شیوه گوگل در ایجاد انگیزش در کارکنان
ترجمه و تدوین:
منصور شیرزاد -دکتری مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی از دانشگاه تهران

وقتی سخن از انگیزش کارکنان به میان می آید بی هیچ تردیدی شرکت گوگل در مقایسه با سایر شررکتها
در جایگاه ویژه ای قرار می گیرد.
گوگل در سال  4102از نظر مجله فورچون به عنوان "بهترین شرکت برای کار کردن " عنوان گرفت.این
سازمان برای پنجمین بار در چنین جایگاهی قرار می گیرد .اگرچه از زمان شکل گیری این شرکت خیلری
نمی گذرد اما در این مدت گوگل توانسته است بیش از پنجاه هزار نفر از برجسته تررین و مسرتدد تررین
کارکنان را بدست آورد که به میلیونها نفر در سرتاسر جهان خدمت می کنند.
در هر حال آن چیزی که در گوگل مثال زدنی است این است که در حالی که کارکنان خود را نازپرورده
می کند از آنها بهترین و برجسته ترین ایده ها و محصوالت را بدست می آورد.
مدل رهبری و ایجاد انگیزش در شرکت گوگل نظریه های سنتی رهبری را واژگون می کند کره بیشرتر برر
نتایج متمرکز می شوند تا بر مردمانی که آن نتایج را ایجاد می کنند.
فرهنگ و فلسفه کاری شرکت گوگل چنین است":خلق شادترین و بهره ور ترین محیط کاری در جهان"
در روزهای اولیه شکل گیری گوگل ،پایه گذاران آن به جستجوی سازمانهایی پرداختند کره در مراقبرت و
نگهداری کارکنان ،راه اندازی نو آوریهای فوق الداده و توسده برندهای واقدا جذاب ،مشهور بودند .قصد
چنین جستجویی این بود که بتوانند بهترین استددادها را جذب و نگهداری کنند.آنها در جستجوی خود به
موسسه  SASرسیدند که برای الگوبرداری ارزشمند بود.تدامل با مردیران اجرایری  SASپایره گرذاران
گوگل را به این نتیجه رساند که درک کنند مردمان وقتی در کار خود واقدا موفق و هم چنین وفادار هستند
که کامال حمایت شوند و واقدا احساس کنند که ارزشمند هستند.
نتیجه آن ،فرهنگ کاری در گوگل شد که اکنون آن را با مشخصه های زیر می شناسیم:
مزایای بسیار زیاد و متنوع،طراحی غیر متداول و عجیب محیط کاری،آزادیهرای جالب،انداراک کراری و
شفافیت.
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انگیزش کارکنان به شیوه گوگل
مانند بسیاری از شرکت ها ،گوگل مزایایی مانند خدمات پزشکی و دندان پزشکی رایگان،بیمه،بسرته هرای
تدایالت ،پرداخت هزینه های تحصیلی و آموزشی ارایه می کند.ولی گوگل به خاطر برخی مزایای بسریار
ویژه و جذاب مشهور شده است.این مزایا نشان می دهد که تا چه اندازه شرکت برای شرادی همیشرگی و
مداوم کارکنانش تالش می کند.
در زیر به برخی از این مزایای ویژه اشاره می شود:


پرداخت جرایم قانونی کارکنان تا سقف  0111دالر در سال.



مرخصی زایمان تا  01هفته به همراه پرداخت کامل حقوق .



پرداخت ماهانه  011دالر به مدت سه ماه برای پدر و مادری که به تازگی صاحب فرزند شده اند
برای تهیه غذا از بیرون.



حمایت مالی برای قبول فرزند خواندگی.



شسرررت و شررروی ماشرررین و تدررروی

روغن،تدمیرررر دوچرخه،خشر ر

شرررویی ،باشرررگاه

ورزشی،ماساژ،آرایش مو در محل شرکت به رایگان در دسترس است


ناهار و شام رایگان،بدالوه هر روز مجمو عه ای از میان وعده های غرذایی سرالم و خوشرمزه در
دسترس است.

