پس در کار انتخاب عامالن خود بیندیش و تنها پس از آزمون و امتحان ،آنها را
به کار گمار و از روی هوا و هوس و بدون توجه به نظر دیگران به کارشان
مگیر چرا که این عمل ترکیبی از ظلم و جور و خیانت است.
نشریه آموزش مدیران

نهجالبالغه؛ امیرالمؤمنین

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
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لیندا گریتن از صاحبنظران مبحث مدیریت

شرایط کار در آینده

صفحه 1

منابع انسانی است که در سال  1122از

کوچکسازی به روش صحیح
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سندرم بازماندگی
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سوی مجله تایمز به عنوان یکی از 21

بهترین شرکتها برای کار کردن

صفحه 2

مدیریت منابع انسانی نوکیا

متفکر برتر تجارت در جهان لقب گرفت.
وی در مورد آینده کار چنین میگوید:

در نوکیا حدود  89هزار نفر از  223ملیت متفاوت ،در  33کشور مختلف فرقی نمی کند شما در چه سنی و از
مشغول به کار هستند ،لذا مدیریت این تعداد منابع انسانی از اهمیت کدامیک از نسل های نیروی کار باشید،

زیادی برخوردار است .در فوریه  1122در استراتژی نوکیا تغییراتی شما با این سؤال مواجهید که در آینده،
اساسی صورت پذیرفت به طوری که پلت فرم جدید نوکیا تأیید شده و استراتژی جدید کسب و کار ،مشارکت با مایکروسافت کار چه تغییراتی می کند و بر شما و

تعیین گردید؛ عالوه بر آن ”فرهنگ مبتنی بر عملکرد و رفتار“ به عنوان یکی از ارکان اصلی تغییر در نوکیا شناخته شد.

سازمانتان تأثیر میگذارد؟

رویکرد جدید مدیریت عملکرد در نوکیا از ژانویه  1121به صورت ذیل تغییر یافته است :تمرکز بر رفتارهای رقابتی در عملکرد عوامل مهمی که نحوه انجام کار را در
با توجه به سه اصل مسئولیتپذیری ،همدلی و فوریت صورت میپذیرد ،بر این اساس )2 :اهداف پرسنل باید از طریق اهداف آینده تحت تأثیر قرار میدهند عبارتند از:

فردی که در جهت نیل به اهداف تیمی هستند ،مستقیماً با استراتژی نوکیا مرتبط گردد )1 .ساده کردن فرآیند برای کارکنان و  -2توسعههای تکنیکی
مدیران صفی صورت گیرد )3 .تمام کارکنان باید به طور دقیق بدانند که عملکردشان در هر مقطع زمانی از سال چگونه بوده  -1جهانی شدن

است )4 .از رتبهبندیهای عملکرد ،به صورت مداوم و منصفانه استفاده میگردد )1 .رتبهبندی عملکرد باید بین کارکنان تمایز  -3تغییرات دموگرافیک (مردمشناسانه)
بیشتری ایجاد کند )6 .کارکنان باید در زمانهای مشخصی از سال در مورد مسیر شغلی و توسعه و بهبود خود بحث کنند.
 -4روندهای اجتماعی
در گذشته

اکنون

این تغییرات منجر به سه تغییر جهت

-2کارکنااان را بااا کارتهای امتیاز بارای هار یاک از کارکنان در مورد نوکیا و اهداف تیمی مطالبی را میشنوند و با مدیر خاود اساسی در زمینه کار میشوند:
اهداف مرتبط کنید .کارکناااان بااادون هیااا گوناااه در مورد سهم خود در تیم صحبت میکنند .آنها در مورد مجموعه اهدافی  -2تغییر از کارهایی که مهارت همه جانبه
می خواهد به داشتن تخصص در انجام
که میتواند تغییر کند و یا در طی سال اضافه شود توافق میکنند.
شخصیسازی تهیه میشد.
-1کارکنان می دانند کارکنان ساالنه یک گفتگو در ماورد کارکنان در مورد هدفگذاری با مدیران خود گفتگو میکنند و در هر فصل کار .اگر شما یک فرد با مهارت های
جلسهای را به بررسی می پردازند ،که ایان بررسای فاصلی شاامل یاک عمومی هستید ممکن است افراد زیاد
کااه چگونااه عماال ارزیابی عملکرد داشتند.
بازنگری در میان سال و یک مرور رسمی در پایان هر سال میباشد.
میکنند.
دیگری نیز بتوانند کار شما را انجام دهند
 -3متمااایز کااردن سه رتبه عملکردی وجود داشت.
رتبااه بناادی هااای
عملکرد

 1رتبه عملکردی وجود دارد که از اساتننایی تاا ناامطلو طبقاه بنادی حتی بهتر ،ارزان تر و سریع تر از شما! شما
میشوند و توزیع مورد انتظار به بخشها و قسمت ها ابالغ می گاردد ( 91باید بتوانید خودتان را در میان انبوه
درصد انتظار میرود که در سطح با ارزش یا باالتر باشند)
جمعیت متفاوت و متمایز کنید.

