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چهارویژگیکارمندانخارقالعاده
ژان بقوسیان - مجله موفقیت 278 

َگِرت میلر مربی بهره وری، روش استخدام کارمندان فوق العاده را به شما نشان می دهد؛ 

کارمندانی که از چهار ویژگی الزمی برخوردارند که ارتباطی به تخصصشان ندارد، بلکه 

به نوع تربیت، سابقه و نگرش شان مربوط است. نصایح عملی میلر درباره سواالت 

و تکنیک های مصاحبه راهنمایی عالی ارائه می دهد. مطالعه نظرات میلر به مدیرانی 

پیشنهاد می شود که مسئول استخدام کارمندان جوان هستند؛ اما افراد جویای کار 

هم می توانند درس های مهمی از او بیاموزند.

مدیراستخدامبهتریباشید
از دست دادن یک کارمند چقدر هزینه دارد؟ می توانید هزینه های زمانی، مالی و 

الزم،  غیر  و مشکالت  از هزینه ها  اجتناب  برای  کنید.  اندازه گیری  را  کارها  از  غفلت 

روش استخدام خود را بهبود بخشید. نخست، تاکتیک های استخدامتان را بررسی 
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کنید. احساساتی که در این فرایند دخیل می کنید را در نظر بگیرید. آیا استخدام را 

وظیفه ای مهم می دانید یا فکر می کنید باعث تلف شدن وقت می شود؟

از کارمندانتان استعفا داده  اند؟ چرا؟ به دالیل آن ها فکر کنید و  امسال چند نفر 

ببینید آیا پیش داوری ها و تعصباتی داشته اید که مانع پیشرفت تان شده باشند. اگر 

افرادی را می شناسید که در استخدام تبحر دارند، در جلسات مصاحبه آن ها حاضر 

شوید و یادداشت بردارید. برای بهبود تیم باید مطمئن شوید هر شخص جدیدی 

که به شرکت اضافه می کنید قوی تر از نفر قبلی است و مهارت های منحصربه فردی 

ارائه می کند که تیم به آن ها نیاز دارد. فهرستی از داوطلبان احتمالی تهیه کنید و 

استخدامی های برتر را در راس فهرست واگذاری وظایف مدیریتی قرار دهید.

ازقلبومغزخودپیرویکنید
گوش سپردن به ندای درون، سرنخ های نیرومندی را در اختیارتان قرار می دهد؛ اما 

فقط در صورتی که از تعصبات خود آگاه باشید. اگر بینش و آگاهی نداشته باشید، 

یک تعصب یا غریزه بد می تواند باعث اتخاذ تصمیمات نادرست شود. شاید تمرکز 

زیاد بر یک ویژگی مثبت مثل وجدان کاری باال باعث نادیده گرفتن سایر قابلیت ها 

شود. دسته رزومه ها را به سرعت ورق بزنید و برای مطالعه هر کدام 30 ثانیه وقت 

بگذارید. فقط بر اساس شم خود، آن ها را به دسته های بله و خیر تقسیم کنید. 

سپس دوباره هر یک از رزومه ها را نگاه کنید. زمان بیشتری بگذارید و ببینید دلیل 

تصمیم گیری اولیه تان چه بوده است، به خصوص اینکه چه تعصباتی بر دیدگاهتان 

اثر گذاشته است.

نمونه تعصبات احتمالی، استخدام نکردن فردی است که در دانشگاهی معمولی 

درس خوانده است، نمرات پایینی دارد یا دوران تحصیلش بیش از حد معمول 

طول کشیده است. بر اساس رزومه هر داوطلب یک خط زمانی برای او در نظر 

در  موجود  وقفه های  کنید.  بررسی  را  او  زندگی  اخیر  سال  پنج  یا  چهار  بگیرید. 
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این سال ها را بررسی کنید اما فراموش نکنید که فعالیت ها و کارهای فوق برنامه 

این فارغ التحصیالن تازه کار را نیز در نظر بگیرید. بررسی سابقه داوطلب می تواند 

معایب یا مزایای مهم او را مشخص کند؛ برای مثال، انجام کارها و فعالیت هایی 

که با هم هم پوشانی دارند می تواند نشان از وجدان کاری قوی باشد.

برای کسب آگاهی رزومه را با دقت بخوانید. شاید نمرات پایین تر اما فعالیت  و کار 

بیشتر، نشان از داوطلبی باشد که دوران دانشگاه را با امتحان راه های مختلف برای 

به دست آوردن شغلی تخصصی گذرانده است. وقتی چنین فردی را با داوطلبی 

مقایسه می کنید که نمرات باالتر و جربه صفر دارد، به احتمال زیاد فرد پرمشغله تر 

که  نیست  این  استخدام  از  دارد. هدف  بیشتری  آمادگی  و  دانش، سخت کوشی 

افراد سخت کوشی را با مجموعه ای از مهارت های مناسب پیدا کنید. شما به افراد 

استخدام  دارند.  را دوست  کاری  قبل می دانند چه  از  که  دارید  نیاز  سخت کوشی 

شغل  می شوند  متوجه  استخدام  از  بعد  و  می خواهند  چه  نمی دانند  که  افرادی 

نتیجه معکوس  نداشته اند،  آن  به  تمایلی  کاری است که هرگز  جدیدشان همان 

دارد.

