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MOTIVATION MOTIVATION 
MANAGEMENTMANAGEMENT

مديريت انگيزش     مديريت انگيزش     

هادي شيرويه زاد    هادي شيرويه زاد    
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توجه به ديد مشترك و انگيزش در    توجه به ديد مشترك و انگيزش در    
فعاليتها ي درون سازماني اهميت     فعاليتها ي درون سازماني اهميت     
زيادي دارد و در حال حاضر بسيار  زيادي دارد و در حال حاضر بسيار  

. . اساسي و حياتي محسوب مي شود  اساسي و حياتي محسوب مي شود  

هر چه تغيير پيش رويمان را بهتر درك كنيم ،          

.ضرورت آنرا آسان تر در مي يابيم          
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انگيزش  انگيزش  
 تمايل براي يادگيري مفهوم تازه        تمايل براي يادگيري مفهوم تازه       ••

 داشتن فضاي خوب براي كار   داشتن فضاي خوب براي كار  ••

 مشاركت در رقابت ها         مشاركت در رقابت ها        ••

انگيزش و تغيير   انگيزش و تغيير   

انگيزش و ابداع  انگيزش و ابداع  
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محرك ها محرك ها 
::روش هاي پاداش  روش هاي پاداش  

..مشوق هاي مادي به تنهايي نمي توانند افراد درست كار را جذب كنند  مشوق هاي مادي به تنهايي نمي توانند افراد درست كار را جذب كنند    --        
.. براي آنهايي كه نگراني مادي ندارند حس رفاه مهمتر از پول است   براي آنهايي كه نگراني مادي ندارند حس رفاه مهمتر از پول است  --        

: : عواملي كه بر رفاه تاثير مي گذارند عبارتند از             عواملي كه بر رفاه تاثير مي گذارند عبارتند از             
 اعتماد متقابل    اعتماد متقابل   -- تماس انساني                            تماس انساني                           --        
 حس با عدالت رفتار شدن      حس با عدالت رفتار شدن     -- حس ارج نهاده شدن                  حس ارج نهاده شدن                 --        
 آموزش                     آموزش                    --        
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پول بعنوان يك عامل بر انگيزاننده   پول بعنوان يك عامل بر انگيزاننده   

حقوق خوب مهم است ولي يك  حقوق خوب مهم است ولي يك  
محيط كاري مناسب مهمتر از حقوق   محيط كاري مناسب مهمتر از حقوق   

..استاست

حقوق بعنوان يك نشانه وضعيت   حقوق بعنوان يك نشانه وضعيت   
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

. . ـ احساس ارزشمندي را در كاركنان زنده مي كند  ـ احساس ارزشمندي را در كاركنان زنده مي كند  
ـ نقاط قوت شخصيتي و عاطفي كاركنان مورد توجه و    ـ نقاط قوت شخصيتي و عاطفي كاركنان مورد توجه و    

. . پرورش قرار مي گيرد پرورش قرار مي گيرد 
. . ـ نقاط ضعف شخصيتي كاركنان را اصالح مي كند  ـ نقاط ضعف شخصيتي كاركنان را اصالح مي كند  
.  .  ـ پيوند سازمان با روان كاركنان را تقويت مي كند     ـ پيوند سازمان با روان كاركنان را تقويت مي كند     

 بهبود رضايت كاركنان   بهبود رضايت كاركنان  --11
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

 پيشگيري از فرسودگي منابع انساني  پيشگيري از فرسودگي منابع انساني --22  
. . ـ نقش سنگ صبور را براي كاركنان بازي مي كند  ـ نقش سنگ صبور را براي كاركنان بازي مي كند  

ـ محل و جايي براي تخليه هيجانات    ـ محل و جايي براي تخليه هيجانات    
ـ توصيه هاي عملي به كاركنان براي جلوگيري از خستگي  ـ توصيه هاي عملي به كاركنان براي جلوگيري از خستگي  

.  .  رواني ارائه مي كند  رواني ارائه مي كند  
ـ مديران و مسئوالن را در برخورد رواني با كاركنان   ـ مديران و مسئوالن را در برخورد رواني با كاركنان   

.  .  راهنمايي عملي مي كند    راهنمايي عملي مي كند    
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

     كمك به توسعه منابع انساني    كمك به توسعه منابع انساني   --33  
. . ـ عواطف و احساسات كاركنان را متعادل مي كند  ـ عواطف و احساسات كاركنان را متعادل مي كند  

.  .  ـ تلقي منطقي از سازمان را در كاركنان شكل مي دهد ـ تلقي منطقي از سازمان را در كاركنان شكل مي دهد 
ـ جبهه گيريهاي ناخودآگاهانه كاركنان در مقابل سياستهاي  ـ جبهه گيريهاي ناخودآگاهانه كاركنان در مقابل سياستهاي  

