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در  يل كاھش بھره وریدال- ١ 
  سازمانھا

ت كاركنان یش رضایافزا – ٢ 
 نھیبدون ھز يبا مشوق ھا

در  يتیریس مدیخ يپتوھا – ٣
 سازمان

 )كریم آیس(داستان بستني -٤
 پاداش یكسان -٥

در  يل كاھش بھره وریدال
 سازمانھا

 
ضعف در   :مدیریتيضعف  -١
ن بودن ييپا ياز عوامل اصل يکيت يريمد

. است يادار يها در سازمان يور بهره
ها و فنون  کيران با تکنيمد ييآشنا عدم

ت منابع يريمد ،ي، سازماندهيزير برنامه
 يها ، روش هيپاداش و تنب ،يانسان
، انتخاب نامناسب  ، کنترل يزشيانگ
 ييجابجا،  طوح مختلفران در سيمد

 يها دوره يزير مکرر آنها و عدم برنامه
 ت ويري، موجب ضعف در مديآموزش

 .را بدنبال دارد يور تاً کاهش بهرهينها
که  يکارکنان :يساالر شایستھنا -٢

در کار دانش و مهارت الزم را داشته 
 يف محوله را بدرستيباشند کارها و وظا
بهبود  ين برايبنابرا  .انجام خواهند داد

 يد در سازماندهيبا يور سطح بهره
ر يکارکنان عالوه بر قرار دادن سا

 به  داشتن تخصص،  يفردها يژگيو

رد يگمد نظر قرار  ياز اصول اساس يکيعنوان 
ک نظام منابع يجاد يمستلزم اخود ن يو ا
 .است يساالر ستهيشابر  حاكم  يانسان
مناسب  ارزشیابي سیستم عدم وجود -٣

 يها ستمياز اهداف س يبرخ  :کارکنان
مشخص نمودن : کارکنان عبارتند يابيارزش

ن يضعف کارکنان در انجام کارها و تدو
اصالح آن در سطح  يبرا يآموزش يها برنامه

جاد يله ايجاد عالقه در کارکنان بوسيسازمان، ا
در سازمان،  يق منطقيک نظام پاداش و تشوي
ا و يمزا يدر واگذار يمنطق ياريجاد معيا

ات يها و شکا يتيازات و کاهش نارضايامت
مغرضانه نسبت به  يال نظرهااز اعم يناش

 يابيارزش يها ستميس نيبنابرا. کارکنان
د عملکرد آنها را مورد سنجش قرار يکارکنان با

جهت اصالح  ياريدهد و از آن بعنوان مع
وجود نظام . ديناکارآمد استفاده نما يها روش
در  يتواند عامل يمناسب خود م يابيارزش

 .باشد يکار يها زهيجهت ارتقاء انگ
 :در کارکنان يکار انگیزهعدم وجود  -٤

در سازمان ارتباط  يور ش و بهبود بهرهيافزا
تالش و کوشش  يها زهيم با وجود انگيمستق

زه قادر به يکارکنان با انگ. در کارکنان دارد
به اهداف سازمان،  يابيدستتالش در جهت 
ح و مناسب يها واستفاده صح نهيکاهش هز
 . هستند از منابع

اگر   :يفرد طلبيمنفعت  روحیھدن حاکم بو -٥
بدنبال تحقق اهداف آن  رانيمد يدر سازمان

بوده و از امکانات و منابع  يو شخص يفرد
 يات و مقاصد شخصيل به نين يسازمان برا
سازمان که  يور ت بهرهيند، در نهاياستفاده نما

د يآ يدر بذل توجه به اهداف سازمان بدست م
 .شد سپرده خواهد يبه ورطه فراموش

 

 يت كاركنان با مشوق ھایش رضایافزا
 نھیبدون ھز

  !نه دارديد که همه مشوق ها هزيفکر نکن
نه يا کم هزينه يبدون هز يها استفاده از مشوق

جلب  يساده و مهم برا يها وهياز ش يکي
د از يتوان ين کار ميا يبرا. افراد است يهمکار

