چک لیؽت هسیطاى
ضاٌُوبی ػلوی ثطای تْؼؼَ ی هِبضت ُبی هسیطیت

ایجاد انگیره در کارکنان
چطْض هیتْاًیس ثَ کبضکٌبًتبى اًگیعٍ ثسُیس؟ یؼٌی چطْض هیتْاًیس ّازاضـبى کٌیس کَ کبضُب ضا هفتبلبًَ ّ هْحط اًزبم زٌُس تب
ـوب ّ ؼبظهبى ثَ ًتبیزی کَ هیرْاُیس ثطؼیس .چگًَْ هیتْاًیس هتمبػسـبى کٌیس کَ ذْاؼتَ ی ـوب  ،ذْاؼتَ ی آًِب ُن
ثبـس.اغلت چک لیؽتِبی هطثْط ثَ ازاضٍ کطزى گطٍّ  ،ضاٌُوبییِبی ؼْزهٌسی ضا ثطای تطغیت کبضکٌبى ثَ کبض اظائَ هیکٌٌس ،
اهب ًکبت زیگطی ّرْز زاضز کَ ثبیس رساگبًَ شکط ـًْس .طی ؼبلیبى گعاضـِبی هتؼسزی زضثبضٍ ی چگًْگی تطغیت کبضکٌبى ثَ
کبض اضائَ ـسٍ اؼت ّ حبلل آًِب ایي اؼت کَ کبضکٌبى ثَ زلیل گطفتي اًْاع پبزاـِب کبض هیکٌٌس ّ ّلتی حػ کٌٌس کَ زض
لْضت ثبالتط ثْزى کویت ّ کیفیت کبضـبى پبزاؾ ثیفتطی هیگیطًس ثیفتط کبض هیکٌٌس .اهب افطاز زًجبل چَ پبزاـی
ُؽتٌس؟هؽئلَ ُویي اؼت  ،ظیطا تٌِب پْل پبزاؾ هْضز اًتظبض ًیؽت ّ زیسٍ ـسٍ اؼت کَ ثؽیبضی اظ اًگیعٍ ُبی هبلی ثب
ـکؽت ضّثطّ ـسٍ اًس  .افطاز ثَ ـطایظ کبضی ّ ُوکبضاى ذْة  ،احؽبغ زاـتي احتطام یب هْلؼیت هطلْة زض ؼبظهبى ،
احؽبغ زاـتي کبض ثب اضظؾ ّ اًزبم آى ثَ طْض هطلْة ّ غیطٍ اضظؾ لبئلٌس .ػالٍّ ثط ایي افطاز هتفبّتٌس .حتی زّ ًفط کَ یکی
کبض ضا اًزبم هیسٌُس هوکي اؼت پبزاـِبی هتفبّتی اضضبیفبى کٌس .حتی اهکبى زاضز فطز پبزاـی غیط اظ آًچَ فمظ چٌس هبٍ
پیؿ هی ذْاؼت ثرْاُس .هسیط ذْة ثبیس ایي هؽئلَ ضا تفریك زازٍ ًؽجت ثَ ًیبظُب ّ تغییط اًتظبضات ُط فطز گطٍّ حؽبغ
ثبـس .ثٌبثطایي ثطای تطغیت کبضکٌبى ثبیس ًْع پبزاـِبیی ضا کَ ُط کسام اظ کبضکٌبى ثَ ػٌْاى ًتیزَ ی کبض ثطای آًِب اضظؾ لبئل
اؼت تفریك زُیس .ثَ طْض ایسَُ آل ثبیس هطوئي ـْیس کَ کْـؿ ثیفتط هیتْاًس هٌتذ ثَ پبزاؾ ثیفتط ـْز .چک
لیؽتِبی ظیط زض ایي هْضز تب حسی ـوب ضا ضاٌُوبیی هیکٌس.

