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 بيئة عمل جذابة

تنظدديا المسستدداي  فدد  مدارة مددواردة اليةددرية ب يددة الوصددوا ملددد أهددناففا المنةددودة علددد الففددا يعتمددن اجددا  ال
الصددددحيا و التحليددددل الموضددددوع  لمتوليددددات اإلداء وظروفددددخ مددددع ازدرا  الصددددحيا لخصددددا   ومميددددزات 
 الموارد وكذلك يعتمن علد ازدارة الواعية الت  يقوم بتفيئدة كدل الظدروف  تدد يتحصدل علدد أقصدد مدردود 

يتداها  مدن أدأافا أنكم  وكيف  فتوفر الظروف المال مة يكون ااوالقدا بيئدة مدن العمدل المفنيدة مدن التد  
ازاتدان فد   الدة ي يدر  أنومعلوم كل بان عامل ماتان لخ ظروفخ الخاصة وأكيدن ، ف  يحقيق هذا المردود 

ا أبعدداد سدديكولوجية يحصددل دا مددة ال وقددن  اددنو الت ييددر مددن الخددارت ولاددن هنددا  ي يددرات دا ليددة متددتمرة لفدد 
من منولق أن ظروف العمدل المناسدية  . اتيجة يفاعل أخصية الفرد بكل أبعادها وظروف العمل المختلفة

مذا يحققد  لددنل العامدل  تمددا سديكون لفددا ااعكدال ميجدداب  علددد الفدرد والتنظدديا مدن  ددالا بلدو  أهددناف كددل 
ملدد مثيدات  علد الفرد والتنظيا والفدرد يتدعد جاهدنا  ن ااعكال سلا  إمنفما وف  المقابل لا مذا يتحقق لفا ف

ذايددخ ويحقيددق  اجايددخ وأمنددخ واسددتقرارة مددن  ددالا المفنددة التدد  يمتفنفددا أو الوظيفددة التدد   نتمدد  وفدد  مليفددا 
الوقددد  افتدددخ هدددو ملدددزم بالدددو  أهدددناف المنظمدددة التددد   نتمددد  مليفدددا وعليدددخ جددداءت هدددذة النراسدددة لتاةدددف عدددن 

من منولق الحرص الةن ن علد معرفة الحقيقدة  .العاملينوأثرها علد أداء ظروف العمل دا ل المسستات 
كما يصففا عماا أركة االسدمن   يدر ركدزت جفدود النراسدة فد  الاةدف عدن أادواع ظدروف العمدل وأثرهدا 

إلن أداء العمدل إل  عامدل يعتادر مقيدال للعمليدة ازاتاجيدة أ  فد  مسستدة اقتصدادية  .العاملينعلد أداء 
 .ن ظروف العمل بةتد أاواعفا الت  ه  يعكس أداء العاملوباعتيار أ

 .ظروف العمل علد أداء العاملين يأثيرما منل  ▪
 أها ظروف العمل الت  يسثر علد أداء العاملين؟  ما ه  ▪
 ظروف العمل الخارجية أكار من يأثير ظروف العمل النا لية علد أداء العاملين؟ هل ▪
 لتحتين أ  أداء عامل؟ هنا  ظروف عمل محندة يجب يوفرها هل  ▪

 ااوالقا من هذة التتاؤالت يمكن صياغة مجموعة من الفرضيات 
  .العاملينهنا  عالقة طردية بين ظروف العمل وأداء  ▪
  .العملللمسستة دور ف  يفعيل أداء العاملين من  الا يحتين ظروف  ▪

 العملالظروف المتعلقة بأوقات 

 ولفا أثر علد العامل اجن منفامن بين الظروف الت  يتعلق بأوقات العمل 
 مواعيد العمل .1

 تعنل اهتمام علا النفس الصدناع  والتنظيمد  الظدروف الفيزيقيدة للعمدل بدل  تعدناها ليةدمل أوقدات العمدل  
ومواعيدددنة وعلدددد الدددرغا مدددن أن معظدددا العددداملين يةدددت لون فددد  الفتدددرة الممتدددنة بدددين التددداعة التاسدددعة صددديا ا 
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أن أعدناد متزا دنة مدن العداملين يضدور ملدد العمدل  دالا  والرابعدة( مالامندة أو مدا بدين الث)متداءا والخامتة 
 مواعين أ رل غير يقلينية وهذا لعنة اعتيارات منفا

