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راز موفقیت وارن بافت
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

کارآفرین مشهور آمریکایی و مرد ثروتمند جهان، راز موفقیت خود را »کارکنان عاشق« 

عنوان می  کند. »وارن بافت« می  گوید: استخدام نیروهایی که در درجه اول »صداقت« 

و درعین حال »هوش باال« و »انرژی فراوان« دارند، می  تواند کسب وکار را به نتایج 

مثبت برساند. اما این، همه چیز نیست. مدیرانی که »آزادی عمل« کارکنان و »هدف 

محوری« را بر »مدیریت ذره  بینی« ترجیح می  دهند، محیط کار را برای »عشق به کار« 

فراهم می  کنند.

راز موفقیت وارن بافت
و  به واسطه خرد  را همه   Berkshire Hathaway ارشد هلدینگ  بافت، مدیر  وارن 

دانشش در حوزه سرمایه گذاری می   شناسند؛ اما او ادعا می کند که موفقیتش را تا 

حد زیادی مدیون استخدام افراد مناسب است. او که حاال ۹۱ سال دارد، به رهبران 
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توصیه می کند که هنگام ارزیابی کارجوها در فرآیند مصاحبه، راستی و صداقت را 

در اولویت همه ویژگی   ها قرار دهند: »ما موقع استخدام به دنبال سه چیز هستیم. 

به دنبال هوش، انرژی یا ابتکار و راستی هستیم و اگر فرد، ویژگی آخر را نداشته 

که  را  کسی  می   خواهید  اگر  چون  کشت؛  خواهند  را  شما  دومی،  و  اولی  باشد، 

صداقت ندارد استخدام کنید، بهتر است تنبل و کودن باشد.« منظور او این است 

که اگر کارمند مربوطه، هوش و انرژی داشته باشد اما صداقت نداشته باشد، آن دو 

ویژگی ممکن است به ضررتان تمام شود.

و  است  تفکر  در حال  که همیشه  است. کسی  روانی  انرژی  انرژی،  از  او  مقصود 

از هوش  را شامل شود،  نیز می تواند طیف وسیعی  دارد. هوش  ارائه  برای  ایده 

در  می توان  به سختی  را  هوش  اجتماعی.  مهارت   های  یا  نبوغ  تا  گرفته  هیجانی 

فرآیند مصاحبه شناسایی کرد اما شناسایی انرژی به مراتب آسان   تر است. زبان بدن 

و حالت صورت و گفتار، فاکتورهای خوبی برای تشخیص انرژی هستند. اما از همه 

این ها مهم تر، صداقت و راستی است.

اهمیت راستی و صداقت
این روزها مدیران استخدام باید فرآیند مصاحبه را خوب بررسی کنند تا مطمئن 

شوند که فرد موردنظرشان، دارای راستی و صداقت است؛ ویژگی    که نمی شود از آن 

کوتاه آمد. بافت سال ها پیش در نامه ساالنه   اش به سهامداران Berkshire نوشت: 

»۲۰ سال طول می   کشد که برای خودتان وجهه ای دست وپا کنید و ۵ دقیقه کافی 

است تا کامال خرابش کنید.«

قطعا کارجوهایی هستند که در مصاحبه، عدم صداقت از خود بروز می دهند. این 

به خصوص در دوره کرونا مصداق دارد که شرکت ها عجله دارند زودتر نیرو استخدام 

کنند و ممکن است از رفتارهای غیر صادقانه کارمندها چشم   پوشی کنند.

https://modiresabz.com


3

کارجوها بیش از آنچه فکر می   کنید دروغ می   گویند
شرکت چکستر که کارش کمک به سازمان ها در بهبود تصمیم گیری استخدام است، 

چندی پیش از ۴۰۰ کارجو نظرسنجی کرد. نتیجه، شگفت   انگیز بود: حدود ۷۸  درصد 

اقرار کردند درباره قابلیت هایشان دروغ گفته یا ممکن است بگویند، مثال در مورد 

از  اینکه وقتی  عنوان   های شغلی و حتی معرف   ها و جالب   تر  معدل، دستاوردها، 

مدیران استخدام و کارشناسان منابع انسانی درباره معیارهای اخالقی سوال شد، 

اگر توضیح  قبول می   کنیم،  را  یا حتی دروغ  نادرست  »اظهارات  ۶۶  درصد گفتند: 