استخدام بر مبنای اصول چهارگانه به معنی استخدام افراد جدیدی است که از چهار 

قابلیت وجدان کاری، فروتنی، درستکاری و بلوغ برخوردار باشند که قابل آموزش 

نیست. اگرچه تقریبا می توانند هر چیز دیگری را بیاموزند. کارمندان احتمالی خود 

را با استفاده از این معیارها درجه بندی کنید:

وجدانکاری
به  تعهد  همان  که  دارند  نیرومندی  کاری  وجدان  که  باشید  داوطلبانی  دنبال  به 

سخت کوشی است. مانند همه ویژگی های دیگر، برای خلق وجدان کاری هم طبیعت 

و تربیت دست به دست هم می دهند. وجدان کاری هر فرد تا ابتدای جوانی اش 

از آن پس، هر داوطلب می تواند این مزیت اخالقی  شکل می گیرد یا نمی گیرد. 
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کاری  برای فهمیدن میزان وجدان  به خرج شما.  نه  اما  پرورش دهد؛  را در خود 

یک فرد از رزومه او، به آن دسته از فعالیت هایی توجه کنید که با هم هم پوشانی 

دارند: افرادی که وجدان کاری نیرومندی دارند، زمانشان را مدیریت می کنند. آن ها 

عملکرد خوبی در دانشگاه دارند در حالی که در فعالیت های فوق برنامه و کارهای 

پاره وقت هم شرکت می کنند. عضویت در شورای دانشجویی، داوطلب شدن در 

کمیته های مختلف و ورزش کردن در دوران تحصیل به داوطلبان کمک می کند تا 

نقاط قوت و ضعف و موضوعات دلخواه و غیردلخواه خود را بشناسند.

سعی کنید درباره شغل مورد نظر با داوطلبان صحبت کنید. داستانی ترسناک از 

یک روز وحشتناک کاری برایشان تعریف کنید. با دقت به پاسخ شان گوش دهید 

تا بفهمید که  آیا عالقه و اشتیاق الزم برای به عهده گرفتن آن کار را دارند. درباره کار 

یا تجربه دانشگاهی قبلی شان صحبت کنید و جزئیات شرایط خاص پیش  آمده 

در آن ها را بپرسید. افرادی که می دانند چه می خواهند و چه چیزی مناسب است، 

مثال های خاص و واقعی می آورند. در طول مصاحبه، سعی کنید داوطلب را تا آنجا 

که ممکن است، بشناسید. محرک ها و انگیزه های او را بشناسید.

بهدنبالدرستکاریباشید
درستکاری اساس همه روابط بسیار مهم است. این ویژگی دیگری است که نمی توانید 

آن را در کار آموزش دهید. افراد درستکار از »کدهای ارزشی« پیروی می کنند. افرادی 

که ارزش های خوبی دارند، حقیقت را می گویند و به وعده هایشان وفا می کنند. 

بنابراین بدبین  نیز مانند خود می دانند؛  را  آن هایی که درستکار نیستند، دیگران 

هستند و آموزش آن ها بسیار دشوار است. سواالتی درباره تصمیمات و انتخاب های 

داوطلبان بپرسید. از ناامیدی هایشان و روش  کنار آمدن با آن ها بپرسید. به دالیل 

به  دهید.  گوش  خاص  دانشگاه  یک  انتخاب  یا  شغل  یک  پذیرفتن  برای  آن ها 

سناریوهایی که درباره مشکالت اخالقی و روش حل آن ها تعریف می کنند، توجه 

کنید.
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سواالتی درباره شغل مورد نظر و سازمان خود بپرسید و ببینید آیا داوطلبان تکالیفی 

که از سوی سازمان به آن ها محول شده است را قبل از مصاحبه انجام داده اند. 

درباره رویدادهای چالش  آوری که در زندگی داشته اند، بپرسید. آیا می توانند از این 

موانع به عنوان سکوی جهش به موقعیت های جدید استفاده کنند یا چیزی آن ها را 

از دستیابی به اهدافشان باز داشته است؟ بپرسید کدام رویداد بیشترین نقش را در 

شکل دهی زندگی و شخصیتشان داشته است. سپس سواالتی درباره واکنش های 

کوتاه مدت و بلند مدت شان به آن رویداد بپرسید. وقتی افراد داستانشان را تعریف 

می کند، بدون مزاحمت گوش دهید. شما به دنبال فردی جذاب هستید، فردی که 

مشتریان از ارتباط با او لذت ببرند.