هنا  مسستات يعمل بصفة متتمرة ودون ااقواع مما يضورها للعمل وفق ثالث ورديات متتاليدة  ▪
 .كل منفا يتت رق ثمااية ساعات 

 تد ساعات متدأ رة  ذلك، يتتمروالمحاا التجارية وما أابخ  هنا  مسستات معينة مثل المواعا ▪
 .أبوابخ ال ي لق، وبعضفا يخمن الليل ف  يقنيا  نما

 .بعض العاملين بفصل مواعين عمل معينة ك   تجنب العودة ساعة ازد ام الةوارع أبن  ▪
التحكا فد  بد  جدل أن يمدنا العداملون م تاسدا  أهنا   اجة لتووير مواعين عمل يتميز بالمرواة من  ▪

 .يخويط وينظيا أوقات العمل ومواعينة

 أسابيع العمل المكثف

 اولدد  بعددض المسستددات يجربددة أسددلوا اإلسددابيع المكثفددة للعمددل بتقليددل عددند أيددام العمددل أسدداوعيا  ▪
مع زيادة عند ساعات العمل اليوم ، وأكثر هدذة المحدالت أدفرة يلدك التد  يجعدل عدند أيدام العمدل 

 ةر ساعات للوردية الوا نةوع فقط،اإلساوع  أربعة 

 المكثفةآثار أسابيع العمل 

ازاتددات،  ددسد  هددذا ازرهدداق ملددد يختدديض معددنالت  مرهاقددا، وقددن يعددن هددذا النددوع مددن العمددل اإلكثددر  ▪
 .ااخفاض معنالت الجودة والد

  ظروف العاملين الخاصة

يان مرييوتدان بيعضدفما اخ لمن الصعب أن افصل بين  ياة العامل الخاصة وبين  يايخ ف  العمل فالحيام
اليعض وكل منفما  سثر علد اآل ر ويتدأثر بدخ. فالعامدل الدذ  ال يعداا  مدن مةدكالت فد   يايدخ الخاصدة 

العامددل غيدر المتددتقر فدد   واهتمامدخ أمددايتداعنة ذلددك علدد يحمددل مةدداق وييعدات العمددل وهعودداؤة كدل جفددنة 
يددا  اجددن أن بعددض المسستددات  معددخ لددذا يايددخ الخاصددة ياثددر مةددكاليخ التددلوكية فدد  عملددخ ويتددو ء يايفددخ 

مما ال أك  : اجات العاملين ومنل مأياعفا .فيفالحل مةاكل العاملين  بتعيين اإل صا يين االجتماعيين
الددذ  ال يتددتويع مأددياع  ا، فالعامددلايففيددخ أن سددلو  اإلفددراد وصددحتفا النفتددية  تددأثران بمددنل مأددياع  اجدد 

 مةكاليخ التلوكية كثيرة منفا اجايخ اإلساسية الاخفاض أجرة مثال ياون 
 عنم القنرة علد التركيز ف  عملخ وسخوخ علد العمل وااصرافخ عنخ ▪
 عملخ، وهذةاز تال باز ياط والفةل مما  سد  بخ ملد العنوان أو االاوواء أو عنم المياالة ف   ▪

  من سمات سوء النفتية أو الصحة النفتية للعامل
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سديسد  ملددد  ا الايولوجيدة والنفتدية واالجتماعيدة فااددخ قوعدايفاع  اجدداأمدا العمدل الدذ  يمكددن أفدرادة مدن مأدي
ا وبالتال  سيكون لخ دور هام ف  ينعيا افتيتفا وهذا يعود عليخ بالفا نة إلاخ سوف  فدتا يفرضاها وسعاد 

 .وينتيخ لعملخ ويسديخ بأ تن  اا مما سيسد  ملد التقليل من الحوادث وهصابات العمل

 وآثارها   يزيقية()الفالظروف المادية 

يعتادددر ظدددروف العمدددل الماديدددة أهدددا بدددين مدددن المكوادددات اإلساسدددية لظدددروف العمدددل الاليدددة، ويقصدددن الايئدددة  
اجددن  لمفامددخ،يواجددخ العامددل أثندداء يأد تددخ  لتدد العمددل دا ددل الو ددنة الصددناعية، ا الفيزيقيددة التدد  يحدديط بتنفيددذ 

