ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
التحف"! واحد من أهم املوضوعات ال تم ا ادارة املوارد البشرية .ولذلك تدرس ادارة املوارد البشرية
باستمرار الطرق الحديثة -ي تحف"! املوظف"ن .وتسDى للتعرف ع@ى خ>=ات الشركات الاخرى -ي تصميم وادارة
برامج التحف"! وما النتائج ال ترتبت علGا.
وهذا الاصدار يقدم لك بعض ٔالاسرار حول نجاح عملية التحف"! بالشركات هذﻩ الاسرار Qي خالصة تجارب
وتطبيقات عملية بالشركات.
هذا الاصدار من ترجمة قسم ال_=جمة باملنتدى العربي الدارة املوارد البشرية
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أسرار نجاح برامج تحف"! املوظف"ن
إليكم بعض النقاط املفيدة ال eمن شأbا جعل موظفيك يشعرون بالحماسة و ٕالانتاجية و ٕالاستعداد إiى أن
يبذلوا كل ما -ى وسعهم :
]< <<V<íŠ‰ö¹]<îße
من املهم بناء أساس قوى ملوظفيك و هنا سوف يشعرون بقيمpم للشركة و أخ>=هم عن تاريخ العمل و عن
رؤيتك للمستقبل  ،ثم إسألهم عن توقعام و أهدافهم املهنية وعن الكيفية ال eسوف تساعدهم ع@ى
الشعور بأbم جزء من فريق العمل  ،وعندما يكون هناك موظف جديد تأكد من حصوله ع@ى القدر الكا-ى
من ال_=حيب و التوجيه .
ضع قائمة من ثالث إiى خمسة أشياء قد تحفز املوظف"ن لديك  .إقرأ قائمة إختيار املحفزات املحتملة و ضع
قائمة بنفسك لكل املوظف"ن ثم اترك موظفيك يمألون القائمة بأنفسهم بعد ذلك قم بمقارنة إجابتك مع
أجوبة ٔالاخرين وتعرف ع@ى الفرق ب"ن إنطباعاتك وب"ن ما وجدوﻩ مهم بالنسبة لهم  .ثم إجتمع مع كل موظف
ملناقشته بشأن أهم العوامل ال eقد يجدها محفزة له  ،و-ى الاية إنفرد بنفسك لتدوين كيفية تعديل
ٔالاساليب مع كل موظف بما يضمن تحقيق عوامل التحف"! الخاصة بكل موظف ) .ملحوظة  :ربما يبدو هذا
تدريب مرن وحساس و شعورى بالنسبة لك " إذا كان ٔالامر كذلك تحدث إiى زميل لك أو إiى رئيسك -ى العمل
 .أك= ما هو هام -ى ٕالادارة يعتمد بشدة ع@ى هذة التدريبات  .تعلم كيف تكون أك= شعورا ″بالراحة وسط
املوظف"ن و تذكر أن كل ما تقوم به هو ملعرفة ٔالاشياء الهامة بالنسبة لهم.
÷<< <Vl]‚è‚ãjÖ]<Ý‚~jŠi
ألbا تجعل الناس ضدك  ،لكن ما يجعل الناس متفهم"ن هو إدراكهم بالعواقب -ى حالة عدم الحصول ع@ى
النتائج املرجوة و هذا ما يكون له أك>= ٔالاثر -ى عملية التحف"!  .فإذا لم يتم التعاون بينكم هل ستحصل ع@ى
ما تريد؟!
< <V<íée^«c<ØÛÂ<íòée<Ð×}c
يشعر فGا الجميع بأهميpم و قيمpم  ،ال تقوم بعمل أى مجامالت و اترك مكتبك مفتوحا ″للجميع ليعلموا
أن بإمكاbم التواصل معك بإستمرار لطرح أسئلة أو التعب"= عن مخاوفهم  .و أعلم أن محل العمل السعيد هو
نفسه محل العمل املنتج.
