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چکیده

توسرط ایر  در سراسرر جهران ( GDP)و تولید ناخالص داخلی اشتغالدرصد از 70تقریباً را تشکیل می دهند وی جهان هابنگاهکل تعداد درصد از 90کوچک و متوسط های بنگاه

برارزه بررای بقرا را بره ننروان و بنگاه های میانی، م( SMEs)کوچک و متوسط های بنگاهدرصد از 67دهد که نشان میجهانی اقتصاد مجمعتحقیقات اخیر . شودها خلق میبنگاه

را ( SMEs)توسط کوچک و مهای بنگاهمی تواند آمادگی از محورهای اصلی هستند که هااستعدادحفظ و توسعه پایداری و ارتقای ، شدنیدیجیتال. کنندقلمداد میچالش اصلی خود 

.بهبود دهدآینده برای مواجهه با 

انجرا  شرده نظرسرنجی . داشته باشدها SMEشفافیت ارتقای نت و افزایش سرها، افزایش کارایی، کاهش هزینهبر تواند تاثیر زیادی در تجارت و امور مالی میدیجیتالی شدن 

.درصد کاهش دهد35نشان می دهد که دیجیتالی سازی می تواند هزینه های مالی تجارت را تا ( ICC)توسط اتاق بازرگانی بی  المللی 

درصرد از 64هرای تولیردی SMEدر حالی کره . کنندتولید میدرصد از آلودگی جهانی را 70در مجموع تا میانی،  های کوچک و متوسط و بنگاهتخمی  زده می شود که : پایداری

.کننداز سیستم مدیریت زیست محیطی پیروی میها بنگاهدرصد از ای 0.4تنها شوند، موجب میآلودگی هوا را 

مردیریت وناگون گاستراتژی های به نونی با های بزرگ و کوچک اگرچه همه بنگاه. ستهاهمه بنگاه های پیش روی تری  چالشو حفظ آنها یکی از مهمدستیابی به استعدادها 

ی هسرتند و در جهرت اداره امرور متکرکنراناز کارمحدودیبه تعداد تا حدزیادی متوسط بیشتر است، زیرا آنها های کوچک و بنگاهریسک ها برای اًنموم، ولی هستنداستعداد درگیر

. کنند،بهبود وضعیتبرای حفظ و و تالش بیشتری مبارزه باید میکارکنان کلیدی، دادن و یا ازدستهنگا  استعفا

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



:شوندمیدسته اصلی تقسیم 5به گردش مالی ساالنه و تعداد کارکنان طبقه بندی مجمع جهانی اقتصاد، بنگاه های اقتصادی بر اساس دو معیار براساس 

کارآفرینان مستقل-1

های خردبنگاه-2

بنگاه های کوچک و متوسط-3

های میانیبنگاه-4

های بزرگبنگاه-5

ط و میانیمتوس،های کوچکبنگاهطبقه بندی

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



دامها-ط و میانیمتوس،های کوچکبنگاهطبقه بندی

بنگاه های کوچک های بزرگبنگاه
و متوسط

های بنگاه
خرد

کارآفرینان 
مستقل های میانیبنگاه

کنکارنفر10کمتر از 
ی حداکثر گردش مالو

ر میلیون دال1ساالنه 

حدداکثریا /وکنکارنفر 49کمتر از : کوچک
میلیون دالر5ساالنه گردش مالی

ر حداکثیا /وکن کارنفر 250تا 50: متوسط
میلیون دالر50ساالنه گردش مالی

ر حداکثیا /وکنکارنفر 4999تا 250
میلیارد دالر1.75گردش مالی ساالنه

یا/وکنکارنفر 5000بیش از 
ساالنهحداقل گردش مالی

میلیارد دالر1.75

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



ان انرژی، اختالالت زنجیره تشدید تنش های ژئوپلیتیک، بحر. به طور قابل توجهی چالش برانگیزتر از آن چیزی است که اکثر مرد  در ابتدا انتظار داشتندپساکووید دوران 