بهدنبالبلوغباشید
منظور از بلوغ فقط خردی نیست که با بزرگ تر شدن به دست می آید؛ بلکه دانشی 

حاصل  آن ها  با  آمدن  کنار  برای  تالش  و  زندگی  چالش های  تحمل  از  که  است 

و خشم  زخم   به  یا  یادگیری  تجربه های  به  را  چالش ها  می توانند  افراد  می شود. 

بلوغ شخص آشکار  یا عدم  بلوغ  تا  باشد  تبدیل کنند. الزم نیست شرایط وخیم 

شود؛ مثال عضو یک خانواده پر جمعیت بودن یا اجبار به سخت تر کارکردن نسبت 

به هم سن  و سال ها هم می تواند فرد را رنج دیده و تلخ کند؛ در عین حال، دیگران 

چالش هایشان را می پذیرند، آن ها را راهی به سوی رشد می دانند و یاد می گیرند 

که از خودشان مراقبت کنند.

بلوغ در کار مهم است؛ زیرا کارمندان بالغ دیدی واقع گرایانه به چالش های کاری 

»ثبات  بلوغ  از  منظور  روبه رو می شوند.  با مشکالت  قدرت  و  با صراحت  و  دارند 

احساسی« است، که سنگ  محک ارزشمندی در یک محیط کاری پر مشغله است. 

افراد بالغ استرس ها، سررسیدها، رویدادهای غیرمنتظره و سایر فشارها را با نگرشی 

منطقی و آرام مدیریت می کنند. برای تعیین میزان بلوغ داوطلبان، از آن ها بپرسید 

که پنج سال دیگر، خود را در چه جایگاهی می بینند، چگونه با افراد مشکل آفرین 
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رفتار می کنند و چطور با یکی از بزرگ ترین غم هایشان کنار می آیند. داوطلبان بالغ، 

شنوندگانی خوب، جدی و بامالحظه هستند. آن ها فورا قضاوت نمی کنند یا بیش 

از حد احساساتی نمی شوند. استخدام افراد بالغ به کاهش جابه جایی در شرکت 

کمک می کند. مطالعه ای که توسط راِین هیلی انجام شد نشان داد که کارمندان 

داوطلب  وقتی  کنند.  ترک  را  شغلشان  بار  یک  ماه   18 هر  تا  دارند  تمایل  جوان 

فوق العاده ای را یافتید، اشتیاق خود را نشان دهید. سریع و آگاهانه اقدام کنید.

بهدنبالفروتنیباشید
با  از مطلوب ترین ویژگی های شخصیتی است و به خصوص وقتی  فروتنی یکی 

وجدان کاری قوی، درستکاری و بلوغ ترکیب شود، بسیار مهم خواهد بود. کارمندان 

خوب نباید خجالتی یا بی اعتمادبه نفس باشند، بلکه باید توانایی و اشتیاق زیادی 

را می دانند.  افراد فروتن فکر نمی کنند که همه چیز  باشند.  یادگیری داشته  برای 

آن ها انتقاد سازنده را می پذیرند و در عین حال عالقه و اشتیاق زیادی به پیشرفت 

دارند. آن ها اجازه نمی دهند غرور مانع رشدشان شود.

کارمندانی که فروتنی ندارند، ستیزه جو و خشن هستند. این مشکالت در میان نسل 

جوان تر بیشتر است. والدین، معلمان و سایر مسئوالن مدام به فارغ التحصیالن 

نسل جدید می گویند که خیلی فوق العاده هستند؛ در نتیجه کارمندان جوان درک 

و  آن ها  با  کردن  کار  نادرست،  ادراکات  این  دارند.  خود  مهارت های  از  نادرستی 

آموزش آن ها را سخت می کند. اگر با چنین فردی مصاحبه کردید، از او دوری کنید. 

از مشکالت به تیم کمک کند و این کار رتبه  شخص فروتن می تواند در اجتناب 

موفقیت مدیر را به شدت افزایش می دهد.

بهفراینداعتمادکنید
می شود.  آسان تر  تمرین  با  و  زمان  طول  در  چهارگانه  اصول  مبنای  بر  استخدام 

داوطلبانی که دو یا سه مورد از این چهار قابلیت  را داشته باشند، مدت زمان زیادی 
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قابلیت استخدام  کنید،  با هر چهار  اینکه داوطلبانی  برای  با شما نخواهند ماند. 

شواهدی که از هر چهار ویژگی در آن ها دیده اید را با دقت یادداشت کنید. وقتی 

یادداشت ها را مرور می کنید، حوزه هایی را می یابید که در مصاحبه دوم باید مجددا 

به آن ها بپردازید. از همکار خود بخواهید تا در مرور یادداشت ها و نتیجه گیری ها 

به شما کمک کند. استعداد داوطلب را در نظر بگیرید اما مراقب باشید که فقط 

به استعداد توجه نکنید و چهار ویژگی اصلی را هم مد نظر داشته باشید. به یاد 

داشته باشید که نمی توانید این قابلیت ها را آموزش دهید. فقط به خاطر استعداد، 

شهرت، زمان و پول خود را به خطر نیندازید.
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