصله داشته باشد.
بــه دالیــل شــخصی و ارتباطــی ،برخــی از ایــن نابغــه تمایــل دارنــد تــا در زمانــی
که شرکت به آنها نیاز دارد به دنبال شرکتهای دیگر بروند.
زنــان نابغــه معمــوال در پشــت برخــی افــراد قــرار میگیرنــد و یــا بــرای اینکــه
همکاریهــا در شــرکت دربــاره حضــور زنــان غیرقابــل انعطــاف اســت .آنهــا
مجبــور میشــوند کــه شــرکت را تــرک کننــد .بنابرایــن تنــوع جنســیتی کــه
شرکت در تیم مدیران ارشد نیاز دارد تحقق پیدا نمیکند.
تمرکــز بــر روی برنامــه جانشــینی کــه درآن «اســتعداد بــرای قرارگرفتــن در
باالتریــن رتبــه شــرکت» بــه عنــوان هــدف تعییــن میشــود .آنهــا در طــول ایــن
پــروژه بــر روی حرفــه خــود متمرکــز هســتند و کمتــر اطمینــان دارنــد کــه ایــن
موضوع باعث موفقیت آنها در ردههای باال خواهد شد.
تمرکــز بــر روی هســته اصلــی کارگــران مختصــص و مدیــران ،مخصوصــا
فعالیتهایــی کــه بــه صــورت تمــام وقــت در شــرکت حضــور دارنــد .البتــه برخــی
از ایــن افــراد ترجیــح میدهنــد کــه در حاشــیه شــرکت بــه عنــوان کارهــای
پارهوقت ،قراردادی و یا مشاورهای فعالیت کنند.
فرضیــه حفــظ اســتعدادها بــه ایــن معنــی کــه کارکنــان بــاارزش بــه صــورت دائــم
و همیشــگی بــا ســازمان در ارتبــاط باشــند .درحالــی کــه در اغلــب اوقــات افــراد
نابغه در حال فکر کردن به این هستند که چگونه شرکت را ترک نمایند.
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مدل جدید

ل عــدم ارتبــاط بیــن اســتراتژیهای شــرکت بــا واقعیــت موجــود در بــازار
راهحـ 
ایــن اســت کــه همگرایــی نزدیکتــری بیــن برنامههــای کســبوکار و زندگــی و
اهــداف کاری افــراد در بلندمــدت ایجــاد شــود .همچنیــن میتــوان بــه ایجــاد برنامــه
اســتعدادیابی اشــاره کــرد کــه البتــه نبایــد بــه داخــل ســازمان محــدود شــود .زیــرا
میتــوان در حاشــیه و خــارج از شــرکت هــم آن را پیگیــری کــرد تــا ایــن عــدم
مغایــرت از بیــن بــرود .انعطاف بیشــتر و رویکرد فراگیــر آن در مدیریت اســتعدادیابی
در نمــودار  8/2بــه صــورت کامــل نشــان داده کــه رویکردهــای مختلــف مدیریتــی
میتواند استعدادهای متفاوتی را ایجاد کنند.
در سیســتم ســنتی مدیریــت اســتعدادها تمرکــز بــر روی ســمتهای رده بــاال و
اســتخدام آنهــا در ســازمان اســت .در داخــل هیاتمدیــره ،رویکــرد برنامههــای
شــرکت بــرای اســتفاده از نیروهــای جــوان داخــل شــرکت قــرار دارد .بــا وجــود
اینکــه تعــداد ایــن نیروهــا در شــرکت پاییــن اســت ،امــا هــر روز بــه مهارتهــا و
ارزش آنهــا اضافــه میشــود .بــه خاطــر همیــن شــرکت تاکیــد دارد کــه نســبت بــه
جدول  8.2مدیریت تنوع در استعدادهای شرکت
دسترسی به استعدادهای جدید
شخصیسازی
مدیریت استعدادها

حفظ استعدادهای موجود

خارجی

فضای استعدادیابی

داخلی

برنامهریزی

منبعMarion Devine and Michel Syrett, 2013 :
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ایــن افــراد رویکــرد مناس ـبتری داشــته باشــد .در حقیقــت هــدف ایــن اســت کــه
افــراد نابغــه در سیســتم شــرکت باقــی بماننــد و شــرکت و ایــن افــراد بــه آنچــه کــه
میخواهنــد دســت پیــدا کننــد .البتــه ایــن نــگاه ســنتی بــه نیروهــای جــوان و زنــان
کــه میخواهنــد در باالتریــن رده قــرار بگیرنــد امــا ایــن اتفــاق نمیافتــد باعــث
میشــود تــا آنهــا بــرای خــروج از شــرکت تمایــل پیــدا کننــد .بــه خاطــر اینکــه
آنها متوجه میشوند که هدف آنها در شرکت محقق نخواهد شد.
استعدادهای داخلی

