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ٍلتي صحجت اص هَفميت ثِ هيبى هي آيذ، ديگش داؿتي حذالل ّب ساضي وٌٌذُ ًيؼت. ثشاي هَفميت يه وؼت ٍوبس دس ثلٌذهذت، هَاسد صيبدي ًمؾ 

يىي اص چبلؾ ّبي ّويـگي هذيشاى ٍ   تبسوٌبى ٍ ثشاًگيختي خالليت آًْبػدادى ثِ وداسًذ. دٍ ًيبص اػبػي ثشاي هَفميت ثلٌذهذت يه ؿشوت، اًگيضُ 

ػوَهي  وبسفشهبيبى، ايدبد خالليت دس وبسهٌذاى اػت. ايدبد خالليت ٍ اًگيضُ دس اثؼبد فشدي ٍ گشٍّي ًمؾ هَثشي دس سًٍذ هَفميت ؿشوت داسد. فشض

ًبچبسي ٍ ػبدت، سٍص وبسي خَد سا ؿشٍع هي وٌٌذ ٍ اخجبس آًْب سا ثِ ػوت وبس هي وـذ ًِ دس هذيشاى ثِ ايي گًَِ اػت وِ وبسوٌبى آًْب اص سٍي 

تحميمبت ٍ ثشسػي ّبي اًدبم ؿذُ سٍي ثؼيبسي اص ؿشوت ّبي هَفك ٍ ػَد دُ، حبوي اص آى اػت وِ ايدبد اًگيضُ ٍ ّوچٌيي حفظ آى دس يه    .ػاللِ

 .سٍؽ دس صيش آٍسدُ ؿذُ اػتػغح هغلَة، وليذ هَفميت اػت. چٌذ ًوًَِ اص ايي 

 ايجاد انگيشه در کارمندان

 

ايي وبس سا ثبيذ »هغبلؼبت ًـبى دادُ اػت وِ يىي اص اصلي تشيي پيؾ ًيبصّبي خالليت، ػاللِ اػت. اگش دس هحيظ وبسي، ثِ خبي ػجبست ّبيي ًظيش  

وٌيذ، گبم هْوي دس ساُ سػيذى ثِ ايدبد اًگيضُ دس افشاد ثشداؿتِ ايذ. اػتفبدُ « چِ وبس هي تَاًين اًدبم دّين؟»، اص ػجبست ّبيي هبًٌذ «اًدبم دّيذ

بًـبى اػتفبدُ اص ايي سٍيىشد، ًـبى اص هـبسوت ثيـتش وبسوٌبى دس اهَس ؿشوت داسد. يىي اص هْن تشيي وبسّبي هذيشيت، خْت دادى ثِ احؼبع وبسوٌ

غييشي وِ ثِ ػبدگي هي تَاًيذ دس حبل ٍ َّاي وبسي ؿشوت ايدبد وٌيذ، اػت، چِ دس ساػتبي خَؽ ثيٌي احؼبع ّبي هثجت ٍ چِ ثش ػىغ. ثب ت

دس ساثغِ ثب اّويت تبثيش حمَق ٍ هضايب يب ػٌَاى ٍ لذست ؿغلي ثش سضبيت وبسهٌذاى چيضّبي فشاٍاًي ؿٌيذُ    آيٌذُ هَفمي سا ثشاي ؿشوت خَد سلن صًيذ

يدبد ػاللِ ثِ وبس سا تـىيل هي دٌّذ. آًمذسّب ّن وِ ؿوب فىش هي وٌيذ وبسوٌبى ؿوب ثِ اين. ٍلي ًىتِ ايٌدبػت وِ توبم ايي هَاسد، ثخؾ وَچىي اص ا

ثشخي  .ضًذايي هؼبئل اّويت ًوي دٌّذ. اهتيبصّبي ثؼيبس صيبدي ٍخَد داسد وِ هي تَاى ثِ وبسهٌذاى داد، دسحبلي وِ آػيجي ثِ ويفيت وبسي آًْب ّن ً

سي، دٍسوبسي، آصاد گزاؿتي فشد دس هؼٍَليت ّبيؾ، اػتجبس ٍ لذست اخشايي. غيش اص ايي هَاسد ػِ ػبهل دس اص ايي اهتيبصّب، ػجبست اػت اص: اًؼغبف وب