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•< <Vxév’Ö]<Ðè†ŞÖ]<î×Â<Œ^ßÖ]<Ä
غالبية املوظف"ن يبحثون عن فرص التقدم داخل شركpم  .اعمل مع كل مم لتطوير خطة نمو حيام
املهنية وال eتضع -ى ٕالاعتبار كل من املهارات الشخصية و ٔالاهداف  .إذا أصبح ٔالاشخاص متحمس"ن
للمستقبل القريب فسوف يرتبطوا أك= بوضعهم الحاiى .
]< <Vå‚u<î×Â<Ì¾çÚ<ØÒ<ÄÚ<l^Â^Ûjqc<‚ÏÂ
و اعلم أن املوظف يتحمس أك= كلما شعر برعايتك و إهتمامك بتساؤالته  .حاول أن تعرف موظفيك ،
وعائالم  ،وما يحبونه من طعام  ،وأسماء أطفالهم  ،إلخ  ..هذا يعد نوعا″من السيطرة ع@ى الوضع  .و لن
يتث eلك معرفة كل من موظفيك إذا لم تخصص وقت مع"ن للبقاء معهم.
< <Vð]ù]<ì…]c<ô^fÚ<àÚ<îÞù]<‚£]<ÐéfŞi
إدارة ٔالاداء الجيد يرتبط بأهداف معينة  ،و بإجراءات لتحديد هل سيتم تحقيق هذة ٔالاهداف أم ال ؟ ،
ال_=ك"! و ٕالانطباع عن ٕالاجراءات املتبعة تجاﻩ ٔالاهداف  ،وٕالاجراءات الصحيحة ال eتتم دف تفادى
ٔالاخطاء والعودة إiى ٔالاهداف عندما يكون ٔالامر ضرورى  .إدارة ٔالاداء يمكن أن يركز ع@ى املؤسسات و
املجموعات و العمليات داخل املؤسسة و املوظف"ن .
•< <V<íéÒƒ<ğ^Ê]‚â_<Ä
بحيث تكون تلك ٔالاهداف  :محددة  ،و قابلة للقياس  ،مقبولة  ،واقعية  ،قياسية  ،مناسبة لإلمكانيات
العامة  ،و مجزية بالنسبة ملن يقومون بالعمل علGا.
]< <V<l÷^’iý
حافظ ع@ى قنوات ٕالاتصال مفتوحة و كن ع@ى دراية باملشكالت املحتمل حدو¤ا وال eمن املمكن أن تعالجها
قبل أن تتفاقم.
]¶< <V<˜èçËjÖ]<îÊ<íèçÏÖ]<l]…^ã¹]<Ä
التفويض يتضمن نقل ¨§¦ من املسؤولية والسلطة إiى طرف أخر من املوظف"ن وبذلك يتحمل املوظف أعباء
مهام محددة  .ومع ذلك و مع تكليفك لهم باملهام عليك أن ت_=ك لهم حرية إختيار كيفية تنفيذها  .مهارات

:5

التفويض توفر للمدراء واملشرف"ن الكث"= من الوقت  .و Qى تسمح للموظف"ن بلعب دور هام -ى وظائفهم و هذا
يع eأداء و همة أك>= -ى وظائفهم .
< <V<l]…^ã¹]<ÄÚ<Ý^ã¹]<Ðe^Şi
يمكنك تحس"ن عملية تحف"! املوظف"ن عن طريق تعزيز ثقة املوظف -ى نفسه  .و اعمل ع@ى تكليف املوظف
باملهام ال eيشعر فGا باملتعة أو تلك ال eيجيدها  .املوظف الذى يملك الثقة و ينجح -ى إنجاز مشروع سوف
يكون لديه نفس الثقة عند القيام ب«§¦ أو مشروع أخر و ذا تتجدد الطاقة لديه و يكون متحمسا″
بإستمرار.