. . سازمان را تعديل مي كند     سازمان را تعديل مي كند     
.  .  ـ تخصص كاركنان را با عواطف و احساسات عجين مي كند  ـ تخصص كاركنان را با عواطف و احساسات عجين مي كند  
ـ شادابي كه از مشخصه هاي مثبت انسان توسعه يافته است    ـ شادابي كه از مشخصه هاي مثبت انسان توسعه يافته است    

. . را به سازمان القا مي كند  را به سازمان القا مي كند  
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

         كاربردي كردن سازمان غير رسمي              كاربردي كردن سازمان غير رسمي             --44  
ـ خدمات مشاوره اي رفتارهاي غير رسمي را در سازمان شناسايي                  ـ خدمات مشاوره اي رفتارهاي غير رسمي را در سازمان شناسايي                  

. . و شفاف مي كند   و شفاف مي كند   
ـ خدمات مشاوره اي عواطف اعضاي سازمان غير رسمي را تحت                ـ خدمات مشاوره اي عواطف اعضاي سازمان غير رسمي را تحت                

.    .    كنترل قرار مي دهد      كنترل قرار مي دهد      
ـ خدمات مشاوره اي روحيه و گرايش هاي واقعي كاركنان را به       ـ خدمات مشاوره اي روحيه و گرايش هاي واقعي كاركنان را به       

.   .   خوبي شناسايي و در جهت عملكرد مطلوب سوق مي دهد            خوبي شناسايي و در جهت عملكرد مطلوب سوق مي دهد            
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

فراهم كردن بستر تصميم گيري استراتژيك در مورد     فراهم كردن بستر تصميم گيري استراتژيك در مورد       --55  
  روان سازمان  روان سازمان  

. . ـ تعيين دورنماي رفتاري و رواني سازمان   ـ تعيين دورنماي رفتاري و رواني سازمان   
. . ـ ارزيابي قوت و ضعف روان سازمان   ـ ارزيابي قوت و ضعف روان سازمان   

. . ـ ارائه تصويري روشن از قابليت هاي رواني سازمان   ـ ارائه تصويري روشن از قابليت هاي رواني سازمان   
. . ـ مشخص كردن نقاط كور و بحران هاي رواني در سازمان ـ مشخص كردن نقاط كور و بحران هاي رواني در سازمان 
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

 ايجاد تقويت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي              ايجاد تقويت فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي             --66  
..ـ جرات استفاده از خدمات مشاوره اي را در افراد تقويت ميكند                    ـ جرات استفاده از خدمات مشاوره اي را در افراد تقويت ميكند                    

ـ انتقال و آثار خدمات مشاوره اي به همديگر و در نتيجه همگاني            ـ انتقال و آثار خدمات مشاوره اي به همديگر و در نتيجه همگاني            
.  .  شدن فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي             شدن فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي             

ـ استفاده خانواده كاركنان  از خدمات مشاوره اي و شكسته شدن               ـ استفاده خانواده كاركنان  از خدمات مشاوره اي و شكسته شدن               
جو گريز از خدمات مشاوره اي      جو گريز از خدمات مشاوره اي      
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

 جلوگيري از پيري زودرس سازمان            جلوگيري از پيري زودرس سازمان           --77  
ـ بررسي وضعيت موجود       ـ بررسي وضعيت موجود       

ـ تعيين وضعيت مطلوب         ـ تعيين وضعيت مطلوب         

ـ برنامه ريزي و اقدام براي وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت             ـ برنامه ريزي و اقدام براي وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت             
مطلوب  مطلوب  
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آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     آثار عملي خدمات مشاوره اي در روابط صنعتي     
)  )  تجربه شده   تجربه شده   ( ( سازمان سازمان 

 همسازي خانواده كاركنان و سازمان در زندگي شغلي                   همسازي خانواده كاركنان و سازمان در زندگي شغلي                  --88  

ـ برگزاري سمينارهاي پيوند خانه و كارخانه     ـ برگزاري سمينارهاي پيوند خانه و كارخانه     

ـ برقراري ارتباط با فرزندان كاركنان           ـ برقراري ارتباط با فرزندان كاركنان           
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تاثير شايعه بر سيستم روابط صنعتي سازمانهاي توليدي  تاثير شايعه بر سيستم روابط صنعتي سازمانهاي توليدي  

 شايعه يكي از عواملي است كه همواره از ديد و توجه سازمانها                  شايعه يكي از عواملي است كه همواره از ديد و توجه سازمانها                 ••
پنهان مانده و به اين دليل اهميت آن در ايجاد بحران هاي روحي و                      پنهان مانده و به اين دليل اهميت آن در ايجاد بحران هاي روحي و                      