 .توبم هحيظ ّبي وبسي، خَاػتِ توبم وبسوٌبى اػت: تَخِ، احتشام ٍ چبلؾ وبسي

 

 توجه و ضنيده ضدن

 

ي هثجت ٍ وبس هفيذ، هَخت ؿبدي ٍ وبسآهذ ؿذى وبسوٌبى هي ؿَد. ثب گزس صهبى ٍ ثيـتش ؿذى تدشثِ ّبي وؼت ٍوبس، اثجبت ؿذُ اػت وِ هحيظ وبس 

داسًذ ٍ  وبسهٌذاًي وِ هي داًٌذ ًظش ّب ٍ ػمبيذؿبى ثِ گَؽ هذيشاًـبى هي سػذ ٍ دس سًٍذ وبسي آًْب تبثيشگزاس اػت، ّن سضبيت ثيـتشي اص وبس خَد

اثشاص ػميذُ ٍ گفت ٍگَي هذيشاى ثب وبسگشاى يب ثب هذيشاى اخشايي، يه سٍؽ ّن خَد سا اص ػْبهذاساى هؼٌَي آى ؿشوت هي داًٌذ. ػبختي ثؼتشي ثشاي 

 .هْن ثشاي ايدبد تؼْذ وبسي دس افشاد اػت

ثِ  ثِ افشاد خبعي تَخِ وٌيذ ٍ حشفـبى سا ثـٌَيذ. اص ودب هي داًيذ وِ ًىتِ هتحَل وٌٌذُ آيٌذُ وبسي تبى اص صثبى آى ؿخص ثِ گَؿتبى ًشػذ؟  

وِ فمظ ؿًٌَذُ ايي ًظشّب ٍ اًتمبدّب ًجبؿيذ؛ ثب اعالػبت خذيذي وِ ثِ ؿوب هي سػذ، هحيظ وبسي خَد سا ثْتش ٍ ثْتش وٌيذ. هذيشي خبعش داؿتِ ثبؿيذ 

 .وِ ثب وبسوٌبى خَد تجبدل اعالػبت ًذاؿتِ ثبؿذ، حىن اًْذام ؿشوتؾ سا اهضب هي وٌذ

     

 احتزام

 

وبفي اػت هـَق آًْب ثبؿيذ. سلبثت دٍػتبًِ يب پبداؽ ّبي ثِ هَلغ تبثيش ؿگشفي ثش ايي ّذف  ثشاي ًـبى دادى احتشام خَد ثِ وبسهٌذاًتبى، فمظ 

ػوَهي ٍ ثِ  وبسوٌبى خَد ؿذُ ايذ، چِ ثِ عَس ثشاي دادى يه پبداؽ ّويـِ ًيبصي ًيؼت وِ پَل خشج وٌيذ. اگش هتَخِ وبس خَة يىي اص  .داسد

ًبهِ الىتشًٍيىي ثِ ٍي، هَفميتؾ سا ثِ اٍ تجشيه ثگَييذ. ّش چمذس ثيـتش وبسهٌذتبى سا ثـٌبػيذ ػٌَاى يه خجش ٍيظُ ٍ چِ ثِ صَست فشػتبدى يه 

 .ساحت تش هي تَاًيذ احتشام خَد سا ثِ اٍ ًـبى دّيذ

     

 چالص کاري
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ذ. اگش هؼٍَليت ّبي هتفبٍت ٍ خذيذ سٍصهشگي اًؼبى سا هي وـذ! وبسهٌذ ًيبص ثِ تٌَع داسد. صهبى اػتشاحت، ثبيذ خضئي اص ثشًبهِ ّبي وبسهٌذاى ثبؿ 

 .تب آًْب دس ثبالتشيي تَاى وبسي خَد ثوبًٌذثِ چبلؾ وـيذى افشاد ثبػث هي ؿَدثشاي وبسوٌبى خَد تؼشيف وٌيذ، آًْب ػشحبل تش هي هبًٌذ. 