خوبی برایش وجود داشته باشد یا اگر نتوانیم کارجوی بهتری پیدا کنیم.«

تنها ۱۶  درصد کارجوها گفته   اند هرگز دروغ نمی   گویند. چیزی که بیشتر ما را ناراحت 

می کند این است که این ماجرا، جاده دو   طرفه است. یعنی شرکت ها هم در آن 

دخیل اند. اغلب شرکت ها طی فرآیند استخدام، کارجوهای فریبکار را از گزینه   هایشان 

حذف نمی   کنند. در حقیقت، ۶۶  درصد کارفرماها اجازه می دهند کارجو، از دروغی که 

گفته قسر در برود. تنها ۳۴  درصد شرکت ها فردی که دروغ گفته را هرگز استخدام 

نمی   کنند. بقیه، با تبصره   هایی، از دروغ چشم   پوشی می کنند. وقتی از هر ۱۰ نفر، ۸ 

نفر دست کم درباره یکی از جنبه   های خود دروغ گفته   اند و دو سوم کارفرماها که 

می   گویند درهرحال این افراد را استخدام می کنند، این یعنی بعید است نیروی کار 

شرکت شما، متشکل از افراد دارای انرژی و هوش و راستی باشد.

بافت این را می   داند. به همین علت است که این قدر به راستی اهمیت می دهد. 

کردید  صرف  که  زمانی  نهایت،  در  اما  بکشد  طول  مناسب  فرد  استخدام  شاید 

می تواند یک سرمایه گذاری با ارزش باشد.

استعفای بزرگ
نوامبر پارسال، حدود ۵/۴  میلیون نیروی کار آمریکایی از کار خود استعفا داده و 

به دنبال فرصت   های شغلی دیگر رفتند. این باالترین رقم استعفا در یک ماه است 
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که از سال ۲۰۰۰ تابه حال ثبت شده )تا قبل از سال ۲۰۰۰، این آمار ثبت نشده بود.( 

این اتفاق کوچکی نیست. حجم استعفاها آن قدر باال بوده که نامش را »استعفای 

بزرگ« گذاشته   اند. استعفای بزرگ، باعث پیدایش روند دیگری به نام »شروع تازه« 

شده. مدیران ارشد و رهبران منابع انسانی شرکت های بزرگ و کوچک حاال دارند 

درباره استراتژی   های حفظ و مشارکت نیروی کار خود تجدیدنظر می کنند تا تبعات 

ناشی از این استعفاها متوقف شود. در اینجا بد نیست دوباره سراغ توصیه   های 

بافت برویم که بی   ارتباط به استعفای فله   ای کارمندها نیست.

بافت: شغلی پیدا کنید که عاشقش هستید
درباره   اش صحبت  بارها  که  دارد  این مشکل  برای  ساده  راه حل  یک  بافت  وارن 

کرده. او در سخنرانی ای برای دانشجویان مدرسه کسب وکار دانشگاه کالیفرنیا، این 

پیشنهاد را ارائه کرد:

»از شما خواهش می   کنم شغلی انتخاب کنید که عاشقش هستید. باید عقلتان را 

از دست داده باشید اگر دائما شغل   هایی انتخاب می   کنید که دوست ندارید، صرفا 

اما یک  این توصیه خوبی است  رزومه   تان درخشان شود.« خب،  آنکه  به خاطر 

کارجو نمی تواند در مصاحبه توی چشم   های مدیر استخدام زل بزند و به او اعالم 

که  کردن شغلی  پیدا  امکان  اگر  باشم.«  که عاشقش  کند: »من شغلی می   خواهم 

عاشقش هستیم وجود نداشت، شاید بشود کاری کرد که شغل فعلی   مان را دوست 

داشته باشیم.  سوال اصلی   ای که رهبران باید جوابش را پیدا کنند، سوالی  است که 

فرهنگ شرکت را نشانه می گیرد: »چطور محیط کاری فراهم کنیم که در آن افراد، 

کاری که عاشقش هستند را انجام دهند و در نتیجه آن، کسب وکار به نتایج مثبت 

برسد؟« این مشکلی است که قبل از پاندمی باید حل می شد و قطعا حاال باید به 

آن رسیدگی کرد.
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چطور از استعفای افراد جلوگیری کنیم؟
برای آنکه توصیه وارن بافت را در بستر کسب وکار محلی به کار ببرید، ابتدا باید 