و متوسرط کوچرکبنگاه هرای . تامی ، تور  شدید و رخدادهای گسترده آب و هوایی تنها برخی از مشکالتی هستند که دهه آینده را به یک دهه سرخت تبردیل می کنرد

(SMEs ) ،وچرک در در واقع، برخی تخمی  ها نشان از تعطیل شدن حدود یک سرو  مشراغل ک. اغلب در خط مقد  مواجهه با چنی  تالطماتی هستندو بنگاه های میانی

ا و رشرد خرود ای  موضوع بانث می شود که بسیاری از بنگاه های باقی مانده برر بقر. و تعطیلی دائمی آنها به دلیل شوک ای  همه گیری دارند19نتیجه همه گیری کووید 

.تمرکز کنند، که به نوبه خود اغلب مانع از توجه آنها به سایر نناصر ضروری برای رشد بلندمدت می شود

را به خود مشغول کرده، بقا و گسترش اسرت و و بنگاه های میانی، ( SMEs)کوچک و متوسط های بنگاهدرصد از مدیران 67چالشی که نظرسنجی انجا  شده، بر اساس 

، لقابردر م. می کننردمطرحرا به ننوان یکی از چالش های اصلی خود های موردنیاز و حفظ آناستعداد، دسترسی به(درصد48)های مزبور بنگاهنیمی از نزدیک به تقریباً 

هرای بنگراه کننرده در نظرسرنجی، از بنگاهدرصد 7تنها همچنی  و تمرکز خود ننوان کرده های اصلی یکی از حوزهرا به ننوان فناوری و نوآوری از آنها درصد 25تنها 

. دانندخود میپایداری را به ننوان یک چالش کلیدی 

در خط مقدم آشفتگی های جهانی بنگاه های کوچک و متوسط 

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



و متوسط و بنگاه های میانیکوچکمدیران بنگاه های چالش های اصلی 

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



آمادگی برای آینده



: استسه رک  اصلی آمادگی برای آینده شامل 

.توانایی ایجاد قدرت مالی پایدار که توسط مدل های تجاری، محصوالت و یا خدمات نوآورانه ایجاد می شود: رشد بلندمدت•

ای اهردا  محیطری، اینکه نتایج هر کسب و کرار بره طرور مثبرت و در راسرتو با توجه به توانایی پرداخت  به اثرات خارجی بالقوه مثبت و منفی : تأثیر اجتماعی•

.اجتمانی و حاکمیتی بر جامعه تأثیرگذار است

موده و از آنها استفاده کند می سازد تا فرصت ها را در زمان بروز، شناسایی نکه بنگاه را قادر توانایی توسعه سطوح باالیی از انعطا  پذیری و چابکی: ظرفیت تطبیق•

.و در مدل های تجاری آینده تاثیرگذار باشد

آمادگی برای آینده

هشود کها تعریف میگیریو جهتهارویکردها، قابلیتای از آینده به عنوان مجموعهبرای آمادگی 

.  سازد در آینده شکوفا شوندها را قادر میبنگاه 

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



ادامه-آمادگی برای آینده

:ظرفیت تطبیق

چابکیآوریتاب

ه بره ها به منابع مالی و اجتمانی مازاد نیاز دارند کدر مواقع بحران، سازمان
 هرای اهبنگ هرای بزرگ ترر، بنگاهدر مقایسره برا . گوینردآن منابع کمکی مری

سترسیکوچک تر تمایل دارند به منابع مالی، نیروی کار ماهر و زیرساخت ها د
.در طول بحران ها کمک کندبرای سرپاماندن داشته باشند تا به آنها 

ترری یمهای ارتباطی کمترر و مسرتقتر تمایل دارند کانالهای کوچکبنگاه
دهد تا به آنها اجازه میرویه ای  . داشته باشندسازمان ها و رهبران بی  بخش

ه نیازهرای تری داشته باشند و پاسرخگویی بهترری برواکنش موثرتر و سریع
.فعلی بازار از خود نشان دهند