شايعه سازي و    شايعه سازي و    .  .  رواني و ارتباطي سازمان ناديده گرفته مي شود          رواني و ارتباطي سازمان ناديده گرفته مي شود          
پراكنده ساختن آن از جمله شاخص هايي است كه مي توان درجه                پراكنده ساختن آن از جمله شاخص هايي است كه مي توان درجه                

..و ميزان روابط سالم در سازمان را با آن سنجيد                و ميزان روابط سالم در سازمان را با آن سنجيد                
 شايعه پيامي است در بين مردم رواج مي يابد ولي واقعيتها آن را                   شايعه پيامي است در بين مردم رواج مي يابد ولي واقعيتها آن را                  ••

شايعه در موقعيتهايي رواج مي يابد كه مردم        شايعه در موقعيتهايي رواج مي يابد كه مردم        .  .  تائيد نمي كنند    تائيد نمي كنند    
.  .  مشتاق خبر باشند ولي نتوانند آن را از منابع موثق دريافت كنند               مشتاق خبر باشند ولي نتوانند آن را از منابع موثق دريافت كنند               
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:    :    شايعه در شرايط زير بيشتر شيوع پيدا مي كند        شايعه در شرايط زير بيشتر شيوع پيدا مي كند        
 موضوع و محتواي شايعه براي گوينده و شنونده آن مهم             موضوع و محتواي شايعه براي گوينده و شنونده آن مهم            –– الف    الف   

. . بوده و از اهميت قابل توجهي برخوردار باشد           بوده و از اهميت قابل توجهي برخوردار باشد           

 شرايط اجتماعي به گونه اي باشد كه اخبار صحيح و واقعيتها                 شرايط اجتماعي به گونه اي باشد كه اخبار صحيح و واقعيتها                --بب
وقتي حقيقت را بدانيم دليلي         وقتي حقيقت را بدانيم دليلي         .  .  در هاله اي از ابهام قرار گرفته باشد          در هاله اي از ابهام قرار گرفته باشد          

.  .  براي گوش دادن به شايعه وجود نخواهد داشت           براي گوش دادن به شايعه وجود نخواهد داشت           

 نگراني و اضطراب شخصي          نگراني و اضطراب شخصي         --جج
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تاثير شايعه بر روابط كار   تاثير شايعه بر روابط كار   
 بي اعتمادي      بي اعتمادي     --11

 نگراني و اضطراب        نگراني و اضطراب       --22

 سوء برداشت        سوء برداشت       --33

 احساس عدم امنيت شغلي        احساس عدم امنيت شغلي       --44
    
.  .   شايعه نوعي فشار بر پيكره سازمان است             شايعه نوعي فشار بر پيكره سازمان است            --55



www.Shirouyehzad.com ١٧

راههاي كاهش شايعه در سازمان    راههاي كاهش شايعه در سازمان    

 اطالع رساني      اطالع رساني     --11  
 برگزاي جلسات حضوري و گفت و شنود         برگزاي جلسات حضوري و گفت و شنود        --22
 استقرار نظام پيشنهادات در سازمان              استقرار نظام پيشنهادات در سازمان             --33
 توجه ملموس به امنيت شغلي كاركنان          توجه ملموس به امنيت شغلي كاركنان         --44
 تلفيق سازمان رسمي و غير رسمي            تلفيق سازمان رسمي و غير رسمي           --55
 خنثي كردن شايعه      خنثي كردن شايعه     --66
 آموزشهاي اخالقي        آموزشهاي اخالقي       --77
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نقش آموزش در روابط سازمانهاي توليدي و صنعتي       نقش آموزش در روابط سازمانهاي توليدي و صنعتي       

 باال بردن آگاهي هاي كاركنان سازمان ها در سطوح مختلف   باال بردن آگاهي هاي كاركنان سازمان ها در سطوح مختلف  
و بطور جامع ، شناخت را به دنبال دارد كه اين شناخت    و بطور جامع ، شناخت را به دنبال دارد كه اين شناخت    
منجر به شفاف شدن ذهنيت ها شده و افراد سازمان با ديد   منجر به شفاف شدن ذهنيت ها شده و افراد سازمان با ديد   
آگاهانه تري نسبت به مولفه هاي سازمان و يكديگر به     آگاهانه تري نسبت به مولفه هاي سازمان و يكديگر به     

. . قضاوت مي پردازند  قضاوت مي پردازند  
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نقش آموزش هاي مختلف در روابط صنعتي      نقش آموزش هاي مختلف در روابط صنعتي      

 ــ آموزش هاي شغلي و تخصصي      ــ آموزش هاي شغلي و تخصصي     
ــ آموزش شرح وظايف  ــ آموزش شرح وظايف  

