در بکارگیری و استخدام عامالن و مسئولین ،هیچ شفاعتی (معیاری) غیر از
شفاعت کاردانی و تخصص و امانتداری آنها را نپذیر.
نهجالبالغه ،امیرالمؤمنین

نشریه آموزش مدیران
گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

(ع)
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مديريت منابع انساني رواج زيادي داشته

مدیریت منابع انسانی گوگل

است و حداقل سه استفاده شايع از آن
مسئولين ارشد بخش منابع انساني گوگل به يک نتيجه مهمم دسمت وجود دارد :اول اينکه  QWLاشاره به
يافتهاند” :مهندسان و کارشناسان متخصص ما انتظار دارنمد کمه بمه مجموعه اي از فعاليت ها براي کارکنان
خاطر علمشان به آنها رسيدگي شود ،نمه اينکمه صمرف کا يمک کارمنمد نظير ايجاد رضايت شغلي ،فرصت هاي
رسمي ساعت نه تا پنج باشند “.اين شناخت يعني گوگمل طموري بمه رشد ،امنيت شغلي ،روابط مطلوب بين

کارمندان خود خدمات دهد که ماکزيمم کمارايي خمود را در سماعات مديران و کارکنان و ميزان حوادث و
کاري ارائه کنند .شرکت گوگل براي جذب هر کارمند کارآمد ،ده استراتژي بسيار موثر براي خود دارد:
سوانح پايين دارد .دوم اينکه  QWLبه
استراتژي اول؛ استخدام کميتهاي :هر کس خواهان استخدام در گوگل باشد بايد حداقل با  6نفر ممصاحبه انجمام دهمد .همر مجموعه اي از کارها و يا عملکردهاي
مصاحبه يک بعد از فرد را پوشش ميدهد و در نهايت فرد با نظر کميته ناظر استخدام ميشود.
سازماني نظير مديريت مشارکتي،
استراتژي دوم؛ حذف نيازهاي کارمندان :شرکت گوگل تغذيه سالم ،شستمشوي ماشمين ،حممل و نقمل بما اتوبموش ،ورز  ،غني سازي شغلي ،توسعه شغلي ،سيستم
اتاق هاي ماساژ ،اصالح و آرايش مو و خيلي ديگر از مواردي را که ممکن است کارمندان را مشغول خود کند ،براي آنها تأمين پرداخت حقوق و دستمزد مناسب و شرايط
ميکند .يک برنامه نويس بايد برنامه بنويسد نه اينکه نگران اتو کردن کت و شلوار

باشد!

مطلوب محيط کاري اشاره دارد .و باالخره

استراتژي سوم؛ جمع کردن همه در کنار هم :تمام پروژههاي گوگل مبتني بر تيم اجرا ميشوند و کار تيمي يعني باهم بمودن .سوم اينکه  QWLبه يک نوع برنامه
لذا در گوگل کارمندان براي اجراي پروژه معموالک در کنار هم هستند و نيازي نيست که زنگ بزنند يا ايميل بفرستند.
تغييرات سازماني اشاره دارد که در اين
استراتژي چهارم؛ آسان ساختن همکاري :کارمندان هفتهاي يکبار از فعاليتهاي خود يک يادداشت براي همه مي فرستند .اين رابطه برنامه هاي  QWLموکول به
به اشتراکگذاري ميتواند همه کارمندان را از کارهاي بقيه آگاه کند و گامي موثر در همسانسازي کار به حساب ميآيد.
سياست ها و استراتژي هاي مديريت منابع
استراتژي پنجم؛ استفاده از يک شبکه داخلي :براي اطالع رساني به کارمندان يک شبکه داخلي تمام اطالعات را در بمر دارد .انساني است که با اعمال  QWLنتايج آن
گوگل معتقد است يکي از عواملي که باعث شد  Gmailموفق شود ،اين بود که اين سرويس ماهها در خود گوگل به صمورت را بهبود بخشيده و اثربخشي ،کارآيي و
داخلي بر روي شبکه در حال اجرا بود .اين يعني متخصصين گوگل فرصت کافي براي يافتن خطاها و اصالح آنها را داشتند.

بهرهوري سازمان را افزايش دهند.

استراتژي ششم؛ تشويق خالقيت :کارمندان گوگل ميتوانند تا  02درصد از زمان کاري خود را صرف کار بر روي پمروژه هماي هدف اصلي برنامه هاي  QWLايجاد
مورد انتخاب خود کنند .حتي يک نرمافزار در شبکه گوگل به عنوان جعبه پيشنهادات در دسترش کارکنان است که ايده هماي سازماني است که هم در ارائه کاال و
خود را در اين جعبه نوشته و به اطالع بقيه ميرسانند .بسياري از نوآوريهاي گوگل از همين جعبه به دست ميآيد.