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



های آمادگی آیندهمحرکفرا رهبری و استعداد به عنوان 

:رهبری

ننده قوی رشد مرالی رهبری قابل انتماد پیش بینی ک. داردبنگاه تأثیر مثبت و معناداری بر هر سه رک  آمادگی آینده ،رهبری قابل انتمادوجود دهد که ها نشان مییافته

، ولری ثیرگرذار اسرتا تاهو به شدت بر آمادگی آینده بنگاهاستضروری معتمد رهبران وجودکهبا ای  حال، در حالی. بلندمدت، تأثیر اجتمانی و ظرفیت تطبیقی است

.کافی نیست

:تناسب استعدادها

کننرد و همکاری مریدارند، با دیگرانباوربه هد  بنگاه « مناسب»در ای  زمینه، افراد . تر درنظر گرفته شودهای کوچکاستعداد باید به ننوان دارایی اصلی برای بنگاه

در نظرر گرفتره ای  به ای  معنا نیست که افراد در بنگاه های بزرگ ترر بره ننروان یرک دارایری. های خود دارندهای مکملی مانند تدبیر و اشتیاق در ایفای نقشویژگی

سرتخدا  و آمروزش های رقابتی، ابا ای  حال، با کمبود منابع مالی برای پیشنهاد حقوق و مشوق. نمی شوند، و یا مهارت ها در ارتباط با استعدادها کامالً بی اهمیت هستند

های پاداش کمترری هبنگاه های کوچک تر نیز تمایل بیشتری به استخدا  افراد کم صالحیت دارند که خواهان بست. تر، بسیار مهم استافراد مناسب برای مشاغل کوچک

سرازمان هرر چره انردازه. ای  باور ناشی از ای  است که مهارت های سخت را می توان توسعه داد در حالی که تأثیرگذاری بر سازگاری فرهنگری دشروارتر اسرت. هستند

.اهمیت بیشتری داردنیروهای انسانی تر باشد، نوامل مرتبط با تناسب استعدادها در استخدا  کوچک
اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



مادگی آیندهآهای محرک

فرصتوریسکبرنظارتاخالقی،رفتارذینفعان،مشارکتحکمرانی،بدنهکیفیتحکمرانی،استراتژیوهد :استبعدپنجشاملحکمرانی*
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:نداستفاده کنپذیری انعطافتوانند از موارد زیر برای تقویت می،، بسته به سطح بلوغ خودو بنگاه های میانی( SME)کوچک و متوسط های بنگاه

می، الگوبرداری ها، خودآگاهی، خودتنظیانداز و ارزشآنها با چشم.گذاردتأثیر میآنهابه طور مثبت و قوی بر آمادگی آینده ها در بنگاهقابل انتمادیرهبرانوجود : ظهور•

.آنها می شودسازمانی برای انجا  مأموریتموجب افزایش تالش کارکنان آنها تمایل به توانمندسازی کارکنان دارند که متعاقباً . کنندرهبری می،مثبت و تشویق اصالت

بره « مناسب»افراد در ای  زمینه،.شودو درنظر گرفته تر درک های کوچکبرای بنگاهآوریو تابپذیریتناسب استعدادها باید به ننوان محرک اصلی انعطا : توسعه•

هرا توانند به ارزشبنگاه های کوچکتر می.های مکمل مانند تدبیر و اشتیاق دارندهای خود ویژگیکنند و در ایفای نقشهد  بنگاه انتقاد دارند، با دیگران همکاری می

.ها فراهم کنندمتوسل شوند و محیطی همسو با ای  ارزش

هرای ذارد، بنگراهگرتر تأثیر مریهای کوچکپذیری و آمادگی آینده بنگاهرهبران و استعدادها به طور قابل توجهی بر انعطا میان وجود هماهنگیدر حالی که : تحکیم•

.مرکز کنندتحکمرانی های دیجیتال و ها، زیرساختپذیری مدل کسب و کار، شبکهگیری، انعطا مانند جهتکسب و کار های تر باید بر روی توسعه چارچوببالغ