ــ آموزش قوانين و مقررات      ــ آموزش قوانين و مقررات      
ــ آموزش خانواده   ــ آموزش خانواده   

ــ آموزشهاي رفتاري و روابط انساني       ــ آموزشهاي رفتاري و روابط انساني       
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. . نيروي كار با انگيزه و پويا تشكيل دهيد    نيروي كار با انگيزه و پويا تشكيل دهيد    
. . در اينجا يك پرسش چند ميليون دالري از شما دارم              در اينجا يك پرسش چند ميليون دالري از شما دارم              

چه كسي مي خواهد از شما الهام بگيرد ؟             چه كسي مي خواهد از شما الهام بگيرد ؟             

اگر كارمندان انگيزه الزم براي انجام كاري را به نحو احسن             اگر كارمندان انگيزه الزم براي انجام كاري را به نحو احسن             
نداشته باشند مديران كاري از پيش نخواهند برد بنابراين به عنوان           نداشته باشند مديران كاري از پيش نخواهند برد بنابراين به عنوان           
مدير يا كارفرما ، خيلي مهم است كه همواره دنبال راه هايي باشيد             مدير يا كارفرما ، خيلي مهم است كه همواره دنبال راه هايي باشيد             

.  .  كه كارمندانتان را به سمت سازمان واهدافش هدايت خواهد كرد           كه كارمندانتان را به سمت سازمان واهدافش هدايت خواهد كرد           
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ــ ببينيد چرا كارمندان شما مي خواهند توسط شما برانگيخته                 ــ ببينيد چرا كارمندان شما مي خواهند توسط شما برانگيخته                 
. . شوند شوند 

ــ بدانيد كه پويا سازي واقعي سازمان يك امر دروني و ذاتي             ــ بدانيد كه پويا سازي واقعي سازمان يك امر دروني و ذاتي             
.  .  است     است     

ــ كارمندان را طوري تربيت كنيد كه اهميت و مفهوم كار خود را             ــ كارمندان را طوري تربيت كنيد كه اهميت و مفهوم كار خود را             
.  .  بهتر درك كنند    بهتر درك كنند    

.  .  ــ ترساندن و گير دادن خيلي زياد كارساز نيست            ــ ترساندن و گير دادن خيلي زياد كارساز نيست            
.  .  ــ كاري كنيد كه هدف و رشد شخصي كارمندان بهتر شود         ــ كاري كنيد كه هدف و رشد شخصي كارمندان بهتر شود         

www.Shirouyehzad.com ٢٢

 مردان و زنان مي خواهند شغل خوب و خالقي داشته باشند و     مردان و زنان مي خواهند شغل خوب و خالقي داشته باشند و    ••
اگر محيط و شرايط مناسب براي آنها فراهم شود ، همين طور                اگر محيط و شرايط مناسب براي آنها فراهم شود ، همين طور                

.  .  خواهند بود خواهند بود 

 رئيس ما كسي را مي خواهد كه به ما بياموزد كه آنچه مي دانيم                رئيس ما كسي را مي خواهد كه به ما بياموزد كه آنچه مي دانيم               ••
.  .  بتوانيم باشيم    بتوانيم باشيم    
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. . آنچه كه مردم را تشويق مي كند را بشناسيد آنچه كه مردم را تشويق مي كند را بشناسيد 
.   .   قدردان خصوصيت منحصر به فرد هر كارمند باشيد             قدردان خصوصيت منحصر به فرد هر كارمند باشيد              »   »  

طوفان مغزي براي بهره وري بيش تر       طوفان مغزي براي بهره وري بيش تر       » » 

اين گونه فرض كنيد كه هدف معني دار براي كارمند نيز مهم           اين گونه فرض كنيد كه هدف معني دار براي كارمند نيز مهم           »  »  
.  .  است     است     
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كاري كنيد كه كارمندان احساس كنند شريك شما           كاري كنيد كه كارمندان احساس كنند شريك شما           
. . هستند   هستند   

.    .    تفكر پويا را تشويق كنيد    تفكر پويا را تشويق كنيد     »  » 

.    .    به كارمندان توضيح دهيد كه كار تجارت چگونه است         به كارمندان توضيح دهيد كه كار تجارت چگونه است         » » 

به كارمندان كمك كنيد تا احساس كنند سازمان به آن ها تعلق         به كارمندان كمك كنيد تا احساس كنند سازمان به آن ها تعلق         » » 
.   .   دارد  دارد  

.  .  به افرادتان كمك كنيد تا چشم انداز و تصاوير بزرگ را ببينيد              به افرادتان كمك كنيد تا چشم انداز و تصاوير بزرگ را ببينيد              » » 
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 اعتماد  اعتماد 
          چسبي است كه           چسبي است كه 

