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آن است. گوگل بر    ت یموفق یاز عوامل اصل  یکیدر گوگل  یمنابع انسان  تی ریمد

دارد.   د یکارمندان خود تاک یو برتر یو هوشمند ی منابع انسان ی باال تیفیک

و   تیمحبوب  نی کار است. ا ی مکان ها برا ن یاز بهتر یکی شرکت گوگل اکنون 

  ،یزی امه ر برن  در گوگل  ی منابع انسان  تی ری مد ت یدهنده موفق درک مثبت نشان

 .و پاداش است یاستخدام، آموزش کارمندان و توسعه شغل 

  ی در گوگل م ی منابع انسان ت یری مد ی بخش اصل 4 یمقاله به بررس نی ا  در 

 :میپرداز 

در    ی منابع انسان   ت ی ر ی جامع مد   ی بررس 

 گوگل 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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 شغل  یو طراح  لی تحل  ،یمنابع انسان ی زیر   برنامه  .1

 انتخاب و حفظ کارمندان  استخدام، .2

 آموزش  .3

 ی کارمندان و توسعه شغل زش یانگ .4

 

کار دارد. کارمندان   ط یبر مح یمیمستق ری گوگل تاث ی منابع انسان ت یر یمد بخش

 .خوشحال هستند ار یکنند و در گوگل بس ی م یابی ارز  -A خود را با نمره طیمح

 

 یمنابع انسان میشود و قطعا ت یکه فرهنگ از اوج شروع م  مینکن فراموش 

Google از ی شرکت دارند. کارمندان گوگل امت  یبر فرهنگ کل یمیمستق ر یتأث 

A+ عامل   ر یمد ، یچایداده اند. ساندار پ ی منابع انسان تی ری را به بخش مد

 .را گرفته است 100از   80  ازی گوگل، توسط کارمندان امت
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 شغل در گوگل  یو طراح لیتحل ،یمنابع انسان یز یبرنامه ر .1

 شود؟   ی گوگل در گوگل چطور انجام م   ی منابع انسان   یز یر   برنامه 

  یبخش انجام م  3در   یمنابع انسان یز ی گوگل، برنامه ر  یمنابع انسان ت یر یمد در 

 :شود

 

در گوگل از دو   ی منابع انسان رانی: مد یمنابع انسان ی تقاضا ینیب  شیپ .1

  ی منابع انسان یتقاضا ینیب  شیپ  ی برا ویسنار ل یروند و تحل ل ی تحل کیتکن

کسب و کار    راتیی و تغ ی فعل ط یکنند که بر اساس شرا  یاستفاده م  یاحتمال

 .ردیگ یصورت م

.  ندهیآ ی تقاضاها ی نیب شی پ یگذشته برا یداده ها یبررس  یعنیروند   ل یتحل

بر   توانندیکه م کندیم یی را شناسا  ییها الگوهاداده یابی و ارز   یآور جمع

 .بگذارند ری تأث ندهیآ  ی ازهاین

با توجه به عواقب   یآت  یحوادث احتمال یابی و ارز  یبررس  ندیفرا  و،یسنار ل یتحل

مهم است که   ک یتکن کی  و یسنار   لی متفاوت آنها است. تحل یاحتمال  جیو نتا 

تا به شرکت ها   ردیگ یمورد استفاده قرار م سک یر   ت یری توسط متخصصان مد 

 .را متحمل نخواهند شد ی ادی ز   ار یبس سک ی دهند که ر  نان یاطم

 

 کمبود کارمندان در  ای در مورد مازاد  ی مازاد و کمبود کارمندان: نگران .2

Google است، مانند ساخت دیتول یندهایدر فرآ شتر ی ب Chromecast   و ارائه
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بر   یمبتن. در توسعه و ارائه محصوالت یکابل ون یزی و تلو  بر یف  نترنتیخدمات ا 

 .ستین یقابل توجه   ینگران یوب و نرم افزار، مازاد و کمبود منابع انسان 

  ق یکارمندان را از طر یاحتمال  یدر گوگل مازاد و کمبودها یمنابع انسان  تی ریمد

استخدام و برنامه   ی اطالعات برا  نی و از ا کندیم یی شناسا ی نیبشیپ ی هاکیتکن

 .کند یاستفاده م ی زیر 

 