 نبوغ و خالقيت

 

ت ثشاي ثمب ٍ تىبهل اػت. دس دًيبي صٌؼت ٍ وؼت ٍوبس ّن، هثل يه هؼبثمِ فشهَل يه، هب ثشاي ثِ دػت آٍسدى ثيـتش ٍ ثيـتش دس هجبسصُ اين. ايي سلبث

دسحبلي وِ اغلت  .دليمب ّويي ٍضغ اػت. اگش ًجَؽ ٍ خالليت ثِ خشج ًذّيذ، صيش چشخ ّبي پشؿتبة صٌؼت اص گشدًٍِ هؼبثمِ حزف خَاّيذ ؿذ

ْب دس ثِ وبسگيشي اص آى ٍ تَليذ وبسهٌذاى خالق ًبتَاًٌذ. حتي وبسفشهبيبى ثِ خَثي هي داًٌذ وِ خالليت ٍ ًَآٍسي تٌْب ساُ پيـشفت اػت، ثؼيبسي اص آً

ذ، ثِ صٍدي داؿتي يه هحصَل ثبويفيت ًوي تَاًذ آيٌذُ وبسي ؿوب سا تضويي وٌذ. دس دًيبي اهشٍص اگش ّش سٍص اص سٍص لجل ثْتش ظبّش ًـذُ ٍ دسخب ثضًي

دس صٌؼت ثيبثيذ. چِ ًمـي دس ثبصاس داسيذ؟ دس وذام سلبثت ثبيذ ؿشوت وٌيذ؟ چِ ثشاي سؿذ ٍ تشلي ثبيذ ًمؾ خَد سا .اص ػشصِ صٌؼت ثبص خَاّيذ هبًذ

ي ًَآٍسي ٍ خالليتي هـتشي ّبي ؿوب سا ساضي ًگِ هي داسد؟ ثشاي ػشؿٌبع ثَدى يب ؿذى ثِ چِ اػتؼذادّبيي دس گشٍُ خَد ًيبص داسيذ؟ ؿشوت ّب

هوىي اػت دس پبسُ اي اص هَاسد، ًتَاًيذ ثِ خَاػتِ اي وِ داسيذ ثشػيذ، ٍلي ًتيدِ ػشآهذ پيَػتِ دس حبل ًَآٍسي ّؼتٌذ. چِ خَاة ثذّذ ٍ چِ ًِ! 

  .ّشچِ وِ ثبؿذ، ثِ گشٍُ دس ساُ سػيذى ثِ خالليت ووه خَاّذ وشد

ذُ ّبي خالليت، هوىي اػت يه پشٍطُ ثِ ًتيدِ ًشػذ ٍلي اص عشفي ّن يه پشٍطُ هي تَاًذ فشاتش اص حذ اًتظبس ؿوب ثِ ًتيدِ ثشػذ. يىي ديگش اص فبي

سؿذ ؿشوت ايدبد اًگيضُ دس وبسهٌذاى اػت. اًگيضُ ثيـتش ّن دٍثبسُ هٌدش ثِ افضايؾ خالليت هي ؿَد. ايي چشخِ اداهِ داؿتِ ٍ ؿوب هي تَاًيذ ؿىَُ 

 !خَد سا ثجيٌيذ ٍ لزت ثجشيذ

 توان به کارمندان انگيشه داد؟ چگونه می

استمبي ػولىشد وبسهٌذاى، افضايؾ ويفيت وبس ٍ ثبصدّي آًبى ٍ ايدبد غشٍس اص اّذاف هْن  آيذ.  ؿوبس هي ثِ ايدبد اًگيضُ دس وبسهٌذاى اص ٍظبيف هْن هذيش

« ػيؼتن غشٍس»اي هَػَم ثِ  هشحل5ِوٌٌذ. هي سًٍذ  ؿَد، احؼبع غشٍس هي وبسهٌذاًي وِ دس هحيظ وبس ثِ آًبى اًگيضُ دادُ هي  ؿَد. هذيش هحؼَة هي

 :تَاى دس هحيظ وبس اًگيضُ ايدبد وشد ّبي صيش هي تَاى ثبصدّي سا افضايؾ داد. ثب سٍؽ دّذ وِ چگًَِ هي ذيشاى ًـبى هيام وِ ثِ ه سا اثذاع وشدُ

 :محيط کار خوبی را بزاي کارمندان ايجاد کنيد

 