                                                      
                           كارمندان و كارفرمايان را                            كارمندان و كارفرمايان را 

                                                                  
. .                                                  به هم مي چسباند                                                 به هم مي چسباند
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.   .   رقيب خود را بشناسيد    رقيب خود را بشناسيد    

.  .   ــ به كارمندان كمك كنيد تا در محل كار رقابت كنند           ــ به كارمندان كمك كنيد تا در محل كار رقابت كنند          

.  .  ــ كارتان را با شناسايي مشخصات كاري رقيبانتان آغاز كنيد               ــ كارتان را با شناسايي مشخصات كاري رقيبانتان آغاز كنيد               

ــ رقيبان خود را بشناسيد و ببينيد با آن ها چگونه مي توانيد                ــ رقيبان خود را بشناسيد و ببينيد با آن ها چگونه مي توانيد                
.  .  رقابت كنيد    رقابت كنيد    
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بهترين كار براي اين كه درباره وضعيت تجاري ساير       بهترين كار براي اين كه درباره وضعيت تجاري ساير       *  *  
آگاهي كامل نسبت   آگاهي كامل نسبت   : : همكاران اطالع پيدا كنيم آن است كه       همكاران اطالع پيدا كنيم آن است كه       
.  .  به وضعيت تجاري خود داشته باشيم        به وضعيت تجاري خود داشته باشيم        

.  .  شكست فاجعه نيست بلكه بي هدفي فاجعه است            شكست فاجعه نيست بلكه بي هدفي فاجعه است            *  *  

www.Shirouyehzad.com ٢٨

.   .   ريسك كردن هوشمندانه را تشويق كنيد          ريسك كردن هوشمندانه را تشويق كنيد          

 ــ به كارمندان بگوئيد ريسك يك واژه چهار حرفي الزم براي                ــ به كارمندان بگوئيد ريسك يك واژه چهار حرفي الزم براي               
.  .  موفقيت است      موفقيت است      

.  .  ــ كارمندان را در ريسك كردن حمايت كنيد           ــ كارمندان را در ريسك كردن حمايت كنيد           

ــ رفتار ريسك كردن را به عنوان يك رفتار آموختني تشويق           ــ رفتار ريسك كردن را به عنوان يك رفتار آموختني تشويق           
.  .  كنيد كنيد 
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تفكر خالق و بديع داشته باشيد و آنها را در ميان  تفكر خالق و بديع داشته باشيد و آنها را در ميان  
. . كارمندان تشويق كنيد  كارمندان تشويق كنيد  

.  .   ــ به اهداف بزرگ فكر كنيد       ــ به اهداف بزرگ فكر كنيد      

.  .  ــ از ابزارهاي ويژه تفكر خالق و بديع استفاده كنيد           ــ از ابزارهاي ويژه تفكر خالق و بديع استفاده كنيد           

.  .  ــ بر جنبه هاي مثبت راه حلهاي بديع تاكيد كنيد          ــ بر جنبه هاي مثبت راه حلهاي بديع تاكيد كنيد          

ــ اگر كاري را به شيوه يكسان به صورت مداوم انجام دهيد              ــ اگر كاري را به شيوه يكسان به صورت مداوم انجام دهيد              
..نمي توان انتظار  نتايج متفاوت از آن كار داشته باشيد                 نمي توان انتظار  نتايج متفاوت از آن كار داشته باشيد                 
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به خاطر داشته باشيد بين انگيزه و بازده كاري      به خاطر داشته باشيد بين انگيزه و بازده كاري      
. . ارتباط وجود دارد    ارتباط وجود دارد    

.    .    ببينيد كه شما چه تاثيري بر كارمندان خود داريد          ببينيد كه شما چه تاثيري بر كارمندان خود داريد           »   »  

..مطمئن شويد كه كارمندان شمامفهوم عملكرد يا بازده را مي دانند               مطمئن شويد كه كارمندان شمامفهوم عملكرد يا بازده را مي دانند               »»

به كارمندان خود بگوييد از آنها چه انتظاري داريد و مي خواهيد             به كارمندان خود بگوييد از آنها چه انتظاري داريد و مي خواهيد             » » 
.  .  آنها چگونه باشند     آنها چگونه باشند     
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به كارمندان كمك كنيد كه عملكرد بهتري داشتهبه كارمندان كمك كنيد كه عملكرد بهتري داشته
. . باشند باشند 

.   .   كارمندان خود را فراتر از حد انتظار تشويق و ترغيب كنيد                كارمندان خود را فراتر از حد انتظار تشويق و ترغيب كنيد                 »  » 

.  .  استانداردها را مشخص كنيد و شفاف باشيد         استانداردها را مشخص كنيد و شفاف باشيد         » » 