ز يآم تيموفق يکارها يبرا يک تشکر زباني
ها  د و در مرحله بعد به آنيراد شروع کناف

 . ديبده يکتب يها رنامهيتقد
ا يران ارشد ياگر با مد  :ل در حضور جمعیتجل

از  يکيد و يک جا بوديان خود در يمشتر
ها  د او را به آنيکارمندان شما از راه رس

 يو يها تيو در صورت امکان از موفق يمعرف
 احساس بان کار کارمند شما يبا ا. ديل کنيتجل

 .کند يارزش بودن م
ت مناسب يد موقعيکن يسع :ير کتبیتقد

 يادداشت کتبيک يرا با دادن  يشفاه يقدردان
بر  يدين کار شما نه تنها تاکيا. ديکامل کن
ش يخواهد بود، بلکه باعث افزا يشفاه يقدردان

ز خواهد يشتر افراد نيب يزه و جلب همکاريانگ
 يها داشتادين منظور معموال يا يبرا. شد

 .دارند يشتريب يس اثربخشيدست نو

د به طور يکن يسع :ھیت روحیجلسات تقو
ه افراد يت روحيتقو يرا برا يمنظم جلسات

 يژه در مواقعين کار به ويانجام ا. ديل دهيتشک
که کار با فشار و ضرب االجل همراه است، 

 ين جلسات باعث دلگرميا. ضرورت دارد
 .شود يا مه خاطر آن يکارمندان و آسودگ

مثل گرفتن  یياستثنا يھا درخواست اب
ک کار مهم يانجام  يبرا ياضطرار يمرخص

ر يمد يبه جا يطين شرايدر چن. ديموافقت کن
 .ديکن يفا ميک دوست را ايبودن نقش 



در  يتیریس مدیخ يپتوھا
 سازمان

زه، يهستند كه انگ يموارد سيخ يتوهاپ
ت، استعداد و يت، خالقيه، رضايروح

ن يا. كنند يكاركنان را سركوب م ييشكوفا
آتش  يله هاس همچنان كه شعيخ يپتوها

ه كاركنان يزه و روحينشانند انگ يرا فرو م
 يها سازمان يدر همه جا. برند ين ميرا از ب

 يران در حال پهن كردن پتوهايناموفق مد
ران سازمان يكه مديس هستند در حاليخ
 يآور جمع يموفق همواره در پ يها

از  يست برخيل. س هستنديخ يپتوها
 :ر استيس به شرح زيخ يپتوها

 .وقت ندارم يريادگي يبرا -١

زمان آن  ياست، ول يده خوبيا - -٢
 .ستيمناسب ن

 .بودجه آن را ندارم  -٣

ار يبا عمل تفاوت بس يتئور -٤
 .دارد

انجام دادن  يبرا يگريكار د -٥
 .ديندار

سازگار  يكنم با خط مش يفكر م -٦
 .ستين

ست، يما ن يتيدر حوزه فعال -٧
 .آن را انجام دهد يگريد كس ديبگذار

 يناراضا از كار خودت يآ  -٨
 ؟يهست

ك حس يست ين بهبود نيا  -٩
 .است يعموم

. دانم ين كار را ميجه ايمن نت  -١٠
 .دين كار را انجام ندهياگر ا يحت

آن  يح برايجواب قابل توض -١١
 .ندارم

 ؟يفكر كن يده بھتریبھ ا يتوانينم -١٢
 

 )ایس كریم(داستان بستني
به  يشه که فردينجا شروع ميداستان از ا

خ فروش يم يکر ملقب به کريم باستانينام 
 در بازار آن زمان  ياز شهر ر يپسر جوان

 يخ فروشيبساط ) امروز يابان جمهوريخ(
م يکر يان غالبا دائمياز مشتر يکي. داشت 

 يکارمندان سفارت انگلستان در همان حوال
م ين مواجهه هر روزه کارمندان با کريا. بودند 

کارمندان . د آورد ين آنها پديمانه را بيرابطه صم
ا ي يخيم يبلد نبود نام کر يسيم که انگليکر يبرا