بنابراین،  دارد.  متفاوتی  کامال  انتظارات  کارکنان،  جدید  نسل  که  بپذیرید  را  این 

مدیران باید بر اساس یکسری قوانین جدید، عمل کنند. در اینجا، یک نقشه راهنما 

را دوست  از آن به کارکنانتان کمک می   کنید شغلشان  با استفاده  را می   بینید که 

داشته باشند:

1. کار را هدفمند کنید
عرصه کار در آینده، هدف محور و دارای آزادی عمل است. یعنی هر کس مالک 

و مسئول کاری است که انجام می دهد، چه وقتی که برای خود کار می   کنید و چه 

زمانی که با همکاران برای خلق یک ارزش، همکاری می   کنید.

2. محیطی دارای ارزش   های مشترک بسازید
بیایید قبول کنیم که بعضی محیط های کار می تواند طاقت   فرسا، دچار دسیسه و 

پر از افراد سمی باشد؛ اما محیط کاری خوب است که افراد، »عاشق« آمدن به سر 

کار باشند. در چنین محیطی، فرهنگ مثبت و انگیزه   بخش است. وقتی همکاران 

و مدیران در یک محیط امن روانی کار می کنند و ارزش   ها، اخالقیات، اعتقادات 

جایگاهی  در  منحصربه فرد،  به شکلی  افراد  تک تک  دارند،  مشترک  هنجارهای  و 

قرار گرفته   اند که عشق دهند و عشق بگیرند بدون ترس از جریمه. این به افزایش 

عملکرد کلی شرکت منجر می شود که نهایتا افراد مشابه را که عاشق کارشان هستند، 

جذب می کند.

3. مدیران میانی را توانمند کنید
در بسیاری از سازمان ها، وظیفه مدیری که باالی سر کارمند است، این است که 

ترتیبی دهد کارها جلو بروند و قوانین و سیاست ها اجرایی شوند. در اینجا فرصتی 

هست که به آن ها اختیار و قدرت داده شود تا مدیریت را یاد بگیرند اما آن ها 
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بتوانند روی  ندارند که  آزادی و استقالل تصمیم گیری  ندارند چون  امکانی  چنین 

جنبه   های انسانی کارشان تمرکز کنند.

با  رابطه  روی  تمرکز  به  می کنند  شروع  و  می شود  داده  آزادی  مدیران،  به  وقتی 

کارمندها )گوش دادن به نیازها، دغدغه   ها و ایده   های آن ها(، زودتر به راه حل   های 

نوآورانه می   رسند.

بارها از مدیران شنیده   ام که می   گویند: »نمی توانم به درخواست کارمندم رسیدگی 

کنم چون سیاست شرکت اجازه نمی   دهد و دستم بسته است.« حاال که دور، دور 

آزادی عمل  باید به مدیران میانی  ارشد  انعطاف   پذیری و سالمت است، مدیران 

دهند تا بتوانند غریزه انسانی خود را تمرین و به واسطه آن، نیازهای کارکنانشان 

را رفع کنند. مثال شاید الزم باشد سیاست ها طوری تغییر کنند که متناسب با نقاط 

قوت و شخصیت اعضای تیم باشد. در نتیجه، محیطی شکل می گیرد که در آن، هم 

کارکنان و هم مدیران میانی دوست دارند در آنجا بمانند چون احساس »دوست 

داشته شدن« و حمایت شدن از مدیران  ارشد می   گیرند.

4. مدیران دارای شخصیت را استخدام کنید و ارتقا دهید
افرادی که دارای شخصیت و صداقت هستند، قابل اعتمادند، حاال در هر سطحی 

نیستید  نگران  نیستید.  فردی  چنین  اقدامات  نگران  شما  باشند.  که  مدیریت  از 

از عشق می کند. فرد  را زیر پا له کند و این محیط کار را جذاب و مملو  که شما 

روانه  به سوی سازمان  را  بیشتری  افراد صادق  و  با شخصیت همچنین، صداقت 

هستند،  چیزی  چنین  دنبال  که  کسانی  برای  کار  محیط  به این ترتیب،  می   سازد. 