. . مسئوليت كارمندان را مشخص كنيد         مسئوليت كارمندان را مشخص كنيد         » » 

همه ما استعداد مساوي نداريم ولي همه ما بايد فرصت مساوي           همه ما استعداد مساوي نداريم ولي همه ما بايد فرصت مساوي           » » 
.  .  داشته باشيم تا از استعدادمان استفاده كنيم                داشته باشيم تا از استعدادمان استفاده كنيم                
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بگذاريد كارمندان خود را تسليم ايده هاي شما     بگذاريد كارمندان خود را تسليم ايده هاي شما     
.  .  كنند كنند 

به كارمندان خود در باالبردن استانداردهاي محل كار يا افزايش            به كارمندان خود در باالبردن استانداردهاي محل كار يا افزايش             »   »  
.     .     بازده نقشي بدهيد      بازده نقشي بدهيد      

.  .  آنچه را كه شما و كارمندان شما روي آن توافق داريد بنويسيد            آنچه را كه شما و كارمندان شما روي آن توافق داريد بنويسيد            » » 

..مسير عمليات را مشخص كنيد ، سپس حركت كنيد            مسير عمليات را مشخص كنيد ، سپس حركت كنيد            » » 
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درباره پاداش و تشخيص كيفيت كار كارمندان شفاف    درباره پاداش و تشخيص كيفيت كار كارمندان شفاف
. . باشيد  باشيد  

اش  اش   ــ بگذاريد كارمندان بدانند كه اگر خوب كار كردند شما به آنها پاد            ــ بگذاريد كارمندان بدانند كه اگر خوب كار كردند شما به آنها پاد           
. . خواهيد داد    خواهيد داد    

. . ــ خودمختاري بيشتري ايجاد كنيد       ــ خودمختاري بيشتري ايجاد كنيد       

. . ــ چشم انداز درون سازمان را گسترش دهيد               ــ چشم انداز درون سازمان را گسترش دهيد               

ــ نشان دادن موفقيت از طرق خاصي مثل لوح تقدير يا هديه اي براي                  ــ نشان دادن موفقيت از طرق خاصي مثل لوح تقدير يا هديه اي براي                  
. . خود كارمند     خود كارمند     
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. . هميشه بهترين را از كارمندانتان انتظار داشته باشيد      هميشه بهترين را از كارمندانتان انتظار داشته باشيد      

.  .   ــ آن چيزي كه دنبالش هستيد به دست آوريد               ــ آن چيزي كه دنبالش هستيد به دست آوريد              

.  .  ــ از مزاياي اثر پيگماليون استفاده كنيد             ــ از مزاياي اثر پيگماليون استفاده كنيد             
اين اثر مي گويد مردم طوري كار مي كنند كه با انتظاراتشان            اين اثر مي گويد مردم طوري كار مي كنند كه با انتظاراتشان            

. . سازگار باشد  سازگار باشد  

.  .  ــ يك محيط فعال ، پر تحرك و پر بازده ايجاد كنيد            ــ يك محيط فعال ، پر تحرك و پر بازده ايجاد كنيد            



www.Shirouyehzad.com ٣٥

.   .   كليد آغاز عملكرد موفقيت آميز را بزنيد       كليد آغاز عملكرد موفقيت آميز را بزنيد       
از همه كارمندان درباره امور جاري محيط و شيوه اصالح  از همه كارمندان درباره امور جاري محيط و شيوه اصالح   »  » 

. . آنها سوال كنيدآنها سوال كنيد
.  .  پاداش را تقسيم كنيد پاداش را تقسيم كنيد » » 
. . خود را شخصاً مقيد به اجراي كارهاي تيمي بكنيد  خود را شخصاً مقيد به اجراي كارهاي تيمي بكنيد  » » 
. . كارمندان خوب را شناسايي و از آنها قدرداني كنيد  كارمندان خوب را شناسايي و از آنها قدرداني كنيد  » » 
. . موفقيت تيم خود را به موفقيت سازمان پيوند دهيد   موفقيت تيم خود را به موفقيت سازمان پيوند دهيد   » » 
..آموزش ، آموزش ، آموزش  آموزش ، آموزش ، آموزش  » » 

www.Shirouyehzad.com ٣٦

در محيط كار از عوامل تشويق كننده و تقويت      در محيط كار از عوامل تشويق كننده و تقويت      
. . كننده روحيه استفاده كنيد كننده روحيه استفاده كنيد 

..با كارمندان انعطاف پذير باشيد      با كارمندان انعطاف پذير باشيد       »   »  

