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چرا حاضر نیستیم کارها را واگذار کنیم؟
ژان بقوسیان - تیم مدیرسبز

بسیاری از مدیران تحت فشار کارهای زیاد هستند، ولی با این حال حاضر نیستند 

برخی از کارها را به کارمندان واگذار کنند. چرا مدیران حاضر نیستند کارها را واگذار 

کنند. چند مورد رایج را باهم بررسی کنیم.

1. توهم نبود وقت کافی
یکی از دالیل واگذار نکردن کارها این است که مدیران می گویند وقت نداریم که کار 

را واگذار کنیم. یک اتومبیل روشن را نمی توانیم به خوبی تعمیر کنیم. بنابراین باید 

این جرات را به خودمان بدهیم که گاهی اتومبیل کسب وکارمان را برای پیشرفت 

بیشتر، خاموش  کنیم و در آن زمان وقت کافی خواهیم داشت که کارها را واگذار 

کنیم.
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من بسیاری از کسب وکارها را می شناسم که اگر یک هفته کسب وکارشان را کامل 

تعطیل کنند هیچ اتفاق وحشتناکی برای آن ها نمی افتد! تنها اتفاق این است که 

فروش کم می شود و چند نارضایتی کوچک ایجاد می شود. ولی ارزش دارد که اگر 

بهانه تان نبودن وقت کافی است حتی شده یک روز در هفته را تعطیل کنید و در 

آن روز بدون اضطراب و نگرانی به واگذار کردن بپردازید.

واگذار کردن یکی از مهم ترین سرمایه گذاری ها است و یک بار آن را انجام می دهیم 

و ماه ها و سال ها سود می بریم. بنابراین خودتان را فریب ندهید که وقت کافی 

برای واگذاری ندارم. اگر هیچ  وقتی ندارید کسب وکارتان را موقتا تعطیل کنید و 

واگذاری ها را انجام دهید، سپس مجدد کسب وکارتان را فعال کنید.

2. زیر سوال بردن شایستگی کارمند
دومین موضوع که شاید جدی تر و مهم تر است ارزیابی »شایستگی کارمند« است. 

شاید می خواهیم کاری را واگذار کنیم ولی احساس می کنیم هیچ کارمندی نداریم 

که برای آن فعالیت خاص شایسته باشد. 

را  این کار  ما اغلب تست نکرده ایم و خودمان معتقدیم که کارمند ما نمی تواند 

انجام دهد.

برایان تریسی دریکی از همایش های خود می گوید: »افرادی که شکست می خورند 

یک بار هم تالش نمی کنند«. بنابراین بدون آزمودن، قضاوت نکنید. کشاید بد نباشد 

از  قبل  البته  می افتد.  اتفاقی  چه  که  ببینیم  و  کنیم  واگذار  آن ها  به  را  کار  یک بار 

واگذاری باید با حوصله کافی تمام جزئیات الزم را توضیح بدهیم. همچنین توقع 

نداشته باشیم کارمند اولین بار کار را مثل ما انجام دهد. خودمان هم احتماال اوایل 

کار را عالی انجام نمی دادیم.

بنابراین یک عامل هم شایستگی کارمند است که شاید تصور اشتباه ما است که 
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کارمند شایسته نیست. اگر هم واقعا کارمندان شایسته ای نداریم باید مهارت های 

استخدام را بیاموزیم.

3. تله زمان کمتر
شاید اگر خودمان کار را انجام دهیم زمان خیلی کمتری می گیرد. مطمئنا کارمندی 

انجام دهد.  با سرعتی که ما داریم  را  تازه استخدام کرده ایم نمی تواند کارها  که 

درست است اگر کار را خودتان انجام دهید زمان کمتری صرف انجام کار می شود، 

ولی اگر شما در ده دقیقه کار را انجام می دهید و کارمند در دو ساعت، بهتر است 

که همان ده دقیقه برای شما آزاد شود.

بنابراین سعی کنید که حتی اگر کارمندان کندتر از شما کار را انجام می دهند آن 

را واگذار کنید. اوایل با مشکالتی مواجه خواهید شد و شاید مشتری ها تا حدی 

ناراضی شوند، ولی به مرور زمان کارمندان هم سرعتشان بیشتر می شود و به  جایی 

می رسید که از شما زمانی گرفته نمی شود.

درضمن خیلی از مدیران چون کار را در آخرین لحظه انجام می دهد نگران زمان 

انجام آن هستند. شما می توانید کار را چند روز زودتر به کارمند واگذار کنید تا آن 

را با حوصله انجام دهد.

واگذاری تدریجی بسیاری از مشکالت را حل می کند!
لزومی ندارد واگذاری یک دفعه و صددرصد اتفاق بیفتد. می توانیم خیلی تدریجی 

این کار را انجام دهیم. فرض کنید تا امروز خودتان به تمام مشتری هایتان پاسخ 

اول  قدم  در  کارمندتان  کنید  واگذار  کارمندتان  به  را  کار  این  اگر  االن  می دادید. 

هدفش این است که از هر 10 تماس فقط 2 تماس را بتواند با توضیحاتی که به او 

داده اید خودش برطرف کند و بقیه را به شما برگرداند.
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همین عالی است، زیرا 20 درصد از تماس های شما کم شده است. در ماه های آینده 

می توانید این درصد را افزایش دهید و به صورت تدریجی و کم کم کاری کنید که 

ببینید بعد از 6 ماه شما یک تماس تلفنی هم پاسخ نمی دهید.

رویکردهای یک شبه در کسب وکار اغلب کارساز نیست. شرکت های زیادی وجود 

دارند که وقتی در یک روز تصمیم می گیرند کسب وکارشان را متحول کنند، اوضاع 

به جای بهتر شدن بدتر می شود. ولی شرکت هایی که مدیران آن ها هیجانی نیستند 

و افراد منطقی تر هستند و قدم به قدم و اصولی پیش می روند معموال تاثیرات این 

تغییرات خیلی بیشتر است.

اولین چیزی که به  ایده ای که در مورد واگذاری گفته می شود شاید  بنابراین هر 

را  از کار  آیا واقعا نمی شود 20 درصد  ذهنتان برسد این است که نمی شود؛ ولی 

این موضوع  که  دید  اغلب خواهید  آزادتر شود؟  تا وقت شما کمی  کنید  واگذار 

امکان پذیر است.

پس از همین امروز واگذاری کارها را شروع کنید!
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