بــه جــای اینکــه برنامهریــزی خــود را بــه گونـهای انجــام دهیــم کــه تنهــا عــده
معــدودی از کارمنــدان انتخــاب شــوند تــا بــه عنــوان جانشــین ســمتهای بــاالی
شــرکت قــرار گیرنــد ،میتــوان یــک اســتراتژی داخلــی در شــرکت پیــاده کــرد کــه
بــه مدیــران اطمینــان میدهــد تمامــی نیروهــای شــرکت در همــه رده
استعدادهایشــان شــکوفا میشــود و بیشــترین حــد بهرهبــرداری را از آنهــا خواهنــد
داشــت .حتــی زمانــی کــه ایــن افــراد نمیخواهنــد بــه جایگاههــای باالتــر برســند
و یــا فرصتهــای کمــی بــرای ارتقــاء در درون سیســتم وجــود دارد .بــه عبــارت
دیگــر ،مــا همانطــور کــه توجــه الزم را بــه جایگاههــای بــاال ،مدیریتــی و یــا
کارمندانــی کــه در ردههــای اصلــی شــرکت مشــغول فعالیــت هســتند ،میدهیــم
بایــد بــه دیگــر کارمنــدان خــود توجــه کنیــم و تنهــا دغدغــه مــا نبایــد تعیین نســل
بعدی مدیران باشد.
در حقیقــت ،برنامــه اســتعدادیابی بایــد از ابتــدا تــا ایجــاد فضــای اســتعدادیابی
در شــرکت ادامــه پیــدا کنــد .در ایــن برنامــه آنهــا بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه
کننــد کــه نیروهــای تــازه و زنــان نیازهایشــان برطــرف میشــود و اطمینــان حاصــل
پیــدا کننــد کــه آنهــا تجربــه درســت و توســعهیافتهای را بــهدســت میآورنــد
درحالی که شرایط زندگی شخصی آنها تغییری پیدا نمیکند.
افــراد ت ـکرو و کارآفرینهــا هــم بایــد در ایــن برنامهریــزی دیــده شــوند .آنهــا
بــه توجــه خاصــی نیــاز دارنــد و شــاید تمایــل داشــته باشــند کــه از راههــای
غیرمعمــول بــرای رســیدن بــه ایــدة خــود اســتفاده کننــد .ایــن افــراد تنهــا زمانــی
میتواننــد موفــق باشــند کــه از ســوی هیاتمدیــره و مدیریــت شــرکت حمایــت
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شــوند .همانطــور کــه در فصــل  6بحــث شــد ،ســاختن محیــط کار مطلــوب بــرای
ایــن افــراد باعــث میشــود کــه آنهــا مــدت زمــان بیشــتری را در شــرکت بماننــد و
ایدههای خود را برای پیشبرد اهداف شرکت پیادهسازی کنند.
هــدف بایــد ایجــاد کارمنــدان ارزشــمندی باشــد کــه فرهنــگ و رفتــار ســازمانی
ت احســاس
را بــه خوبــی فراگرفتهانــد و آنهــا بــه خاطــر حضــور در ایــن شــرک 
احتــرام و ارزشــمندی کننــد .ایجــاد ایــن حــس باعــث میشــود تــا آنهــا بــر روی
توسعة تواناییها و پیشرفت شرکت تمرکز کنند.
برنامــه شــرکتها در زمینــه مدیریــت ایــن افــراد زمانــی موفقیتآمیــز خواهــد
بــود کــه نیازهــای آنهــا شــبیه هــم باشــد .بــرای مثــال افــراد فارغالتحصیلشــده از
برنامههــای آموزشــی ،بــه دنبــال ایجــاد فرصتــی بــرای تجربــه دانــش خــود در
شــرکت هســتند .ســایر برنامههــا شــامل یادگیــری و توســعه برنامههــا و یــا افزایــش
کیفیت مهارتی کارمندان میشود.
بــا ایــن حــال ،در برخــی مــوارد ممکــن اســت آنهــا بــه ســمت تــرک شــرکت
حرکــت کننــد کــه میتوانــد بــه دالیــل شــخصی و یــا مــوارد دیگــر بــرای گروهــی
از کارمنــدان اتفــاق بیفتــد .البتــه دالیــل مختلفــی وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا بــه
شرح زیر است:
ریســک فعالیــت در شــرکت بســیار باالســت ،آنهــا انتقاداتــی را نســبت بــه
جایــگاه خــود در وضعیــت فعلــی و آینــده مطــرح میکننــد ،آنهــا اســتعدادهای
کمیدارنــد کــه تــوان جایگزینــی آن را اســتعدادهای دیگــر ندارنــد ،برنامــه طوالنــی
مدتی برای توسعه استعدادها وجود دارد.
شــرکتها بایــد متوجــه باشــند کــه چــه عواملــی باعــث افزایــش انگیــزه افــراد
بلنــد پــرواز میشــود و آنهــا چــه نتیجــهای را انتظــار دارنــد .بعــد از آن شــرکت
موظــف اســت توافقــی را بــا ایــن افــراد انجــام دهــد تــا رضایــت آنهــا دربــاره نیازهــا
و آرزوهایــی کــه دارنــد بــرآورده شــود .ایــن امــر نیــاز بــه یــک برنامــه کار قــوی و
فپذیر دارد.
انعطا 
بیشــتر شــرکتهایی کــه در ایــن کتــاب مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد رویکــرد
خــود را نســبت بــه نابغههــا تغییــر میدهنــد و انعطــاف الزم را دارنــد .بــرای مثــال
شــرکت  Olamبــرای مدیرانــی کــه تــازه اســتخدام شــدهاند برنامههــای خاصــی
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دارد البتــه هــدف اصلــی آنهــا اطمینــان از ارتبــاط آنهــا بــا فرهنــگ و ارزشهــای
شــرکت اســت .بــه خاطــر همیــن مدیــر ارشــد بــا همــه ایــن افــراد جلســه برگــزار
میکند و سعی دارد تا به شخصیت آنها پی ببرد.
هــدف شــرکت پپســی پرکــردن جایگاههــای بــاال در سیســتم اســت و ســعی
دارد تــا از طریــق برنامههــای اســتعدادیابی روابــط شــخصی بیــن تیــم مدیریتــی و
افــراد بااســتعداد ایجــاد شــود تــا از ایــن طریــق نگرانــی خــود را در زمینــه پــر کــردن
 300جایگاه چالشبرانگیز برطرف شود.
وظیفــه شــرکت ایــن اســت کــه رویکــرد شــخصی و طراحــی شــده خــود را
تحــت عنــوان مدیریــت نابغههــا در شــرکت کنــار بگــذارد و تــاش کنــد تــا هــر
نابغــهای از کار کــردن در داخــل شــرکت احســاس ارزشــمندی کنــد و مطمئــن
باشد که به هدفهای تعیین شده خواهد رسید.
استعدادهای محیطی و خارجی

طبــق نمــودار  8/2حرکــت شــرکت در بــاال و پاییــن ســمت راســت جــدول
میتوانــد باعــث ایجــاد فرآینــد مســتمری بــرای اســتعدادیابی در شــرکت شــود.
هــدف ایــن اســت کــه افــراد بااســتعداد و مــورد نیــاز پیــدا شــوند .البتــه نــه فقــط از
روی افــراد داخــل سیســتم ،بلکــه افــرادی کــه بــه صــورت موقــت بــا شــرکت فعالیت
میکننــد (هماننــد شــرکای تجــاری و یــا تامیــن کننــدگان ارزشــمند) و خــارج از
شرکت ( همانند متخصصین پیمانکاری و مشاوران مستقل).
بــه جــای اینکــه ســعی کنیــم بــا دادن هزینههــای بــاال ،اســتعدادها را در
شــرکت نگهداریــم ،تــاش کنیــم تــا روی رابطــه عمیقتــری دربــاره گذشــته و
پتانســیلهای آینــده کارمنــدان تمرکــز داشــته باشــیم .بــه عبــارت دیگــر ،مــا بایــد
بپذیریــم کــه بــرای همیشــه نمیتــوان افــراد نابغــه را در سیســتم نگهداشــت و یــا
میتــوان گفــت کــه ایــن امــر ،مطلــوب برنامههــای توســعه شــرکت نیســت.
شــرکتها معمــوال تــاش میکننــد تــا روابــط خــود را بــا کارمنــدان خــود بــه
دالیــل مختلفــی همچــون توســعه کسـبوکار و بازاریابــی حفــظ کننــد .البتــه ایــن
امر میتواند در استراتژیهای توسعه یک شرکت گنجانده شود.
زمانــی کــه شــرکت میخواهــد پیونــد خاصــی را بیــن اعضــای یــک گــروه
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نخبــه ایجــاد کنــد بــه دنبــال یــک رویکــرد مناســب در رهبــری ایــن دســته از افــراد
م ـیرود .سیســتم مدیریتــی هــر شــرکتی میتوانــد ایــن برنامــه را داشــته باشــد و
یــا بــا ایــن بخشهــای شــرکت ارتباطهــای موثــری برقــرار میکننــد هماننــد
شرکتهای سانتاندر و تلفونیکا که در فصل 6درباره آنها صحبت شد.
تغییر مسیر