بدون دادن پول كارمندان را تشويق كنيد مثل يك يادداشت            بدون دادن پول كارمندان را تشويق كنيد مثل يك يادداشت            » » 
. . .  . . .  تشكر آميز ، افزايش روزهاي تعطيلي و      تشكر آميز ، افزايش روزهاي تعطيلي و      

. . بر روي موفقيت هاي كوچك تكيه كنيد تا موفقيت هاي بزرگ           بر روي موفقيت هاي كوچك تكيه كنيد تا موفقيت هاي بزرگ           » » 

.  .  همان فردي باشيد كه انتظار داريد ديگران باشند        همان فردي باشيد كه انتظار داريد ديگران باشند        » » 
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 مردم  مردم 
          مي خواهند احساس كنند              مي خواهند احساس كنند    

                                                      
                                 آنچه انجام مي دهند                                  آنچه انجام مي دهند 

                                                                  
.  .                                                       فرق دارد                                                      فرق دارد 
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. . اختياراتتان را واگذار كنيد  اختياراتتان را واگذار كنيد  
 ــ به كارمندان كمك كنيد مسئوليت تشويق و ترغيب را به عهده             ــ به كارمندان كمك كنيد مسئوليت تشويق و ترغيب را به عهده            

. . بگيرند  بگيرند  

.  .  ــ به كارمندان قدرت و اختيار بدهيد       ــ به كارمندان قدرت و اختيار بدهيد       

.  .  ــ نقش مديريتي خود را دوباره تعريف كنيد     ــ نقش مديريتي خود را دوباره تعريف كنيد     
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. . در تمام اوقات پاسخ گويي را تشويق كنيد  در تمام اوقات پاسخ گويي را تشويق كنيد  

. .  ــ كارمندان را تشويق كنيد تا خودشان را باور كنند          ــ كارمندان را تشويق كنيد تا خودشان را باور كنند         

ــ به ديگران كمك كنيد تا پلي باشند براي پيمودن فاصله براي           ــ به ديگران كمك كنيد تا پلي باشند براي پيمودن فاصله براي           
.  .  رسيدن به اهداف   رسيدن به اهداف   

.     .     ــ كارمندان خود را پاسخگو نگه داريد        ــ كارمندان خود را پاسخگو نگه داريد        
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. . براي فردايي بهتر اعتماد و اطمينان ايجاد كنيد         براي فردايي بهتر اعتماد و اطمينان ايجاد كنيد         
..مفهوم پديده پتانسيل يا نيروي بالقوه انسان را درك كنيد         مفهوم پديده پتانسيل يا نيروي بالقوه انسان را درك كنيد          »   »  

.    .    اعتماد ايجاد كنيد    اعتماد ايجاد كنيد    » » 

.  .  به كارمندان نشان دهيد كه آنها ارزش اعتماد كردن را دارند             به كارمندان نشان دهيد كه آنها ارزش اعتماد كردن را دارند             » » 

اعتمادي كه به خودمان داريم باعث مي شود كه ما هم به ديگران           اعتمادي كه به خودمان داريم باعث مي شود كه ما هم به ديگران           » » 
. . اعتماد كنيم  اعتماد كنيم  
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. . روحيه را تقويت كنيد    روحيه را تقويت كنيد    
.  .  روحيه به افراد ، نيروي انجام كار را مي دهد            روحيه به افراد ، نيروي انجام كار را مي دهد             »  » 

.  .  به قولي كه مي دهيد عمل كنيد     به قولي كه مي دهيد عمل كنيد     » » 

..صداقت را معتبرترين معيار در سازمان خود بدانيد              صداقت را معتبرترين معيار در سازمان خود بدانيد              »  »  

. . درست كار باشيد و به اطرافيانتان نيز درستكاري را ياد بدهيد              درست كار باشيد و به اطرافيانتان نيز درستكاري را ياد بدهيد              » » 
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ايجاد انگيزه را به صورت سرگرم كننده و      ايجاد انگيزه را به صورت سرگرم كننده و      
. . تفريحي درآوريد   تفريحي درآوريد   

..قدرت تفريح و مزاح را بشناسيد      قدرت تفريح و مزاح را بشناسيد       »   »  
. . اصول ايجاد انگيزه در افراد را ياد بگيريد            اصول ايجاد انگيزه در افراد را ياد بگيريد            » » 
..با مردم بخنديد نه اينكه به آنها بخنديد         با مردم بخنديد نه اينكه به آنها بخنديد         » » 
. . خودماني باشيد ، خودتان را زياد جدي نگيريد          خودماني باشيد ، خودتان را زياد جدي نگيريد          » » 
..با حس انسانيت و بشردوستي فكر كنيد          با حس انسانيت و بشردوستي فكر كنيد          » » 
.   .   به ديگران كمك كنيد تا جنبه مثبت قضايا و كارها را ببينيد             به ديگران كمك كنيد تا جنبه مثبت قضايا و كارها را ببينيد             » » 
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. . عليه عوامل ضد انگيزه بجنگيد   عليه عوامل ضد انگيزه بجنگيد   