 :منفا

 االضاءة:

الو ددنة ازاتاجيددة وهدد  مددن العوامددل الواي يددة عامددة  يعتاددر ازضدداءة فدد  بيئددة العمددل المصددنع أو  ▪
بالمئة من مجموع ما ينقلدخ الحدوال  85ينقل ملد الجفاز العصا  المركز  ما  زين عن  فيالعينيين

مّن االضداءة  .و جمفدا وبعدنها و ركتفدا الخمتدة مذ يمكدن عدن طريدق الرؤيدة يمييدز أدكل اإلأدياء
التددأثير علددد  العددين عصددب  زجفدداد بصددار اتيجددة ضددعف يددنريج  فدد  قددوة اال ملددد:الةددن نة يددسد  

 اإلداء ملدد اقد  قدنرة  بازضدافةالجفاز العصا  المركز  ممدا  دسد  ملدد سدرعة الةدعور بالتعدب 
أيضا اريفاع اتية الحوادث واالصابات  اصة عنن التفاوت الااير ف  أنة االضاءة بدين اإلمداكن 

ملددد: تدد   تعددرض لفددا العمدداا فدد  المصددااع كمددا  ددسد  ضددعف االضدداءة ال .المصددنعالمتقاربدة فدد  
 نقددة العددين ملددد أكاددر  ددن ممكددن مددن لادد  يتددمع لاميددة كايددرة مددن الضددوء بالتددقوط علددد  ايتدداع

 ا قويفددد اريخددداء العضدددالت المتصدددلة بالةددديكة ممدددا  دددسد  ملدددد زيدددادة  االسدددتجابة الةددديكة لتتدددجيل 
 .االقتراا من الجزء المر   او يقربخ من العين لرؤية يفاصيلخ

ه  الخليط المتنافر من اإلصوات الت  ينتةدر فد  جدو العمدل  يدر يدسثر علدد اةداط  لضوضاء:ا ▪
فضال عن اآلثدار الجااايدة التد  يحنثدخ علدد المدنل الوويدل مدن أثدر  1العاملين فتقلل من ماتاجفا 

 ازاتاجيةعلد الصحة والرو  المعنوية للعاملين بالو نة 

 آثار الضوضاء: 

 .ملين بعضفا واليعض اإل رصعوبة التخاطب بين العا ✓
 .التأثيرات النفتية مثل الةعور بالضيق واالكتئاا والعصاية وسفولة ازثارة ✓
 .التأثيرات العصاية والفتيولوجية ويسثر علد ماتات المةت لين يأثيرا مياأر ✓
 .ودقةاق  القنرة علد التركيز وأداء اإلعماا الذهنية الت  يتولب صار  ✓
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  الحرارة:

اع الواقدة التد  يتداب اريفداع درجدة  درارة مدا يصدل مليدخ مدن اإلجتدام ويقدال كميدة الحدرارة ه  اوع مدن أادو 
الاالور  أو التعر وه  يتاو  كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة  رارة كيلو جرام وا دن مدن  2بو نة يتمد 

 الماء درجة وا نة مئوية

  الحرارة:ثار آ

 .اإل واء ازثارة، اتية عصاية، سفولةوالاضورابات افتية أو عصاية كالةعور بالضيق  ✓
الزيادة ف  معنا ازصدابات والحدوادث وكدذلك اقد  القدنرة علدد أداء اإلعمداا الذهنيدة وفقدنان  ✓

 .أكلخالقنرة علد التركيز ف  أداء العمل أ  كان 
 يقلصات مسلمة ف  عضالت الين ن والقنمين يصا افما ق ء  ✓
 .وهغماء دوار، رعةةالمريفعة مع  نوث اتيجة الحرارة  (:صنمة الحرارة )ضربة أمس ✓
 .يقيحيةالتفابات  الجلن:التفابات  ✓
 ويسد  عتامة القراية و نوث ضعف اليصر الجفون،التفابات العيددون: التفابات  ✓
 

 لجعل بيئة العمل أفضل طرق

افدس  وسدعناء فد من كن  يرين ماةاء أو يووير مةروعك بةكل ااجا، فأا  يحتات ملد موظفين منتجدين 
 الوق . لان يا يرل ما هو التر ف  جعل موظتيك راضين؟ التر هو المحافظة علد بيئة عمل را عة لفا.