بــه طــور کلــی برخــی از شــرکتها هماننــد مــارس و  Unileverانتخــاب
میکننــد کــه برنامههــای خــود را بــه گونـهای طراحــی کننــد کــه نیروهــای اصلــی
شــرکت باقــی بماننــد و یــا تعهــدات بلندمدتــی از آنهــا بــرای همــکاری بــا شــرکت
میگیرنــد کــه برخــی از ایــن تعهــدات وجــه بینالمللــی دارد .یکــی از دالیلــی کــه
شــرکتها ایــن روش را انتخــاب میکننــد ایــن اســت کــه رویکــرد برنامهریــزی
ایــن شــرکتها دیــدن نیازهــای شــخص و یــا گــروه خاصــی نیســت و انعطــاف الزم
را در این زمینه ندارد.
شــرکتها شــاید رویکــرد دیگــری را بــرای برنامههــای شــرکت انتخــاب کننــد
کــه در آن نیــاز بــه ثبــات بیــش از هــر چیــز دیگــری مشــاهده میشــود .بــرای
مثــال شــرکتهایی کــه در مصاحبههــای ایــن کتــاب حضــور داشــته انــد
نگرانیهایــی را دربــاره عــدم ثبــات در تعریــف اســتعداد و پتانســیلهای بالقــوه
ابــراز کردنــد کــه در آن بیشــتر تاکیــد بــر روی بینــش هــر فــرد صــورت میگرفــت،
نــه دربــاره موضوعاتــی کــه مربــوط تعهــدات هــر فــرد میشــود .ایــن نــوع از
شرکتها در ناحیه پایین سمت چپ نمودار حرکت میکنند.
یکــی از دالیلــی کــه باعــث میشــود تــا شــرکتها در ایــن ناحیــه از نمــودار
قــرار گیرنــد بــه خاطــر ایــن اســت کــه شــرکت بــه ســرعت در حــال توســعه اســت
و مدیــران مجموعــه تــاش میکننــد تــا وظایــف را تقســیم کننــد .حرکــت کــردن
در طــول یــک برنامــه مشــخص باعــث ایجــاد ثبــات میشــود و بــه شــرکت ایــن
اطمینــان را میدهــد کــه تمامــی فعالیتهــای مربــوط بــه اســتعدادیابی در شــرکت
از یک استراتژی منسجمی برخوردار است.
حرکــت کــردن در بخــش انتهایــی ســمت راســت نمــودار  8/1میتوانــد بهتریــن
روش بــرای مدیریــت کــردن گــروه بزرگــی از اســتعدادها دانســت .بــه عنــوان مثــال
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بانــک بینالمللــی گلــف روشهــای جدیــدی را بــرای کمــک بــه مشــتریان خــود
انتخــاب میکنــد کــه باعــث ایجــاد ویژگیهــای جدیــد در زمینــه تجــارت خــرده
فروشــی بــرای آنهــا میشــود .شــرکتهایی همچــون گــوگل از همــکاری عمــوم
مــردم و ســایر فرمتهــای جمعیتــی بــرای بــهدســت آوردن ایدههــای جدیــد
یکند.
استفاده م 
ســایر رویکردهــای برنامهریــزی تــاش دارنــد تــا فضاهــای خالــی کــه مثــل
دانــش و تکنولــوژی در داخــل شــرکت وجــود دارد را پــر کننــد .ایــن برنامههــا
شــاید بــا بخشهــای دولتــی و یــا سیســتم آموزشــی بــرای جــذب دانشآمــوزان
به مواردی که نیاز دارند در ارتباط باشد.
حرکــت در قســمت باالیــی ســمت راســت نمــودار زمانــی صــورت میگیــرد کــه
در داخــل شــرکت بــا کمبــود اســتعدادها مواجــه هســتیم و یــا بــه اســتعدادهای
جدیــدی نیــاز داریــم کــه در داخــل شــرکت وجــود نــدارد .آنهــا بــه دنبــال مــوارد
اســتثنایی میگردنــد و برنامههــای خاصــی بــرای توســعه دارنــد .در ایــن حالــت
شــرکت بــه دنبــال پیــدا کــردن هــر فرصتــی اســت تــا بــا ایــن افــراد تمــاس برقــرار
کند.
زمانــی شــرکتها در ســمت راســت نمــودار حضــور دارنــد کــه بــه توانایــی
خاصــی در داخــل مجموعــه نیــاز دارنــد و امــکان اســتخدام ایــن افــراد در خــارج از
مجموعــه وجــود نــدارد .بــرای مثــال شــرکت پپســی اکثــرا بــه دنبــال افــرادی
مــیرود کــه توانایــی خاصــی در مهارتهــای دیجیتالــی داشــته باشــد .ریچــارد
ایوانز 1رییس شرکت در بخش آفریقای جنوبی و ایرلند میگوید:
«مــا افــرادی را از شــرکتهای گــوگل و  ebayجــذب میکنیــم و

واقعیــت ایــن اســت کــه آنهــا مــدت زمــان طوالنــی بــا مــا همــکاری

نخواهنــد داشــت .آنهــا در فضــای دیجیتالــی زندگــی میکننــد زیــرا

آنهــا ایــن شــرایط را دوســت دارنــد .مــا فرهنگهــای یکســانی بــا
یکدیگــر نداریــم .آنچــه مــا آموختیــم ایــن اســت کــه مــا بایــد بــه

مدلهای دیگری از افراد فکر کنیم».