< <V<íéËé¾çÖ]<ì^év×Ö<äéqçjÖ]<Êçi
مساعدة املوظف"ن -ى الوصول إiى املرحلة التالية بمهنية و عن طريق التوجيه الدائم و إستقدام مح_=ف"ن
لتقديم ٕالاستشارة لفرد فرد  .مما قد يساعد ٔالاشخاص ع@ى تعلم كيفية التغلب ع@ى العقبات الشخصية
واملهنية خالل مسار حيام املهنية  .اسمح للموظف"ن بحضور ورش العمل و الندوات املتعلقة بالصناعة و
هنا سوف يشعر املوظفون بأنك تستثمر فGم و هذا سوف يتم ترجمته إiى تحس"ن ٔالاداء -ى الوظيفة .
]< <<V<íféŞÖ]<í×Ú^Ã¹
اكسب الناس -ى صفك و سوف ترى أbم يريدون مساعدتك و إذا bرم فسوف يفعلوا كل ما يرونه
مناسبا ″إلغضابك .
…< <<V<Ðè†ËÖ]<|æ
إجعل بيئة العمل تتمتع بروح الصداقة  .الناس يعملون بجد و بشكل أك= فاعلية عندما يشعرون بأbم جزء
من فريق – ألbم ال يريدون أن يخيب ظن ٔالاخرين فGم .
]< <Vð^ßfÖ]<‚ÏßÖ
غالبا ″ال يDى الناس ال«§¦ الخطأ الذى يفعلونه دعهم يعرفون أخطا°م  .غالبية الناس تحب أن تتحسن و
تحب أن تبذل مجهود بالطريقة الصحيحة.
< <
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< <<V<l^Ûâ^Š¹]<†è‚Ïi
يمكنك أن تحدث فرقا- ″ى الروح املعنوية لدى املوظف"ن و ببساطة عن طريق أخذ بعض الوقت -ى تقدير
مساهمات كل موظف ع@ى حدا و -ى العرفان بإنجازام مهما كانت سواء كان ٕالانجاز كب"= أو صغ"=  ،فال تدخر
جهدا- ″ى تكريم املوظف"ن .
_}†<< <<V<ØÛÃÖ]<‡^¨ý<‚ÂçÚ
غالبية الناس يكونون أك= إنتاجية مباشرة قبل املوعد الائى إلنجاز العمل و كذلك يعكفون ع@ى العمل قبل
أن يلوح املوعد الائى -ى ٔالافق  .إستخدم هذة الطريقة ح eتحرز تقدم و عليك أن تع"ن تاريخ bائى حe
تحصل ع@ى النتيجة.
]< <V<sñ^jßÖ]<î×Â<Ùç’£]<‚Ãe<ì`Ê^Ó¹
هذا يساعد ع@ى دعم الفكرة و يؤكد ع@ى مدى إعجابك باألداء الحاiى للموظف"ن  .كلما كان الوقت أقل ب"ن
إنجاز املوظف و تكريمه ع@ى عمله كلما اتضح لدى املوظف مدى إرتياحك عن أداؤﻩ ذا الشكل .
]< <<V<ÄérjÖ
عليك أن تقوم بتشجيع املوظف"ن لديك إما عن طريق ¨§¦ بسيط مثل شهادة التقدير أو عن طريق أشياء
عينية مثل نقاط املكافأة ال eتعتمد ع@ى ٔالاداء أو عن طريق زيادة الراتب .أطلق مسابقة ) موظف الشهر( .
مثل هذا التقدير سوف يلعب دورا ″كب"=ا- ″ى تحف"! املوظف"ن .
< <V<lbÊ^Ó¹]<½^ÏÞ<Ý^¿Þ
ينب¶ى وأن تبدأ أوال ″بتعريف ثقافة الشركة و رؤى العمل و أن تعلن عن مدى حاجتك لألفراد العامل"ن ،هذا
إذا أردت أن تكا-ئ املوظف"ن لديك وأن تلهمهم من خالل برنامج تحف"! املوظف"ن  .هذة املعلومات سوف
تساعدك ع@ى" التفك"= خارج الصندوق " و سوف تساعدك ع@ى وضع أفضل برنامج يتناسب مع شركتك .
