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دو دلیل اصلی ناکامی کارمند
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

ناکامی کارمندان در درازمدت دالیل زیادی دارد، اما دو دلیل اصلی وجود دارد که 

هیچ راه حلی ندارند.

اما  را استخدام کنید،  اول بی انگیزه بودن فرد است. شاید فرد فوق العاده ای  دلیل 

در طول زمان یا به خاطر تغییراتی که در زندگی اش رخ می دهد، عالقه اش را به کار 

واقعا  اما  و حقوق می گیرند،  کارمندان فقط وقت می گذرانند  این  بدهد.  از دست 

اهمیتی به کار نمی دهند.

بر اساس تحقیقات، 64 درصد کارمندان »نامتعهد« هستند، تعهد و وفاداری کمی به 

شرکت دارند و همیشه به دنبال کار دیگر می گردند.
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چهار گروه
اکنون  که  نوشت  مقاله ای  بود  الکتریک«  »جنرال  مدیرعامل  ِولش«  »جک  وقتی 

این مقاله فلسفه خود درباره  او در  در همه مدارس کسب وکار تدریس می شود. 

کارمندانی که در جنرال الکتریک کار کرده اند و کارهایی که برای آن ها در هر مرحله 

از شغلشان انجام داده را توضیح می دهد.

او افراد را به چهار گروه شایسته، ناشایست، سهیم و غیر سهیم تقسیم می کند.

گروه 1

این افراد شایسته و باانگیزه هستند. در ارزش ها و باورهای جنرال الکتریک سهیم 

هستند. یاری رسانان واقعی و افرادی فوق العاده در کسب وکار هستند. شرکت بر 

پایه آن ها شکل گرفته است.

گروه 2

این افراد شایسته هستند، اما خود را در ارزش های جنرال الکتریک سهیم نمی دانند. 

کارشان را خوب انجام می دهند، اما احساس می کنند ارزش های شرکت با ایده ها 

و رفتارهای آن ها متفاوت است.

گروه 3

این افراد شایسته نیستند، اما در ارزش  های جنرال الکتریک سهیم هستند. مثبت و 

باانگیزه هستند و به آموزش و تجربه بیشتر نیاز دارند. شرکت سخت تالش می کند 

آن ها را به گروه اول منتقل کند.

گروه 4

چهارمین گروه نه شایستگی کار را دارند و نه به ارزش های جنرال الکتریک معتقد 

هستند. شرکت فورا آن ها را اخراج می کند.
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نتیجه اصلی
نتیجه نهایی مقاله، آن را به نوشته ای تاثیرگذار تبدیل کرده است. ولش می گوید 

»افرادی که شایسته هستند، اما اعتقادی به ارزش های شرکت ندارند، منبع اصلی 

مشکالت، سوء تفاهم ها، سیاست بازی ها و جو منفی شرکت هستند«.

کنید جای  تشویق  را  آن ها  باید  کنند،  کار  وقف  را  ندارند خود  آمادگی  افراد  اگر 

دیگری بروند که تعهد بیشتری به آن دارند.

استخدام فردی که در ابتدا و به مدت طوالنی بسیار عالی عمل می کند و ناگهان 

خراب می شود، بسیار رایج است. گاهی وقتی افراد ازدواج کرده یا درگیری احساسی 

پیدا می کنند، چنین اتفاقی روی می دهد. آن قدر حواسشان پرت می شود که دیگر 

به کار اهمیت نمی دهند. شاید به خاطر استفاده از مواد مخدر یا هر تغییر دیگری 

در زندگی، انگیزه شان را از دست بدهند. دلیلش هر چه باشد، وقت رفتنشان است.

شایسته و باانگیزه
وقتی مشغول تاسیس شرکتی برای یکی از مدیران قبلی ام بودم، استخدام وسیعی 

انجام دادم و افراد فوق العاده ای پیدا کردم. زن بی نظیری را به عنوان مدیر دفتر و 

منشی استخدام کردم. رفتارش عالی بود. سخت کوش، خالق و نوآور بود. تقریبا دو 

سال متوالی کار کرد.

سپس مشکالتی در زندگی عاطفی اش پیش آمد و »تباه شد«. منفی، بی مسئولیت، 

غیر بهره ور و غیرقابل اعتماد شد. چندین بار سعی کردم با او حرف بزنم و او را به 

شرایط قبلی باز گردانم، اما هیچ بهبودی حاصل نشد. متاسفانه مجبور شدم او را 

اخراج کرده و فرد دیگری را پیدا کنم. بعدها فهمیدم این موضوع یعنی بد شدن 

کارمندان خوب، اصال غیرمعمول نیست.
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عدم توانایی
دومین دلیل ناکامی کارمندان، بی کفایتی آن ها است. واقعا از عهده کار برنمی آیند. 

اگر شخصی را استخدام کرده اید که با وجود تالش زیاد توان انجام کار را ندارد، 

باید ببینید چه کسی واقعا بی کفایت است.

به قول پیتر دراکر »مدیری که فردی بی کفایت را استخدام می کند و او را در کار نگه 

می دارد، خودش هم بی کفایت است و شایستگی مدیریت ندارد«.

چه کسی بی کفایت است؟ فردی که مهارت، استعداد و توانایی انجام کار را ندارد 

و از عهده آن برنمی آید یا شخصی که او را استخدام کرده است؟

متاسفانه، بی کفایتی از مسئول استخدام است.

با حقیقت روبه رو شوید
هر چه بیشتر چنین فردی را در کار نگه دارید و بی کفایتی او برای همه مشخص 

شود، بیشتر باعث تضعیف روحیه دیگران می شوید.

به عالوه، روسا و همکاران هم شما را شخصی بی کفایت می دانند و فکر می کنند 

توان انجام کارهایتان را ندارید.

اگر کار تغییر کرده، اما آن شخص توانایی تغییر ندارد و از یادگیری و رشد برای 

انجام بهتر کار سر باز می زند، فورا جایگزینی برای او بیابید.

قانون این است که »همه حواسشان جمع است«. همه می دانند چه کسی باکفایت 

و چه کسی بی کفایت است. وقتی فردی بی کفایت را در کار نگه می دارید، در واقع 

به این خصلت پاداش می دهید. در نتیجه، با پرداخت حقوق به چنین کارمندانی، 

افراد شایسته  با عملکرد عالی را تنبیه می کنید.

بی انگیزگی یا بی کفایتی؟
چگونه می توان بی انگیزگی یا بی کفایتی را در فرد تشخیص داد؟ یک آزمون ساده 
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وجود دارد: از خود بپرسید »اگر زندگی اش به این شغل وابسته بود، آن را درست 

انجام می داد؟« 

به درستی  را  کار وابسته است، آن  به  زندگی اش  با وجودی که  نتواند  اگر کارمند 

انجام دهد، بی کفایت است. اگر بتواند کار را به خوبی انجام دهد و زندگیش به 

آن وابسته باشد، بی انگیزه است. باید فرق این دو را بدانید.

یک بازیکن ضعیف روحیه کل تیم را تضعیف می کند. چشم افراد تیم به شما است 

تا از آن ها حمایت کنید و افراد شایسته دیگری را کنارشان قرار دهید. این یکی از 

اصلی ترین وظایف مدیر است.

تمرین های عملی
1. به کارمندان خود نگاه کنید. آیا کسی هست که عملکرد ضعیفی داشته باشد؟ 

دلیل آن بی کفایتی است یا بی انگیزگی؟

2. آیا همه اعضای تیم به ارزش های شرکت پایبند و به موفقیت آن متعهد هستند؟ 

اگر اینطور نیست، چه راه حلی دارید؟
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