. دند يم را برگزيس کريهمان به گفته خودشان آ
م يت کريدوران مشروط يهايريدر اواسط درگ

خ در ياقدام به پخش  يشتر مشتريجلب ب يبرا
ن دوران و يو در هم. د يبهشت مبادرت ورز

بار با مخلوط کردن شير و يخ و ن ياول يبرا
زرده تخمه مرغ و گالب و شيره مالير اولين 

که مورد استقبال  را ساخت بستني تاريخ بشريت
اهالي بازار و همسر سفير انگليس قرار گرفت 
مغازه اي در همان حوالي توسط سفير انگليس 
به کريم اهدا شد که بر سر در آن به زبان 

 bastani) باستاني ( انگليسي اسم فاميل کريم 
 يبستن نوشته شده بود که ايراني ها به اشتباه

ر يتاح فروشگاه سفدر زمان افت. خواندند  يم
اسم  we name it after you :س با گفتن يانگل

 ميس کريآم يمحصول را به احترام کر
کارمندان  يکيم با يسالها بعد کر.  گذارد

نز ين رابيزابت بسکيس به نام اليسفارت انگل
کا يازدواج کرده و به انگستان و بعد از آن به امر

 .کند يمهاجرت م
اشتباه = پاداش یكسان در سازمان 

 بزرگ

 
ش يد، مثال افزايکنيق ميکسان تشويهمه را  يقتو

گذاشتن  يا حتيو  يق همگانيکسان، تشويحقوق 
همه، ممکن است اول منصفانه  يکسان برايوقت 

ک ير يمد.ستياصال منصفانه ن يد ، وليبه نظر آ
م گرفت با يا تصميفرنيبزرگ در کال يکارخانه 
 يك رمندانشكا  سمس به تمامي، شب کر يمهربان

ش خوب به نظر ين جايتا ا. ه بدهديبوقلمون هد
از کارمند ها  يبعض: ن جاستيمشکل ا. رسد يم

ون آنها از بوقلمون متوجه شدند که بوقلم
کار اعتراض به . همکارانشان کوچک تر است

ر ين کارمند ها فکر کردند که مديا. ديت کشيريمد
خواسته با دادن بوقلمون کوچک تر آن ها را 

 .ه کنديتنب

سال بعد . البته نميشد به اين سوء تفاهم ادامه داد
به فروشنده ي بوقلمون دستور دادند که تمام 

 متاسفانه. د هم وزن باشندبوقلمون ها باي
فروشنده اعالم کرد خداوند بر خالف شايعات ، 

هم وزن و هم قيافه خلق   تمام بوقلمون ها را
مدير که با معضلي رو به رو شده بود، . نميکند

به همراه هر بوقلمون نامه اي به کارمندها داد 
وزن بوقلمون شما ربطي به کارايي شما « :که

اعتراض ادامه يافت و ».در سال گذشته ندارد
بعضي کارمند ها گفتند که بايد . وضع بدتر شد

بين گوشت بوقلمون و چيز ديگر حق انتخاب 
باشند، ديگران يک سبد ميوه ميخواستند و  داشته

با گذشت سال ها ، مدير . همين طور تا آخر
ناچار شد يک مسئول رسيدگي به امور بوقلمون 

مه ي اهداي و سرانجام اصال برنا! استخدام کند
بوقلمون را متوقف کند، چرا که پي بردند بعضي 
از کارمندها بوقلمون ها را از جعبه بيرون مي 
آورند و دور مي اندازند و جعبه را پر از وسايل 
متعلق به شرکت مي کنند و يواشکي به خانه 

 .ميبرند

آيا شرکت به هدف پاداش مساوي براي همه 
بوقلمون هزينه  برنامه ي اهداي. رسيد؟ البته نه

ي هنگفتي داشت، اما نه تنها کارايي و اخالق 
حرفه اي کارمندها را تقويت نکرد، مشکالت 

 .زيادي هم براي مديريت به وجود آورد

ھیچ چیز غیر منصفانھ 
با  برابرتر از برخورد 

 .نیست نابرابر کارمندان
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