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ساختکارمندانفوقستاره
 برایان تریسی - ترجمه: ژان بقوسیان، بنفشه عطرسائی 

يکي از مسئوليت  هاي اصلي مدير ايجاد تيمي از کارمندان فوق ستاره براي شرکت 

است. افرادي که مثبت، باانگيزه و کامال مسلط بر کارشان هستند و  بهره وري بيشتري 

نسبت به کارمندان معمولي دارند. آن ها کارهاي بيشتري انجام مي دهند، محصوالت 

باکيفيت تري توليد مي کنند و در همه کارها خالق تر و نوآورتر هستند.

با  رابطه خوبي  و  به خود  فوق العاده اي نسبت  احساس  افراد  برتر  در سازمان  هاي 

روسا دارند. افرادي که از کارشان راضي هستند، احساس خوبي نسبت به خود دارند، 

بيشتر توليد مي کنند و از ديگراني که اين احساس را به خود ندارند، بهتر کار مي کنند.

اساس عملکرد برتر، عزت نفس زياد است. عزت نفس »ميزاني است که خود را دوست 

داريد«. هرچه فرد خودش را بيشتر دوست داشته باشد و به خود احترام بگذارد، 
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عملکرد بهتري دارد، با ديگران بهتر کار مي   کند و اعتمادبه نفس و قابليت بيشتري 

دارد.

توانافرادراآزادکنيد
روانشناسان هفت رفتار يا شرايط مديريتي کليدي را مشخص کرده اند که مي توانيد 

از  افزايش عزت نفس و بهبود عملکردشان  افراد زيردست و  انگيزه دادن به  براي 

آن ها استفاده کنيد.

تيمرابهچالشبکشيد
که  است  کاري  کارمندان،   يک  شماره  انگيزه  است.  چالش  انگيزاننده،  نخستين 

جالب و مفيد باشد و نهايت استعداد آن ها را به کار گيرد. افراد دوست دارند به 

چالش کشيده شوند و کامال در جريان کارشان باشند.

براي تامين اين نياز بايد کارهايي را به افراد بسپاريد که فراتر از قابليت هاي آن  ها 

باشد؛ در نتيجه مجبور مي شوند رشد کنند و سرمايه گذاري زماني و تالش  بيشتري 

انجام دهند تا کارشان به خوبي انجام شود. فقط زماني که افراد براي بهبود خود 

و کارشان رشد مي کنند، احساس سرزندگي و برنده بودن دارند.

آزاديبدهيد
از  افراد  کرديم(.  اشاره  آن  به  در فصل هفتم  )که  آزادي است  انگيزاننده،  دومين 

داشتن نهايت آزادي براي انجام کار لذت مي برند. تمرين کنيد که براي دستيابي 

به اهداف توافق شده تا حد ممکن به افراد آزادي دهيد. کليد اعطاي اين آزادي، 

مهارت شما در مديريت هدف محور و استثنا محور و توانايي واگذاري صحيح است.
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بهآنهااحترامبگذاريد
سومين انگيزاننده در تشکيل يک تيم برتر،  احترام است. افراد نياز شديدي دارند که 

مورد احترام سايرين به خصوص روسايي قرار گيرند که براي نظراتشان ارزش قائل 

با رئيس  را  افکار، احساسات و نگراني هاي خود  نياز دارند که  هستند. کارمندان 

در ميان بگذارند و احساس کنند که او واقعا به نظراتشان احترام مي گذارد، گرچه 

ممکن است آن ها را نپذيرد يا با آن ها موافق نباشد. هرچه کارمندان بيشتر احساس 

کنند که به آن  ها احترام مي گذاريد، آن  ها هم به شما بيشتر احترام مي گذارند و 

تمايل دارند کار خوبي برايتان انجام دهند.

عاملدوستي
چهارمين انگيزاننده در دنياي کار مهرباني است. يکي از مهم ترين عناصر در محيط 

کاري امروز، »عامل دوستي« است.

برايشان  فرد  عنوان  به  مي کنند  فکر  که  کنند  کار  کسي  براي  دارند  دوست  افراد 

ارزش قائل است. وقتي نظر يا قضاوت افراد را مي پرسيد، مهرباني  خود را نشان 

غيرکاري  درباره مسائل  و سواالتي  کارمندان صحبت مي کنيد  با  وقتي  مي دهيد. 

