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 :Rewarb  پاداش -02
ازاي انجام کار کاملل يل     براي هر روز درکامل  پرداخت حقوقاکنون  

روش منسوخ  براي ايجاد رابطه مال  بلن  الازمان و کارکنلان    آن روز،

اات.براي اينکه کارکنان را هرچه بنشتر کارآمد و موثر کنند بايد بلراي  

تال شهاي فردي و گروه  در رااتاي ماموريت اازمان يا تلال ش هلاي    

يا رفتارهلاي  را کله مايدنلد ادامله      که به نوع  حاک  از کارآمدي اات

  در اي  زمننه بايد نوآور باشند.داشته باشد،پاداش دهند.

 :Them to Talk  صحبت کردن -01

  صحبت کردن با کارکنان نشان م  دهد که شلاا بله آنهلا و عقايدشلان    

 شلاا  با صحبت ضا  اي  فرصتدر م  توانند عالقه داريد.کارکنان ننز 

 . دنبگنر جواب و کرده طرحم مستقنااً را ت  اواال

 :Issues their Unberstanb  درک نکات مهم هر بخش -00

نکات  که در بن  کارکنان خدمات راان  بله مشلتري اهانلت دارد بلا     

 آيا مل  داننلد در  ر قسات ها مطرح م  شود فرق دارد.نکات  که در ااي

 هر بخش چه مواردي حائز اهانت اات؟ 

 :Value ارزش -03

شايد اازمان شاا اازمان  باشد که موجب مباهات کارکنان باشد شايد 

شاا حقوق و مزاياي اخاوتاندانه اي به کارکنان م  پردازيد و شايد در 

محل کار براي کارکنان خود امکانات ورزش  و بهداشت  فراهم کرده ايد 

که جزو بهتري  ها اات و شايد در الازمان شلاا ارزش هلاي مکتلوب      

شته باشدول  فرصت نکرده ايد که درباره آنها فکر کننلد يلا بله    وجود دا

در اي  باره فکر .کارکنان يادآوري کنندکه چنن  ارزش هاي  وجود دارند

 کارکنان خود ديده ايد؟   کنند و ببننند چه مزاياي منحصر به فردي در 

 :Why  چرا -04

وقت  شاا تصانم گنري م  کنند يا اناات جديدي بايد به اجرا درآيد 

آيا فقط تصانم گنري را اجرا م  کنند؟آيا دلنل آن را ننز بله کارکنلان   

        هللم ملل  گوينللد؟ارتبا  پنللدا کللردن بللا کارکنللان در مللورد دال يللل   

تصانم هاي اتخاذ شلده راه الاده اي االت کله ذهل  کارکنلان را بله        

 م  کند. کپارچهتغننرات ي

 :Yes بلي -05
گفت  نه آاان اات ول  پندا کردن راه هاي  براي رفل  ننلاز کارکنلان    

بشنود ول  هاه ملا  « نه »اخت و زمان بر اات هنچ کس دوات ندارد 

از اينکه جواب مساعد بشنويم خوشحال خلواهنم شلد.پس بهتلر االت     

  ايجاد نااينم.مثبت باشنم تا بتواننم انرژي مثبت را در کارکنان ننز 
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 :Effectively Manage  مدیریت موثر -13

نحوه اداره کردن کارکنان و فعالنت ها تواط مديران شاا تا چه 

حد اثربخش اات. مطالعات نشان م  دهد که مدير مستقنم يک 

فرد بنشتري  تاثنر را برکارآي ،اثربخش ،وفاداري و ايجاد انگنلزه  

 در وي نسبت به اازمان دارد. 

 :Nubge فشار آوردن -14
از کارکنان خود کار متواط را قبول نکنند.آنها را بلا فشلار وادار   

کنند تاام اع  خود را بکنند تا هر دفعه کار خود را کا  بهتلر  

 از قبل ارائه کنند. 

 :Opportunities فرصت ها -15

از کارکنان مايل به رشلد هسلتند،چه فرصلت هلاي  در      بسناري

يول فعالنت اازمان براي رشد کارکنان خود فراهم کرده ايد تلا  

به اطوح باال تري براند يا نقلش هلاي پرچلالش تلري را ايفلا      

 کنند؟ 

 :Pay پرداخت -11
پرداخت مهم تري  عامل ايجاد انگنزه براي کارکنان ننسلت ولل    

نکته کدندي در مورد پرداخت عادالنه موضوع  حائز اهانت اات.

توجلله بلله شللرايط داخدلل  و خللارج  اللازمان  بلله کارکنللان بللا

منانگن   با پرداخت هاي  که انجام م  دهند اات.مطائ  شويد

تناقض  پرداخت هاي بازاري که کارکنان را از آن جذب م  کنند

 نداشته باشد. 