< <V<î‰^‰_<†Ú_<çâ<°Ë¾ç¹]<ˆéË
القيام بتحف"!املوظف"ن ع@ى الوجه ٔالامثل أصبح يتساوى -ى ٔالاهمية مع قدر ترك"! الشركات ع@ى العائد من
ٕالاستثمار  .ما ب"ن التفك"= املستقب@ى للشركات و برامج النقاط ال_=اكمية يجب أن تحظى الشركة بإستحسان
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املوظف"ن من خالل جمعها ما ب"ن املرونة و السيطرة  .تضمن الشركات مدى مالئمة برنامج املكافآت
للموظف"ن لد»ا من خالل عملية التحف"! املستمرة املتعددة الخيارات.
اعلم أن برنامجك لتحف"! املوظف"ن يصبح -ى سبيله إiى النجاح عندما تكون خيارات املكافأة ذات مع eو
مستحبة  .حينما يpيأ املوظفون للحصول ع@ى مكافأة يصبحون ع@ى إستعداد تام ملواجهة كافة التحديات -ى
عملهم و سوف يتخطى املوظفون جميع العقبات ال eتعوق تحقيق أهدافهم ألن فكرة حصولهم ع@ى مكافأة
تظل ناصعة -ى أذهاbم .
< <V<ä×ÛÃe<Ì¾ç¹]<½^fi…c
هناك عامل هام أيضا ″وهو إرتباط املوظف بعمله  .كلما كان لدى املوظف حافز -ى عمله كلما تمكنت من أن
تتلمس بنفسك إرتفاع درجة إرتباط املوظف بمهام عمله و رئيسه .
ٕالارتباط هوعامل مهم يجب أن يتم وضعه -ى ٕالاعتبار عند تحف"! املوظف"ن ألنه يؤدى إiى تحس"ن ٔالاداء -ى
العمل و إiى بقاء املوظف"ن -ى محل عملهم  .زيادة ٕالارتباط بالعمل يعمل كذلك ع@ى تحس"ن خدمة املوظف"ن
للعمالء .
لذلك نجد أن دعم برنامج التحف"! ملسألة ٕالارتباط بالعمل يعطى دفعة نحو أداء أفضل و توظيف أطول ،
كما ويؤدى ذلك إiى زيادة إنتماء ورضا العميل  .كل من هذة املزايا سوف تنعكس ع@ى عائدك من ٕالاستثمار و
سوف تجد أن برنامج تحف"! املوظف"ن ما هو إال إستثمار جيد.
< <V<D<°éq…^¤]<æ_<°é×}]‚Ö]<E<ÜãñøÛÂ<àÚ<áçÃÛŠè<ÔéË¾çÚ<Å
و اترك العمالء يع>=وا عن العائد من جهود املوظف"ن  .ع@ى سبيل املثال  ،إذا كان املوظف يعمل ح eيحافظ
ع@ى تشغيل أنظمة أجهزة الحاسب ٓالاiى من أجل املوظف"ن ٔالاخرين ) العمالء الداخلي"ن ( -ى املؤسسة  ،وهنا
يجب ع@ى املوظف"ن ٔالاخرين التعب"= عن إمتناbم لهذا املوظف  .وأيضا ″ينب¶ى أن يعرب العمالء الخارجي"ن
عن إمتناbم للموظف إذا قام بتقديم منتج أو خدمة لهم.
]< <V<çÂçÖ^e<ð^ÊçÖ
إعطاء املوظف"ن كل ما وعدت بتقديمه بحيث عليك أن تفى بوعدك إذا قلت مثال ″أن موظف ما سوف
يحصل ع@ى نقاط مكافأة إذا ما أتم عمل ما أو إذا ما زادت إنتاجيته  .أى فشل أو تراجع عن الوفاء بما
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وعدت به سوف يؤدى بالضرورة إiى فقدان الثقة فيك ؤالامر ال يتوقف عند هذا الشخص فحسب  ،بل
أيضا ″عند جميع املوظف"ن الذين يعرفون بالقصة .