انعطاف پذیری و چابکی

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



ند؟یک سیستم مالی کارآمدتر، انعطاف پذیرتر، فراگیرتر و عادالنه تر کمک می کایجاد مجمع جهانی اقتصاد چگونه به 

ایر ذینفعران بایرد اطمینران گذاران و سرگذاران، سرمایهسیاست. بسیار حائز اهمیت استبرای پیشرفت بنگاه هاگذاری بر توانایی تأثیر محیط سیاستتشخیص و بررسی 

.استفاده می کنندآینده برای برای کمک به ایجاد آمادگی از حداکثر توانشان حاصل کنند که 

و می بایدرندآینده داو نقاط قوت منحصربه فردی برای تغییر مدل های کسب وکار خود برای آماده سازیقابلیت، و بنگاه های میانی(SMEs)کوچک و متوسط های بنگاه

.تا به پتانسیل کامل خود برسندشودبه آنها کمک 

و بنگاه های میانی در مسیر آمادگی آنهرا بررای آینرده اسرتفاده ( SMEs)کوچک و متوسط بنگاههای مجمع از بینش های ایجاد شده در ای  کار برای حمایت بیشتر از 

یادگیری متقابل بنگاه هرا و همچنری  برای کوچک و متوسطهای از بنگاهکه ای  شامل خود ارزیابی آمادگی آینده و ابزار معیار، ایجاد یک جامعه دیجیتالی. خواهد کرد

.مالقات با کارشناسان است

نقش مجمع جهانی اقتصاد

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



تحول دیجیتال



تالحول دیجیتعناصر اصلی

کوچرک بنگاه هایتواند تاثیر زیادی در تجارت و امور مالی دیجیتالی شدن می

قرای ارتسرنت و افزایش ها، ، از جهت افزایش کارایی، کاهش هزینهو متوسط

وچرک و بنگاه هرای کهرا، با کمک تجزیه و تحلیرل داده. شفافیت داشته باشد

. دهنردوری را افزایشتوانند مدل تولید خود را تعدیل نموده و بهرهمیمتوسط 

ه دسترسی کوچک و متوسط را قادر ببنگاه هایپلتفر  های دیجیتال می توانند 

ازارهای  وکار خود در ببه خدمات بهتر و تخصصی تر و در نی  حال رشد کسب

توسرط ده انجا  شرنظرسنجی . کنند،بار اجرایی قابل توجهتحمیل جدید بدون 

نشان می دهرد کره دیجیتالی سرازی می توانرد ( ICC)اتاق بازرگانی بی  المللی 

.درصد کاهش دهد35هزینه های مالی تجارت را تا 

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



:رهبران کسب و کار

استراتژی دیجیتالی شفا ر اساس های کسب و کار دیجیتال باندازی و اجرای مدلراه-

و تحریک انگیزه و تمایل آنها برای پیوست  به آن کنانبسیج کاربرای یک سخنگو تعیی  -

موردنیازهای کردن اطالنات برای ایجاد دادهدیجیتالی-

ها برای هدایت نوآوری محصول یا خدماتاز شفافیت دادهیابی های مرتبط و اطمینانآوری دادهجمع-

-

گذارانها و سیاستهایی برای رهبران کسب و کارتوصیه-تحول دیجیتال

:گذارانسیاست

ملی منسجم برای مبارزه با مسائل امنیت سایبریاستراتژی از طریق دارابودن های دیجیتالگذاری در زیرساخته سرمای-

بحران انرژی رسیدگی به -

خواسرتار کراهش بوروکراسری و بنگاه های کوچرک و متوسرط درصد از 80نشان داده که BVMWمطالعه . توانند از کاهش بوروکراسی سود ببرندتر نیز میهای کوچکبنگاه-

فزایش کارایی در مردل های دیجیتال و استفاده از فناوری برای احلتواند به آنها در ارائه راهها میتحول دیجیتالی بنگاهاز طریقتسهیل فرآیندها. ها هستندرویهتسهیل مقررات زدایی برای 