میسان رغبت کاری گرًه شما چو اندازه است؟
زض ایٌزبػالئوی کَ هوکي اؼت ًفبًگط ضغجت کن ثبـٌسشکط ـسٍ اًسُ.ط کسام ضاکَ زضگطٍّ ـوبلبثل تْرَ اًستیک

.1

ثعًیس:


تْلیس پبییي



غیجت



لطف ّلت اًسک ضّی کبض



ًؽجت ثبالی افطازی کَ گطٍّ ضا تطک هیکٌٌس



کیفیت ًبهطلْة کبض



ـکبیتِبی هفتطیبى  /هطارؼبى



ضّحیَ ی پبییي زض گطٍّ



ًعاع ثیي اػضبی گطٍّ




ًعاع ثب هسیطیت



همبّهت زض همبثل تغییط



اضتجبط ثس ثب ؼبیط لؽوتِبی ؼبظهبى



ؼبیط هْاضز ضا شکط کٌیس

حتی اگط ُیچکسام اظ ػالئن فْق زض حبل حبضط زیسٍ ًویفًْس ـطایظ ثَ آؼبًی هیتْاًس ػْن ـْز.اگط یک یب زًّفط افؽطزٍ ّ
ًبضاحت ـًْس هیتْاًٌس ضّحیَ ی توبم اػضبی گطٍّ ضا ضؼیف کٌٌس.
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پاداشيا چو ىستند؟
.1

اگط هیرْاُیس ضغجت کبضکٌبى ضا حفع کطزٍ ّیب هیعاى آى ضا ثبال ثجطیس ثبیس ثساًیس اًتظبضات آًِب اظ کبضکطزى چیؽتُ .ط
کسام چِچیعی ضا ثَ ػٌْاى پبزاؾ هیرْاٌُس؟ ثَ ػٌْاى هخبل زضثبضٍ ی یکی فطز فکط کٌیس ّ زض ؼتْى "الف" ؼَ
پبزاؾ ضا کَ فکط هیکٌیس ثطای اّ هِوتطیي اؼت تیک ثعًیس.
أ.

الف

حمْق یب هعز ذْة

ة .اهیس اضتمبی ـغل
ت .هعایبی ضؼوی
ث .هعایبی غیط ضؼوی
د.

زاـتي ّلت آظاز تب حس هوکي

س.

احؽبغ ضضبیت اظ اًزبم کبض ثب کیفیت ثبال

خ.

اهیس پیسا کطزى ترمك ُبی رسیس

ز.

ضاحتی حبلل اظ اًزبم کبض یکٌْاذت

ش.

کبض هتٌْع

ض.

ـطکت زض پطّژٍ ای ثب ااضظؾ

ظ.

ثَ زؼت آّضزى هْلؼیت یب لسضت ـرمی

غ .ـطایظ کبضی لبثل لجْل
ؾ .هفرك ثْزى تکلیف
ق .زاـتي آظازی ثطای اتربش تموین زض هْضز کبضی
ن .احؽبغ ایٌکَ هْضز ًیبظ اؼت

.2

ط.

اضتجبط ارتوبػی ثب ُوکبضاى

ظ.

هحتطم ثْزى زض ؼبظهبى

ع.

هحتطم ثْزى ًعز افطاز ذبضد اظ ؼبظهبى

ؽ.

ؼبیط هْاضز ضا شکط کٌیس.

آیب حبال هیتْاًیس اظ چِبض ؼتْى ثبلی هبًسٍ (ّ ُط تؼساز ؼتْى کَ ذْزتبى هیرْاُیس اضبفَ کٌیس) ثطای هفرك کطزى
ؼَ پبزاؾ کَ فکط هیکٌیس ثطای ُط کسام اظ اػضبی گطٍّ تبى هِوتط اؼت اؼتفبزٍ کٌیس؟

آضی

ذیط

.3

آیب تْاًؽتیس ثَ ثٌسُبی  2 ّ 1پبؼد کبهل ثسُیس؟

.4

اػن اظ ایي کَ تْاًؽتیس یب ًَ آیب فکط هیکٌیس اؼتفبزٍ اظ ایي ضّؾ ثطای ـٌبذت اًتظبضات افطاز زض آیٌسٍ هفیس اؼت؟

.5

اگط تْاًؽتیس پبزاؾ ُبی هْضز اًتظبض چٌسیي فطز ضا هفرك کٌیس آیب ثَ ایي ًتیزَ ضؼیسیس کَ اًتظبضات آًِب ثب ُن
هتفبّت اؼت؟
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.6

آیب اطویٌبى زاضیس کَ تفریك ـوب زضثبضٍ ی پبزاؾ هْضز اًتظبض ُط فطز زضؼت ثْزٍ اؼت؟

.7

آیب هیتْاًیس اطالػبت ثیفتطی زضثبضٍ ی پبزاؾ هْضز اًتظبض افطاز هرتلف گطٍّ تبى ثَ زؼت آّضیس؟