]< <V<äéÖc<Ø‘çjÖ]<<^²<Ù^Ëjuý
هذة الخطوة الحيوية غالبا ″ما يتم نسياbا  ،حيث يركز عادة املدراء الجدد واملشرف"ن ع@ى إيجاد الحل
للمشاكل وكفى  ،بينما يقوم املدراء من ذوى الخ>=ة بفهم الحل و ٕالاع_=اف به بل وأيضإ ″الاحتفال به  .حيث
يعت>= ٕالاحتفال بحل املشكلة أمر هام تماما ″مثل إيجاد الحل نفسه .بدون التقدير املستمر والعرفان يصاب
املوظف بحالة من ٕالاحباط  ،و ٕالارتياب والشك -ى املؤسسة.
÷<< <V<|†¹]<îŠßi
من ح"ن إiى أخر عليك أن تن¾ى العمل جانبا ″و أن تضفى ¨§¦ من املرح ع@ى بيئة العمل  .ادعو املوظف"ن إiى
تناول الغذاء أو اذهب معهم ملشاهدة فيلم  .فا¿ئ العامل"ن لديك بإعطا°م يوم إجازة أو بإغالق املكتب
مبكرا ″ذات يوم.
صارح نفسك ) أو أى شخص أخر تجدﻩ مناسبا ( ″إذا كنت ال تحب موظف ما و تذكر أن املدراء واملشرف"ن ما
هم إال بشر و أنه من الطبيDى أال يعجبك أحد ما ٔالامر يشبه تماما ″عدم محبتك ألحد أقاربك و هنا -ى هذة
الحالة عليك أن تصارح نفسك أوال بأنك ال تستلطف هذا الشخص  ،بعد ذلك ينب¶ى أن تخ>= شخص أخر
تثق فيه عن عدم قبولك لهذا املوظف مثل ينب¶ى أن تخ>= زميل لك أو رئيسك أو ح eزوجتك إلخ حe
تتعرف ع@ى السبيل ٔالامثل للتكيف مع هذا املوظف من أجل إنشاء عالقة عمل متوازنة معه  .التحدث عن
ٔالامر مع شخص أخر و طلب رأيه يساعد كث"=ا . ″و كما ذكر سالفا إذا ما ركزت فقط ع@ى أداء املوظف دون
أى إعتبارات أخرى فسوف تستطيع أن تحافظ ع@ى العالقة بينكم متوازنة.
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إرشادات للتعامل -ى مواقف معينة
]< <<íéÚ^¿ßÖ]<løÓ¹]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ
 ال تحمل ¨§¦ أك= مما يحتمل خذ كل ٔالامور دوء و أعلم أن إبراز خيبة الامل يكون له أثر أك>= من
غضبك .
 اعط أمثلة محددة عن ضعف ٔالاداء و عن السلوك الغ"=مقبول وتذكر أن ٕالانطباعات العامة ليست
جيدة بما يكفى .
 ال تلقى بإامات ع@ى ٔالاخرين دون دليل.
 اعلم التحذيرات الشفهية واملكتوبة -ى سياسة الشركة .
 حاول أن تكتشف ٔالاسباب خلف عدم الرضا عن أداء أو سلوك الفرد فهناك دوما ″أسباب.
 الحزم مع املخطئ"ن يصب -ى مصلحة فريق العمل والتعامل بpاون مع املخطئ"ن قد يشجع أخرين
ع@ى إرتكاب أخطاء.
]< <ð]÷]<ÌÃ•<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ
 ضمان إدراك املوظف وشعورﻩ بأن هناك حالة من عدم الرضا عن أدائه.
 تأكد من أن معيار قياس ٔالاداء هو معيار واقDى.
 ع>= مباشرة للشخص عن عدم رضاك عن ٔالاداء .
 اسأل عن أسباب ضعف ٔالاداء .