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی.دبرنامه پایداری کمک کنو کسب و کار و زنجیره تامی  



پایداری



نقش بنگاه های کوچک و متوسط در محیط زیست پایدار

درصد از آلودگی جهرانی 70در مجموع تا میانی،  های کوچک و متوسط و بنگاهتخمی  زده می شود که 

0.4تنها شوند، موجب میدرصد از آلودگی هوا را 64های تولیدی SMEدر حالی که . کنندتولید میرا 

.کننداز سیستم مدیریت زیست محیطی پیروی میها بنگاهدرصد از ای 

ای هرطبق گزارش آژانس محیط زیست بریتانیا، از هرر ده حادثره آلرودگی هشرت مرورد توسرط بنگراه

. دهدرخ میتر کوچک

منتشرر COP26هایی که پس از کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحرد بر اساس گزارش

چک و  های کوبنگاهنیست مگر اینکه قابل دستیابی 2050زدایی تا سال برای کرب هاشد، هد  کشور

حالی در . دقرارگیرنمشارکت و جزء نوامل آن های بزرگتر کرب  بنگاههای کاهشبرنامهنیز در متوسط 

نروز در کرب  را راه اندازی کرده اند، ای  موارد هکه بسیاری از سازمان های بزرگ ابتکارات پایداری و کم

.اندیا هنوز به بلوغ نرسیدهبوده رایجغیر،کوچک و متوسطبنگاه های
اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



پایدارارتباط سطح بلوغ با اقدامات برای دستیابی به عملکرد تجاری

حوزه های تمرکزفازسطح بلوغ
مخارج 

ایسرمایه

صرفه جویی در 
انرژی، کاهش 

های عملیاتیهزینه

دوره ی باز 
پرداخت

گیری بنگاهموضع

اندیشدنمیهنوز به پایداری پایین
و روشنایی، سرمایش، گرمایش

تغییر تاسیسات
/کوتاهمتوسطکم

طپایین تا متوس
های پایداری در مورد شیوه
اندیشدنمی

تغییر در ابزارها در فرآیندهای
مختلف

متوسط
قابل توجه

/کوتاه

متوسط
های پایدار اجرا برخی از شیوه

است، اما به راهنمایی شده 
.بیشتری نیاز دارند

کوتاهقابل توجهمتوسطمنابع انرژی تجدیدپذیر

ر گذار زیست محیطی دیک سرمایه
ایش که بانث افزاکوسیستم شوید

.شودشهرت برند می

متوسطقابل توجهباالماشی  آالت کارآمد انرژیمحصولمبتکر متوسط تا باال
.ودشهای اقتصادی جدید باز میمسیر

.در بخش خود یک مبتکر شوید

ییپاسخگوبر تمرکز باال
ی، تحول سازمانی از طریق فناور
و فرآیندها، تغییرات ساختاری

فرهنگی
نسبتا طوالنیباال

ز مشاور سب/به یک قهرمان پایداری
SMEتبدیل شوید.

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



تحرولد کره ظرفیرت هایی در نیروی کار خود نیاز دارنها، تخصص و شایستگیهای کوچکتر به مهارتو متحول شدن، بنگاهکرب  کمهای برای اتخاذ سیستماتیک شیوه
.سازمانی را افزایش دهد

هرای کسرب و ، مدلدار محیط زیستهای دوستو تبادل بی  کارکنان را با تمرکز بر شیوه( خلق مشترک)آفرینی گذاری دانش، همهایی که به اشتراکایجاد مکانیسم-
.کندهای کاری موجود، تسهیل میهای تجاری و جریانهای پیاده سازی در فعالیتمهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و زمینه، چرخشیکار

تجربری و سرازگار را گیری مبتنی بر داده، ریسک پذیری، و ذهنیت چابک،ای، تصمیمحرکت به سمت فرهنگ سازمانی که هماهنگی بی  بخشی، همکاری بی  رشته-
.سازدممک  می

