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تا حد اهکاى اس کارکٌاى تیطتزی تزای تدٍیي تزًاهِ ّای تغییز استفادُ کٌید.
ارسیاتی عولکزد را تا توزکش تزکارّای هَفمیت آهیش ٍ هثثت کارکٌاى آغاس کٌید.
اگز کارکٌاى تا ضکست رٍتِ رٍ ضدًد اس آًْا تپزسید کِ چِ کاری هی تَاًید تزایطاى اًجام دّید.
کارکٌاى را تطَیك کٌید کِ تزای عولکزد خَد اّداف کوی عالی تعییي کٌٌد.
فمظ تِ عٌَاى آخزیي راُ چارُ کارکٌاى را اخزاج کٌید ٍ ّزگش کسی را تزای عثزت دیگزاى اخزاج ًکٌید.
افزاد را تزاساس ضایستگی ارتماء دّید.
لثل اس رّا کزدى ارهٌداى یا تزًاهِ ّا  ،خَب فکز کٌید چزا کِ راُ تزگطت ٍجَد ًدارد
تِ جای اداهِ دادى کار تا اهیدّای ٍاّی ،سعی کٌید جلَی ضزر ٍ سیاى را تگیزید.
عولکزد ضعیف کارکٌاى هعوَال تی دلیل ًیست
حمَق پایِ را کوتز اس تاالتزیي ًزخ ّا ًگِ دارید ٍ در عَض تا کوک ÷اداش ٍ اضافِ پزداخت  ،درآهد
کارکٌاى را تِ تاالتزیي حد هوکي تزساًید.
ّویطِ کارکٌاى را در تاسًگزی جداٍل پزداخت هطارکت دّید.
تِ کارکٌاى تفْین کٌید کِ اضافِ پزداخت فمظ در لثال هَفمیت ّای ٍیژُ اًجام هی ضَد.
اجاسُ دّید تصوین گیزی در هَرد ًحَُ تمسین پاداش ّای پزداختی تَسظ خَد اعضای گزٍُ اًجام ضَد.
تزای پاداش دادى تِ افزادی کِ در کسة ٍ کار هَفمیت ّای گزٍّی ًمص داضتِ اًد اس عزح ّای فزٍش
سْام استفادُ کٌید.
کارکٌاى را تا ّدایای غیز هٌتظزُ ّیجاى سدُ کٌید.
تِ خاعز داضتِ تاضید ّز گًَِ هطَق هی تَاًد عالهت تسیار هثثتی را ارسال کٌد.
در هَرد اهکاًات رفاّی تا آًجا کِ هوکي است دست ٍ دل تاس تاضید.
آى دستِ اس ًوادّای همام کِ هَجة تفزلِ ٍ ایجاد جَ " هي ٍ تَیی" هی ضَد را کٌار تگذارید.
کارکٌاى را تطَیك کٌید تا یکدیگز ّواًٌد ضزیک کار کٌٌد.
تِ ّوِ کارکٌاى خَد تْا تدّید .آًْا ّن اًداسُ هطتزیاى الیك احزام ٍ رفتار خَب ضوا ّتٌد.
تزتیثی دّید کِ کارکٌاى کلیِ اعالعات هزتَط تِ ٍالعیت ّای هْن کاری را تداًٌد.
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