خدمات به جامعه موفق شود و هم محيط

استراتژي هفتم؛ افراد بيشتر در تصميمگيري :گوگلي ها معتقند که ”گروه ،باهو تر از فرد است “.اين يعني تصميم گيري بمر کاري جذاب ،محرک و مشوق تري را
اساش نظر همه اجرا ميشود .در گوگل مدير يک جمعکننده نظرات است نه صادر کننده رأي.
براي کارکنانش به وجود آورد.
استراتژي هشتم؛ بدصفت نباشيد :اين قانون و شعار گوگل است .در گوگل هيچکس صندلي پرت نميکند و ايمن يعمني بماال
بردن صبر و احترام کارمندان نسبت به يکديگر .بر خالف بسياري از شرکتها گوگل محفل آزادي و آسودگي است.
استراتژي نهم؛ بهروز بودن :در هريک از زمينههايي که گوگل به فعاليت ميپردازد ،تعدادي آناليز کننده و متخصص دائمم در
حال جمعآوري اطالعات بهروز آن زمينه ميباشند.
استراتژي دهم؛ خلق محيطي کامالک مناسب :در روزهاي جمعه يک گردهمايي عمومي برگزار ميشود که يکي از برناممه هماي
آن پرسش و پاسخ است .طي اين برنامه مديران از ريز نظرات و مسائل کارکنان مطلع ميشوند.

يکي از استراتژيهايي که جنرال الکتريک ( )GEرا به يکي از

هوش اخالقی در مدیریت
يکي از مباحث نسبتاک نوين در زمينه مديريت سازمان ،همو

برترين و موفق ترين شرکت هماي دنيما تبمديل کمرده اسمت،

اخالقمي اسمت کمه

پرور

اخالقي را ظرفيت و توانايي درک درست از خالف ،داشتن اعتقادات اخالقي قموي
و عمل به آنها و رفتار در جهت صحيح و درست تعريف ميکند.
رهبران با هو

اخالقي باال ميتوانند در سازمان ،اعتماد و تعهد ايجاد کننمد کمه

مبنايي براي تجارت گسترده و درست است .پژوهشهاي انجام شمده در بيمش از
اخالقي مديران و رهمبران سمازمان تأثيمر

صد شرکت نشان داده است که هو

بسيار قوي بر عملکرد مالي سازمان دارد .چهار اصل هو

اخالقي عبارتند از:

.1درستکاري :يعني ايجاد هماهنگي بين آنچه که به آن باور داريم و آنچه کمه بمه
آن عمل ميکنيم .انجام آنچه که ميدانيم درست است و گفتن حمرف راسمت در
تمام اوقات و شرايط .کسي که هو
و عقايد

اخالقي بااليي دارد ،به شيوهاي که با اصول

سازگار باشد ،عمل مي کند .0 .ممسئوليت پمذيري :کمسي کمه همو

اخالقي بااليي دارد ،مسئوليت اعمال خود و پيامدهاي آن ،همچنيمن اشمتباهات و
شکستهاي خود را نيز ميپذيرد .3 .دلسوزي :توجه به ديگمران کمه داراي تأثيمر
متقابل نيز هست .اگر نسبت به ديگران مهربان و دلسوز باشيم ،آنان نيز در زممان
نياز با ما همدردي ميکنند و مهربان خواهند بود .4 .بخشش :آگاهي از عيوب خود
و تحمل اشتباهات ديگران.

 .0رهبران اخالق مدار ،خدمتگذار ديگرانند.
 .3رهبران اخالق مدار ،عادل هستند.
 .4رهبران اخالق مدار ،صادق هستند.
 .5رهبران اخالق مدار ،اجتماعگرا هستند.
نکته قابل توجه اينجاست که تمامي مباحثي کمه
اخالقي مطرح ميشوند ،در آموزههاي ديني ما مورد سفار

و تأکيدند.

است که به عنوان قديميترين دانمشگاه سمازماني در ايماالت
متحده بيش از  62سال است که آموز

کارکنان  GEدر آن

انجام ميشود .ساالنه بال بر يک ميليارد دالر صرف آمموز
کارکنان  GEميشود .نقطه قوت اساسي اين شرکت ،روشمي
است که با آن رهبرانش را شناسايي کرده و ميپروراند.
از  322 222فردي که در استخدام  GEهستند ،نيمي از آنهما
يعني در حدود  152 222نفر متخصص و بقيه کارگرنمد .ايمن

جمعيت نيروي متخصص که نيمي از آنها در خارج از اياالت متحمده ممشغول بمه
کارند ،به شکل فراگير و در تمام بخشهاي سازمان ،مخاطبان برنامه هاي آموز
رهبري هستند.
در آموز