 حدد هل الضعف -ى ٔالاداء نتيجة لضعف الجهد أم بسبب ٕالافتقار إiى الحافز و التدريب أو ربما
يكون السبب توليفة من الثالث نقاط .
 عليك أن تذكر املوظف بحقوقة ال eتتعلق بإحضار شاهد معه إذا قررت أن توجه إليه تحذير
رسم eللفت نظرﻩ.
 اتفق مع املوظف ع@ى خطة تمكن املوظف من الوصول إiى أداء مرتفع حسب املعيار و هذا سوف
يتطلب منك بعض املساعدة و هنا عليك أن تضع موعد bائى إلدراك هذا التطور -ى ٔالاداء مع
الحصول ع@ى إل_!ام من جهة املوظف.
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 ح eولو ظل الحال ع@ى ما هو عليه بعد املساعدة والتدريب اعقد مع املوظف إجتماع أخر لتوضيح
ٕالاجراءات ال eسوف يتم أخذها .
 إذا وضعت شخص -ى وظيفة وهو ال يستطيع أدا°ا فال تلومه ع@ى ذلك.
 ال تختلق له مهام غ"= ضرورية ح eتتجنب تسريحه من العمل.
]< <<l^Û×¿jÖ]<ÄÚ<ØÚ^ÃjÖ
 ابق ع@ى تواصل مع فريق عملك و بذلك تتمكن من معرفة ما قد يطرأ من مشاكل قبل أن تكون
مشاكل خط"=ﻩ .
 تذكر أن البعض لن يريد القدوم إليك لذا عليك أن تبادر أنت بالذهاب إلGم.
 تأكد من إملام فريقك بجميع ٔالامور و اعلم أن هناك العديد من الشكاوى ال eتقع نتيجة سوء
الفهم أو ٕالافتقار إiى املعرفة
 عندما تعقد لقاءات منفردة مع ٔالاشخاص من أصحاب الشكوى عليك أن تفهم املوقف بالكامل
من كل شخص ع@ى حدا دون أن تقاطعه و بذلك تحصل ع@ى املعلومات ال eقد دأ من سخونة
املوقف .
 احذر التعرض لإلب_!از خاصة -ى ٔالامور ال eتتعلق برفع املزايا أو الراتب و ال ترضخ إiى الpديدات الe
تلمح إiى ترك العمل.
 يمكنك كتابة مالحظات و ملخص عن الشخص املتظلم لضمان فهمك للموقف ) ربما هذا يعطى
فرصة لألطراف املتخاصمة -ى التفك"= قبل الوصول بتظلمهم إiى مستوى أع@ى ( .
 ينب¶ى أن تتحقق من الوقائع عن طريق طرف ثالث .
 ال تندفع عند إتخاذ القرار.
]< <V<l]…^j‰ý
  %95من نجاح ٕالاستشارة قائم ع@ى ٕالاستماع – مشاركة املشكلة .
 تحدث عما يخص العمل  :ع@ى سبيل املثال  :التأخ"=  ،عدم تطبيق معاي"= العمل إلخ .
 استخدم أسئلة منعكسة مثل  :ما Qى خياراتك ؟ استمع و تعاطف معهم و إذا لزم ٔالامر وجههم إiى
مختص .
 اح_=م خصوصيات ٔالافراد و ال تتحدث إال بإذbم .
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 إذا قررت تعديل معاي"= العمل بشكل مؤقت عليك أن تبلغ ٔالاخرين ) انت ال تحتاج إiى ذكر ٔالاسباب
من ٔالاصل (.
 سوف تحتاج أحيانا ″إiى أخذ الخطوة ٔالاوiى  -حاول أن تتمسك بالبساطة إذا أردت مناقشة
املشاكل الشخصية الحساسة مثل مشكلة رائحة الجسم و ال تف_=ض أbا مشكلة تتعلق بالنظافة
الشخصية فقد ترجع هذة املشكلة إiى مشاكل صحية.
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