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مقدمه ناشـر
در باور بیشتر مدیران ،مدیریت علم و هنری است که در آن نیاز به آموختن،
الزامی است .اما بیشتر مدیران به دلیل رویارویی با چالشهای روزانه مانند
کمبود منابع مالی ،مسائل نیروی انسانی و  ...کمتر فرصت حضور در برنامههای
آموزشی و یا خواندن کتابهای پر حجم را مییابند.
در این راستا انتشارات دانشكده كسبوكار هاروارد با شناسايي اين نياز مديران
امروزي ،مجموعهاي را تحت عنوان كتابهای همراه؛ راهحلهاي حرفهاي
براي چالشهاي روزانه ،منتشر نموده است كه برترين اساتيد مديريت دنيا
نكات و راهنماييها و درسهايي از سالها تجربه و مشاوره خود را ،در آن به
زباني ساده بيان كردهاند.
انتشارات آريانا قلم سال گذشته در راستاي فراه م آوردن اين مجموعه
ارزشمند براي مديران و كارشناسان ايراني اقدام به ترجمه و انتشار  13جلد از
اين كتابها در حوزههاي مختلف نمود .که خوشبختانه مورد توجه بسیاری از
مدیران و کارشناسان حوزههای مختلف سازمان قرار گرفت و در طی یک سال
چاپ اول آن به پایان رسید و چاپ دوم در سال  92تقدیم عالقهمندان میشود.
اين كتابها راهنماي ساده و قابل فهمي براي همه مخاطبان ميباشد تا درك
بهتري از موضوعات مختلف مديريتي در چالشهاي روزانه خود داشته باشند.
مطالعه اين مجموعه براي مديران و كارشناسان و فعاالن كسبوكار مفيد خواهد
بود و اميدوارم با بهرهگيري از نكات ،راهنماييها ،مثالها و چكليستهاي ارزشمند
اين كتابها گامهاي موثري براي رسيدن به موفقيت بردارند.
سميه محمدي
مدير عامل انتشارات آريانا قلم
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پيام مشاور
چرا باید به فکر سرنوشت حرفهای خود باشید؟
هر سازمانی به جایگاه و موقعیت خود در حوزه کسبوکاری که در آن فعالیت
دارد و ارزش کاالها و خدماتی که عرضه میکند ،نگاهی استراتژیک دارد .این نگاه
استراتژیک به سازمان کمک میکند رقابتپذیری و سودآوری خود را حفظ کند.
به همین ترتیب شما نیز باید در مورد موقعیت سازمانیتان ،ارزش مهارتهایتان
و عالیق حرفهای خود همین دید را داشته باشید.
امروزه سازمانها ،چه بزرگ و چه کوچک ،میدانند که برای حفظ رقابتپذیری
در دنیای در حال تغییر ،به كاركناني نیاز دارند که عالیق ،ارزشها و مهارتهای
خود را پیوسته ارزیابی كنند .با تعیین مدام آنچه ميخواهيد در آینده بیاموزید و
گام برداشتن در این مسیر ،ارزش شما برای سازمانتان همواره بیشتر میشود.
همچنین شانس شما برای افزایش رضایت شغلی نیز دوچندان میشود.
اما به خاطر داشته باشید که مسير حرفهای شما تصمیمی نیست که فقط يكبار
در آغاز حیات کاری خود میگیرید ،بلکه فرآیندي تكرارشونده همراه با رشد
حرفهای شما است .در کتاب حاضر پیشنهادها و استراتژیهای گوناگونی برای
مدیریت این فرآیند خواهید یافت .تمام اینها نیازمند صرف وقت و بررسیهای
بسیار در مورد شناخت خود و عالیقتان است .اما این تالشها نتایج پرباری به
همراه خواهد داشت ،زیرا با اصالح مداوم مسير شغلي خود ،شانس خود را برای
افزايش رضایت شغلی و همچنین مشارکت حداکثری در فعالیتهای سازمانتان
افزایش خواهید داد.
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مشاوران
جیمز والدروپ 1و تیموتی باتلر

2

ب وکار هستند
دکتر جیمز والدروپ و تیموتی باتلر روانشناسهای شغلي کس 
که نزدیک به بیست سال است كه در دانشکده كسبوكار هاروارد با يكديگر كار
ميكنند .دکتر باتلر اکنون استاد ارشد و مدیر بخش توسعه حرفهای دانشکده
كسبوكار هاروارد است .آنها در این سالها به افراد زیادی در فرآیندهای توسعه
برنامهریزی و شغلي یاری رساندهاند .آنها ابزاري با عنوان كرير ليدر (Career
 )Leaderبراي ارزيابي شغلي توسعه دادهاند كه در بیش از  400دانشگاه و شرکت
در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرد (برای کسب اطالعات بیشتر به آدرس
 www.careerleader.comمراجعه کنید).
این دو همچنین چهار مقاله بسیار معروف در مجله Harvard Business
 reviewو سه کتاب به نامهای رهاسازی خود :چگونه در بنبستها دریچهای
جدید بیابیم ، 3موفقیت کامل :تغییر دوازده الگوی رفتاری که مانع از ترقی شما
هستند ، 4و کشف آینده شغلی خود ، 5را به رشته تحریر درآوردهاند و نيز در
خصوص مسائل مرتبط با مدیریت بر حرفه ،حفظ استعدادها و بهبود اثربخشی
فردی مقاالت و سخنرانیهای متعددی ارائه کردهاند.