در گوگل   یمنابع انسان  تی ری: مدروی ن یعرضه و تقاضا نی تعادل ب جاد یا .3

با حداقل مشکالت مواجه   یمنابع انسان یعرضه و تقاضا نی تعادل ب جادیهنگام ا 

  غات یبر وب/نرم افزار و خدمات تبل ی محصوالت مبتن ی اگر تقاضا برا ی است. حت

به   ی از ی الت نمحصو  ن یا  یتالیجید ت یماه  ل یگوگل به دل  ابد، ی  شی افزا ن یآنال 

 .ندارد ی تجار  ی حوزه ها ن یخود در ا  ی متناسب منابع انسان شی افزا
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 شغل در گوگل   یو طراح   لی تحل 

و ارتباط متقابل است.   یگوگل از نوع خط ی: نوع چارت سازمانیسازمان  ی طراح

دهد   ی امکان را م ن ی در گوگل ا یمنابع انسان  ران ی به مد یساختار سازمان  ن یا

کرده   یی مختلف سازمان شناسا یبخش ها نی متقابل را ب یوندها یپ یکه به راحت

 .استفاده کنند ل شغ   یو طراح  لی تحل ی ندهایفرآ یاطالعات برا   نی و از ا

  لی و تحل هیتجز  یاز روش ها یبیشغل: گوگل از ترک   لی و تحل   هیتجز   یروشها

مانند   یکند. مثال در مشاغل ی“شغل کارگر محور” و “شغل کار محور” استفاده م

دارد.   د یمحصول بر شغل کارمحور تأک د یو تول یو توسعه و طراح قیتحق  یکارها

  ت یری دارند، مانند مد ی قابل توجه یفرد   نی ب ی به مهارت ها از یکه ن  ی در مشاغل

 .کند یم  دی شغل کارگر محور تاک  لی و تحل هی بر روش تجز  ،یمنابع انسان

  یمتنوع ار ی بس ی اندازه بزرگ سازمان، گوگل شرح شغل ها  لیشغل: به دل شرح 

  ی در همه کارمندان، مانند باهوش  یخاص یهایژگیوجود، گوگل بر و  ن یدارد. با ا 

  د یدر سراسر سازمان تأک یشغل  ی هاتی در تمام موقع  یبرتر  یو تالش برا

 .کندیم

 

 در گوگل  یاستخدام، انتخاب، حفظ منابع انسان ند یفرا .2

 در گوگل   رویجذب ن   یها   وهی ش 

و   یاز منابع استخدام داخل یبیدر گوگل از ترک  یمنابع انسان ت ی ری: مد منابع

شرکت از   ن ی کند. ا یخود استفاده م ی منابع انسان تی حفظ کفا ی برا ی خارج

و از   ی استخدام داخل ی ها و کارآموزان به عنوان منابع اصل ییجابجا  عات،یترف 
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استخدام در گوگل    یبه عنوان منابع خارج یشغل  ی ها یو آگه  یموسسات آموزش 

 .کند یاستفاده م

  م یو مستق میرمستقی غ یدر گوگل از روش ها ی منابع انسان تی ری ها: مد روش 

در وب    غاتیشامل تبل  م یمستق ر یغ یکند. روش ها  یاستخدام استفاده م ی برا

در قالب تماس با کارآموزان بالقوه و   م یمستق یهاشرکت و روش ت یسا 

 .است یموسسات دانشگاه قیاز طر   ندهیکارمندان آ

 انتخاب کارمند در گوگل   ندی فرآ 

و    انیانتخاب متقاض  یگوگل برا  یمنابع انسان تی ریمد یارهایمع ن یمهمتر

با سازمان   یی و همسو ی تعال ی برا زهیانگ  ت،ی خالق ،یاستخدام کارمند، هوشمند

  ی انتخاب استفاده نم یاصل  ار ی و سابقه به عنوان مع یاست. شرکت از تجربه کار 

  یبرا ی نوآور  ساندنبه حداکثر ر  یعنی بر اساس هدف شرکت   ارها ی مع ن یکند. ا

 .گسترده آن است ز یتما یاز استراتژ ت یحما

 