جذاب می شود. همه دوست دارند چنین جایی کار کنند.
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فراموش نکنید  کارکنانی که عاشق کارشان هستند، انگیزه بیشتری دارند که زمان 

بیشتری برای انجام کارها صرف کنند. آن ها کارها را انجام می دهند چون »دوست 

دارند« نه از سر رفع تکلیف یا اجبار.

قابلیت اعتماد
یکی دیگر از ویژگی   های مورد تاکید وارن بافت، مورد اعتماد بودن کارجو است. 

کارفرماها همواره به دنبال استخدام کارجوی بی عیب و نقص هستند اما در این 

راستا، معیارهای مناسبی را در اولویت قرار نمی   دهند. آن ها بیش ازحد روی مهارت   ها 

و تجربیات زوم می کنند. اما به ندرت از خودشان می پرسند: »آیا این آدم قابل اعتماد 

است؟« بافت که یکی از موفق   ترین سرمایه گذاران جهان است در سخنرانی   ای در 

سال ۱۹۹۸ خطاب به دانشجویان دانشگاه فلوریدا بر اهمیت اعتماد تاکید کرد. اما 

منظور او از قابلیت اعتماد چیست؟

نیرویی که از 1۰۰ نفر بهتر است
استخدام یک نیروی قابل اعتماد یعنی حصول اطمینان از اینکه او صادق و شریف 

باشد، یعنی حتی وقتی کسی حواسش به او نیست به استانداردها و اصولی پایبند 

باشد. با وجدان و وظیفه   شناس باشد، مطمئن باشید که درست قضاوت می کند و 

به آنچه می   گوید عمل می کند.

نیازی به نظارت بر او یا مدیریت ذره   بینی او نداشته باشید: اهداف تیم را درک کند 

و به اندازه شما، به کیفیت کار اهمیت دهد.

خود بافت نیز این ویژگی را بسیار ارج می   نهد تا جایی که در نامه   ای به سهامداران 

در سال ۲۰۰۳، عقد قرارداد با شرکت مک   لین وابسته به والمارت را به عنوان  مثال 

آورد. یک قرارداد عظیم با یک شرکت بزرگ. فرآیند تایید قاعدتا باید کلی طول 

می   کشید. ده   ها وکیل باید تک تک قراردادها و اسناد و توافقات را می   خواندند. یک 
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لشکر حسابدار باید تک تک آیتم   ها در صورت های مالی شرکت را بررسی می کردند 

و میلیون ها دالر و ماه   ها زمان الزم بود تا پروسه کامل شود. اما بافت تنها با صرف 

دو ساعت، یعنی در یک جلسه دو ساعته و یک دست دادن، قرارداد را نهایی کرد. 

او می   گوید: »بررسی خاصی نکردیم. می   دانستم که همه چیز دقیقا همانی خواهد 

بود که والمارت گفته بود. و همان طور هم شد.«

یک جلسه دو ساعته و دست دادن و تمام؟ تصور کنید که چقدر زمان و پول و 

زحمت هدر می   رفت اگر بافت به طرف مقابل اعتماد نداشت. جلوگیری از اتالف 

این همه سرمایه، صرفا به این خاطر بود که یکی از طرفین مطمئن بود طرف مقابل 

بافت  داستان  است.  استخدام هم همین  مورد  در  به حرف   هایش عمل می کند. 

نشان می دهد که اعتماد چه اهرم قدرتمندی است که با اتکا به آن، با تالشی ناچیز 

می توانید نتایج عالی بگیرید. بهتر است یک کارجوی کم تجربه اما صادق، مبتکر و 

باهوش را استخدام کنید. به هرحال اگر او سابقه خودجوش بودن و اخالق   مداری 

و تشخیص مشکل را داشته باشد، احتماال عملکرد باالیی نیز خواهد داشت. بدون 

اعتماد، داشتن یک تیم با عملکرد باال ممکن نیست.
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