1. James Waldroop
2. Timothy Butler
3. Getting Unstuck: How Dead Ends Become New Paths
4. Maximum Success: Changing the 12 Behavior Patterns That Keep You From
Getting Ahead
5. Discovering Your Career In Business
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مبانی تعييـن
مسیـر شغلی
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تعييـن مسیـر شغلی
به چه معناست؟
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فرایند ارزیابی جایگاه فعلي كارتان ،تصمیمگیری در مورد جایگاهی که
خواهانش هستید و ایجاد تغییرات الزم براي رسیدن به آن «تعيين مسیر شغلی»
نامیده میشود .این موضوع فرایندي جاري است كه بايد آن را موزون و هماهنگ
مديريت كنيد چرا كه محيط كسبوكار همواره در حال تغييرات مهمي است.

درک نیاز به تغییر
جهان ،از جمله دنیای کسبوکار ،به سرعت در حال تغییر است .چه مدیر
بوکار خود هستید ،یا
شرکتی بزرگ باشید ،چه کارآفرینی که مشغول کس 
پیمانکار مستقلی که به مشتریان خدمات ارائه میدهد .این سرعت فزاینده تغییر
در دهههای اخیر ،گاهیاوقات برای شما نفسگیر است.
تا جایی که به حرفه و شغل شما مربوط میشود ،تغییر ،طبیعی و سودمند
است! هر بار که با چالش جدیدی روبرو میشوید ،توانائیهای حرفهای خود را
تقویت میکنید ،در مورد آنچه که از شغل خود انتظار دارید آگاهی به دست آورده
و مهارتهای جدیدی کسب میکنید .در آن صورت رضایت خاطر بیشتری از
کارتان خواهید داشت و برای سازمانتان مؤثرتر خواهید بود.

رشد در شرکت خود
زمانی که قصد دارید مسیر شغلیتان را تغییر دهید (یا مسیر جدیدی را بیابید)
مراقب باشید گرفتار وسوسة تغییر محل کار نشوید  -باوری که میگوید اگر از
شغلتان راضی نیستید ،باید به شرکت دیگری بروید .حقیقت این است که احتمال
دارد مشکل از شرکت (محل کارتان) نباشد .به احتمال زیاد ،مشکل به جایگاه
یشود.
فعلی شما در شرکت مربوط م 
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اگر از فرصتهای موجود در شرکتتان که با عالیق شما سازگاری بیشتر دارند
بهره جوئید ،میتوانید با ارتقای نقش فعلیتان و یا به عهده گرفتن یک یا چند
نقش کامال جدید در شرکت ،رضایت شغلی را دوباره در خود ایجاد نمایید .شرکت
نیز از این موقعیت نفع میبرد ،زیرا عالوه بر این که برای ارزیابی ،استخدام و
آموزش فرد جدید ،هزینهای صرف نکرده ،کارمندی وفادار (که شما هستید) نیز
در اختیار دارد.
امروزه ،سازمانهای بزرگ و کوچک میدانند برای اینکه در دنیای به سرعت در
حال تغییر ،رقابتپذیری خود را حفظ کنند ،به کاركناني نیاز دارند که:
♦ ♦به ایده یادگیری همیشگی به شدت معتقد باشند.
♦ ♦به طور منظم ،عالیق ،ارزشها و مهارتهای خود را جهت به عهده
گرفتن مشاغلی که برای آنها مناسبتر هستند ارزیابیکنند.
♦ ♦به موفقیت شرکت خود متعهد باشند.
♦ ♦مهارتها و رفتارهایی که شرکت در آینده به آنها نیاز خواهد داشت را
درک نموده و در جهت رشد آن مهارتها ،مشتاق و توانا باشند.
♦ ♦بتوانند به راحتی از مرزهای موجود بین واحدهای سازمانی و دیوارهای
حایل بین بخشهای صف و ستاد ،عبور کنند.
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شما چه میکردید؟
فرد کهنهکار و آرزوهای تازه؟

انگار دیوید متحول شده بود .او به کار در بخش تبلیغات دیگر عالقهای
نداشت .او ارتباط با مردم را دوست داشت ،ولی کم کم به این نتیجه رسیده
بود که این کار برای او خستهکننده است .از طرفی دیگر با واقعیتي نیز مواجه
بود« :برای از صفر شروع کردن ،خیلی پیر هستم ،همینطور برای یاد گرفتن
مهارتهای جدید دیگر جوان نیستم و برای ادامه تحصیل هم دیگر از من
گذشته است».
با این وجود ،دیوید میدانست که در طول سالهای گذشته تجربه و دانش
ارزشمندی کسب کرده است .همه میگفتند که او مدیر بزرگی است و
استعداد درك نیاز مشتری را دارد.
این گونه بود که دیوید به خودش آمد و فکر کرد« :من آنقدر پیر نیستم
که نتوانم حرفه جدیدی را آغاز کنم .هنوز به آنجا نرسیدهام که از آروزهایم
دست بکشم!» اما او باید از کجا شروع میکرد؟ برای اینکه در مسیر درست
قرار بگیرد ،چه کاری باید انجام میداد؟
شما بودید چه میکردید؟ مشاوران راهحل را در قسمت «چه باید کرد»
انجام دهید مطرح ساخته است.

مسیریابی در فرایند تغییر شغل
هر چند تغییر ،امری طبیعی است ،اما بدان معنا نیست که همیشه ساده است.
مدیریت توسعه حرفهای ،مستلزم تالشی مستمر و متمرکز از سوی شماست.
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