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نجات برنامههای استراتژیک از قفسه سازمانها با طراحی مشاغل استراتژیک

همواره پیوند بین مباحث کالن و اقدامهای خُرد ،دغدغ ۀ اه

لم و و لم

م دیریت ب وده اس ت و رو ه ایی ب رای

هوراستایی اقدامها با هدفها و استراتژیهای سازمانها مدنظر قرار گرفته است .یکی از رو هایی که اقدامهای روزمرۀ
سازمانها را با استراتژیهای آنها هوسو میسازد ،طراحی مشاغ استراتژیک است.
بدیهی است که یکی از کارهای مفید واحد منابع انسانی این است که افراد مستعد و با لممک رد ب ار را در مش اغ
حیاتی و کمیدی بهکار گیرد و برلکس ،اشتباه بزرگ ،بهکار گماردن افراد با لممک رد ض عی در ای ن مش اغ اس ت ک ه
موجب کاهش بهرهوری منابع انسانی و اشالۀ یأس و ناامیدی در سازمان میشود .اصمیترین کار منابع انسانی ک ه ب رای
شرکت ،ارز

افزوده و لممکرد به همراه دارد ،گماردن استعدادها 1در مشاغ حیاتی 2است.

یکی از آفتهای منابع انسانی ،غفمت از سطح تجزیه و تحمی است .برای دستهبندی مشاغ ب ه ص فی و س تادی،
بهطور معمول از سطح واحدی استفاده میشود و به همین شک  ،به مشاغ تسری مییابد که این خطای بزرگ ی اس ت
چرا که در واحد صفی ،ممکن است بعضی مشاغ از جنس ستاد تخصصی یا پشتیبانی باشند .ب رای تص حیح ای ن خط ا،
مشاغ شرکت ،بر اساس اهمیت با رلایت سطح تجزیه و تحمی شغمی نوعبندی شدهان د ک ه ج ایگزین مناس بی ب رای
دستهبندی مشاغ بر اساس واحدهای صفی ،ستاد تخصصی و ستاد پشتیبانی است.
نوعشناسی مشاغل استراتژیک

نوعشناسی مشاغ سازمان به اهمیت و حساسیت استراتژیک مشاغ اش اره دارد ک ه ب ه دو ن وع اس تراتژیک یحی اتی و
کمیدی) و غیراستراتژیک یمحوری و ضروری) دستهبندی میشود.

. A-Players
. A-Positions
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 مشاغل /پستهای حیاتی ( :)A-Positionاصمیترین مشاغ سازمان ،سطح ارز آفرینی سازمانی بسیار ب اریی
دارند .بر اساس تجربۀ سازمانها ،نسبت این مشاغ به ک  ،کمتر از  11درصد است .ممکن است که در ش رکتی ب ا
 1111کارمند 11 ،شغ استراتژیک وجود داشته باشد بر این اساس ،تعداد پستهای ای ن  11ش غ نبای د ب یش از
 111پست باشد.
 مشاغل /پستهای کلیدی( :)B-Positionجزء مشاغ استراتژیک است و تصدی آن ،مستمزم سطوح لممک ردی
بار بوده و نسبت آن با در نظر گرفتن مشاغ حیاتی حداکثر  21درصد است.
 مشاغل /پستهای محوری( :)C-Positionجزء مشاغ استراتژیک نیستند ولی رزم است که رابطۀ اس تخدامی
آنها بهطور مستقیو با سازمان باشد و نباید برونسپاری شوند.
 مشاغل /پستهای ضروری( :)D-Positionاین مشاغ برای انجام کارهای سازمان رزم است ولی میتوان آنها
را از طریق برونسپاری نیز انجام داد.
شاخصهای شناسایی پستهای حیاتی و کلیدی

حال سؤال اساسی این است که مشاغ حیاتی و کمیدی ،چه ویژگیهای دارند .بر اساس مدل 7لاممی 7 ،1ویژگی آنه ا را
از بقیه مشاغ متمایز میکند:
 .6تأثیر استراتژیک :منظور از شاخص تأثیر استراتژیک این است ک ه ش غ م دنظر ،چق در در تحق ق اس تراتژیها،
اهداف و چشوانداز ،شرکت تأثیر دارد .از آنجایی که هدف غایی هر شرکت ،دستیابی به چشوانداز و اهداف ک اری از
طریق اجرای استراتژیهاست ،این شاخص در مقایسه با سایر شاخصهای ذکرشده ،بیشترین وزن را دارد .بر اساس
مطالعات تجربی ،برای این لام 27درصد امتیاز در نظر گرفته میشود.
 .2ارزشآفرینی :منظور از شاخص میزان ارز آفرینی این است که شغ مدنظر ،در زنجیرۀ ارز