تَاًيذ دس آًبى  ًيبصّبي وبسهٌذاى تَخِ وٌيذ، هيدسصَستي وِ ثِ »گَيذ:   تَاًيذ هحيظ وبس خَة ايدبد وٌيذ. فشاًتشووي هي دادى ثِ وبسهٌذاى هي ثب اًگيضُ

ّبي ػيٌوب ٍ تئبتش ثب تخفيف، اًدبم خذهبت   ديضًي هحيظ وبسي خَثي سا ثشاي وبسهٌذاى ايدبد وشدُ اػت. تْيِ ثليت ؿشوت ٍالت« اًگيضُ ايدبد وٌيذ.

ديضًي ثِ ايي  ٍام اصخولِ وبسّبي آى ؿشوت اػت. هذيشاى ٍالتثبًىي ؿخصي وبسهٌذاى، ايدبد هْذوَدن ثشاي فشصًذاى وبسهٌذاى ٍ پشداخت هؼبػذُ ٍ 

 :ؿًَذ تَاى دس آًبى اًگيضُ ايدبد وشد ٍ دسًتيدِ آًبى ٍفبداس هي اًذ وِ ثب پبػخگَيي ثِ ًيبصّبي وبسهٌذاى هي ًتيدِ سػيذُ

 :هاي کارمندان قدردانی کنيد اس تالش

 

تأييذ ٍ لذسداًي اص افشاد، سٍؽ ثؼيبس هؤثشي ثشاي ايدبد اًگيضُ اػت. اص ػولىشد « وٌن. ذگي هيهبُ صً 2هي ثب يه تؼشيف خَة، »گَيذ:  هبسن تَايي هي

 .هَفك ّوىبساى تـىش وٌيذ ٍ دس هَاسدي ّذايبي ًمذي ٍ غيشًمذي ثِ آًبى اّذا وٌيذ

 :همه را در کارها دخالت دهيد

 

وٌذ. وبسگشٍّي ثْتشيي ساُ  اًگيضُ، ثبصدّي ٍ ػَد، ًمؾ هْوي ايفب هي گيشي، دس افضايؾ ّبي هختلف دس تصوين دخبلت وبسگشاى ٍ وبسهٌذاى سدُ

ٍيل حذاوثش ثبصدّي ٍخَد داسد.  دس صٌبيغ غزايي ػَى .دّذ دادى وبسهٌذاى اػت. وبسگشٍّي ثبصدّي ٍ تَاى وبسهٌذاى سا افضايؾ هي دخبلت
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 ثبصدّي ػيبػت، ايي اػوبل ثب ؿشوت آى اخشايي هذيش اػتيذ، ٍالف ضاسؽثٌبثشگ. داسًذ دخبلت ؿشوت ّبي گيشي تصوين دس وبس ًيشٍي دسصذ09  تمشيجبً

 .اى داؿتِ اػتوبسهٌذ سٍحيِ دس هثجتي تأثيش وبسگشٍّي ٍ يبفتِ افضايؾ دسصذ59 تبوٌَى 6091 ػبل اص ؿشوت

 :هاي فزد را افشايص دهيد توانايی در مهارت

 

يه دٍسُ  دّذ. دس يه ؿشوت، توبهي وبسهٌذاًي وِ ثب هـتشيبى ػشٍوبس داسًذ، افضايؾ هيوٌذ ٍ ثبصدّي ٍ خالليت سا  آهَصؽ دس فشد اًگيضُ ايدبد هي

وبسي اداهِ داسد. دس  دادى دس ػشاػش صًذگي ؿَد ٍ اهتحبى گزساًٌذ. يبدگيشي ّشگض هتَلف ًوي هبِّ سا لجل اص پبػخگَيي ثِ اٍليي تلفي هي1آهَصؿي 

 داؿتِ ًيبص آهَصؽ ثِ افشاد وِ هَاسدي دس. ؿَد هي اػالم اٍ ثِ فشدي ّش لَت ٍ ضؼف ًمبط ٍ ؿَد هي ًظشخَاّي هـتشيبى اص ثبس يه هب1ُ ّش  ؿشوتي