صدا و ارزش کارکنان
در گوگل ،دموکراسی به صدای کارکنان فرصت بروز می دهد .
شرکت گوگل در تمامی جمده ها تاالر گفت و گوی کارکنان را میزبانی می کند و  41مرورد از بیشرترین
پرسشها را پاسخ می هد.
کارکنان می توانند از هر کانال ارتباطی برای طرح ایده ها و تفکرات خود استفاده نمایند از جمله این کره
می توانند به طور مستقیم با هر ی

از مدیران و رهبران گوگل به طور الکترونیکی مکاتبه کنند.

گوگلژیست )  ،(Googlegeitبزرگترین پیمایش شرکت است که درباره صدها موضوع و ایرده برازخور
میدهد و سپس کارکنانی را از سرتاسر شرکت برای حل مسایل عمده به کار می گیرد.
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هم چنین به طور منظم از کارکنان درباره مدیرانشان نظرسنجی می شود و نتایج بره طرور عمرومی منتشرر
میشود.نتایج این پیمایش برای انتخاب بهترین و بدترین مدیران استفاده می شود.بهترین مدیران بره عنروان
مربی انتخاب می شوند و برای بدترین مدیران،برنامه مربیگری و حمایت شدید تمهید می شود تا طی یر
فصل تا  50درصد بهبود عملکرد داشته باشند.

شفافیت
از آنجایی که گوگل شرکتی است که مهمترین و بزرگترین دارایی خود را کارکنانش میداند بنابر ایرن هرر
چیزی را که بتوان با کارکنان در میان گذاشت به اطالع آنان می رساند.از این طریق آنهرا مری تواننرد بره
کارکنان خود نشان دهند که به آنها اعتماد دارند و به نظرات و داوری های آنان نیز اعتماد دارند.
پس از اولین هفته های هر فصل  ،مدیر عامل گوگل تمامی موضوعات و مرواردی را کره طری جلسرات
اخیرش با هیات مدیره شرکت مارح شده است ،به اطالع همه کارکنان می رساند.
پس از نظرسنجی ساالنه که در آن  01درصد کارکنان شرکت می کنند ،کارکنان نه تنها نتایج مربرو بره
گروه خود را می بینند بلکه از نتایج سایر گروههای کاری نیز مالع می شوند.بدالوه وقتی که شررکت برر
اساس نتایج نظر سنجی ها اقداماتی را انجام می دهد،این اقدامات به اطالع همه کارکنان می رسد.
هر هفته در ی

مالقات حضوری نیم ساعته بین کارکنان و بنیانگذاران گوگل درباره هرر چیرزی پرسرش

میشود ،از وضع ظاهری بنیانگذاران گرفته تا اینکه آیا شرکت در جهت صحیحی حرکت می کند؟

آزادی درباره این که چگونه و چه وقتی کار را انجام دهند.
یکی از باورهای عمیق در گوگل این است که آنها می توانند با اعاای آزادی به افراد نتایج جالبی بدسرت
آورند.
کارکنان گوگل اجازه دارند که به صالحدید خود درباره ساعات کاری خود تصمیم بگیرند و هرم چنرین
میتوانند برای تفریح و استراحت به ماساژ یا باشگاه بروند یا والیبال بازی کنند.
هم چنین شرکت به کارکنانش اجازه می دهد که  41درصد از وقت هفتگی خرود را بره هرر کراری کره
دوست دارند بپردازند ،در سایر پروزه ها کم

کنند یا فقط بخوابند! انجام هر کاری که قانونی و اخالقری

باشد از نظر گوگل مجاز است.
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اندااک
در چنین ساختار سازمانی افقی ،مهندسان در انتخاب پرروژه هرای کراری خرود انداراک بسریار زیرادی
دارند.همچنین سازمان کارکنانش را در پیگیری عالیق سازمانی تشویق میکند.بدالوه به جای اینکه مدیران،
وظایف پروتکلی را به کارکنان آموزش دهند ،کارکنان می توانند وظایف کاری خود را به شریوه منحصرر
به فرد خود انجام دهند .به طور مثال کارکنان می توانند با نوشتن و نقاشی بر روی دیوار ،ایده های خرود
را ابراز نمایند.هم چنین آنها هر وقت که بخواهند می توانند در محل کارشان حاضر شروند،لباس راحتری
مانند پاجامه بپوشند یا سگشان را با خود بیاورند.محیط آرام،خرالق و برا نشرا بره لحرا روانشرناختی
کارکنان را بهره مند می سازد و برای گوگل نیروی کاری با انگیزه تر ،وفادارتر و بهره ور تر فراهم میکند.

