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استخدام و حفظ بهترین افراد
»بهترین روش های مدیریت« نوشته برایان تریسی - ترجمه یلدا بالرک

با تحصیالت رسمی می توانید امرار معاش کنید؛ اما با خودآموزی می توانید به 
ثروت برسید. »جیم ران«

                                                                                                                 

مهارت شما در استخدام و حفظ بهترین افراد، بیشتر از هر عامل دیگری، موفقیتتان 

را در مقام رهبری تعیین می کند. توانایی جذب و تحریک بهترین افرادی که بتوانند 

به شما در پیشبرد کسب وکارتان کمک کنند، محدودیت اصلی برای رشد و موفقیت 

اما عاملی  آورد؛  به دست  را می توان در هر جایی  کسب وکارتان است. هر چیزی 

به  برای رسیدن  افرادی هستند که  برود،  باعث می شود همه چیز خوب پیش  که 

این اهداف به ما یاری دهند. تا به حال تا این اندازه کمبود افراد شایسته را حس 

نکرده ایم.
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راه  که  می نویسد  بهترین،  تا  از خوب  نام  به  پرفروش خود  کتاب  در  کالینز  جیم 

ساختن یک شرکت موفق »استخدام افراد مناسب، اخراج افراد نامناسب و منصوب 

کردن افراد مناسب در جایگاه درست است«

مهارت استخدام و حفظ افراد خوب، ژنتیکی نیست. هیچ کس ذاتا چنین مهارتی 

با  می شود.  حاصل  تمرین  با  دیگری  تجاری  مهارت  هر  مانند  مهارت  این  ندارد. 

تمرین ایده ها در این فصل، می توانید  به طور چشمگیری کارایی خود را در یافتن 

و نگهداشتن بهترین افراد برای کسب وکار خود افزایش دهید.

انتخاب افراد مناسب
فرایند انتخاب در موفقیت شما و شرکت بسیار اهمیت دارد. هیچ چیز بیشتر از 

توانایی انتخاب افراد مناسب برای آینده، همکاری و تحقق اهدافتان مهم تر نیست. 

متاسفانه، تعداد کمی از مدیران به خوبی در زمینه  انتخاب پرسنل آموزش دیده اند. 

در  نتیجه، بیشتر انتخاب ها بر اساس شهود، احساسات و تجربه صورت می گیرد؛ 

اما این رویکرد برای شما مفید نیست.

قانون این  است که اگر با عجله انتخاب کنید، خیلی زود پشیمان می شو ید. بسیاری 

از بدترین دشواری ها در کسب وکار استخدام فوری یک فرد، کشمکش با آن تصمیم 

و برخورد با مشکالت حاصل از آن ناشی می شوند. شما در مقام یک مدیر، مسئول 

افراد شایسته هستید. مسئولیت  صرف کردن زمان و تالش الزم برای استخدام 

دیگر شما این است که در فرایند استخدام کارکنان در تمام سطوح سازمان مشارکت 

داشته باشید. ممکن است مصاحبه های اولیه را برای برخی متقاضیان انجام ندهید 

اما هیچ کس نباید قبل از مالقات و صحبت با شما استخدام شود.

استخدام آهسته و اخراج سریع
یکی از قوانین استخدام موفق این  است: استخدام آهسته و اخراج سریع. بهترین 
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زمان برای اخراج یک فرد، همان زمانی است که این فکر به ذهنتان خطور می کند. 

اگر در انتخاب فردی بی دقتی کرده اید، با نگه داشتن او به اشتباهتان ادامه ندهید. 

در مدیریت، به طور طبیعی افراد را جهت راه حل یک مشکل، پر کردن یک فضای 

قاپیدن یک  مانند  کار درست  این  کاری فوری استخدام می کنند.  انجام  یا  خالی 

سطل آب و ریختن روی آتش است. گاهی، اگر دقت نداشته باشید، ممکن است 

یک سطل بنزین را یردارید و جای سعی در رفع مشکالت، موقعیت خود را بدتر 

کنید. تصمیمات سریع برای استخدام معموال اشتباه از آب در می آید.

هزینه عجله
انتخاب ضعیف کارکنان، بسیار گران تمام می شود. اولین مورد اتالف زمان است: 

زمانی که صرف مصاحبه، استخدام و آموزش آن ها می کنید.

مورد دوم اتالف پول: حقوق و هزینه های آموزش کسی که در نهایت برایتان کار 

مفیدی انجام نمی دهد. سرانجام، وقتی مشغول یافتن فرد جایگزین هستید، نباید 

خیلی زود او را استخدام کنید.

طبق این قانون هزینه استخدام افراد نامناسب و جایگزین کردن آن ها با کارمندان 

جدید، سه برابر حقوق سالیانه  یک کارمند است. اگر فردی را با حقوق ۵۰.۰۰۰ دالر 

در سال استخدام کنید که وظیفه اش را به درستی انجام ندهد، هزینه کل آن برای 

شما و شرکت، حدود ۱۵۰.۰۰۰ دالر خواهد بود.

اندیشیدن به کار
قبل از شروع جست وجو برای کارمندان جدید، زمانی را صرف فکر کردن و اندیشیدن 

دقیق به کار کنید. ابتدا، قانون ۱۰/۹۰: این قانون می گوید ۱۰% اول زمانی که صرف 

فکر کردن و برنامه ریزی می شود، ۹۰% زمان و تالش الزم برای تصمیم گیری درست 

و رسیدن به نتایج درست بلند مدت را صرفه جویی خواهد کرد.
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به خوبی به مسئولیت های خروجی یک شغل  فکر کنید. تصور کنید کار، یک لوله 

است. از آن سوی لوله چه  چیزی خارج خواهد شد که نتیجه کارهای انجام شده و 

مسئولیت های فرد است؟

مکتوب فکر کنید
انتظار چه کاری می رود. حاالت و ویژگی های  از فرد  همواره به این فکر کنید که 

به دنبال فردی خواهید بود که  را شناسایی کنید. حتما  ایده آل شخصی کارکنان 

صادق، مثبت، سخت کوش، پر انرژی، متمرکز و روشن اندیش باشد. این ویژگی ها 

را نوشته و بر اساس اهمیت و اولویت برای خود و سمت مورد نظر منظم کنید. 

وقتی تمام افکارتان را برای توصیف کاندیدای خود فهرست کردید، آن را به دیگر 

افرادی بدهید که قرار است با فرد مورد نظر همکاری نمایند. همراه هم فهرست را 

تکمیل کرده و سپس موارد را به ترتیب اولویت مرتب نمایید. در پایان، توصیفی 

شگرف از کارمند ایده آل خواهید داشت. اکنون می توانید توصیفی از کار بنویسید.

توصیف شغلی
هر کار و مسئولیتی را که افراد از صبح خواهند داشت از جمله چک کردن پیام ها 

و پاسخ دادن به تماس های تلفنی و ایمیل تا ارائه گزارش پیشرفت کار به مدیر 

مافوق، در یک فهرست ذکر کنید. با توصیف فرد ایده آل و  توصیف واضح شغلی 

می توانید شبکه ای را ایجاد کرده و فرد مناسب را برای سمت مورد نظر انتخاب 

کنید.
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