 : Question سوال -11

 از زيلادي  کننلد،مطالب  الوال  کارکنان خود از کنند فرصت اگر

د بازگشلت الرمايه نگلران    ملور  در آيلا .گرفلت  خواهنلد  ياد آنها

 هستند؟از کارکنان بپراند آنها فکر م  کنند مشکل چنست؟ 

 :Information Share مشارکت در اطالعات -18

کارکنان بايد چه چنزهاي  را بدانند؟ پاال  ايل  االت کله هلر      

اازمان  ارکت با ارزش تري درچنزي را که به آنها کاک کند مش

خودداشته باشند.اي  مشارکت به اادگ  باعث م  شود کارکنان 

 براانند. ديگران به ايال ع داازمان ايالعات مثبت درمور

 :Zest  رغبت -11
 مثبلت  آيا رغبت داشت  به کار ال زم اات؟جواب در واق  کلامالً  

 نشلاي   بلا  محلنط  الازمان  در که بگنريد نظر در اات،راههاي 

 کلار  الر  بلر  رغبلت  بلا  آنهلا  تا شود فراهم کارکنان حضور براي
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 :Care  مراقبت -3 
کارکنان در محنط خارج از کار،مشکال ت زنلدگ  خلود را بله دوش     

م  کشند.شاا م  توانند و بايد نسلبت بله مشلکالت آنهلا حسلا       

باشند.وقت  مديران و اازمان ها از کارکنان خود بله يلور دلسلوزانه    

مراقبت م  کنند،در عوض کارکنلان احسلا  وفلاداري و وابسلتگ      

 د. شديدي به اازمان پندا خواهند کر

 :Determine  خواسته هاي کارکنان را بدانيد -4
 هاله  کارکنان به اشکال مختدف پاداش،واکنش نشان نا  دهند.مثالً

 ماکل   ديگر برخ  ول  شوند معرف  جا  در ننستند مايل کارکنان

 جا  خوشحال شوند. در تشويق از اات

 :Equity  برابري -5

         آيا برداشت کارکنان شاا ايل  االت کله بلا آنهلا بلا علدالت رفتلار         

م  کنند؟آيا اقدامات انضباي  براي هاه ثابت و يکسان اات؟به ياد 

به معناي يکسان عال کردن با کارکنان  داشته باشند که برابري الزاماً

ننست.کارکنان انتظار ندارند با هاه مثل هم رفتار شود زيلرا شلرايط   

کارکنان نناز دارند  ازهاي هر يک از آنها منحصر به فرد اات و آنچهنن

 اي  اات که با آنها درات برخورد شود.

 :Forgive  چشم پوشي -1

     اشللتباهات کارمنللدان را بللا وقللار و احتللرام ببخشند.انسللانها دچللار   

و  دروغگوي ضعف هلاي درونل  ماننلد تنبد ،حلر ،کم حوصلدگ ،     

اينطور مشکالت م  شوند.کارکنان خطا م  کنند.به هنگام خطا نحوه 

واکنش اازمان م  تواند يوري باشد که موجب تغننرات عظنا  در 

الازمان شلود بله کارکنلان     احسا  وفاداري و احترام آنها نسبت به 

 اازمان کاک کنند از اشتباهات خود در  بگنرند.

ناش  شود نله  خطا از فرآيند به اي  نکته توجه کنند که ماک  اات 

    در ايل  صلورت از افلرادي کله مل  تواننلد راه       از کارآمدي کارکنان،

 کاک بگنرد.حل هاي منااب ارائه کنند

 :Dack feeb Give  بازخورد دادن -1

باز خورد دادن بايد مستار باشد نه فقط بله صلورت الاال نله بلراي       

يل  الال بلازخورد فعالنلت کارکنلان را مرتلب        .دربازنگري عادکرد

عادکرد و انتظاري را که از آنهلا مل  رود   دريافت کنند تا تفاوت بن  

 دريابد.
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گنرنلد.اکثر   مديران اهانت ارتبا  موثر را دالت کلم مل     غالب

اازمان و مواق  مديران به اندازه کاف  به برقراري ارتبا  موثر در 

 کننلد،بهبود روابلط در   هاي ارتباي  خود توجه نا  بهبود مهارت

تايج بهتر و هاچنن  االمت روانل  افلراد بسلنار ملوثر     نحصول 

 اات. 