.و پایدار استفاده کنیدکرب  کمبرنامه ریزی کنید و در نی  حال از شیوه های ( ISO 14000مثالً استفاده از )برای استانداردسازی فرآیند -

(.گذاران و مشتریان نهاییمتخصصان صنعت، دانشگاهیان، سیاست)ایجاد ظرفیت در سطح جامعه و منطقه از طریق ذینفعان -

ها در ایجاد نروآوری و پرذیرش تغییرر SMEرفاه کارکنان باید در اولویت قرار گیرد زیرا نملکردهای اقتصادی و زیست محیطی به توانایی کارکنان برای ایجاد پویایی -
.بستگی دارد

در نظرر هرا SMEباید به ننوان معیاری برای نملکرد اجتمرانی خلق اشتغال جدید های پایدار باید بر ارتقای مهارت کارکنان متمرکز شود و گذارینالوه بر ای ، سرمایه
.گرفته شود

هاتوصیه هایی برای رهبران کسب و کار-پایداری

اهی اقتصادیربرسیمعاونت 



.ایجاد کنندسبز پایدار و های شیوهرابطه با در یمقررات سیاستتنظیم و انمال برابر را از طریق بازی باید زمینهگذاران سیاست

.های پایداری حمایت کنندفناورانه و طرحفرآیندهای تبط با مرهای ها باید در تسهیل فرآیندها و به رسمیت شناخت  گواهینامهدولت-

.کسب و کارهای داخلی و بی  المللی به رسمیت بشناسندبه فعالیت اجازهها را در سیاست گذاران باید مشرونیت ای  گواهی-

دامات مربوط به اثرات به ننوان مثال، اق. شودمیگیری اندازهدر حوزه پایداری ها بنگاه سیاست گذاران باید استانداردهای یکسانی را ارائه کنند که بر اساس آن ابتکارات -
اختصاصری کروچکتری از ذینفعرانهای گروهدر حال حاضر توسط کهباشند ( خاصیموضوع برای )زیست محیطی و اجتمانی معموالً تمایل دارند به صورت تک موردی 

.توسعه یافته است

ایرداری بره ویرژه در تأثیرات پگیری اندازهتأثیر اجتمانی در سراسر زنجیره ارزش، و اختصاص منابع برای گیری اندازهدر مورد چگونگی تر روش های ارائه دستورالعمل-
.گوناگونصنایع 

وچرک و متوسرط بنگاه های کتوانند میهمچنی  سهامداران . های بهره پایی  تر نقش دارندپایدار از طریق نرخبنگاه های کوچک و متوسط مؤسسات مالی در شناسایی -
.صبورانه هد  قرار دهندگذاری سرمایهپایدار را با 

.مری کنردرا مشرخصبنگاه های کوچک و متوسط بررای افرزایش جنبره پایرداری در آینرده اقدامات قابل انجا ای  توصیه ها برای یک استاندارد ملی یا احتماالً جهانی 
برا انطباق لزو  و توسط موسسات انتباریمشتری ساییشنابنگاه های کوچک و متوسط همچنان با محدودیت های انتباری جدی مواجه هستند که با الزامات سختگیرانه 

شرود، در توسط بانک ها رد میبنگاه های کوچک و متوسط از درخواست های تامی  مالی تجاری ٪45به طور متوسط، . مؤسسات مالی، همراه استضدپولشویی مقررات
. است٪17های بزرگ و چند ملیتی بنگاهبرای ای  نرخ که حالی

توصیه هایی برای سیاست گذاران-پایداری

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



استعداد



استعداد

متوسط بیشرتر های کوچک وبنگاهریسک ها برای اًنموم، ولی هستندمدیریت استعداد درگیرگوناگون استراتژی های به نونی با های بزرگ و کوچک اگرچه همه بنگاه
بهبرود ی حفظ و باید برامیکارکنان کلیدی، دادن و یا ازدستجهت اداره امور متکی هستند و در هنگا  استعفاکناناز کارمحدودیبه تعداد تا حدزیادی است، زیرا آنها 