حضــور افــراد مختلــف و ســلیقههای گوناگــون در میــان نیروهــای نخبــه
1. Richard Evans
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ســازمان ،باعــث افزایــش تواناییهــای آن شــرکت خواهــد شــد .اگــر شــرکتها
بتواننــد انعطــاف و پاســخگویی بیشــتری بــه نیروهــای نخبــه ســازمان نشــان دهنــد
ایــن امــکان وجــود دارد کــه نیروهــای دیگــری از داخــل و یاخــارج ســازمان بخواهند
بــه مجموعــه اضافــه شــوند و ایــن امــر ممکــن اســت مســیر اســتراتژیک شــرکت را
تغییر دهد.
در ایــن حالــت مــدل سیســتم مدیریــت بــرای اســتعدادهای مختلــف میتوانــد
بــه عنــوان ابــزار تشــخیصی جهــت ارزیابــی اینکــه آیــا اســتفاده از یــک نــوع مــدل
خــاص مدیریتــی میتوانــد بــر روی اســتراتژی کســبوکار چــه تاثیــری بگــذارد
استفاده شود.
بــرای مثــال میتــوان بــه شــرکت بینالمللــی  Casioاشــاره کــرد .ایــن شــرکت
در دهــه  1990ولــع ناتمامــی بــه جــذب نیروهــای متخصــص داشــت .آنهــا
برنامههــای مختلفــی را بــرای اســتخدام مهندســین اجــرا میکردنــد و یــا
شــرکتهای کوچــک در رشــته ساعتســازی را خریــداری میکردنــد .در ســال
 2001ایــن شــرکت تصمیــم گرفــت تــا اســتراتژی خــود را جهــت اســتخدام هــر چه
بیشــتر مهندســین تغییــر دهــد و هــدف خــود را توجــه بــه اســتعدادهایی کــه در
درون سیســتم شــرکت وجــود دارد قــرار دهــد .آنهــا میخواســتند تــا بــه کارکنــان
خــود کمــک کننــد تــا از سیســتم دانشــی کــه در مغزهــای آنهــا تعریــف شــده فراتــر
رونــد و چارچوبهــای ذهنــی خــود را بشــکنند و بتواننــد چندیــن حرفــه رو یــاد
بگیرنــد و تبدیــل بــه یــک آچــار چنــد کاره شــوند .هــدف آنهــا ایــن بــود کــه
کارکنــان خــود را محیطهــای غیــر قابــل پیشبینــی قــرار دهنــد تــا آنهــا بتواننــد
در ایــن شــرایط رشــد کننــد و یــا بــه ســرعت خــود را بــا شــرایط جدیــد وفــق دهند
و در بخشهــای مختلــف شــرکت فعالیــت داشــته باشــند و یــا اینکــه چندیــن
مهارت را یاد بگیرند و توانایی پاسخگویی به تغیرات بیرونی را داشته باشند.
بــر همیــن اســاس بخــش آمــوزش شــرکت کاســیو 2ایــن اختیــار را بــه کارکنــان
داد تــا برنامــه شــخصی خــود را دربــاره فعالیــت حرف ـهای خــود داشــته باشــند و
آمــوزش الکترونیکــی سفارشــی مخصــوص خــود را درخواســت نماینــد .همچنیــن
آنهــا میتواننــد تجریبــات و آرزوهــای شــغلی خــود را در وب ســایت داخلــی شــرکت
2. Casio
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قــرار دهنــد و مدیــران ارشــد شــرکت موظــف هســتند تــا آنهــا را بــرای رســیدن بــه
این خواسته ها تشویق نمایند.
همانطــور کــه در شــرکت کاســیو مالحظــه کردیــد آنهــا ابتــدا در بخــش
پاییــن ســمت چــپ نمــودار  8/1قــرار داشــتند و تمرکــز خــود را بــر روی اســتخدام
مهندســین خبــره گذاشــته بودنــد و بعــد از تغییــر اســتراتژی بــه ســمت بــاال حرکت
کردنــد .جایــی کــه بــه توانایــی نیروهــای داخلــی و طراحــی برنامههــای آموزشــی و
توسعهای توجه داشتند.
ایــن روزهــا داشــتن یــک نــگاه مشــخص و از پیــش تعییــن شــده نمیتوانــد
نیازهــای یــک کســبوکار را برطــرف کنــد .بــرای یــک زمــان ،داشــتن بهتریــن
نیروهــای مهنــدس میتوانســت شــرکت را بــه عنــوان نفــر اول بــازار مطــرح کنــد.
بعــد از مدتــی کــه رونــق بــازار فنــاوری افــت کــرد ،آنهــا تصمیــم گرفتنــد کــه
انعطافپذیــری و نــوآوری بیــن کارکنــان شــرکت را بــه عنــوان اســتراتژی انتخــاب
کننــد .در ایــن حالــت اســتراتژی شــرکت بایــد تغییــر کنــد و همچنیــن روش
مدیریت نیروهای داخل مجموعه نیز باید متفاوت باشد.
تغییر در ارزش ها

روش مدیریــت ســنتی اســتعدادهای یــک شــرکت منجــر بــه ایجــاد انبوهــی از
برنامههــا و ابتــکار عمــل و مکانیســمی بــرای توســعه زندگــی شــرکت میشــود و
ایــن عوامــل مدیــران شــرکت را از آنچــه کــه بــرای موفقیــت وجــود دارد دور
میکنــد .در ایــن مــدل سیســتم شــرکت بیشــتر در قســمت باالیــی راســت و چــپ
نمودار حضور دارد.
در بخــش چــپ ،بایــد رویکــرد شــخصی ســازی توســط مدیریــت مجموعــه مورد
اســتفاده قــرار گیــرد .افــرادی کــه نــگاه کلــی بــه اســتراتژی شــرکت دارنــد و توانایی
شناســایی فرصتهــا بــرای افــراد نابغــه در موقعیتهــای مختلــف ،بخشهــا و
شعبههای دیگر شرکت را دارند.
در بخــش راســت ،بایــد رابطــه بیــن اســتعدادهایی کــه خارج از شــرکت هســتند
بــا نیازهــای مدیــران پوشــش داده شــود .ایــن امــر توســط مدیرانــی بایــد صــورت
بگیــرد کــه اســتراتژی شــرکت را پایهریــزی کــرده باشــند و از اینکــه در آینــده چــه
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اتفاقــی بــرای آنهــا میافتــد آگاه باشــند .بــه عبــارت دیگــر مدیرانــی کــه بیشــتر و
یــا تمــام وقــت خــود را صــرف پیــدا کــردن رویکــرد رهبــری خــود میکننــد ،بــه
نســبت کمتــری بــه ارزشهــای شــرکت توجــه خواهنــد داشــت و تنهــا هــدف خــود
را حرکت کردن به سمت قسمت باالی جدول میکنند.
اهداف جدید

بــه طــور کلــی هشــت اصــل بــرای مدیریــت نابغههــای شــرکت در دنیــای
فعلــی وجــود دارد  .دنیایــی کــه نابغههــا انتظــارات باالیــی دارنــد و قــدرت در
دســتان آنهاســت و آنهــا تعییــن میکننــد کــه رابطــه خــود را بــا ســازمان چگونــه
شکل دهند.

ــ

تعهــد عمیــق و واقعــی بــه اســتفاده از افــراد نابغــه بــرای حــد بیشــتر

ــ

طــرح اســتعدادیابی همــگام بــا طراحــی و اجــرای اســتراتژی شــرکت

ــ

فرهنــگ درون ســازمان کــه نابغههــا را تقویــت میکنــد در روح اســتراتژی

تاثیــر تجــاری :مدیــران و کارکنــان شــرکت میداننــد کــه حضــور افــراد قــوی
و موفــق در بخشهــای مختلــف شــرکت میتوانــد تاثیــرات فوقالعــاده بــر روی
عملیــات شــرکت بگــذارد .پیــدا کــردن ایــن افــراد وظیفــه همــه افــراد شــرکت
اســت نــه فقــط مدیــر ارشــد و یــا بخــش منابــع انســانی .کمیــت و کیفیــت ایــن
افــراد در رقابــت شــرکت بــا ســایر رقبــا در بــازار تاثیــر مســتقیم میگــذارد و
شرکت را چندین پله به جلو حرکت میدهد.
صــورت میگیــرد :اســتراتژی اســتعدادیابی شــرکت در ابتــدا بــا ارائــه یــک
تعریــف دقیقــی از اســتعداد شــکل میگیــرد .در حقیقــت در ایــن تعریــف فضایی
کــه شــرکت میتوانــد از حضــور اســتعدادهای مختلــف در بیــن نیروهــای فعلــی
شــرکت ســود بــهدســت آورد مشــخص میشــود .افــرادی که بابــت اســتعدادیابی
برنامهریــزی میکننــد میداننــد کــه شــرکت بــه خــودی خــود دارای اســتعداد
نیســت بلکــه آنهــا هســتند کــه مشــخص مینماینــد چــه اســتعداد ،مهــارت و
نــوآوری وارد شــرکت شــود و بــرای آنهــا کار کنــد .ایــن نــوع برنامهریــزی در
یــک محیــط بــاز و بــا همــکاری بخشهــای مختلــف صــورت میگیــرد .روح
این برنامه با کنترل گری و یا امنیت ارتباطی ندارد.
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اســتعدادیابی شــرکت قــرار گرفتــه اســت :مدیریــت فرهنــگ ســازمانی بــه
عنــوان یکــی از بخشهــای اصلــی مدیریــت اســتعدادیابی هــر شــرکتی اســت.
اســتراتژیهایی کــه بــر اســاس فرهنــگ یــک شــرکت شــکل گرفتــه هماننــد
آهنربایــی در جــذب نابغــه بــه داخــل ســازمان عمــل و بــه ایجــاد محیطــی
بــرای رشــد ایــن افــراد کمــک میکنــد .افــراد نابغــه در خــارج از شــرکت بــا
ارزشهــا و هدفهــای خــود قــرار گرفتهانــد .مدیــر ارشــد و مدیرعامــل شــرکت
بــه عنــوان نمــادی از فرهنــگ داخــل شــرکت معرفــی میشــوند .افــراد نابغــه
نیــاز دارنــد تــا مــورد احتــرام قــرار گیرنــد و حــس ارزشــمندی داشــته باشــند.
داشــتن نقــش مربــی و حمایتگــری در مدیــران ارشــد ایــن امــکان را بــه
کارکنــان میدهــد تــا احســاس کننــد کــه در فضــای فعلــی شــرکت امــکان
رشد و پیشرفت دارند.

