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چهار نکته برای بازسازی تیم کارمندان
ژان بقوسیان سایت مدیرسبز

در سال های اخیر تحقیقاتی توسط کارخانه های اتومبیل سازی انگلستان به  منظور 

کسب بهره وری بیشتر انجام شد. در این تحقیقات کارخانه های اتومبیل سازی آلمان 

که بهره وری باالتری نسبت به کارخانه های انگلیسی داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. 

کارخانه های  برابر   4 آلمان  اتومبیل سازی  کارخانه های  می دادند  نشان  بررسی ها 

انگلستان بهره وری باالتری داشتند!

بهتر  تجهیزات  در  موفقیت،  عامل  بیشتر مشاهده شد  تحقیقات  و  بررسی  از  پس 

و جدیدتر نیست. موضوع حقوق و مزایای بیشتر هم نبود. این عامل که یافتنش 

سخت شده بود عامل x نام گرفت. بعدها مشخص شد عامل ایکس »انگیزه باالتر« 

کارکنان در کارخانه های اتومبیل سازی آلمانی بود! اگر خالصه بگوییم در کارخانه های 

را  عالی  بسیار  افراد  و  می شد  انجام  بسیار سخت گیرانه تر  استخدام  فرایند  آلمانی 
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استخدام می کردند و سپس در آن ها انگیزه کافی برای ارائه کار با کیفیت باال ایجاد 

می کردند.

این تحقیقات نشان می دهد که اگر فقط بر بهبود گروه خود تمرکز کنید می توانید 

کنید:  باید در دو مورد عالی عمل  بنابراین  کنید.  برابر  را چندین  کارتان  بهره وری 

استخدام و مدیریت کارکنان.

چهار نکته کلیدی برای بازسازی تیم
1. اخراج

اولین سوالی که باید با جرات از خود بپرسید این است که آیا در مجموعه شما 

افرادی هستند که اگر فردا بخواهند استعفا دهند شما با استعفایشان به راحتی 

موافقت خواهید کرد؟ شما نه تنها ناراحت نمی شوید بلکه از اینکه خودشان برای 

استعفا پیش قدم شده اند خوشحال می شوید!

اگر چنین افرادی وجود دارند بهتر است خودتان پیش قدم شوید و آن ها را اخراج 

کنید، زیرا اگر نسبت به فردی ذهنیت بدی داشته باشید باعث کاهش عملکرد در 

محل کارمی شود و ذهن شما را درگیر می کند. همچنین چنین افرادی بر کارکنان 

دیگر هم اثر منفی می گذارند.

2. تشویق و ترغیب

و  باشند  جایگزینی  غیرقابل  که  دارند  وجود  کارمندانی  شما  مجموعه  در  آیا 

کسب و کارتان به آن ها وابسته است؟ اگر آن ها نباشند همه چیز به هم می ریزد. اگر 

چنین کارمندانی دارید از همین امروز بر دادن انگیزه بیشتر به این نوع کارمندان 

کار کنید و به آنان بیشتر توجه کنید. 

اگر با کارمندان عالی مانند کارمندانی که در حد اخراج نشدن کار می کنند یکسان 

برخورد کنید خودتان دارید فرهنگ تنبلی را در شرکت گسترش می دهید. کارمندان 

خوب یا تالششان کم می شود یا از پیش شما فرار می کنند. 
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نامناسب جایگزین  افرادی  یا  کارمندان خوبتان  تمام  دید  از مدتی خواهید  بعد 

شده اند.

3. تغییر جایگاه کارکنان

جایگاه افراد باید بر حسب تیپ شخصی و ده ها عامل دیگر تعیین شود. اگر فردی 

ارتباط اجتماعی خوبی نداشته باشد و اهل برخورد خوب و همدلی با مردم نباشد 

نباید در جایگاه فروشنده قرار گیرد، زیرا باعث از بین بردن کل فروش شما می شود؛ 

ولی چنین شخصی شاید حسابدار یا برنامه نویس خوبی باشد.

