
 چرا یک رویکرد همه جانبه برای توسعه کارکنان موثر نیست ؟

کمک  شانیاحرفه شرفتیدر پ هاآنو به  دیخود فکر کن میت یدر مورد شغل اعضا دیکه با دیدانیم ریعنوان مدبه

خود  یگریو مرب تیو حما دیبرو شیشرکت پ یشنهادیکه فراتر از منابع استاندارد پ دیکنیجرأت م ایاما آ؛ دیکن

 د؟یارائه ده یصورت اختصاصرا به هر کارمند به

و رشد  پیشرفت یهافرصت» برای هاآن ٪01 باًینشان داد که تقر 6102گالوپ از نسل هزاره در سال  ینظرسنج

در مورد  یدیروز گذشته، موارد جد 01 یط»که  کردندمی احساس ٪01ارزش قائل بودند اما کمتر از  «یشغل

ر تکارمندان جوان اتیدر تجرب ینقش مهم رانیمشخص شد که مد یدر همان نظرسنج «اند.شغل خود فرا گرفته

 هستند. «یشغل اقینمرات اشت انسواری ٪01حداقل »باعث  دارند و

 شرفتیپ و یریادگیدر مورد  کههنگامی ویژهبهدارند،  یادیز تیتنها اهمنه هاسیکه رئ دهدیمن نشان م قاتیتحق

ه من ک ییاستثنا یهاسی. رئپرسنل خود دارندبر  ایالعادهفوقمثبت  ریتأث هاآناز  ی، بلکه برخشودمیصحبت 

بلکه،  .کنندیمحول نم یخود را به منابع انسان میت یاعضا یبرا یشغل شرفتیپ یهاهبرنام جادیام، اکرده مطالعه

 یاهفرصت یریگیپ به دنبالصرفاً  هاآن. کنندیم یسازیخود را شخص یو آموزش تیحما ،یگریمرب یهاتالش

 تشرفپی ٔ  نحوه یجزئ یهاتفاوت نیهمچن هاآن. ستندین رد،یگیکارمندان قرار م در اختیارکه  یریادگیبزرگ 

د را خو میت جه،ی. درنتکنندیم میآن تنظ بر اساسو اقدامات خود را  کنندیدرک م زیماهانه افراد را ن ای یهفتگ

 .دارندینگه م زدهجانیمشتاق و ه

مالً کا ای آوردلهره رانیاز مد یاریبس یزمان خود، ممکن است برا ازیبا توجه به ن ق،یطر نیهر گزارش از ا تیریمد

. دیاست که تصور آن را بکن یزیتر از چکار ساده نیاند، امن متوجه شده انیکه مشتر طورهماناما ؛ باشد رممکنیغ

 اند از:مراحل مهم عبارت

)منظور نرم افزارهایی مثل گسترده صفحه افزارنرم کارمندان را در پیشرفتخود در مورد  اطالعات

 :دیرا ثبت کن ریهر کارمند، مجموعه اطالعات ز یبرا .دیکن دهیسازماناکسل هست ( 

 .یو لیاز پتانس تانیابیخود از کارمندتان و ارز یمشاهدات شخص •

 شما یتیریاز سبک مد یبازخورد و •

 یمطلوب و یکار یهاوهیش •

 شناخت رینظ یدرون هایپاداشو  یپاداش مال رینظ یرونیب یهامهم هر فرد ازجمله پاداش یهازهیانگ •

ایجاد  توانیدکه می ایشبکهازجمله ارتباطات  دیکنیمشاهده م یو یشغل شرفتیپ یکه برا ییهافرصت •

 پیشبردیو اهداف  های افزودهتیمسئول ،کنید



 کارمندان یو شغل شرفتپی ٔ  شدهفیتعراهداف  •

 دیبه کارمندان بده دیخواهیکه م یبازخورد •

 سهم شما باشد دیکه دوست دار یایزندگ ایدر مورد صنعت  شتریدانش ب •

 قهیدق 01در آخر هر هفته،  .دیمشورت کن هاآنو در مورد  روزرسانیبه یصورت هفتگرا به اطالعات نیا

 یلو مراح دیاکه داشته یتعامل خاص د،یاکه کشف کرده یدیبه اطالعات جد .دیخود فکر کن میت یاعضا در مورد

سخت  تانیبرا اتیسپردن جزئخاطربه گر. ادیتوجه کن دیاکرده یو ... ط یبانیآموزش، پشت ،یگریمرب یکه برا