:نبارتند ازاستعداددر زمینههای کوچک و متوسط بنگاهچالش های . و تالش بیشتری کنندمبارزه ،وضعیت

.های کوچک و متوسط به کارکنان بسیار سازگار نیاز دارندبنگاه. 1

.منابع انسانی دارندکمتری در حوزه های رسمی رویه های کوچک و متوسط، بنگاه. 2

ی برا سرطوح ها ضرورت تالش و مبارزه برای یافت  کارکنرانآنهای مهم زیرا یکی از دغدغهشوندمیمشاهده در بازار کار کمتر و میانی های کوچک و متوسط بنگاه. 3
.ی رقابتی استمزایاو دستمزد 

های اخیرهای مدیریت استعداد در سالتوصیه

شد و مزیرت آن دسته از کارکنان ماهر اولویت می دهد که به بهتری  وجه برای کمک به ربه )پذیرش مفهو  مدیریت استعداد درک و شروع به ،بنگاه ها در هر اندازه ای
و نموده سب و کار ادغا  و آن را در استراتژی کهدیکشبیرون صر  رویکرد یک بنگاه به اشتغال را از حوزه مدیریت ،استعدادمدیریت . کرده اند( رقابتی بنگاه کمک کنند

بایرد برر حوزه هرایی خرود،های سازمانهای کوچک و متوسط برای بهبود مدیریت استعدادبنگاه.کندضرورت استعداد برای دستیابی به نقاط نطف بنگاه را برجسته می
. تمرکز کنند که در آن مزیت نسبی دارند

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



هسرتند، ای است که در آنبرای مرحلهنیروی انسانی موردنیاز استخدا  ،شوندمرتکب میهابنگاهکه مدیران نمده ای اشتباه Village Capitalبر اساس مطالب کتاب 

راتژی دهندد و اسدتگذاران چالش استعدادها را تشخیص مدیسرمایهکره در ای  کتاب آمده استهمچنی  . خواهند به آن برسندای که مینه برای مرحله

هرا هنگرا  بنگراهتر است بهکند که کتاب توصیه میای . گیرندگذاری به طور جدی در نظر میگیری برای سرمایهبنگاه را هنگام تصمیمیابیاستعداد

:از خود بپرسندزیربررسی استخدا  نیروی جدید هفت سوال

ادامه-استعداد

ماه آینده انجام دهید چیست؟ 24تا 18پنج کار بزرگی که باید در 

مرتبط است؟یک از موارد فوق، با هری مهارتچه

(  گذاراستخدام جدید، مشاور، سرمایه)وجود دارند؟ کدام مهارت ها را باید پیدا کنید؟ سازمان ها در داخل کدام مهارت

ها نیاز خواهید داشت؟زمانی به این مهارتمدت تقریباً چه 

های مورد نیاز را فراهم کند؟تواند مهارتتجاربی می/چه نوع پیشینه

خود نیاز دارید؟سازمان هایی در تیم برای دستیابی به نقاط عطف کسب و کار به چه دیدگاه

موفقیت در این موقعیت جدید چگونه خواهد بود؟
اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



روانیمنیتا

ضرای بررای ان،ها و نظرات بدون قضاوت یا نواقربشود که در آن بیان ایدهروانی به محیطی اطالق میامنیت

باهات را در یک محیط ام  از نظر روانی، کارکنان اجازه دارند در نی  حال که می توانند اشت. سازمان ایم  است

کند که تایید میصاد جهانی اقتهای مجمعبررسینتایج . ریسک کنندوپیشرفت کنند، با هم یاد بگیرند، بپذیرند

ارتقرای برر امنیت روانی که تأثیرات سرازمانی مثبتریبرخوردار از قابل انتماد به ایجاد ای  محیط یرهبرانوجود 

.کندآینده دارد، کمک میبرای آمادگی 

:را در اولویت قرار دهیدپویاییارتقاء مهارت و 

برهنفر نیروی شراغل در سرازمانرایج تری  دلیلی که یک که ه نشان دادDeloitteانجا  شده توسط  مطالعه