ــ

موفقیــت یــک اســتراتژی بــه صــورت مســتقیم بــه عملکــرد مدیــر ارشــد

ــ

مدیــران اســتعدادیابی رابطــه نزدیکــی بــا مدیــران ارشــد شــرکت دارنــد و

اجرایــی شــرکت بســتگی دارد :فعالیتهــای مدیرعامــل و تیــم مدیــران ارشــد
یــک شــرکت نشــاندهندة تعهــدات آن مجموعــه بــرای توســعه و پیشــرفت
نیروهــای نابغــه اســت و ایــن افــراد هســتند کــه نشــان میدهنــد کــه ارزشهای
موجود به چه میزان برای شرکت اهمیت دارد.

روی اســتراتژی شــرکت بــه منظــور موفقیــت بــه صــورت مســتقیم فعالیــت

دارنــد :نقشــی کــه ایــن مدیــران بــازی میکننــد ایــن اســت کــه آنهــا موظــف
هســتند بــر اســاس اســتراتژی کــه شــرکت تعییــن کــرده اســتعدادهای الزم را
داخــل یــا بیــرون شــرکت شناســایی و بــرای حضــور موثــر ایــن افــراد در شــرکت
برنامهریزی انجام دهند.
افــراد نابغــه بایــد احســاس کننــد کــه نابغــه هســتند :یــک تعهــد شــفاهی بین
افــراد نابغــه و مدیــران اســتعدادیابی شــرکت وجــود دارد کــه آن هــم ایــن اســت
کــه ایــن افــراد بایــد احســاس کننــد کــه آرزوهــای شــغلی آنهــا بــا نیازهــای
شــرکت همخوانــی دارد .برنامههــای شــغلی بــرای هــر فــردی بــه صــورت جداگانــه
طراحــی میشــود .هــدف آن ایــن نیســت کــه نابغههــا تحــت کنتــرل قــرار
گیرند ،بلکه هدف این است که افراد نابغه در داخل شرکت باقی بمانند.
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اســتراتژی اســتعدادیابی باعــث بــهوجــود آمــدن یــک اکوسیســتم بــرای

آینــده شــرکت خواهــد شــد :اکوسیســتم اســتعدادیابی باعــث میشــود تــا
افــراد نابغــه جدیــدی بــه شــرکت اضافــه شــوند .محدودیتهــای یــک ســازمان
دیگــر موضوعیتــی نــدارد و داخــل و افــراد حاشــیهای شــرکت بــه عنــوان
نیروهــای تاثیرگــذار شــناخته میشــوند و همــه آنهــا میتوانــد بخشــی از
برنامــه اســتعدادیابی باشــد .رابطههــا در ایــن حالــت بســیار میتوانــد
کمککننــده باشــد .ارزشهــای شــرکت کــه پایــه موجودیــت ســازمان اســت در
اکوسیســتم اســتعدادیابی وارد میشــود و باعــث ایجــاد فرصتهایــی بــرای
توســعه تواناییهــا میشــود کــه در آن تاکیــد بســیار بــرای بــه اشــتراکگذاری
آموختهها وجود دارد.
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خالصه فصلهای کتاب
.1جنگ برای استعدادها :مدیریت استعدادها راه نجات است؟

ــ

سیستم سنتی مدیریت استعدادها فرض را بر این میگذارد که افراد نابغه
میخواهند به باالترین رده سازمان برسند و آنها هر آن چیزی که شرکت بخواهد
انجام میدهند .نسل جدید کارمندها و افراد بااستعداد تمایل چندانی برای همکاری
طوالنیمدت با یک شرکت ندارد .هرچند که پیشنهادهای مالی و کاری خوبی به
این افراد شود .به خاطر همین برنامهریزی بلند مدت برای یک شرکت کار سخت
و مشکلی است.
مبارزه برای بهدست آوردن نیروهای نابغه تنها برای سمتهای باالیی سازمان
نیست .همیشه رقابت شدیدی بین کارمندان برای دستیابی به جایگاههای باالی
شرکت که تخصصهای مدیریتی و حرفهای مختلفی باید داشته باشد وجود دارد.
افزایش تعداد نابغههایی که بازار کار بینالمللی حضور دارند ،باعث افزایش شانس
بهدست آوردن آنها از طرف شرکت میشود و برخی از آنها برای حضور در بازارهای
نوظهور استخدام میشوند.
شرکتهای آمریکایی و اروپایی به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارند در حالی
که نرخ بیکاری این کشورها روبه افزایش است .بزرگترین مانع آنها کمبود افرادی
است که تجربه ،دانش و مهارت الزم را برای پرکردن آن جایگاه داشته باشند .البته
این امر نشانه ضعف بزرگ سیستم آموزشی این کشورهاست که نتوانسته چنین
افرادی را برای بازار کار تربیت کند تا کارفرمایان بتوانند در بازارهای جهانی به
راحتی حضور یابند.
کسب و کارها و شغلها پیچیدهتر شدهاند و شرکتها به دنبال افرادی میگردند
که تواناییها و تجربههای مختلفی داشته باشند که میتوان به توانایی تکنولوژی و

ــ
ــ
ــ
ــ

خالصه فص 
ل های کتاب 277

ــ

یا سایر مهارتها همچون تجربههای صنعتی و دانش بازارهای جدید و در حال
توسعه اشاره کرد.
سیستم قدیمی مدیریت استعداد در مواجه با افراد نابغه فعلی بیاثر و بیارزش
است و قادر به پاسخگویی انتظارات این افراد نیست .شرکتها نیاز دارند که انعطاف
بیشتری داشته باشند و باید با افراد مختلفی در داخل و بیرون سازمان ارتباط
داشته باشند تا بتوانند هدف خود را بر اساس تغییر شرایط عوض کنند.