.8

آیب هیتْاًیس تطتیجی ثسُیس کَ افطاز ثَ پبزاـِبی رسیسی اضظؾ ثسٌُس -پبزاـِبیی کَ زض حبل حبضط هْضز اًتظبض آًِب
ًیؽت( هخل ضضبیت اظ ذْزکبض)؟(چک لیؽتِبی هطثْط ثَ ثِؽبظی ـغل افطاز ضا ثجیٌیس)

ًتیزَ ی اللی ایي توطیٌِب ایي اؼت کَ اهکبى زاضز اػضبی گطٍّ ثَ زًجبل پبزاـِبی هتفبّتی ثبـٌس  .آًچَ ثبػج ایزبز اًگیعٍ
زض یک فطز هیفْز هوکي اؼت هْرت زلؽطزی فطز زیگطی ـْز.

کاربرد مطلٌب سیستم پاداش
حتی اگط ثساًیس ُط فطز ثَ زًجبل چَ ًْع پبزاـی اؼت ،آیب هیتْاًیس اظ ایي آگبُی ذْز ثطای تطغیت آًبى ثَ کبض اؼتفبزٍ کٌیس؟
ایي اهط ثؽتگی ثَ آى زاضز کَ ثتْاًیس هتمبػسـبى کٌیس کَ اگط آى طْض کَ ـوب هیرْاُیس کبض کٌٌس  ،پبزاؾ ضا ذْاٌُس گطفت.
ثطای هخبل:
آضی
.1

ذیط

هزسزا ثَ پبزاـِبیی کَ طجك لیؽت 1ثطای کبضکٌبى زض ًظط گطفتَ ایس ًگبٍ کٌیس .آیب کبضکٌبى ـوب لطفب ثب اًزبم
کبضـبى ّ ثسّى ایٌکَ اظ حساکخط تْاى ذْز اؼتفبزٍ کٌٌسهیتْاًٌسُط کسام اظ
پبزاـِب(ثطای هخبل ز یب ظ)ضا ثگیطًس؟

.2

اگط چٌیي اؼت آیب هیتْاًیس ثَ ططیمی ایي پبزاـِب ضا ًگَ زاـتَ یب تغییط زُیستب کبضکٌبى هتْرَ
ـًْس کَ فمظ ثب کبضکطزى آى طْضی کَ ـوب هیرْاُیس هیتْاًٌس آى پبزاـِب ضا ثگیطًس؟

.3

آیب پبزاـِبی ثباضظـی زض زؼت ُؽت کَ افطاز ثساًٌس فمظ زض لْضت زاـتي کبضآیی ذْة
(ثَ ربی اظ ؼط ثبظ کطزى کبض) هیتْاًٌس آًِب ضا زضیبفت کٌٌس؟

.4

آیب هیتْاًیس ثطای کبضکٌبى ضّـي کٌیس (ثبططس زض ـطس ـغل  ،زضثیبى اُساف ّ اؼتبًساضزُب ،یب ثب تؼطیف ّ اًتمبز اظ کبض
آًِب) کَ ثطای ثَ زؼت آّضزى ایي پبزاـِب چگًَْ ثبیس کبض کٌٌس؟

.5

زضًِبیت پػ اظ کؽت اطویٌبى اظ ایٌکَ کبضکٌبى زض لْضت زاـتي کبضآیی ذْة هٌتظط پبزاؾ ُؽتٌس ،آیب ایي اطویٌبى
آضی

ضا ًیع زاضیس کَ ثَ کبض ذْة پبزاؾ زازٍ هیفْز؟ ثطای هخبل آیب هیتْاًیس:


ثَ طْض هطتت ثجیٌیس کَ ُط فطزی اظ کبضؾ ضضبیت زاضز یب ذیط؟



اظ هْضغ لْی ضّی زازى پبزاؾ ّ اضبفَ پطزاذتِب تبکیس کٌیس؟



افطازی ضا کَ ـبیؽتَ ی اضتمب ُؽتٌس هفرك کٌیس؟



هْاًؼی ضا کَ ًویگصاضًس افطاز آًطْض کَ ثبیس کبض کٌٌس اظ هیبى ثطزاضیس؟



اربظٍ ًسُیس کَ ثب تمویوبت زضّى ؼبظهبًی ،پبزاؾ افطاز ثَ هربططٍ ثیفتس؟



هؽئْلیتِبی رسیسی ثَ افطازی کَ ـبیؽتَ ّ ػاللَ هٌس پصیطفتي آًِب ُؽتٌس ثسُیس؟



هتْرَ تغییطات ّ اًتظبضات افطاز ثبـیس؟



ؼبیط هْاضز ضاشکط کٌیس.