کار برانگیزاننده و الهام بخش
یکی از دالیلی که سبب می شود افراد در مشاغل خود احساس انگیزش نکنند این است که اغلرب کراری
که به آنها واگذار شده است از لحا تنوع و چالش دچار فقدان است.طبیدت یکنواخت کار که هیچ چشم
انداز رشدی در آن نیست اشتیاق کارکنان را کاهش می دهد.گوگل ترالش مری کنرد ترا مامر ن شرود
کارکنانش کاری برانگیزاننده و الهام بخش دارند.
ی

گام در این جهت این است که افراد مجاز هستند تا در  41درصد از زمان کاری خود به پروژه هرای

شخصی مورد عالقه خود بپردازند.
ی

مهندس گوگل با نام قاده منت تن( ) Chade-Ment Tanبه طور آشکاری از این قاعده  11-41بهره

برده است .او آرزو دارد که صلح جهانی را در زندگی خود محقق سازد.اگر چره چنرین آرزویری از نظرر
بسیاری غیر ممکن و عجیب به نظر می رسد ،ولی گوگل او را نا امید نساخت.عاقبت او با همکاری دانیرل
گلمن ی

دوره آموزشی بسیار موفق در زمینه هوشیاری ( )mindfulnessطراحی کرد.هم چنین او کتاب

پر فروش "درون شما"  Inside Yourselfرا تالیف کرده است.

تفریح و سرگرمی جنبه دایمی از کار است.
در فلسفه گوگل  ،زندگی تمامش کار کردن نیست.فرصت های فراوانی برای تفریح وجود دارد که کمر
می کند تا کارکنان گوگل از دفتر کارشان خارج شوند و بیشتر با یکدیگر تدامل کنند.این فرصت ها شامل
استراحتهای کوتاه مکرر  ،امکاناتی برای دیوارنوردی،والیبال ساحلی یا بولینگ و برنامه های خالق شخصی
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می باشد.عالوه براین روزهای پاجامه پوشیدن،آرایش کردن و آراسته پوشیدن و مهمرانی رسرم هرالووین
وجود دارد.هر سال دراول آپریل در روز شوخی ،کارکنان مجاز هستند که کارهای خنده دار و حقه هرایی
برای جهانیان به کار بگیرند.هم چنین طراحی محل کار در گوگل ،برخی ازشوخیها و تفریحها را در خود
جای داده است.به طور مثال کارکنان می توانند برای رفتن به طبقه پایین از مسیری مانند سرسرره اسرتفاده
کنند.

غذا به راحتی در دسترس است.
کارکنان گوگل برای دسترسی به غذا نیاز نیست کره راه دوری برونرد.هر نقاره از دفترر کرار گوگرل برا
نزدیکترین منبع تهیه غذا مانند رستوران،آشپزخانه کوچ

یا کافه بزرگ حدود  54متر فاصرله دارد.ایرن

امکان سبب می شود که کارکنان اغلب برای صرک میان وعده به این مکانها بروند و هم چنرین برا سرایر
کارکنان از سایر گروهها مالقات کنند.
کارکنان گوگل از غذای رایگان و انواع متنوعی از غذاها بهرره منرد مری شروند.مواد غرذایی شرامل آب
،نوشیدنی ها ،اسن

و شکالت در آشپزخانه های باز نگهداری می شوند.مواد غذایی سرالمتر راحرت ترر

دیده می شوند و این نشان می دهد که گوگل از سالمت کارکنان خود مراقبت می کند.بره طرور مثرال در
حالی که نوشابه های گاز دار در پشت شیشه های مات مخفی شده اند  ،انواع آبها و آبمیوه هرا بره طرور
مستقیم قابل مشاهده هستند.

طراحی های غیر مدمول دفتر کار
گوگل به خاطر طراحی دفاتر کار بزرگ و اغلب غیر مدمول مشهور اسرت.این نروع طراحری هرای بررای
مقاصد مختلفی انجام می شود :تالقی اتفاقی مهندسان و افراد خالق با یکدیگر ،که به تولید ایرده و برروز
خالقیت منجر شود هم چنین شادی کارکنان را تضمین نماید.