 -4استفاده ماستمر صالحدید مدیران صفی در رتبهبندی هم به عملکرد و هم به پتانسیل توجه میشود .مدیران صفی رتبه بندی  -1توجه بیشتر به ارتباطات .در دنیای
از رتباه بنادی هاای عملکرد به کار برده میشد.
عملکرد و نمارات باالقوه را پیاشنهاد مای دهناد کاه باه جلاسات آینده شما باید بتوانید با افرادی که همراه
عملکرد
معتبرسازی و متناسبسازی مدیریت عملکرد فرستاده میشود.
با شما به خلق ارزش می پردازند ارتباط
 -1اهمیت کارراهه هی فشاری برای برنامهریزی توسعه زمان مشخصی در چرخه ساالنه هر فرد برای صحبت در مورد توساعه در برقرار کنید ،زیرا موفقیت به تنهایی به
فردی و مسیر شغلی وجود نداشت .نقش کنونی و نیز آرمانهای مسیر شغلی در آینده تعیین شده است.
شغلی و توسعه
دست نمی آید .آینده با نوآوری روزافزون
 -6آسااان کااردن مدیریت عملکرد هر شش مااه یاک تعیین اهداف انگیزشی جداگانه به جز در مورد فروش متوقف شده اسات .معنی می یابد و توانایی ترکیب دانش و
بار و با ابزار و فراینادهای متفااوت ابزار مورد استفاده ساده سازی شده است .یک فرم مرور عملکارد هام در مهارت ها و شبکه ها عناصر کلیدی
فرآیند
انجام میگرفت.

پایان هر سال ارائه و تکمیل میشود.

مواجهه با آن است.



در صورتی که تعدیل نیرو به صورت ضعیف
انجام شود ،اثرات بد آن سال ها روی

سندروم بازماندگی

شرکت باقی می ماند .کارمندان ناراضی اصطالح سندرم بازماندگی برای اولین
می توانند در بازار از شرکت بدگویی کنند و بار توسط بروگنر در مباحث مدیریتای

کوچکسازی به روش صحیح

افراد باقیمانده نیز با ظهور اولین نشانه های مورد استفاده قارار گرفتاه و وضاعیت
بهبود ،شرکت را ترک کنند .اگر شرکتتان با افرادی که در نتیجﺔ تغییرات اساسی
تعدیل مواجه شده از این سه نکته پیروی کنید تا بتوانید کوچکسازی را در سازمان (پس از اخراج و تعدیل یک عده) در سازمان باقی مانده اند را به تصویر
میکشد .سندرم بازماندگی برای توصیف تأثیرات کوچکسازی و تعدیل نایرو کاه
به روش صحیح اتجام دهید:
 -2ابتدا خروج داوطلبانه را پیشنهاد دهید .بسیاری از کارمندان مزیت میتواند در افراد به وجود آید ،به کار برده میشود .نشانههای بازماندگی عبارتند از:
بازنشستگی زودهنگام یا پاداش های تشویقی برای خروج را می پسندند .الف) ترس و نا امنی ) نا امیدی ،رنجش و آشافتگی ج) دلتنگای ،افاسردگی و
شما می توانید با اجازه خروج دادن به آنهایی که خود می خواهند بروند ،احساس گناه د) احساس بیعدالتی ،خیانت و بدگمانی .اگر این عالئم و ناشانه هاا
افراد را ترک نکنند می توانند اثرات وخیم و خطرناکی بر سازمان بگذارناد .کاهش
اخالق را در سطح باالیی حفظ کرده و اعتراضات را پایین آورید.
 -1اطالع رسانی کنید .مطمئن شوید که همه کارکنان علت روحیﺔ کارکنان ،افزایش ﻏیبت ،کاهش رضایت شغلی و سازمانی ،کم شدن اعتماد
کوچک سازی و تعدیل ،فرآیند تصمیم گیری برای کاهش نیرو و و اطمینان کارکنان و رنجش آنها از سازمان از اثرات سندرم بازماندگی هستند.
به هنگام تعدیل نیرو کارمندان باقیمانده نیز به نوعی قربانی اناد زیارا اطمیناان و
پیشنهاداتی که به افراد خارجشونده میشود را فهمیدهاند.
 -3برای کاریابی افراد ،تالش واقعی نشان دهید .رهبران سازمانی اعتماد خود را به سازمان از دست میدهند و روحیه پایینی دارند؛ نسبت به مدیریت
بایستی از ارتباطات شخصیشان استفاده نموده و به پرسنلی که ترخیص بدگمانند ،رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی آنها پایین است و ناسبت باه آیناده