ثشًبهِ آهَصؿي ٍ استمبي داًؾ، اًگيضُ ٍ ثبصدّي افشاد سا  .ؿَد ثِ اٍ هؼشفي هي  وٌذ، هي ووه فشد وبس استمبي ثِ وِ ّبيي والع يب ٍ ّب وتبة ثبؿٌذ،

سػبًذ. ثٌبثشداليل ثؼيبس صيبدي، آهَصؽ ٍ استمبي داًؾ وبسهٌذاى ًتبيح ثؼيبس خَثي دسثشداسد. وبسهٌذاًي وِ  حذالل هيدّذ ٍ ؿىؼت سا ثِ  افضايؾ هي

تَاًذ  خبي وٌتشل وبس وبسهٌذاى هي ؿَد ؛ دسًتيدِ هذيش ثِ تشًذ ٍ ًظبست ٍ وٌتشل ثش وبس آًبى ووتش هي گزساًٌذ، تَاًبتش ٍ هؼلظ ّبي آهَصؿي سا هي دٍسُ

تشي ثپشداصد. آًبى تَاًبيي ٍ تؼلظ ثيـتشي دس پبػخگَيي ثِ ًيبصّب ٍ ػؤاالت هـتشيبى داسًذ. دس ًتيدِ ايي اهش ٍفبداسي هـتشيبى سا  ّبي هْنثِ وبس

 وبسهٌذاى سٍاثظ تًْبي دس. داسًذ تشي لَي اًگيضُ ٍ وٌٌذ هي ؿىبيت ووتش ٍ تشًذ ساضي داسًذ، تؼلظ آى  ؿٌبػٌذ دس دًجبل داسد. وبسهٌذاًي وِ وبس سا هي ثِ

 .ؿَد هي ثْتش هذيش ٍ

 :طور منظم ارسيابی کنيد کارهاي کارمندان را به

 

ٍ  اسصيبثي پيـشفت وبسهٌذاى، آخشيي هشحلِ ػيؼتن غشٍس اػت. ّذف اصلي اسصيبثي، تؼييي پيـشفت وبسهٌذاى ٍ ػَاهل ايدبد آى، ثشسػي ًمبط ضؼف

آالت هَسدًيبص تْيِ ؿَد. وبسهٌذاًي  اػت. ثشاي هثبل ثشاي افضايؾ ويفيت وبس، ثبيذ تدْيضات ٍ هبؿييّبي هَفميت  سيضي ساُ هـىالت ٍ عشاحي ٍ ثشًبهِ

آيذ،  يىي اص هـىالتي وِ گبّي ثشاي وبسفشهبيبى پيؾ هي .وٌٌذ گزساًٌذ ثب غشٍس ٍ افتخبس دس ساػتبي اّذاف ػبصهبى وبس هي ّبي آهَصؿي سا هي وِ دٍسُ

اي اص هذيشاى اػتمبد داسًذ وِ ثشاي ايدبد اًگيضُ ٍ داؿتي وبسهٌذاًي ؿبد ٍ پشاًشطي ٍخَد  ًضٍلي ػولىشد آًْبػت. دػتِ وبّؾ اًگيضُ وبسهٌذاى ٍ ػيش

ّبي تشفيغ ٍ پبداؽ ضشٍسي اػت. ثب ايي ٍخَد دس هَسد تؼييي ايي ػيؼتن ثبيذ ثِ ًىبتي تَخِ وٌيذ تب ثِ اّذاف ؿشوت ٍ هَفميت وؼت ٍ وبس  ػيؼتن

گَيذ وِ دسهَسد تـَيك وبسوٌبى ثبيذ ثِ  آل ٍ هذيش اسؿذ ثبصاسيبثي ثِ ؿوب هي ـَد. هحوذسضب هحؼٌي، ػضَ ّيبت هذيشُ هدلِ صًذگي ايذُاي ٍاسد ً لغوِ

 .ّب سا افضايؾ دّيذ چِ ًىبتي تَخِ وٌيذ ٍ چغَس اًگيضُ

 تز اس انگيشه گذاري مهم هدف

 

ًظش هي ايي  گَيذ اًگيضُ اهشٍص ايي اػت ٍ فشدا چٌيي اػت ٍ... ثِ دّذ ٍ هي اًگيضُ هيفشض وٌين دس يه ؿشوت هذيشي ّؼت وِ ّش سٍص ثِ وبسهٌذاًؾ 