هنوز هم کارها انجام می شوند!
با وجود تفریح،اندااک،آزادی و مزایای متنوع که بهشت کارکنان به نظر می رسد ،باورش دشوار است که
بتوان باور کرد واقدا در گوگل کاری هم انجام می شود.حقیقت این است که نه تنها کارها پریش مری رود
بلکه کارکنان گوگل مدموال از انتظارات مدیران خود پیشی می گیرند و کارهرای برجسرته ای را تحویرل
میدهند.اول از همه گوگل در انتخاب کارکنان خود بسیار دقت می کند و افراد بلندپرواز و بلند همتی کره
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سوابق برجسته ای دارند را استخدام می کند .بدالوه گوگل برای انجام هرر پرروژه ای ضررب االجرل دو
ساله ای را در نظر می گیرد تا مام ن باشد کارکنانش با وجود همه مزایا و تفریحاتی کره دارنرد از کرار
خارج نمی شوند و در پایان هر هفته به کارکنان یادآوری می شود که ی
پروژه نزدی

درصد به ضرب االجرل اتمرام

شده اند.

با این که محیط کاری گوگل به طور ویژه ای دوستدار کارکنان است ولی مدموال کارکنان گوگل در انجام
مس ولیتهای خویش بسیار کوشا هستند.

بهره مندی گوگل از شیوه ایجاد انگیزش کارکنان
 محصوالت نوآورانه تر
محیط و فرهنگ کاری گوگل به گونه ای است که بیشترین خالقیت را در کارکنانش برانگیخته مری کنرد.
سازمان گوگل به خوبی می داند که ایده های بزرگ با اجبار بدست نمی آید .آزادی در جستجو ،محریط
کاری دلخواه و آرام و ی

عالمه وقت آزاد همگی سوخت های الزم برای فرآینرد خالقیرت و در نتیجره

محصوالت مبتکرانه هستند.

 کارکنان بیشتر کارآفرین می شوند.
فرهنگ و محیط کاری گوگل موید این است که گوگل به طورجدی مدتقد است کره نروآوری و ابرداع را
نمی توان برنامه ریزی کرد! همه آن چه ی

نفر می تواند انجام دهد این است که به طور جدی کرار کنرد

وتالش کند در جای درستی قرار بگیرد.گوگل تمام شرکت را به گونه ای سازمان دهی می کند که ابداع و
کار آفرینی برنامه ریزی نشده را حمایت و ترویج نماید.
تالشهای گوگل در این زمینه عبارتند از:
 خط مشی 11-41
 محیط های توسده ای باز
 ساختار افقی و مبتنی بر تسهیم داده ها و اطالعات
 ابزارها وحمایت های الزم برای راه اندازی ایده های جدید و آزمون اولیه اید ه ها توسط
کاربر و گرفتن بازخور از آن
 پاداشها و آزادی های قابل توجه برای ابتکارات موفق
نتیجه چنین محیط کارآفرینانه ای است که به بهره وری فزاینده ای منجر می شود.
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کمتر شرکت

همان طور که قبلن اشاره شد گوگل به کارکنانش این امکان را می دهد تا در  41درصد از زمران کراری
خود بر روی پروژه های خودشان کار کنند.
کارکنان گوگل ایده های مختلف خود را آزمون می کنند و در نتیجه گوگل این فرصت را دارد تا تصمیم
بگیرد تا کدام ی

از این ایده ها را توسده دهد و بدین ترتیب ریس

شکسرت پرروژه هرا بررای گوگرل

کاهش می یابد.

نمونه هایی از محصوالت گوگل که در  02درصد زمان آزاد کارکنانش خلق شده اند.
ایجاد  41درصد وقت آزاد برای کارکنان در گوگل سبب آغاز برخی محصوالت مبتکرانره و برجسرته ای
شده است .در واقع تا سال  4110نیمی از محصوالت مهم گوگل در این برنامه  41درصد متولد شده اند.
دو نمونه از این محصوالت گوگل عبارتند از Gmail :و . Google Suggest
منبع:
http://www.entrepreneurial-insights.com/google-way-motivating-employees/
The Google Way of Motivating Employees
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