می شوند در درک مرحله بعدی کمک کنند .حتی اگر ممکن باشد بیمناکند .به هنگام اجرای برنامههای تعدیل نیرو باید به سندرم بازمانادگی توجاه
فرصت های موجود نظیر لیست کردن مشاﻏل موجود یا معرفی به یک شرکت داشت و برای برطرف شدن آن تمهیدات الزم را اندیشید.
همکار مفید خواهد بود.

 -3 در آینده کیفیت زندگی بر کمیت مصرف ﻏلبه پیدا خواهد کرد .این

بهترین شرکتها برای کار کردن!

به معنی آن است که در دهههای پیش رو کار و زندگی به شکلی خواهند شد کاه
باعث می شوند افراد با اموری که موجب شادی آنها شود سرو کار داشاته باشاند و

هرساله نشریه فورچون فهرست صد شرکت برتر دنیا برای

کیفیت باالی زندگی را برای آنها به همراه داشته باشد.

کار کردن را اعالم میکند .مالک انتخا این شرکت ها بر

آینده کار نه تنها افراد بلکه سازمانها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد .پنج حاوزه

اساس رنج گستردهای از شاخصها شامل رضاایت شاغلی،

مهمتر سازمانها که تحت تأثیر قرار میگیرند عبارتند از:

فرهنگ سازمانی ،میزان پرداخت ،اماور رفااهی ،ارتباطاات
سازمانی ،آموزش ،اعتبار مدیریتی و  ...میباشد .در آخرین رتبهبندی در سال 1123
گوگل با بیش از  34111پرسنل باز هم در صدر این لیست قرار گرفته است.

 -2رهبری شفاف و قابل اعتماد :رهبران در آینده باید به شکل همکارانه به فعالیت
بپردازند و به دلیل وجود شفافیت در سازمانها ،کار و رفتار آنها بیشتر مورد بررسی
قرار خواهد گرفت .بنابراین قابل اعتماد بودن و صحت رفتار آنها مهم است.

تعداد پرسنل

 -1ایجاد و توسعه تیمهای مجازی با عملکرد باال

343322

 -3ارتباطات و شبکههای تجاری با ارزش :ارزش هر سازمانی به سرمایه اجتماعی

1

 SASنرمافزار

63333

آن است .بنابراین ارزش در شبکهها و روابط تجاری و بین کسب و کارها و درون

3

 CHG Healthcare Servicesکاریابی

23339

رتبه 3102
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شرکت

حوزه فعاليت

 Googleاینترنت و فناوری

 The Boston Consulting Groupمشاوره مدیریت
* Wegmans Food Marketsصنایع ﻏذایی
 NetAppفناوری
 Hilcorp Energy Companyنفت و گاز

جامعه بزرگتر حفظ میشود .ایجاد رابطه درون کسبوکارها به عنوان راهی بارای
ایجاد نوآوری ،روزبهروز مهمتر شده و باعث میشود کسبوکارها سعی کنند منابع

13324

و داراییهای خود را به صورت خالقانهتر و ﻏیرمعمول ترکیب کنند.

433813

 -4روابط مهم بین شرکا ،مصرفکنندگان و کارآفرینان

33416

 -1کار منعطف :این آیتم یک عنصر اصلی کار در آینده و یک شایاستگی اساسای

23121

 Edward Jonesمالی ،سرمایهگذاری 313224

برای سازمانها محسو میشود که باعث ارضای نیازهای کارکنان میشود.
کشتی برای حرکت در مسیر درست فقطق

 Ultimate Softwareنرمافزار

23441

یک ناخدا و یک سکان دارد .یقک سقاامقان

 Camden Property Trustامالک

23986

موفق نیز به مثابه یک کشتی است.نمیشود

* در نشریه شماره  16موردکاوی شرکت  Wegmansبررسی گردید.

برای هر صندلی یک فرمان تعبیه کرد!
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