شرکت چه نقش ی

دارد و چه ارزشی ایجاد میکند؟ در واقع ،سهو شغ مدنظر در تحقق مأموریت اصمی شرکت چقدر است؟ آی ا ح ف
این شغ  ،در تحقق مأموریت اصمی شرکت خممی ایجاد میکند؟ به چه میزان؟ بدیهی است که هرچه سهو شغ در
تحقق مأموریت اصمی شرکت بیشتر باشد ،آن شغ اهمیت بیشتری دارد .شاخص تأثیر استراتژیک ب ه می زان ت أثیر
شغ بر تحقق چشوانداز ،اهداف و استراتژیهای شرکت یارکانی که متمرک ز ب ر آین دۀ ش رکت اس ت) و ش اخص
ارز آفرینی ،بر نقش شغ در تحقق مأموریت اصمی یا فمسفۀ وجودی شرکت یمتمرکز بر زمان ح ال و فراین دهای
فعمی شرکت) اشاره میکند .بر طبق یافتههای تجربی ،برای این لام 11درصد امتیاز در نظر گرفته میشود.
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 .3تغییرپذیری (واریانس) عملکرد :منظور از شاخص واریانس لممکرد این اس ت ک ه آی ا اف راد مختم  ،لممک رد
متفاوتی در شغ مدنظر دارند؟ به چه میزان؟ به بیان دیگر ،آیا شغ بهگونهای است که صرفنظر از اینکه چه فردی
آن را احراز میکند ،خروجیهای نسبتاً یکسانی دارد یا اینکه افراد مختم  ،دارای لممکردهای بسیار متفاوتی در ای ن
شغ هستند .بدیهی است ،هرچه دامنۀ این اختالف یا واری انس بیش تر باش د ،ش غ از اهمی ت بیش تری برخ وردار
میشود .بر اساس مطالعات تجربی ،برای این لام 11درصد امتیاز در نظر گرفته میشود.
 .0اثر بالتصدی بودن :منظور از شاخص تأثیر بالتصدیبودن این است که چنانچه بنا به هر دلی  ،ش غ م دنظر از
متصدی خالی شود ،چه نوع و چه مقدار هزینه به شرکت تحمی خواهد شد؟ آیا فرایندهای اص می ش رکت متوق
میشود؟ آیا احتمال بروز بحران در اثر بالتصدیماندن این شغ وجود دارد؟ هرچه هزین ۀ بالتص دیمان دن ش غمی
بیشتر باشد ،احتمال حیاتی یا کمیدیبودن آن افزایش مییابد .توجه داریو ک ه یک ی از مشخص ههای اص می ش غ
حیاتی یا کمیدی ،این است که بالتصدیماندن آن ،به تحمی هزینههای سنگین مالی و غیرمالی برای شرکت منجر
شود .برای این لام  9درصد امتیاز در نظر گرفته میشود.
 .5پیامد خطاها و اشتباهها :این شاخص نشان میدهد که اشتباههای احتمالی در شغ مدنظر ،چه تبعات و پیامدهایی
دارد؟ آیا این تبعات جبرانناپ یر است؟ هرچه پیامدهای حاص از اشتباه در انجام وظای شغ مدنظر ،دامنه ت أثیر و
لمق بیشتری داشته باشد ابعاد مختم استراتژیک ،مالی و انسانی داشته باشد و در نهایت ،قابمی ت جب ران کمت ری
داشته باشد ،شغ مدنظر از اهمیت بیشتری برخوردار میشود .برای این لام 9درصد امتیاز در نظر گرفته میشود.
 .1پیامد انتصاب نادرست :این شاخص نشان میدهد که پیامد بهکارگیری افراد نادرست در شغ مدنظر ،چه تبعات و
پیامدهایی دارد؟ پیامدهای ج ب و بهکارگیری افراد نامناسب در مشاغ حیاتی و کمیدی جبرانناپ یر است9 .درص د
امتیازها برای این لام در نظر گرفته میشود.
 .1کمیابی متصدی برای شغل :شاخص کمیابی متصدی برای شغ  ،به این موضوع اشاره میکند که آیا برای ش غ
مدنظر ،شاغ مناسب در بازار کار بهراحتی در دسترس است یا خیر .هرچه دسترسی به فرد مناسب برای احراز ش غ
مدنظر دشوارتر باشد ،شغ مهوتر است از این رو یکی از ش اخصهای تعی ین مش اغ حی اتی و کمی دی ،کمی ابی
متصدی شایسته در بازار کار است .برای این لام 9درصد امتیاز در نظر گرفته میشود.
شغ مدیرلاممی و لضو هیئتمدیره ،مشمول امتیازدهی مشاغ نمیشود و برای ای ن س طوح امتی از  111منظ ور
میشود .بر اساس معیارهای 7گانه ،مشاغمی که امتیاز  91و بیشتر را کسب کنند ،مش اغ حی اتی هس تند و مش اغمی ب ا
امتیاز  11تا  91مشاغ کمیدی شناخته میشوند .این مشاغ در مرحمۀ بعد ،برای شناسایی استعدادهای سازمانی از امتی از
ویژهای برخوردار خواهند بود .امتیازهای  11تا  11در گروه مشاغ محوری و امتیاز  11به پایین ،در گروه مشاغ ضروری
دستهبندی میشوند.
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با این رو  ،در لم مشاغ سازمان به استراتژی سازمان مرتبط ش ده و از طری ق سیس تو پرداخ ت ،مأموری ت و
استراتژی و ارز های سازمان پشتیبانی میشود .شناسایی و اهمیتدادن به مشاغ حیاتی و کمیدی ،نولی ابزار مدیریتی
است که رفتارها و فعالیتهای روزمره را با استراتژیهای کالن هوسو میکند و با برخورداری مشاغ استراتژیک یحیاتی
و کمیدی) از فوقالعادۀ پست استراتژیک ،استراتژی تا پایینترین سطوح جاریسازی میشود.
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