.2طراحی و پیادهسازی استراتژی استعدادیابی

ــ

استراتژی استعدادیابی باید با اهداف ،اولویتهای شرکت همخوانی داشته باشد و
بتواند به نیازهای مهارتی که در برنامه کوتاه و میان مدت شرکت وجود دارد پاسخ دهد.
این امر درصورتی موفقیتآمیز خواهد بود که حمایتهای الزم از اجرای این برنامه از
سوی مدیرعامل و هیات مدیران ارشد مجموعه صورت گیرد .همچنین برای تهیه یک
برنامه مناسب به نیروهای زبده و باتجربهای در بخش منابع انسانی نیاز داریم تا بتواند
برنامه کاری هر فرد را مشخص کند و سایر برنامههای شرکت را پیریزی کند.
بزرگترین ریسک این است که شرکت برنامه استعدادیابی خود را به طور دقیق و موبه
مو اجرا کند .در این حالت شرکت سیستمی را ایجاد میکند که برای شرایط آشفته
فعلی خشک و انعطافپذیر نیست.
توسعه و پیادهسازی برنامه استعدادیابی باید با استراتژی کسبوکار هماهنگ و
همخوانی داشته باشد و نباید عدم هماهنگی با نیازهای مهارتی و خروجی برنامه
جانشینی شرکت داشته باشد.
وظایف معموال باید تحت یک ساختار مشخص برای هر مهارت تعریف شده باشد.
مدیر بخش استعدادیابی باید ارتباط مستقیمی با مدیرعامل داشته باشد .تحقیقات سال
 2010موسسات Heidrickو Strugglesنشان میدهد که این اتفاق به ندرت میافتد.
تیم مدیران ارشد شرکت باید به طور مرتب و منظم با بخش استعدادیابی شرکت
در ارتباط باشد تا برنامه استعدادیابی با استراتژیهای اصلی شرکت همخوانی داشته
باشد تا بتوانند برنامه بلندمدت برای آینده شرکت طراحی کنند.
هر نوع تغییری که در برنامههای اصلی شرکت اتفاق میافتد به سرعت در برنامه
استعدادیابی شرکت تغییر پیدا کند.
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ــ
ــ
ــ

 278مدیریت استعدادها

ــ
ــ

مدیریت استعدادیابی توانایی پاسخگویی به هر نوع تغییری در بازی رقبای
شرکت را داشته باشد.
دخالت مستقیم مدیر اجرایی شرکت در برنامههای مربوط به نخبههای شرکت
بسیار حیاتی است و باعث میشود تا همخوانی با استراتژیهای شرکت بیشتر اتفاق
بیفتد .همچنین این امر باعث میشود تا افراد بامهارت و باتجربه ،برای تیم مدیریت
ارشد مجموعه استخدام شود.
.3مدیریت کردن پروسه استعدادیابی