وٌذ. ثِ خبي ايي هَضَع ثْتش اػت ّوىبس ٍ وبسهٌذ سا ثِ ػوت اّذاف هـخصي ػَق دّين. دس ٍالغ ثْتش اػت  ولوِ ثشاي افشاد هختلف خيلي وبس ًوي

اي ًذاسد  ّبي هذٍى ٍ هـخصي تجذيل ؿًَذ، دس غيش ايي صَست اًگيضُ همغؼي فبيذُ ن وِ ثِ اًگيضُهذت ٍ ثلٌذهذتي تؼشيف وٌي هذت، هيبى اّذاف وَتبُ

 .تَاى تَلؼبت ّوىبساى سا هذيشيت وشد. هوىي اػت ايدبد اًگيضُ، اًتظبسات ّوىبساى سا ثبال ثجشد ٍ ثب ايي ؿيَُ ًوي

اهب ثؼذ اص سػيذى ثِ پؼت هذيشيت « ؿَي اگش ايي وبسّب سا اًدبم دّي هذيش هي»ن دّي ثِ ايي صَست ثبؿذ وِ ثِ ّوىبسي ثگَيي ػٌَاى هثبل اًگيضُ  ثِ

ساى تؼْذ سا چغَس ثبص ّن اًگيضُ اٍ سا افضايؾ دّين؟ ثذيي تشتيت احتوبل داسد ًيشٍّبي خَة هدوَػِ سا اصدػت ثذّين ثٌبثشايي ثْتش اػت دس هيبى ّوىب

گيشم ٍ  ػٌَاى پبداؽ دسًظش هي يىي اص وبسّبيي وِ هي ثِ .خصي ًؼجت ثِ چِ هَضَػبتي تؼْذ داسًذخب ثيٌذاصين ٍ اص آًْب ثپشػين دس وبس ٍ صًذگي ؿ

اًذ  تبصگي ػولىشد ثْتشي داؿتِ پشػن وِ چِ افشادي ثِ صًن ٍ الجتِ ووي لجل اص هؼئَل ٍاحذ هي ّبي هختلف لذم هي پؼٌذم ايي اػت وِ دس ٍاحذ هي

 .وٌن َس لفظي تـَيك هيع ػپغ هتٌبػت ثب ػولىشدؿبى آًْب سا ثِ
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 پول کافی نيست

 

ّبي هبلي  دليل اًگيضُ ؿًَذ. هي دس وبسم ّوىبساًي سا ثِ ّبي هبدي ايدبد وٌين ثؼذ اص هذتي اص ايي ثبثت اؿجبع هي اگش ثخَاّين ثشاي ّوىبساى فمظ اًگيضُ

گشفت دسخَاػت حمَق ثيـتشي سا ثشاي ثبالسفتي  هيليَى تَهبى حمَق هيام. خشيبى اص ايي لشاس ثَد وِ ًيشٍ ٍ ّوىبسي وِ دس يه هبُ يه  اص دػت دادُ

ّبي اٍ  سٍد دغذغِ وِ ٍلتي حمَق ٍ دسآهذ ثبال هي اي ًذاسد، دس صَستي اؽ داؿت ٍ هؼتمذ ثَد وِ ثب دسيبفت حمَق ػِ هيليَى تَهبًي ديگش دغذغِ اًگيضُ

ذ ثشاي افضايؾ اًگيضُ پىيدي داؿتِ ثبؿين وِ ؿبهل هؼبئل هبدي، خبيگبُ اختوبػي، هحيظ پغ ثبي .گًَِ اػت ّب ايي يبثذ چَى رات اًؼبى ّن افضايؾ هي

تَاى گفت  الجتِ سٍي ولوبت تبويذ صيبدي ًذاسم. ًوي .گيشي، تَخِ ثِ هؼبئل هؼٌَي ٍ ايدبد اهٌيت اخاللي ثبؿذ ؿبد ٍ پش اص اًشطي، هـبسوت دس تصوين