شود. به طور   یدر گوگل استفاده م انی انتخاب متقاض  یبرا  یمختلف یندهایفرآ

  یهاآزمون ه،یاول  ی غربالگر نه،یشیپ  یانتخاب شرکت شامل بررس   ندیفرآ ،یکل

 .کار و مصاحبه است نیح
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 حفظ کارمندان در گوگل   یها  برنامه 

است که   یمنابع انسان ت یر یمد یجبران خسارت گوگل، ابزار اصل  ی ها بسته 

  یکند. بسته ها یباال استفاده م تی فیبا ک ی حفظ منابع انسان ی شرکت برا  ن یا

و باالتر از حد متوسط است. به عنوان مثال، گوگل   ی شرکت رقابت  نی ا ی جبران

  یاز وعده ها مندانکار  ن،ی دهد. عالوه بر ا ی ارائه م ییحقوق و دستمزد باال

 .شوند  یبرخوردار م ای مشوق ها و مزا ر ی و سا گان یرا   ییغذا

دارد که کارمندان   دی تأک ت یو خالق  یشرکت بر سرگرم   ن یدفاتر ا یمعمول ی طراح

در گوگل از   یمنابع انسان تیر ی کند. مد یجذب و حفظ م خالق و مبتکر را

  یاستفاده م یرهبر  لی با پتانس ی حفظ و توسعه افراد ی برا  یی و راهنما ی گریمرب

 .کند

 

 گوگل  HRM در یآموزش منابع انسان .3

  ی م یازسنجی آموزش کارمندان ابتدا ن   یدر گوگل برا یمنابع انسان  تی ریمد

و   ی را طراح  یآموزش   یروز کارمندان، برنامه ها  یازهایکند، سپس با توجه به ن

  ی هاییها و توانا در دانش، مهارت رات ییکند. در آخر با توجه به تغ یاجرا م

شود.    یم ل یو تحل ی ریموثر بودن آموزش ها اندازه گ  زانی م ،یمنابع انسان

مختلف مانند   یهارا به روش  یآموزش  ی هابرنامه Google یانسان منابع  تی ریمد

 .دهدیکار ارائه م نیو آموزش در ح   یساز هیبحث و گفتگو، شب

 

با کارمندان خود را حفظ کند و   یتواند ارتباطات غن ی بحث و گفتگو، گوگل م با

  ی ساز   هیشرکت از شب  نی کند. ا افتیحداکثر بازخورد را از کارآموزان را در
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 کارمندان  ها یساز هیکند. شب یخالقانه استفاده م  یپاسخ ها  ل یتسه ی راب

Google و محصوالت را درک   ها پروژه ،یکار   فیوظا   اتیتا جزئ سازد یرا قادر م

به حداکثر    یکار برا نی شرکت از آموزش در ح  ن یا  ی منابع انسان تی ریکنند. مد

 .کندیاستفاده م دی کارآموزان جد ای کنندگان رساندن انتقال دانش به استخدام

 

 در گوگل  یکارمندان و توسعه شغل  زشی انگ .4

 در گوگل  یشغل   توسعه 

بر اساس   ی شغل  یهاتیبا پر کردن موقع  Google :فرد و سازمان قیتطب.1

را مطابقت   ی و سازمان یفرد  یازهای احبه، نعملکرد و مص  ی ابیاز ارز  یبیترک

  یمنابع انسان رانی مد یرا برا یها و مصاحبه ها اطالعات  ی ابیارز ن ی . ادهدیم

  می و ت ازمانکارمندان و شغل، س  ن ی کند تا از تناسب مناسب ب یفراهم م

 .حاصل کنند نان یاطم
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کارکنان را   ل یگوگل پتانس ی منابع انسان تی ری کارمندان: مد لی پتانس ی ابی ارز  .2

ها نشان   یابیکند. ارز  یم ی ابیکردن ارز ییو راهنما  یابیمصاحبه، ارز قیاز طر 

که   یکنند، در حال یخود چگونه عمل م یدهد که کارمندان در مشاغل فعل یم

کارمندان به مشاغل   قهکردن نشان دهنده سطح عال  ییمصاحبه ها و راهنما

 .است  Google مشاغل در  ری انجام سا  یآن ها برا  یخاص و آمادگ

 

