 ۳روﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۲ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
اﮔﺮ اﺳﺘﺨﺪام در اﻓﻖ آﯾﻨﺪه ی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد ،ﭼﻨﺪ ﺗﻐﺮ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﻫﺎ و ﺗﻐﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را آدام راﺑﯿﻨﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﺨﺪام و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ  Hireologyﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺮم
اﻓﺰار او ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از  2500ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ً
اﺧﯿﺮا ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  2016ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺨﺪام را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه ی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود در ﺻﺤﻨﻪ ی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻧﻬﺎ را در اداﻣﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬراﻧﺪ.

 -1ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ
راﺑﯿﻨﺴﻮن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﺳﺎل  ،2022ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺎزه وارد ﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر )ﺑﯿﻦ  16ﺗﺎ  24ﺳﺎل( رو
ﺑﻪ اﻓﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻇﺮف ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد در اﻣﺮﯾﮑﺎ ده درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی
ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ،ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻓﯿﻊ در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .او اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در
آﯾﻨﺪه آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

 -2ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ،اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ،ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﺟﺬب
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ رو در رو
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در آوردن اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ای درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ
اﯾﻦ اﻓﺮاد وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ .راﺑﯿﻨﺴﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻧﻪ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺒﻦ ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ی ارزش ﺧﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺘﺸﺎن ﺑﺎ

دﺷﻮاری ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

 -3ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد
در ﺑﺎزار ﮐﺎری ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ

در رزوﻣﻪ ی اﻓﺮاد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ
ﻫﺎی ذاﺗﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ اﻓﺮاد از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی
راﺑﯿﻨﺴﻮن »ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ،وﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ذﻫﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ آﻣﻮزش داد ،اﻣﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را ﭼﺮا«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