یکی از رازهای موفقیت شرکت های جهشی عوض کردن جایگاه کارمندان است، به  

طور مثال اگر این شرکت های موفق بخواهند مدیر داخلی استخدام کنند هیچ گاه 

از بیرون کسی را اضافه نمی کنند بلکه یکی از منشی ها را به  عنوان مدیر داخلی 

انتخاب می کنند و فردی را از بیرون برای منشی گری استخدام می کنند.

4. استخدام کارکنان مناسب

برای استخدام  باشید. وقت کافی  به بعد در استخدام بسیار سخت گیرتر  این  از 

اختصاص دهید و استخدام را به  عنوان کاری بسیار باارزش بنگرید. یکی از بهترین 

سرمایه گذاری های شما در کارتان، وقت و زمانی است که برای استخدام افراد عالی 

اختصاص می دهید.

اهمیت استخدام صحیح
استخدام  به  سازمان  موفقیت  درصد   95 می شود  ادعا  مدیریتی  کتاب های  در 

کارمندان عالی بستگی دارد. هیچ عملیات بازاریابی، تجهیزات گران یا دستگاهی 

نمی تواند جایگزین افراد ارزشمندی شود که کارتان را پیش می برند. به  طور کلی 

استخدام افراد نامناسب کار بسیار پرهزینه ای است. یک کارمند نامناسب می تواند 

هزینه های زیادی داشته باشد.
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چند نکته درباره استخدام
1. تشریح کارمند ایده آل

بسیاری از مدیران در جلسه استخدام دقیقا نمی دانند دنبال چه کسی هستند! قبل 

از استخدام وقت کافی اختصاص دهید و کارمند ایده آل را با تمام جزئیات الزم 

مشخص کنید. قبل از استخدام باید بتوانید آن کارمند را در ذهن خود تصور کنید. 

مواردی مانند سن، محل زندگی و … را مشخص کنید. این روش، استخدام را بسیار 

راحت تر می کند زیرا گاهی می بینید همان فرد وارد شرکت می شود.

2. خصوصیات اخالقی الزم

خصوصیات اخالقی فرد شاید مهم ترین عاملی باشد که هنگام استخدام باید به آن 

توجه کنید، زیرا به راحتی قابل تغییر نیست. برای سمت مورد نظر به چه خصوصیاتی 

نیاز است. تمام آن موارد را روی کاغذ بنویسی تا بتوانید هنگام استخدام آن ها را 

بررسی کنید. سعی کنید حداقل 5 خصوصیت بنویسید.

3. تخصص های الزم

چه  با  باشد.  داشته  تخصص هایی  چه  باید  کارمندتان  که  کنید  قبل مشخص  از 

نرم افزارهایی آشنا باشد. در چه رشته ای تحصیل کرده باشد و …

با دقت بررسی کنید که کدام مهارت ها باید در کارمند موجود باشد و کدام موارد را 

می توان با آموزش های کوتاه به او منتقل کرد.

4. تهیه سواالت ارزیابی

سواالتی را آماده کنید و آن را چاپ کنید تا متقاضی استخدام قبل از صحبت با 

شما فرمی را پر کند. شاید یکی از مهم ترین سواالت آن است که او قبال کجاها کار 

کرده و برای چه مدت. به  جز سواالت کلیشه ای مثل اطالعات تماس و … چند سوال 

دقیق تر بنویسید؛ مثال اگر در محل کار یک ساعت بیکار باشد ترجیح می دهد چطور 

سرگرم شود.
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5. مصاحبه حضوری

مدیر باید در مصاحبه حضوری دقت باالیی داشته باشد تا کارمند مناسب را انتخاب 

است؛  متقاضی  رفتاری«  »الگوهای  روش  از  استفاده  روش مصاحبه  بهترین  کند. 

یعنی تا حد ممکن در مورد گذشته شخص سوال می کنیم و سعی می کنیم الگوهای 

اینکه  به جای  پیدا کنیم؛ مثال  انجام داده  از کارهایی که در گذشته  را  او  رفتاری 

بپرسیم: »آیا اهل کنار آمدن با همکاران هستید؟« می توانیم بپرسیم: »در کار قبلی 

رفتار گذشته فرد مهم ترین  ناراحتی شما می شد؟«.  باعث  کدام کارهای همکاران 

شاخص رفتار آینده است.
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