 جبران خسارت   ی به کارمندان با استراتژ   یبخش   زه یانگ 

  ی رقابت  ار یبس بی رق ی با شرکت ها  سه ی جبران خسارت گوگل در مقا ی استراتژ

  یای جامع و مزا  یرا همراه با مشوق ها  ییباال  یشرکت حقوق ها  ن یاست. ا 

  ،یدرمان مهی مانند ب یی ای گوگل مزا ن، یدهد. عالوه بر ا   یارائه م رمتعارف یغ

  زات یاز تجه گانیو استفاده را  گان یرا   ییغذا  ی وعده ها ،یبازنشستگ ی مستمر

گوگل با   ی منابع انسان ت یر یمد نانه،یدهد. به طور واقع ب  یرا ارائه م ی ورزش 

به طور موثر کارمندان   را ی جبران خسارت موفق بوده است، ز  ی راتژتوجه به است 

 .کند یرا جذب م  یباهوش و عال
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شرکت ها بهتر  ریدر گوگل از سا یمنابع انسان تیریمد  چرا

 کند؟ یعمل م 

 .کند  ی گوگل هرگز در استخدام عجله نم  .1

  است ی س  ک ی  نی که ا د یگو یسابق محصوالت گوگل، م  سی روزنبرگ، رئ  جاناتان 

کند. گوگل به   ینم سک ی ر   یدر گوگل است که هرگز در مورد الزامات شغل

و داده است   یفناور  نهینامزدها در زم ن یتر   طیو واجد شرا  نی دنبال باهوش تر

 .اندازد یشغل را به خطر نم   کی  تی فیک یو به سادگ

  یشغل  ت یموقع  ک یر گوگل جهت پر کردن د  ی منابع انسان  رانی که مد نی ا ی برا

کامل از   تهیکم  ک یرا به عهده به   تیمسئول نی گوگل ا رند،یتحت فشار قرار نگ 

  کی که  ییهابر استعدادها و مهارت  ب،یترت  نی افراد قرار داده است. به ا

  ک ی  عی سر کردنپر  یبرا  یشود و فشار   یداشته باشد تمرکز م دی با یمتقاض

 .شود  ی وارد نم یاستخدام  می شغل به ت
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 هر شغل در گوگل   ق ی دق   فی شرح وظا .2

پر   یترک کارمند، برا لی در سازمان ها، به دل  یمنابع انسان یواحدها اغلب

عجوالنه در مورد شرح شغل   ماتی عجله دارند و تصم یشغل   گاهیکردن آن جا 

که با   کندیم  هیتوص Googleامر،  نی از ا ی ریجلوگ  ی. برارندیگ ی مورد نظر م

نقش،   زه،شوند: حو   ی بررس  یقبل از هر استخدام  ری موارد ز ی ادیدقت ز

 .یحیو مدارک ترج ی لیحداقل مدارک تحص ،یشغل  طیشرا  ها، تیمسئول

  ع یتر، سر  قیدق  تی شود که ماه یم  ی انیمتقاض یوضوح منجر به جستجوها ن یا

 .دارند  ی تر و خاص تر

 

 درک کردن کارمندان  .3

  ری گوگل با حفظ کارمندان زن مشکل داشت. برخالف سا  ش،یده سال پ با  یتقر

  یسطح باال دشوار است و گوگل رقابت سخت ی کارمندان فناور  افتن ی ها،  نهیزم

.  کند یآمازون و استارت آپ ها تجربه م  کروسافت،یمانند ما یی غول ها نی را ب

که در حال ترک   ی طیکارمندان زن واجد شرا ن یبه حفظ ا  ل یتما  ل یگوگل به دل

 :کند دایبودند، به درون خود نگاه کرد تا مشکل را پ

 

در   تی کردند که موفق یکنند، احساس م یکه تازه کار در گوگل کار م یمادران

گوگل   جه،یدارند. در نت  ی بانیبه منابع و پشت از ین  شان،یشخص یمحل کار و زندگ

  یای با حقوق و مزا  یماه مرخص 5مبتکرانه را اجرا کرد؛ به مادران   د یطرح جد  کی

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

  میخواهند تقس   یطور که م هر شود و اجازه دارند آن زمان را   یکامل داده م

نگاه   یانتقاد ید یخود با د یهااستیبه اقدامات و س تیبا موفق Googleکنند. 

حاصل   نان یو حفظ کارمندان خود اطم  یرداشت تا از شادب  یبزرگ یهاکرد و گام

 کند.
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