مثل ورزش و سرگرمي هايشان مي پرسيد، اين مهرباني را به آن  ها انتقال مي دهيد. 

مي توانيد درباره خانواده، زندگي و کارهاي شخصي و فرزندانشان سوال کنيد. ابراز 

عالقه واقعي به اين موارد، حامل اين پيام است که به آن شخص به عنوان يک 

انسان اهميت مي دهيد، نه فقط کارمندي که در شرکت مشغول کار است.

درتماسباشيد
پنجمين انگيزاننده، کنترل است. واگذاري کار به فرد و سپس فراموش کردن آن 

را مرتب کنترل  را واگذار کرده و کارمند  بيشتر عامل دلسردي  است تا وقتي کار 

مي کنيد. هرچه عملکرد شخص در جريان انجام کار را بيشتر کنترل کنيد، بيشتر 

احساس مي کند که کارش و خودش نيز مهم است.
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مانند  سواالتي  دهيد،  ترتيب  غيرقضاوتي«  عملکرد  »برررسي  از  منظمي  مجموعه 

اين بپرسيد »چطور پيش مي رود؟«، بپرسيد آيا کمکي از دست شما برمي آيد يا 

مي توانيد منابعي را در اختيار او قرار دهيد. اين کار باعث مي شود کارمند احساس 

کند که کارش را مهم مي دانيد و هم به کار و هم به شخصي که آن را انجام مي دهد، 

اهميت مي دهيد.

بگذاريدبرندهشوند
ششمين انگيزاننده، ايجاد تجربه هاي موفق است. هرگاه کاري را واگذار مي کنيد 

که کارمندان به خوبي از عهده آن برمي آيند،  با اتمام کار تجربه موفقي به دست 

ُبرد مي کنند. هر عمل يا گفته شما که باعث شود کارمندان  مي آورند و احساس 

احساس برنده بودن کنند، باعث افزايش عزت نفس، بهبود عملکرد کلي و افزايش 

ارزش همکاري آن ها براي سازمان مي شود.

انتظاربهترينراداشتهباشيد
هفتمين انگيزاننده، انتظارات مثبت است. اين يکي از قوي ترين ابزارهاي افزايش 

عزت نفس و اعتمادبه نفس در ديگران است. وقتي نشان مي دهيد که به کارمندان 

اعتماد داريد، هر کاري انجام مي دهند تا تاييد کنند که حق با شما است. مدام به 

کارمندان بگوييد که به توانايي آن ها براي انجام کار عالي اعتماد داريد.

چند سال پيش، مرد جواني را استخدام کردم تا مديريت بخش لوازم جانبي يک 

بر عهده  را  راه اندازي اش بودم  اتومبيل که در حال  بزرگ واردات و توزيع  شرکت 

از شرکت قبلي  را  اين کار  براي  اين بود که تجربه الزم  بگيرد. دليل استخدامش 

داشت. متاسفانه، به خاطر برخورد شديد با رئيس به شکل بدي از آنجا اخراج شده 

بود. اين تجربه اعتمادبه نفسش را به شدت متزلزل کرده بود؛ در نتيجه خجالتي و 

نامطمئن به نظر مي رسيد. 
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او مدام توانايي اش را دست کم مي گرفت و سعي مي کرد مرا قانع کند که تجربه 

کمي دارد و مدام تکرار مي کرد »همان طور که مي دانيد، از کار قبلي ام اخراج شدم«.

با اين وجود، من مرتب به او مي گفتم که چقدر خوب است. مدام به او مي گفتم 

که به توانايي اش براي تبديل شدن به يک مدير عالي در بخش لوازم جانبي اعتقاد 

راه اندازي آن کسب وکار استخدام  افرادي که براي  از ميان همه  دارم. در نهايت، 

کردم، او بهترين عملکرد را ارائه داد.

به وضوح نشان دهيد که به افراد خود ايمان داريد. بگوييد آن ها را باور داريد. 

افراد  از  که  مثبتي  انتظارات  کنيد.  وانمود  کمي  نيستيد،  مطمئن  کامال  اگر  حتي 

داريد، بعيد است باعث نااميدي  شما شود.
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