ذیط
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تحرک دادن بو گرًه
.1

حتی پػ اظ ایٌکَ افطاز پبزاـِبی هْضز اًتظبض ذْز ضا زضیبفت کطزًس ثبظ هوکي اؼتجب ُن ّ ثَ لْضت یک گطٍّ
هٌؽزن ّ کبضآ کَ ـوب هیرْاُیس کبض ًکٌٌس .کساهیک اظ ضاٍ ُبی ظیط هوکي اؼت زض ثبال ثطزى تحطک گطٍّ ثَ ـوب
کوک کٌس؟


اطویٌبى حبلل کٌیس کَ ُوَ ی افطاز ُ،سف ّ اُویت کبض گطٍّ ضا زضک کطزٍ اًس.



هطوئي ـْیس کَ گطٍّ همیس ثَ اُساف یب هبهْضیتِبی ؼبظهبى اؼت



هطوئي ـْیس کَ ُط فطز گطٍّ هتْرَ احطی کَ ُط ػضْگطٍّ ضّی کبضُبّاُساف گطٍّ هیگصاضزُ،ؽت



اػضبی گطٍّ ضا اظ هیعاى پیفطفتفبى زض رِت اُساف ّ ّضؼیت کبضآیی ذْزـبى هطلغ کٌیس



هفْق تطّیذ ثبّضُب ّ اضظـِب ّ پبزاـِبی هفتطک زض زاذل گطٍّ ثبـیس



هیعاى ثحج ُب  ،پیفٌِبز ُب ّ اًتمبزُبی ؼبظًسٍ ضا زض زاذل گطٍّ ثبال ثجطیس



یک هحیظ کبضی ثب اػتوبز هتمبثل افطاز ایزبز کٌیس کَ زض آى افطاز ثسّى ایٌکَ حػ کٌٌس هیطًزبًٌس یب ضًزیسٍ
هیفًْس ،ػمبیس ذْزضا ثیبى کٌٌس



ثَ گطٍّ تب آًزب آظازی زُیس کَ تْاى اؼتفبزٍ اظ آظازی اذص تموین زضثبضٍ ی ایٌکَ چَ چیعی ضا ّ چگًَْ ثبیس
اًزبم زٌُس زاـتَ ثبـس



اػضبی گطٍّ ضا زض ضؼیسى ثَ تمویوبت هفتطک گطُّی تفْیك کٌیس ّ اربظٍ ًسُیس افطاز ؼلطَ گط ثِتطى
ػالیك ؼبیط افطاز ضا ًسیسٍ ثگیطًس



هْاظت حؽبزتِب یب ًعاػِبیی کَ زاذل گطٍّ ثطّظ هیکٌس ثبـیس ّ ثب آًِب ثطذْضز کٌیس



ثَ افطاز ذبضد اظ گطٍّ ًفبى زُیس کَ حبهی گطٍّ ذْز ُؽتیس



ؼبیط هْاضز ضا شکط کٌیس

پیفٌِبز :ثطای تطغیت افطاز ؼؼی کٌیس هتْرَ ثبـیس کَ هبیل ثَ زضیبفت چَ ًْع پبزاـی ُؽتٌس  .ؼپػ ثَ آًِب ًفبى
زُیس کَ زض همبثل کبض ذْة هیتْاًٌس آى پبزاـِب ضا زضیبفت کٌٌس ّ هْاظت ثبـیس کَ آًِب پػ اظ اضائَ ی کبض ذْة پبزاؾ
هٌبؼت ضا زضیبفت کٌٌس.

هٌجغ  :کتبة چک لیؽت هسیطاى
ضاٌُوبی ػلوی ثطای تْؼؼَ ی هِبضت ُبی هسیطیت
زضک ضّى تطی
تطروَ ی ػجبغ زُمبًی
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