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ًیزٍی کار را تشَیك کٌیذ کِ خَد را ّواًٌذ یک گزٍُ کاهال هٌسجن ٍ بزجستِ در ًظز بگیزًذ.
تا آًجا کِ هوکي است کارکٌاى را در اًجام ٍظایف ٍیژُ ٍ دارای اّذاف هشخض هشارکت دّیذ.
طزاحتا تاکیذ کٌیذ کِ ایذُ ّای ًَ الشاها رد ًوی شًَذ.
در تواهی جلسات هشاکت خالق را بِ یکی اس اجشای هْن تبذیل کٌیذ
ّویشِ تاکیذ کٌیذ کِ فزطت ّا پس اس ارسیابی ریسک ّا بذست هی آیٌذ.
تاکیذ کٌیذ عذم لبَل ریسک هعوَال بِ دلیل کوبَد اعتواد بِ ًفس است.
بِ خاطز داشتِ باشیذ کِ شوا با رفتار سزٍ کار داریذ ًِ با شخظیت.
سهاًی کِ هشکلی بِ ٍجَد هی آیذ بِ دلت آى را هَرد تَجِ ٍ تحلیل لزار دّیذ.
بزای رفع عظباًیت خَد اس یکی اس ّوکاراى کوک بگیزیذ.
کارگزاى را بِ تحسیي هْارت ّای هذیزییتیشاى بِ عٌَاى یک هذیز تشَیك کٌیذ.
ٍجِْ اشخاص ٍ اتحادیِ ّا را بذ جلَ ًذّیذ ٍ با آًْا بزاساس شایستگی ٍ بِ دٍر اس احساسات شخظی حَد
بزخَرد کٌیذ.
ّزگش در بزابز خَاستِ ّای غیز هٌطمی تسلین ًشَیذ ٍلی در عیي حال بِ دًبال هظالحِ باشیذ.
کارکٌاى را تشَیك کٌیذ هشکالت ٍ شکایاتشاى را با شوا در هیاى بگذارًذ.
بِ اًذاسُ کافی بزای کارهٌذاًی کِ هشکالت خَد را با شکا هطزح هی کٌٌذ ٍلت بگذاریذ.
هاًٌذ یک دٍست بِ هشکالت شخظی کارکٌاى رسیذگی کٌیذ ًِ بِ عٌَاى رئیس.
در هشاجزت کارکٌاى جاًب ّیچ یک اس آًْا را ًگیزیذ ٍ ی طزفی خَد را بِ ٍضَح ًشاى دّیذ.
هماٍهت کارکٌاى در بزابز تغییز را ّوَارُ بِ چشن یک هشکل لابل حل ًگاُ کٌیذ.
اس ایذُ ّای خالق کارکٌاى بزای ایجاد تغییز استمبال کٌیذ  .ایي کار باعث ایجاد اًگیشُ هی شَد.
اس تغییزات سٌجیذُ ٍ هستوز بزای ایجاد اًگیشُ در کارکٌاى ٍ جلَگیزی اس یکٌَاختی استفادُ کٌیذ.
بِ کارکٌاى تَضیح دّیذ کِ چطَر شخظا اس تغییزات هَرد ًظز بْزُ هٌذ خَاٌّذ شذ.
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