رهبري يک رويکرد پلکاني وجود دارد .يک مجموعمه آموزشمي بمراي

دورههاي برحسب درخواست فردي وجود دارد که از طريق رايانه و  04ساعته قابل
دسترسي هستند و حوزه گستردهاي از مهارت هاي مديريتي و اجرايمي را پوشمش

همه است .ساالنه حدود  52تا  62هزار نفر از اين دورهها استفاده ميکنند.
دسته بعدي آموز ها ،مهارت هاي بنيمادي ،شمامل  13عنموان از مهمارت هماي
مديريتي است که هر کسي بايد داشته باشد؛ براي مثمال مهمارت در سمخنراني و
ارائممه ،مممديريت پممروژه و فهممم عمومممي از امممور مممالي .ايممن دوره همما توسممط
مربيانکروتونويل در محل کار افراد (نمه در آموزشمگاه) بمه طمور عملمي ارائمه
ميشوند .اين دورهها ساالنه براي حدود  35هزار نفر ارائه ميشود.
يک پله باالتر ،دورههاي ”سنگ بنا“ هستند .افراد براي شرکت در اين دورهها بمه

و توسمعه

کاري ،در آن شرکت ميکنند .سه دوره بعدي عبارتنمد از دوره پمرور
رهبري ،دوره پرور مدير جديد و دوره مدير پيشرفته .اين دوره هما ده سمال اول

جهت توليد کاالها و خدمات بيشتر و با کيفيت بهمتر،
بهرهوري ناميده ميشود و نيروي انساني مهمم تريمن

کاري هر فرد را در برميگيرند و افراد به طور ميانگين هر سه سال يکبار در يکي

نهاده در توليد کاالها و خدمات محسوب مي شود .بما

از آنها شرکت ميکنند.

توجه به اين موضوع براي بررسي بهمره وري نميروي
انساني از دو شاخص اصلي استفاده ميشود .شاخص بهرهوري رقابتپذيري نيروي
افزوده سازمان بر جبران خدمات شماغلين آن

به دست ميآيد و مفهوم آن اينست که به ازاي يک واحد ريمالي جمبران خمدمات
افزوده براي سازمان ايجاد شمده اسمت.

شاخص بهرهوري نيروي کار به عنوان دومين شاخص از تقسيم ارز

رهبري نيست ،ولي پايه اي و در دسمترش

سطح برگزار ميشوند .دوره اول مباني رهبري است که افراد طي سال اول تا سوم

استفاده هوشمندانه از منمابع در اختيمار سمازمان در

افمزوده بمه

تعداد شاغلين سازمان حاصل شده و نشان مي دهد که همر شماغل در يمک دوره
بررسي چه ميزان ارز

 1اتاق) در کروتمون ويمل نيويمورک

آموزشکدههاي  GEميروند و يک هفته اقامت مي کننمد .ايمن دوره هما در چهمار

بهرهوري نیروي کار

پرداخت شده به شاغلين چه ميزان ارز

امکانات اقامتي شامل

سطح از کار ،بخش اساسي در آموز

 .1رهبران اخالق مدار به ديگران احترام ميگذارند.

کار (هزينه شاغلين) از تقسيم ارز

امکانات آموزشي اين شرکت يمک دانمشگاه سمازماني (داراي

ميدهند .در اين دورهها مواد آموزشي به شکل ويدئويي و قابل دانلود هستند .ايمن

با توجه به اين مبحث ،ميتوان گفت:

در هو

پرورش مدیران جهانی
در جنرال الکتریک

نخستين بار توسط بوربا ( )Borbaدر روانشناسمي وارد شمده اسمت .وي همو

مديران و رهبران براي آينده شمرکت اسمت .يکمي از

افزوده ايجاد کرده است.از اين شاخص ها مي تموان بمراي

مقايسه ميزان بهرهوري سازمان طي سنوات مختلف با هم استفاده نمود .همچنين
از آنها ميتوان براي مقايسه وضعيت سازمان خود با ساير سازمانها استفاده کرد.

سطح بعدي ،دورههاي مربوط به مديران اجرايي است که سه هفته طول مي کشند
و تنها در کروتونويل ارائه ميشوند و شامل دوره هماي پمرور
مديريت کسبوکار (

 )Bو پرور

مدير اجرايي (

ممدير (

)،

 )Eهستند .ساالنه حمدود

 222نفر در دورههاي سنگ بنا و دورههاي مديران اجرايي شرکت ميکنند.
عالوه بر اين موارد GE ،دورههايي هم براي آموز

مهمترینارزشحیاتییک

سازمان،تجارب،مهارتها،

نوآوریها،فراستوبینش

کارکنانآناست.

تيمهاي کاري ارائه ميکند.
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