به موقعنلت خلود شلخس آالنب     ،ضعف در ارتبا  برقرار کردن

کننده تاثنرات مها  اات که مدير از اي   رااند؛زيرا محدود م 

کند.کارکنان دوات ندارند تفکراتشان را توانست ايجاد  يريق م 

در مللورد ارتبللا  برقرارکللردن بللا چنللن  مللديري بلله اشللترا   

بگذارند؛زيرا نگرانند مدير آنها را به درالت  در  نکنلد،در ايل     

چنزهاي  را خواهند گفت  صورت،هم مديران و هم کارکنان صرفاً

 نها بشنود.آانديشند يرف مقابل انتظار دارد از  که م 

م  کنند راض  و با انگنزه نگهداشت  کارکنان چقدر زحات  فکر

          يللاکلم هزينله    روش هلاي  دارد؟آنچله در زيلر ذکلر مل  شللود     

 اات. کارکنان کردن انگنزه با و جذب،نگهداشت  براي هزينه ب 

 

 :Acknowlebge  قدرداني -1

زمان  را صرف کنند تا به کارکنان خلود بگوينلد چقلدر از آنهلا     

هستند اي  قدردان  نبايد به شنوه پنچنده اي انجام شود مانون 

بدکه بايد بلا جالال ت الاده بنلان شلود،تال ش هلاي ارزشلاند        

 صلورت  بله   د وللو نل کارکنان را در مجاوع اازمان انعکلا  ده 

خود  صورت اي  در.شود درج اازمان خبرنامه در کوچک خبري

گفت ما که کارکنان اولن  کسان  هستند که به شاا خواهند  اي 

 کار مها  انجام نداده ايم!

 :Benefits  مزایا -0
در حال  که بسناري از اازمان هلا مزايلاي  ماننلد مرخصل  بلا      

حقللوق،رفت  بلله مسللافرت،مراقبت هللاي پزشللک ،فعالنت هللاي 

به کارکنان تخصنس داده اند ول  ماک  االت   ورزش  و غنره را

 تعلادل  ايجلاد  امروز نباشد کاف  مزايا اي  رقابت  محنط يک  در

 و کند م  پندا اهانت ارعت به کارکنان براي زندگ  و کار بن 

اي  امر باعث م  شود ال زم باشد متفاوت عالل کننلد و هالن     

يور برنامه هاي قابل انعطاف  مانند خدمات نگهداري از کودکان 

    کارکنان در محنط ارائه دهند.

 

2 

 

 

 

 

 :Honesty  صداقت -8

جلر  کارکنان صداقت را در رفتار شاا اتايش م  کنند حت  اگر من

االت کارکنلان خبرهلا را    عات ناخوشايند باشد.بهتر به دريافت ايال

نکله بله صلورت غنرمسلتقنم يلا      از خود شاا بشنوند تا اي مستقنااً

 اي  صداقت رفتار تاثنر خود را در عادکرد کارکنان م  گذارد. شايعه،

 :Involve  مرتبط بودن -1

آيا به کارکنان اي  فرصت را م  دهند که در اتخاذ تصانم هاي  که 

ها تاثنر م  گلذارد مشلارکت داشلته    بر اازمان و به ويژه بر شغل آن

باشند؟اوال از کارکنان در مورد عقايدشان در مسائل جزئ  و مهلم  

 م  تواند موجب ايجاد انگنزه در آنها شود. 

 :Jump  سرعت -12

با چه ارعت  به درخواات کارکنان خود راندگ  م  کنند؟ارائله  

خدمات به کارکنان از وظايف مهم شاا اات.حت  اگر نتوانند مساله 

را حل کنند بايد به نوع  تعهد خلود را نسلبت بله حلل مشلکالت      

کارکنان نشان دهند،ولو به اادگ  و به ارعت به آنها ايال ع دهند 

  که درخواات شاا دريافت شد.

 فرآیندها و ابزار ساده و مختصر -11

 Simple anb short it Keep: 

کارکنان دوات دارند که ملوثر و کارآملد باشلند و در صلورت  کله      

اکارآمد و غنرملوثر باشلد نال  تواننلد بله      نفرآيندها و ابزار کارشان 

خوب  فعالنت کنند.پس وظنفه شااات که فرآيندها و ابزار منااب 

 ذاريد. در اختنار آنها بگ

 :Listen  شنيدن -10
اى فلراهم آوريلد کله ديگلران      بکوشند شنونده خوبى باشند و زمننله 

 آيا شاا مکاننزم هاي راا  و غنلر درباره خود،براى شاا حرف بزنند.

 نظلرات  دريافلت  داريد؟ را خود کارکنان  راا  براي شنندن نظرات

 افزارهلللاي پنشلللنهادات،نرم صلللندوق يريلللق از چللله کارکنلللان

دسات حضوري،مذاکره يلک بله يلک يلا بله صلورت هلاي        مربويه،ج

متفاوت اي  فرصت را به کارکنان م  دهلد کله نظرات،پنشلنهادها و    

عقايد خود را در مورد فعالنت ها ذکر کنند و اي  روش کدندي بلراي  

 مرتبط نگهداشت  کارکنان با محتواي فعالنت هايشان اات. 
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