تواننرد و کارها میدهندگان خدمات پشتیبانی کسبارائه.کند، ند  پیشرفت شغلی استترک یک بنگاه فکر می

ت از طریرق های کوچک و متوسط برای ایجاد ابتکارات آموزشی و توسرعه برا کیفیرنقش مهمی در تجهیز بنگاه

. حمایت مالی و فنی ایفا کنند

ادامه-استعداد

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



"دمبتنی بر رش"های فرهنگ مسیر شغلی ویژگی

رویکردهای عملی

مسیرهای قابل توافق

ها ازماندهد، به طور مثال سجذابی را برای جذب و حفظ استعدادها ارائه میاربتجچندی  مسیر شغلی منعطف را ارائه دهید که -

.ندارند، ایجاد کنندمدیرشدن اشتیاق که ی کنندگانمشارکتباید مسیرهایی را برای 

.اده کنیداستفآنانهای فردی هایی متناسب با نیازهای تجاری و خواستهاز همکاری مداو  با کارکنان برای رسیدن به راه حل-

پیشرفت کارکنان

.با ارتقای معنادار پاداش دهید،به کارکنان با نملکرد باال-

.برای کار در کشورهای دیگر فراهم کنیدکنانکارهایی برای فرصت-

.ار مهم استها ارزش فرهنگی قابل توجهی دارند بسیچشم انداز پیشرفت شغلی در بازارهای نوظهور که نناوی  شغلی و رتبه-

ریزیرهبری و برنامه
های شغلیهای موجود در سازمان با استفاده از برنامه های مشاوره و آگهیایجاد آگاهی در مورد فرصت-

پذیر انعطا ای راهنمایی کارکنان در ایجاد مسیرهای شغلی خود از طریق مسیرهای نمومی و اختصاصی توسعه-

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی



بندیجمع

بره ه کوچک ترشران، اندازناشی از از سطح باالی چابکی بهره برداری همچنی  و ها خود با سایر بنگاهانعطا  پذیری آوری و تابردن شکا  کبنگاه های کوچک و متوسط باید بر پرانرهبر❑

. ننوان یک مزیت رقابتی تمرکز کنند

آل از ابتدا گنجانده شود، بره ایدهگیری، به طورهای کلیدی بنگاه و فرآیندهای تصمیمآمادگی آینده نباید به ننوان ابتکارات موقت توسعه یابد، بلکه باید در استراتژیبرایهاایجاد قابلیت❑

.  طوری که بخشی از زیربنای اصلی بنگاه، محسوب شود

ی ترری  شریوه ها، شکست ها و بهاربتج ترداشت  ایده های نملی و نمل گرایانه در مورد چگونگی آغاز ای  فرآیند و همچنی  داشت  گروهی از همتایان برای به اشتراک گذاری غیررسمی❑

.، بسیار ارزشمند خواهد بودنملکردی

ر توانرایی آنهرا بررای ایجاد آمادگی آینده خود دارند، مهم است که تأثیر مستقیم و مهمی را که محیط سیاسی گسرترده تر آنهرا بررتری دبا توجه به اینکه بنگاه های کوچک تر راه طوالنی❑

بخرش از اقتصراد ده ایر بنابرای  برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران و سایر ذینفعان بسیار مهم است که هر چه در توان دارند برای کمک به ایجاد آمادگی آین. پیشرفت دارد، بشناسیم

. انجا  دهند

اده هرای شامل اجرای اقدامات هدفمند برای هماهنگ سازی و هردایت قابلیرت همکراری دکهدر سطوح سیستم، حول تجارت دیجیتال می چرخد گرییکی از حوزه های تاثیرگذار مداخله❑

.کندتر کمک میهای کوچکای  امر تا حد زیادی به تسهیل تجارت بی  الملل برای بنگاه. تجاری در سراسر مرزها و زنجیره های تامی  است

اهی اقتصادیمعاونت ربرسی
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