 ادداشتیموقع افکار خود را به د،یخود اختصاص ده یگریمرب یهابه تالش ژهیو طوربهرا  یادداشتیاست، دفتر 

 .دیمشورت کن گرانیبا د هاآندر مورد  تان،یهاادداشتی یروزرسانبهو هنگام  دیکن

 یاعضا ایآ د؟یکنیمشاهده م ییهر کارمند، چه الگوها یبرا .دیانجام ده ترقیعم یتفحص ان،یسه ماه درم هر

 ه است؟چگونه بود شرفتشانیشما در جهت پ یهاو تالش یگریبه مرب هاآنواکنش  اند؟داشته یخوب شرفتیپ میت

 ممکن است نیهمچن د؟یده رییتغ دیبخواه ههست ک یزیچ ایآ د؟یاارائه کرده حیشناخت و ... صح ها،هیتوص ایآ

 کند؟ افراد عمل ریتر از ساافراد موفق یبرخ یهست که رو ییهاوهیش ای. آدیشو میت یاعضا نیب ییهامتوجه تفاوت

 رینظ یخارج یعوامل ایآ باشد؟ نیچننیچرا ممکن است ا رسند،یم به نظر یجنجال ایها راکد گزارش یبرخ اگر

 هستند؟ مؤثر یفرد نیبتعارض  ای یماریب

 ای یگریمرب مؤثرظاهر به یهاوهیش نیو همچن یفرد شرفتیدر مورد پ یوقت .دیصحبت کن میت یاعضا با

 نیا انجام یبرا .دیصحبت کن هاآنو با  دیکنار بکش یکبهیکرا  میت یاعضا د،یکرد دایشناخت پ شرفتیپ

. دینکن یمرس ازحدبیشرا  تانیوگوهاگفت ات دیو مراقب باش دیتان نباشماههسه یهالیمنتظر تحل لزوماً وگوهاگفت

 گریکدیکار خود در کنار  یاصل هایلفهٔ  مو عنوانبهتعامالت را  نیو ا دیزیمداوم با مردم درآم طوربهدر لحظه و 

 رفتشیپ یبرا نکهیدارد و ا یخاص چه شکل طوربه هاآن یبرا تیموفق دیدانیکه م دینشان ده هاآن. به دیقرار ده

 دارند. ازین دقیقاً یزیبه چ

 .بگیریدمشورت  خود اطالعات جمع آوری شدهاز عملکرد پرسنل،  یابیسال، هنگام نوشتن ارز هر

 سال تالش کی طی وکارکسب ٔ  و توسعه میت یعملکرد اعضا یاختالفات جزئ یادآوری یبرا رانیاز مد یاریبس

 د،ارشما قرار د یرو شیپ یافتهسازمانمرتب و  یابسته صورتبهکه  ی. با وجود تمام مشاهدات و احساساتکنندیم

 .دیسیبنو یدر زمان کمتر یشتربی ٔ  خردمندانه یهایابیارز دیتوانیم



هر  قیدق اریبس یریگیپ یخود برا میدر تقو یزمان خال چیممکن است همچنان اعتراض کنند که ه رانیمد یبرخ

 دیا خواهکار ر نیا حتماً د،یبا عملکرد باال بساز ییاستثنا یمیت دیخواهیم اگر است: نیکارمند ندارند. پاسخ من ا

 لینستا به پتا دیکمک کن هاآنو به  دیقرار ده ارشانیدر اختکارمندان را  شرفتیاسباب پ دیدار فهیکرد. شما وظ

 توانندیکه م رندیگیم زهیانگ یقدربه هاآن د،یریبگ یرا جد فهیوظ نیاز آن فراتر روند. اگر ا ایو  ابندیخود دست 

 یرشتیمهارت ب هاآنشما،  یها. با تالش سخت پرسنل و آموزشرندیبکار گ شرفتیتمام تالش خود را در جهت پ

. کنندیم کمک شتریب یو در جذب استعدادها مانندیدر شرکت شما م شتریدارند، ب یعملکرد بهتر کنند،یکسب م

 شانیشغل یبه آرزوها هاآن دنیکه در جهت رس ییهااگر از شرکت شما هم بروند، بازهم به خاطر کمک یحت

 از شما سپاسگزار خواهند بود. دیاکرده

. ممکن ویدشمی لیتبد مؤثرو  شدهنیتحس یسیبه رئ د،یخود استقبال کن یکارکنان سفارش شرفتیاز پ یوقت

 .دیشو زین ییاستثنا یسیاست رئ

 