ــ

در دهة گذشته این تصور وجود داشت که برنامه استعدادیابی تنها بر روی گروه
کوچکی از افراد تمرکز دارد که میخواهند به تیم مدیران ارشد شرکت بپیوندند .این
رویکرد زمانی میتواند موفقیتآمیز باشد که شرایط محیطی شرکت ثابت و اعتماد به
نفس الزم برای موفقیت در استراتژیهای تعیینشده را داشته باشد و توان اجرای
برنامههای ریخته را داشته باشد .برنامهریزی کردن همچون ماشین کمک میکند که
چگونه و در چه زمانی نیاز هست تا نخبه به عملیات اجرایی شرکت وارد شوند و در
بخشهای مختلف شرکت حرکت کنند .قسمت بد این برنامهاین است که اجرای آن
سخت و مشکل است .این برنامه به یک منبع قوی اطالعاتی نیاز دارد تا دقیق مشخص
کند که چه کاری باید صورت گیرد تا اینکه ما به چه میخواهیم با پشتیبانی کردن از
برنامههای شرکت برسیم .شرکتهایی که در شرایط رقابتی سخت حضور دارند دائم
در حال تغییر برنامه استعدادیابی خود هستند .آنها به دنبال برچیدن سیستم داخلی
شرکت نیستند بلکه به این فکر میکنند که چگونه سیستمی را ایجاد کنند که انعطاف
بیشتری داشته باشد.
در این حالت شرکتها باید از ایجاد یک سیستم پیچیده برای استعدادیابی
خودداری کنند و باید دائم این سوال را از خود بپرسند که آنها چه کاری را در رابطه
با استعدادیابی انجام دهند تا به نتایج دلخواه برسند.
در شرایط پیچیده و فضایی که تغییرات به سرعت روی میدهند ،استراتژی
مربوط به نیروهای نخبه به انعطاف بیشتری نیاز خواهند داشت .بنابراین توانایی آنها
برای مکان و زمانهایی که مورد نیاز هست دائم تغییر میکند.
تعریف دقیق از استعداد باعث میشود تا تنوع نخبههای داخل شرکت مخصوصا
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زنها باال رود .گزینههایی که در سیستم سنتی استعدادیابی به حساب نمیآمدند.
شرکتها همچنین باید توانایی رهبری و فنی شرکت را که با محتوای شرکت
همخوانی دارد تعریف کند .این امر هم مهم است که آنها اطمینان یابند که نیروهای
تاثیرگذارشان میتواند در مدلهای مختلف کاری فعالیت کنند و در شرایط نامطمئن
و زیر فشارهای محیطی کم نمیآورند.
برای برخی از شرکتها مهم است که افراد درستی را پیدا کنند تا اینکه مهارت
الزم را داشته باشد .آنها معتقدند که مهارت قابل یادگیری است اما مسائلی همچون
تعهد و گذاشتن انرژی را نمیتوان به راحتی به کارکنان یاد داد.
نخبه نیاز دارند که دائم در حال حرکت باشند .اما از سوی دیگر شرکتها نیاز
دارند تا مهارتهای بیشتری را در برنامه کار خود در نظر بگیرند تا فضای خالی که
وجود دارد پر شود و مهارتهای کارکنان فعلی شرکت را افزایش دهند .همچنین
شرکتها نیاز دارند تا نیروهای بااستعدادشان در تمامی بخشهای شرکت حضور پیدا
کرده باشند.
برنامه کاری هر بخش باید نگاه بلندمدتی داشته باشد و بر اساس شرایط شخصی
و روحی هر فرد تهیه گردد .برای مثال زمانی که میخواهیم تعهدات بینالمللی شرکت
را بررسی و افرادی را در این سمتها قرار دهیم الزم است که شرایط زندگی شخصی
این افراد هم در نظر گرفته شود.
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افزایش تعداد کارکنان شرکت  -البته نه فقط زنان و نیروهای جوان -باعث
میشود تا هر شخصی نگاه خاص خود را به محیط کار داشته باشد و شاید همه آنها
مشتاق نباشد که به ردههای باالی شرکت برسند .معموال افراد نخبه وفاداری به شرکت
ندارند .آنها در ابتدا متعهد به اهداف شخصی خود هستند و به دنبال شرایطی میگردند
که تا مهارتهای خود را ارتقاء دهند و بعد از آن به شرکت و شرایط آن فکر میکنند.
شرکتها نیاز دارند تا با این واقعیت کنار بیایند و فرصتهای واقعی برای توسعه
مهارتها و تجربه کاری به این افراد پیشنهاد دهند .در غیر این صورت آنها شرکت را
ترک خواهند کرد .ارائه یک برنامه انعطافپذیر درباره این افراد میتواند تا حدودی
رضایت آنها را بهدست آورد اما باعث ایجاد وفاداری و اعتماد آنها به شرکت نمیشود.
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به عالوه آنها میخواهند بدانند که در برنامه جانشینی شرکت جایگاهی دارند یا نه؟
افرادی که به نسل جدید تعلق دارند (مخصوصا آنهایی که در سالهای 1980تا
 2000متولد شدهاند) چالشهای زیادی را برای برنامه استعدادیابی شرکتها ایجاد
میکنند .آنها نسلی هستند که توقعات باالیی دارند ،در حالی که سطح حرفهای آنها
تغییر چندانی نمیکند و زمانی که کارفرما آنها را اخراج میکند به راحتی از شرکت
خارج میشوند.
معموال انتظارات افراد فارغالتحصیل به سرعت باال میرود و شاید برخی مواقع
غیرواقعی باشد .از سوی دیگر شرکت هم تمایلی به از دست دادن این افراد ندارد .زنان
بااستعداد و کارکنان مسنتر ،ناامیدیهای خود را از حس جاهطلبی که داشتند برای
این افراد تعریف میکنند و آنها هم در مقابل به فکر ترک شرکت و پیدا کردن فضایی
برای ایجاد شرایط مطلوب خود میگردند.
چهار مولفه برای ایجاد انگیزه و نگهداشتن نخبه در داخل سازمان بسیار مهم
است :سرعت باالی توسعه ،حقوق باال و شغل چالشبرانگیز ،ایجاد تعادل بین کار و
زندگی شخصی ،آزادی و خودمختاری
جدای از موارد باال آنها تاکید زیادی دارند که ارزشهای شخصی که دارند با
فرهنگ شرکت همخوانی داشته باشد.
برنامههای کاری هر بخش باید به صورت جداگانهای طراحی شده باشد و با
استراتژیهای بلندمدت همراه باشد.
انعطافپذیری برنامة کاری در شش قسمت خالصه میشود :صداقت در بحثهای
کاری ،فرصتهای رشد شخصیتی ،بررسی مداوم شرایط شغلی ،مشاغل بازرگانی
(فضاهایی که به افراد این اجازه را میدهد تا در کنار شغل اصلی خود فعالیتهایی
داشته باشند) ،قراردادهای کاری منعطف ،طراحی برنامههای آموزشی و توسعه
استعدادها با همراهی مربیان حرفهای.
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.5داشتن فرهنگ درونسازمانی
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اگر شرکتها تمایل دارند تا نیروهای بااستعداد خود را حفظ کنند ،باید فرهنگ
خاص سازمانی داشته باشند که در آن تعهدات شفاهی به نیروها میدهد و این افراد از
این که در آن شرکت فعالیت میکنند احساس ارزشمندی داشته باشند .مدیر ارشد
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شرکت نقش حیاتی را در این زمینه ایفا میکند .او میتواند با گذاشتن زمان برای هر
فرد به صورت جداگانه و ب ه آنها نشان دهد که چقدر حضور آنها برای شرکت ارزشمند
است .فرهنگی که روح کارکنان شرکت را درگیر کند و برای کار کردن در این فضا به
آنها معنا دهد باعث میشود تا وفاداری این افراد به شرکت افزایش یابد و در شرایط
سخت شرکت را رها نکنند .البته اینکه فرهنگ شرکت با شخصیت هر فرد هماهنگ
باشد یکی از موارد خطرناکی است که از سوی شرکت انتخاب میشود .زیرا شرکت یک
شخصیت مستقل دارد و نیروهای نابغه از فرهنگهای متفاوتی میآیند که ارزشهای
هر کدام از اینها متفاوت است.
آنها باید به این سوال پاسخ دهند که چرا هر فردی تمایل دارد که در این شرکت
فعالیت کند.
ارزشها و فرهنگ هر شرکتی باید از طرف مدیرعامل و تیم مدیران ارشد شرکت
مورد احترام قرار گیرد و در تمام تصمیمهای آنها حضور داشته باشد
این ارزشها باید به گونهای باشد که استعداد افراد مورد توجه قرار گیرد و تعهد
شرکت برای ایجاد فرصت به منظور توسعه استعداد افراد فراموش نشود.
ایدهآلترین شرایط این است که شرکت ،نگاه هر کارمندی را درک کند و اعتماد
به نفس ،تعهد ،آرزوها و شرایط هر فردی را در برنامههای کاری آنها در نظر بگیرد.

ــ
ــ
ــ
ــ

.6ایجاد یک ساختار استعدادیابی در شرکت

ــ

ایجاد ساختار استعدادیابی در شرکت باعث میشود تا سازمان از مشکل پیداکردن
افراد در شغلهایی که خالی مانده بینیاز شود .مخصوصا در دنیای امروز که افراد نخبه
تعهد کمتری برای همکاری طوالنی مدت با شرکت دارند .همچنین در این ساختار
میتوان از افرادی که در حاشیه شرکت به صورت پارهوقت و یا پیمانکاری فعالیت
میکنند استفاده کرد .همچنین نگاه دیگری از سوی نیروهای جوان مطرح میشود تا
در آن افرادی که استعداد کارآفرینی دارند بتوانند در کنار سایر کارمندان شرکت
فعالیت داشته باشند تا بتوانند در شرایطی غیر قابل پیشبینی بخش عملیاتی شرکت
را جلو ببرند .در حقیقت هدف برنامة کاری هر بخش ایجاد رابطه بین کارمندان و
کارآفرینهای شرکت گذاشته شده است تا شرکت بتواند اکوسیستمی برای استعدادیابی
ایجاد کند .از این طریق آنها میتوانند نیروهای نخبه خود را حفظ کنند در غیر صورت
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آنها را از دست خواهند داد .برای اینکه این اکوسیستم ایجاد شود شرکت نیاز دارد تا
از موانع سنتی که برای خود ایجاد کرده گذر کند.
برنامه کاری هر بخش باید با سیستم استعدادیابی شرکت هماهنگ باشد و راهی
دوطرفه برای همکاری نیروهای عادی و نخبه سازمان ایجاد کند.
برنامههای کاری باید اجازه دهد تا نیروهای نخبه شرایط همکاری متفاوتی را با
هر بخش ایجاد کنند تا فعالیتهای نوآورانه آنها بتواند برنامههای شرکت را برای توسعه
محقق کند.
اکوسیستم استعدادیابی و شرکت باید ارزش و فرهنگ واحدی را داشته باشند و
این همخوانی در شبکههای اجتماعی و فضای بیرونی شرکت نمایان باشد
اکوسیستم باید این توانایی را داشته باشد تا فرصتهایی را برای هر کارمند به
منظور توسعه تواناییها ایجاد کند.