وٌذ ٍ دس سؿذ ٍ هَفميت اٍ تبثيش داسد. ولوبت لذست صيبدي داسًذ ٍ  اي سٍي فشد وبس هي يذ ديذ چِ ٍاطُاًگيضُ ولوِ خَثي ًيؼت ٍ تؼْذ خَة اػت. ثب

 .دّذ وٌذ ٍ ثِ اٍ اًشطي ٍ ًيشٍ هي اي ثشاي اٍ وبس هي ٍگَّبي رٌّي دس پيـشفت هب تبثيشگزاس ّؼتٌذ. ّش وؼي ثبيذ ثجيٌذ چِ ٍاطُ گفت

 

 ها نكته منفی اعطاي پاداش

 

ثيٌي وٌذ. ػالٍُ ثش ايي يىي  داؽ ثبيذ ثِ يه ًىتِ ّن تَخِ وٌين. ًىتِ هٌفي پبداؽ ايي اػت وِ احتوبل داسد فشد سا دچبس تَّن ٍ خَدثضسيدسهَسد پب 

جت ثِ تَخْي داسًذ ًؼ وٌٌذ ٍ سؿذ لبثل ؿَد ٍ ثيي افشاد ٍ وبسوٌبًي وِ ثيـتش وبس هي اص هضايبي ثضسي پبداؽ ايي اػت وِ ػولىشد افشاد اسصيبثي هي

ؿًَذ، دس ايي صَست ّوؼَيي ػبصهبى اص ثيي  ؿَين. اگش ػيؼتن پبداؽ ًذاؿتِ ثبؿين افشادي وِ ؿبيؼتگي تمذيش داسًذ، ديذُ ًوي ديگشاى توبيض لبئل هي

 .وٌذ ًويآيذ. ؿبيذ ّن تصَس وٌٌذ وِ ػولىشد آًْب ثِ ّش ؿىلي وِ ثبؿذ ثشاي وبسفشهب ٍ هذيشاى فشلي  ٍخَد هي سٍد ٍ احؼبع سخَت ثِ هي

 

 مديزيت انتظارات اهميت دارد 

 

گيشًذ. هثال هوىي اػت تـخيص دٌّذ وِ يه فشد  ؿبى دسًظش هي آيذ وِ هذيشاى ثذٍى ايٌىِ ثِ افشاد حشفي ثضًٌذ خبيگبّي ثشاي گبّي پيؾ هي

ِ آى فشد حشفي ثضًين اًگيضُ ٍ خشيبًي سا ثشاي ؿَد ثذٍى ايٌىِ ث ّبي الصم دس اٍ ٍخَد داسد. ػؤال ايٌدبػت وِ هي تَاًذ هذيش خَثي ؿَد ٍ صهيٌِ هي

اي داؿتِ ثبؿين لضٍهي ًذاسد وِ اص لجل رّي اٍ سا هـَؽ  سػيذى ثِ آى ّذف ايدبد وٌين؟ ثبيذ ثگَين وِ ثب ايي عشص فىش هَافمن. اگش ثشاي فشدي ثشًبهِ

اي داؿتِ ثبؿين اهب دس ايي هذت تغييشاتي دس ؿشايظ  يه فشد ثشًبهِ ثبيذ اخبصُ دّين سًٍذ سػيذى ثِ آى هشحلِ سا عي وٌذ؛ هثال هوىي اػت ثشاي .وٌين

وٌذ. هذيشيت اًتظبسات وبسوٌبى ثبيذ  تَاى ايي هَضَع سا اص لجل ػٌَاى وشد چَى تَلؼبتي ايدبد هي ٍ هَلؼيت فشد يب هدوَػِ ثِ ٍخَد ثيبيذ. پغ ًوي

لجَلي ثبال ثجشد ٍ پبييي ًگِ داؿتي تَلؼبت ّن  عَس هٌغمي دس ػغح لبثل بت سا ثِعَس هٌغمي اًدبم ؿَد. هذيش يب هؼئَل هشثَعِ هَظف اػت تَلؼ ثِ



 چگونه کارمندان از شما بهتر و خالق تر کار کنند

 No.com-www.Andisheh+      منبع : 59 515 95 25 905گرد آوری : بخش فنی مهندسی و هنری اندیشه نو     ویرایش : سرکار خانم ناصر     تنظیم : مهندس نصیری         صفحه  |9

