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 اولفصل 

کنند، نسبت به رقبایشان ای تکیه میها زمانی که به نیروی کار غیرحرفهشرکت

 شوندپذیر میآسیب

 

به سادگی به هر شخصی که استخدام  ها را آسان باشد و بتوان این آموزش کارمندان دادن ِوظایف  اگر آموزش 

را یاد   از بازاری یکسانسود بردن مشابه و  یتجارت  اندازیِ راه وفنِ فوت  رقیب خیلی زود آن وقت ، داد  شودمی 

ولی چنین  صرفه نیست، باال به پرداخت دستمزد هرچند از نظر  ، باانگیزه و مبتکر کارمندانِ  . استخدامِ گیردمی

کنند. اگر  به شرکت کمک می  ،های اصیل برای جذب مشتری و حذف سایر رقباکارمندانی در ارائه استراتژی 

  در بیشترِ تا باید بکوشند  ،خواهند نسبت به سایر رقبایشان برجسته جلوه کنند می وکارها کسب

 های حیاتی را استخدام کنند.  ها، مهرهخود، اگر نه در همه آن کاری ِهای ِموقعیت 

ای از استعدادها  مندانی با مجموعه کارباید در جستجوی ِ  ، های حیاتی هستند ها زمانی که به دنبال مهرهشرکت

به طور   ،ی الزماستعدادها مجموعه  اطالع ازآورند. به ارمغان می وکارشانکسبباشند که بهترین سود را برای 

در کتاب   ،(Chris Yehه )( و کریس یِ Reid Hoffmanن )هافمَ ید مدیران مهم است. رِ خص در استخدامِا

به توضیح این امر  1های بسیار ارزشمند  ترین راه برای ساختن شرکت: سریع یلینگسکِبلیتز اِخود به نام    2018

را داشته  های مشابه  سابقه کمک به شرکت  هستند که  به دنبال مدیرانی  ،های بسیار موفقپردازند که شرکت می 

  20هایی با کمتر از تر تبحر دارند، مانند شرکتکوچک هایِدر کمک به شرکت  ، . بعضی از متخصصانباشند 

هایی با بیش از هزاران کارمند ارائه  توانایی خود را در کمک به شرکت حّدبهترین  ، نفر کارمند، و برخی دیگر

استخدام کنند، شاید  را  دامنه تخصصی در یک زمینه یا صنعت متفاوت    دارایِ  مدیرانی  ،هاکنند. اگر شرکت می 
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توانند به طور کامل از استعدادهای خود به نفع  ولی نمی   ،کنند خود را ارائه    بهترین کارِ  ، متخصص  این نیروهایِ 

 .  نمایند شرکت استفاده 

را تغییر دهد یا به طور مداوم گسترش یابد، ممکن است   محل فعالیتش  صنعت کاری، و کسب در صورتی که 

مدیر اجرایی که زمانی موثر    یا مثال، فالن  های حیاتی خود شود.  برخی از مهره   مجبور به کنار گذاشتنِ  ،شرکت

سهم   ، شرکتقرار باشد کند، و در صورتی که می به رشد شرکتش کمک  تا حد مشخصیصرفا بوده است، 

را ی ازمینه خودشان  ، . مدیران خوبار بگذاردکن شاید الزم باشد این مدیر را ،بیشتری از بازار را تصاحب کند 

های  از میزان تواناییچه زمانی  ، وسعت شرکت دانند می  وشناسند می اند بیشترین توانایی صاحب که در آن

 . رودفراتر می ها آن

 