ــ
ــ
ــ
ــ

.7بازی با استعداد

ــ

برای افراد باپتانسیل آن چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که فرصتهایی
را برای توسعه استعدادهای خود پیدا کنند .سه هدف بزرگ در سر آنها میگذارد که
عبارتند از :رسیدن به رده مدیریت ،مشاوره و راهاندازی کسبوکار شخصی خودشان.
برای برخی از افراد که مهارت خاصی را دارند گزینههای دیگری همچون فعالیتهای
پیمانکاری مطرح میشود .این نوع فعالیتها هر ساله مورد توجه قرار میگیرد و
10درصد بازار کار را تشکیل میدهد .البته افراد ماهری وجود دارند که تمایلی به مدیر
شدن ندارند و میخواهند همان متخصص بمانند .به خاطر همین برخی از شرکتها
تمایل دارند تا روی این افراد سرمایهگذاری کنند و با توسعه دادن تواناییهایشان،
جایگاههای باالتری را در سیستم شرکت بهدست آورند .به طور کلی ،آن چیزی که
برای هر کس مطرح است این است که با اعتماد به نفس ،فرصتهای پیشرو را جذب
کند و شبکهای حمایتگر از حضور و فعالیت آنها در شرکت حمایت کند تا بلکه به
نتیجه موفقیتآمیز برسد .بسیار اهمیت دارد که یک بحث جدی و شفافی بین کارفرما
و کارمندان شرکت درباره آرزوهای هر فرد وجود داشته باشد .این صحبتها راجع به
آزادی و حتی پرداختیهای شرکت میتواند صورت گیرد .افرادی که برای این کتاب
مصاحبه شدند شخصیتهای متفاوتی را از افراد موفق ارائه دادند.
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ــ

آنها این توانایی را دارند که شرکت را به اهدافی که میخواهند برسانند و پتانسیل
مدیرعامل شدن را به دیگران نشان دهند .با مدیریت کردن تیم یا پروژه ،همکاری برای
ایجاد نظم و اعتقاد داشتن به هدف میتواند از این موارد باشد.
آنها شخصیت فرصتطلبانه و ریسکپذیری دارند .آنها یک مسیر سخت شغلی را
جلو نمیبرند و اگر شرایط جدیدی به آنها پیشنهاد شود حتما به آن فکر میکنند .حتی
در زمانی که در اواسط اهداف بلند مدت یک سازمان باشند.
آنها شبکه پشتیبانی مخصوص به خود را ایجاد میکنند .این شبکه از افرادی
تشکیل شده که تجربه و هوش کافی برای ارائه مشاوره را داشته باشد.
آنها تمایل دارند که حرکت داشته باشند و شرکت آنها را در این زمینه باز نگه
دارد .حتی در زمانی که شرایط شخصی و خانوادگی آنها این اجازه را به آنها میدهد.
اگر به آنها جایگاه مدیرعاملی شرکت پیشنهاد شود ،آنها تالش میکنند تا
تئوریهای مدیریتی را با ایدهها و تحقیقات جدید پیادهسازی کنند .شاید آنها به
مطالعه بیشتر در این زمینه و حضور در کالسهای مربوط به  MBAروی بیاورند .حضور
در کالسهای  MBAاین اجازه را به افراد میدهد که گزینههای بیشتری پیشروی خود
داشته باشند و شاید به سمت راهاندازی شرکت خود روی بیاورند.
آنها اعتماد به نفس و خودمختاری مخصوص به خود را دارند که توسط یک مربی
پرورش داده شده است.
اگر هدف آنها حضور در جایگاه مدیرعاملی باشد نزدیکترین راه را برای دریافت
مسئولیتها و ارزشهای یک شرکت پیدا میکنند .آنها همچین این توانایی را دارند که
در جایگاه مدیران ارشد نیز قرار گیرند.

ــ
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ

.8برنامهای برای آینده

ــ

هشت راه برای مدیریت افراد بااستعداد در دنیای فعلی وجود دارد .در حال حاضر
آنها از قدرت بیشتری برخوردارند و انتظارات باالیی نسبت به کارفرمایان دارند و
میدانند که چه زمانی از استعداد خود برای پیشبرد اهداف شرکت استفاده کنند:
تعهد عمیق و واقعی برای بیشترین میزان تاثیرگذاری در عملیات شرکت
برنامه استعدادیابی با استراتژیهای شرکت همخوانی دارد و هر دو این برنامهها
توسط یک گروه طراحی میشود

ــ
ــ

 284مدیریت استعدادها

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

افراد نابغه شریک تجاری شرکت هستند نه یک گروگان .آنها در هر روند از
توانایی خود برای پیشبرد اهداف شرکت استفاده میکنند.
فرهنگی باعث افزایش استعدادهای یک سیستم میشود که پایه برنامههای
استعدادیابی باشد.
یک برنامه موفق استعداد یابی به صورت مستقیم به عملکرد مدیرعامل شرکت
بستگی دارد.
برنامههای استعدادیابی رابطه مستقیمی به افراد رده باالی شرکت دارد و تیم
مدیریتی شرکت استراتژیهایی را برای موفقیت این برنامه میریزند.
هر فرد نابغه باید احساس کند به عنوان نابغه شناخته میشود.
برنامههای استعدادیابی باعث ایجاد اکوسیستمی در شرکت میشود که در
استعدادهای مجموعه توسعه پیدا کند.
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تحقیقــات زیــادی نشــان میدهــد کــه موفقیــت شــرکتها بــه توانایــی و مهارتهــای
کارکنــان آنهــا بســتگی فراوانــی دارد و بــه خاطــر همیــن مدیــران اجرایــی شــرکتها
همیشــه دنبــال بــه دام انداختــن ایــن افــراد بــرای حضــور در موسســه خودشــان
هستند.
امــا اســتخدام ایــن افــراد یکــی از ســاده تریــن بخشهــا اســت .چالــش اصلــی بـ ه نگه
داشــتن ایــن نیروهــا و بهرهبــرداری بهینــه از اســتعدادهای آنهــا بــر میگــردد .یکــی
از ایــن چالشهــا رســیدن بــه درک صحیــح از انتظــارات آنهــا از محیــط کار و زندگــی
اســت .بــرای کارفرمایــان رســیدن بــه ایــن بینــش در نســل جدیــد بســیار ســخت
اســت .زیــرا آنهــا فضایــی پــر از انعطــاف و هیجــان از محیــط کار متصــور هســتند کــه
در صورت عدم تحقق در کمتر از چند ماه محیط کار را ترک میکنند.
ایــن کتــاب براســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه از مدیــران عامــل ،متخصصیــن
اســتخدام و افــرادی کــه بــرروی پروژههــای اســتعدادیابی کار کردهانــد تهیــه شــده و
در آن نشــان داده شــده شــرکتهایی همچــون گــوگل ،اپــل ،نوکیــا ،پپســی ،اســتندر
و برخــی شــرکتهای دیگــر چگونــه بــا چالشهــای اســتخدام و توســعه تواناییهایــی
کــه نیــاز داشــتند روب ـهرو شــدهاند .مــا اطالعــات مفیــدی را بــرای افــرادی کــه در
بخــش منابــع انســانی شــرکتها فعالیــت دارنــد فراهــم کردیــم و همچنیــن بــا
مطالعــه ایــن کتــاب میتوانیــد دانــش فوقالعــاده را دربــاره نحــوه ایجــاد رضایــت
شغلی کسب کنید.
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