 
 
 
 
 

ؿَد. تؼبدل اّويت داسد. فشدي وِ ّيچ تَلؼي ًذاسد ّن ثشاي ػبصهبى ًيشٍي وبسآهذي ًيؼت. اص ػَي ديگش فشدي وِ تَلؼؾ ثبال سفتِ ّن  تَصيِ ًوي

ؿين وِ ؿبهل هؼبئل هبدي، خبيگبُ اختوبػي، هحيظ ؿبد ٍ پش اص اًشطي، هـبسوت دس ثبيذ ثشاي افضايؾ اًگيضُ پىيدي داؿتِ ثب  .صاػت هـىل

 .گيشي، تَخِ ثِ هؼبئل هؼٌَي ٍ ايدبد اهٌيت اخاللي ثبؿذ تصوين

 

 بز چه اساسی بايد به کارمندان تزفيع دهيم؟

 

ؿبى سا  ّب ثشاي تشفيغ ؿغلي ػبثمِ وبسي لِ هخبلفن وِ ثؼضيػيؼتن استمب ٍ تشفيغ ؿغلي ثبيذ ثشاػبع تَاًبيي، هْبست ٍ تؼْذ تؼييي ؿَد. ثب ايي خو

ؿَد وِ اهشٍص ّن ثب وبس ووتش سؿذ ثيـتشي داؿتِ ثبؿذ  تَخْي داؿتِ دليل ًوي وٌٌذ. اگش فشدي دس گزؿتِ خيلي خَة وبس وشدُ ٍ سؿذ لبثل هغشح هي

وٌذ ّن ثشاي  پشداصي هي اي ًذاسد ٍ فمظ ثشاي آيٌذُ ايذُ ايظ فؼلي ثشًبهِاؽ سثظ دّذ. فشدي وِ ثشاي ؿش ٍ ػلت دسخَاػت تشفيغ سا ثِ ػبثمِ لجلي وبسي

 .تَخْي خَاّذ داؿت ّبي لبثل ّبيؾ سا ًـبى دّذ ٍ ثؼذ ادػب وٌذ وِ دس آيٌذُ پيـشفت  ػبصهبى ػَدهٌذ ًيؼت چَى ثْتش اػت دس حبل حبضش تَاًبيي

وٌين اهب اص اداسُ صًذگي خَدهبى  تىليف هي هتحذُ تؼييي خوَْس ايشاى ٍ ايبالت خب ثشاي سئيغّب ايي اػت وِ اص ّويي  هتبػفبًِ يىي اص هـىالت هب ايشاًي

ثيٌيذ  ّبي ايشاًي ًگبّي ثيٌذاصيذ، هي هبى ثبالػت. اگش ثِ ؿشوت تشيي فشد خبًَادُ ٍ ّوىبس استجبط ثشلشاس وٌين اهب ادػبي تَاًين ثب ًضديه ػبخض ّؼتين. ًوي

 .وٌذ. ايي هَضَع اؿىبل راتي هبػت تىليف هي ّبي ثبالتش ّن تؼييي ب سدُوِ فشدي ثشاي هذيش ؿشوت ي

 

 هايی مناسب هستند؟ چه پاداش 

 

اين. الجتِ دس هَاسدي ّن خالليت خَثي  ّبيي ّن ؿذُ اين ٍ گبّي اٍلبت هشتىت اؿتجبُ دّي ثِ وبسوٌبى ثؼضي خبّب ػولىشد خَثي داؿتِ دسهَسد پبداؽ

اين  ّبيي دادُ غبي پبداؽ ايي اػت وِ فشد سا ًؼجت ثِ حشوت دس هؼيش دسػت ٍ ثْتش ّذايت وٌذ. گبّي اٍلبت ثِ افشاد پبداؽاين. فلؼفِ اػ ثِ خشج دادُ

تَاًذ دس لبلت ٍخِ هبلي، تشفيغ ؿغلي يب تـَيك دس حضَس خوغ  اًذ. پبداؽ هي ثيٌي ؿذُ خبي حشوت دس هؼيش سؿذ ٍ تشلي، دچبس حغ خَد ثضسي وِ ثِ

 .ٍ... ثبؿذ