.  .   ــ بهترين كارمندان را استخدام كنيد           ــ بهترين كارمندان را استخدام كنيد          

ــ بهترين كارمندان خود را با ايجاد محيطي مناسب براي رشد                  ــ بهترين كارمندان خود را با ايجاد محيطي مناسب براي رشد                  
..مالي و معنوي حفظ كنيد      مالي و معنوي حفظ كنيد      

    
..ــ حرمت كارمندان و در تمام اوقات احترام متقابل راحفظ كنيد             ــ حرمت كارمندان و در تمام اوقات احترام متقابل راحفظ كنيد             
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. . كارمندان خود را حفظ كنيد    كارمندان خود را حفظ كنيد    

ببينيد چه عواملي ،افرادي را كه حافظ منافع شما هستندببينيد چه عواملي ،افرادي را كه حافظ منافع شما هستند »  » 
..در سازمان نگه مي دارد  در سازمان نگه مي دارد  

. . داليل ماندن كارمندان را بدانيد   داليل ماندن كارمندان را بدانيد   » » 
..به ارزشها و قابليت ها اهميت دهيد    به ارزشها و قابليت ها اهميت دهيد    » » 
هر روز افرادتان را ارزيابي و سازماندهي كنيد حتيهر روز افرادتان را ارزيابي و سازماندهي كنيد حتي» » 

.  .  اگردرميان آنها كارمندان قبلي هم باشند  اگردرميان آنها كارمندان قبلي هم باشند  
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. . كاري كنيد كه كارمندان با جان و دل كار كنند  كاري كنيد كه كارمندان با جان و دل كار كنند  
.   .    ــ يك كار تيمي با انگيزه ايجاد كنيد              ــ يك كار تيمي با انگيزه ايجاد كنيد             
. . ــ از ته قلب راهنمايي و هدايت كنيد           ــ از ته قلب راهنمايي و هدايت كنيد           

..ــ كار تيمي را تشويق كنيد       ــ كار تيمي را تشويق كنيد       
.  .  ــ هدف هاي اصلي و فرعي تيم را به طور شفاف مشخص كنيد         ــ هدف هاي اصلي و فرعي تيم را به طور شفاف مشخص كنيد         
ــ به كارمندان اين اختيار را بدهيد كه تصميم بگيرند و آنها را به              ــ به كارمندان اين اختيار را بدهيد كه تصميم بگيرند و آنها را به              

. . اجرا درآورند    اجرا درآورند    
.  .  ــ انتظار فراز و نشيب را از كار تجاري داشته باشيد                  ــ انتظار فراز و نشيب را از كار تجاري داشته باشيد                  
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.  .   با هم حركت كردن آغاز راه است   با هم حركت كردن آغاز راه است  

.  .  با هم متحد شدن پيشرفت است  با هم متحد شدن پيشرفت است  

.  .  و با يكديگر كار كردن موفقيت  و با يكديگر كار كردن موفقيت  
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. . اجازه دهيد نيروي پتانسيل افراد آزادانه عمل كند      اجازه دهيد نيروي پتانسيل افراد آزادانه عمل كند      

. .  ــ كارمندان خود را آموزش دهيد        ــ كارمندان خود را آموزش دهيد       

..ــ كارمندان را تربيت كنيد    ــ كارمندان را تربيت كنيد    

..ــ به كارمندان خود عشق بورزيد         ــ به كارمندان خود عشق بورزيد         
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ساز و كارهاي مديريتي موثر در تخلفات كاركنان   ساز و كارهاي مديريتي موثر در تخلفات كاركنان   
. . ساده انگاري مشكالت كاركنان ساده انگاري مشكالت كاركنان  »  » 
.  .  تقسيم كار ناعادالنه تقسيم كار ناعادالنه » » 
. . عدم استفاده از ساز و كار ارزيابي عملكرد كاركنان عدم استفاده از ساز و كار ارزيابي عملكرد كاركنان » » 
.  .  تفويض اختيار ناآگاهانه و ناقص   تفويض اختيار ناآگاهانه و ناقص   » » 
. . اعمال تبعيض در اجراي مقررات و ضوابط    اعمال تبعيض در اجراي مقررات و ضوابط    » » 
..عملكرد مديران در استفاده از امكانات و موقعيت ها   عملكرد مديران در استفاده از امكانات و موقعيت ها   » » 
. . بي توجهي به نيازهاي  آموزشي كاركنان  بي توجهي به نيازهاي  آموزشي كاركنان  » » 


