
 ارمندان طریق ک موفقیت در کسب و کار از کسب  
 Kath Lockettنویسنده: 

 انی پرن  یش رکت اازرس    ییو معاون اجرا  کیمکان یمهندس    یدکتر  یدانش وو-اش ر  طاش   یعل د یمترجم: س  
 کادوس شهیاند   یپا

ان را فعال و اا انگیزه،  یز اس   ت اما چ ور کارمندچن یک اس   تمداا کارمندا
ه حل را ISOاستاندارد های  مسئله دیگری است. ،موشد و خوشحال نگه دارید

 هایی ارای مدیریت نیروهایتان دارد.

امت آزمایی اس  ت. ش  زا از آزمون فرآیند اس  تمداا یک   که ودس  اس میش   حاغلب ا
کاندیداها مص  اح ه میگیرید و در نهایت اهتریف فرد را ارای ش  ول مورد نزر از شیس  ت 

، زم انیک ه اه ای منتم ب ار میگزینی د. خیلی از ک ارمن دان ا ا ویی ی ه ای ارجس   ت هک ان دی د
ده  رفته ش  ود و مورد اس  ت اده  رار احس  اس کنند اوانایی ها و مهاره هایش  ان نادی

از طریق   س   ازیاه خاطر هزیف، اوانزندد، انگیزه های خود را از دس   ت میدهند. ننگیر
 ا اه زند ی ار رداند.ستاره ای انگیزه ر فو آموزش میتواند اازیک هدایت شولی

محیط کار از خودش ان ، کارمندانی که س    ااییی از مش ارکت را در حقیقت ایف اس ت
یش  ان مش  ارکت می کنند. اامیف کننده هانش  ان می دهند، اغلب در موفقیت کارفرما

موفق   21س ازمان هایی که در  رن  زارش می دهد ،  eduCBA ،س روی  آموزش آنییف
 درص د ایش تر نس  ت اه دارایی هایش ان اهزیت 85نش ان  مندااره های کارهس تند، اه مه

در نزر  رفته میش وند " "دارایی نامش هوداه عنوان  مندانغلب کارو ارزش  ائل هس تند. ا
واژ ان ماشی از جزله کارخانواه، ماش یف س تند نزیر س ایر زیرا اراحتی  اال ش زارش نی

 ماند ارند عیت ش ولیش ان ایش تر . آنان هزان هایی هس تند که در موهآیه یا محص وی
م و خروجی س ازمان هایش ان مش ارکت کنند کرد اا در اه ود س یس تو فعاینه کار خواهند 

 در صورایکه مورد احتراا  رار اگیرند و حزایت شوند.

ش امل  دا  و در راا ه اا مدیریت کارمندان احت اروزرس انی اس ت ISOو اس تاندارد د
. ادیااند افزای ، وس عت و پرورش  واس ت که چگونه ارزش یک کارمند میتهای م یدی 
 مورد اازنگری مودد  رار رفته است. استاندارد هم ، الکه عناویف نه انها ظاهر 



ISO 10015 راهنز ایی ه ایی ارای م دیری ت ش   ایس   تگی و اوس   ع ه  - م دیری ت کی ی ت
 کارمندان

ISO 10018  انمندکارشارکت هایی ارای مراهنزایی  - کی یتمدیریت 

دیران و ره ران شرکت ها معرفی ا هایی عزلی  را ارای م ا اای رد ایف اشزللیدو استاندا
. ایف اس   ت ان دارد ه ا ا دویف  یری کنن د زهرا پیروی نزوده، اپ ییرن د و ان دا انی کن د ا ا آن  م

که اه کارمندان داخل زونکف داده   رار اگیرند نه اینمورد اس ت اده ا ور منزم ش ده اند اا 
 جزع آوری کنند.خاک  سه ها اا ی ازانند اا شود و روی  

موله اختص اص ی س ازمان ایزو در    Building Success through peopleمقاشه  طیعاه ایش تر اه  ب اکس    یارا
FOCUS(March & Feb 2020) .مراجعه نزایید 

 