ا  المقابدل رايدب، ملدد مكدان  واأ دذ فد كل منا  تمند أن  تحوا مكان العمل من مكان اقضد  بدخ وقتد ا معيند 
ت ييرات سواء  كااد  ماديدة )كت ييدر . فال الوازاتجاميةاجن فيخ الرا ة  واحيخ  ير ارين قضاء أوقاينا فيخ 

يتمد بالثقافة الخاصدة بفدا سدوف يتداعن فد  يحويدل  وي يير ماازضاءة مثال( أو ف  معادة هيكلة الةركة 
لدك  وهاما سديجذا مكان العمل من مكان ممل ملد مكان ممتع، لن يتاعن فقط ف  مبقاء الموظفين سعناء، 

 موظفين جند أيضا.

والخاددراء بيئددة العمددل أفضددل؟ صددحيفة ذا بيتدد  د لدد  سددأل  اصددحاا الةددركات التددساا اآلن، كيددع اجعددل 
 ذكروها:من النصا ا الت   وهذة مجموعةأفضل النصا ا،  زعوا فا

 . قم بتوظيف األشخاص المالئمين.١
“اددوع اإلأددخاص الددذ ن  ددتا يددوظيففا هددو الددذ  سدديحند بيئددة العمددل إلافددا سيتدداهمون فيفددا. ا ددرص علددد 

فد  جعدل بيئدة  وبوسدعفا المتداهمةضدمن فريدق  ويتتويعون العمدل، وا ترافون بجنية يوظيع أاال يعمل
 العمل ميجابية، إلن يفا ة فاسنة وا نة ستفتن الصننوق بأكملخ”
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 . تخلص من السموم٢
“مدددن المدددذهل أن ادددرل كيدددع أن يصدددرفا سددديئا وا دددنا  دددسثر علدددد أداء الجميدددع بةدددكل سددد ء. ال أسدددتويع أن 

  يدأيين  بعددن يخلصد  مدن موظددف أو موظفدة سدديئين. صدحيا أافددا صد ية فدد  أصدف لدك كميددة الةدكر التدد 
التنفيددذ، لاددن فدد  النفايددة سددترل كيددع كددااوا مددسثرين فدد  بيئددة العمددل، لدديس ذلددك فحتددب، بددل أافددا ملحوظددة 

 أيضا لنل زبا ننا.
 جميل. ومريًحا ومزيًنا بشكل. حافظ على مقر العمل نظيًفا ٣

.  تدد ان ومدن ريفاثير عظيا علد يحتدين التواصدل بدين المدوظفين يأ وجذاا لخ“العمل ف  مكتب اظيع 
كاا  الةمس ال يصل ملد المكايب،  اوا يوفير أجواء ينعو لالستر اء مع أثداث مدريا، وفدر للجميدع مدا 

. قددن يددرل أن هددذة الوريقددة مكلفددة فدد  الانايددة، لانددك بددذلك سددتتر  المددوظفين بأاددك يفددتا بفددا وأكثددريحتاجواددخ 
 ستثمرت ف  را تفا”بالفعل إلاك ا

 . تأكد أن اإلضاءة ممتازة.٤
ا بإضدداءة طاي يددة. ازضدداءة الضدد يفة أو  “أفضددل اصدديحة أسددتويع معودداء  هدد  أن يددوفر للمددوظفين مكاادد 

ا قدددن يتعدددب أعيدددنفا  ليتددد  فددد  بيئدددة العمدددل الجيدددنة  وهدددذة المةددداكلفددد  الصدددناع،  ويتتددداب لفددداالقويدددة جدددن 
سدتجعلفا اةديوين طدواا اليدوم. مذا لدا يتدوفر ازضداءة الواي يددة،  . فد  المقابدل، ازضداءة الجيدنةوالومو دة

  اوا يمثيلفا عن طريق وضع مضاءة بتنرجات مختلفة.
 . ضع مكاًنا لالستجمام.٥

ا منفصدال للمدوظفين لاد  يتدتر وا بدخ، دا مدا مدا احتدات ملدد يدر  العمدل لفتدرة بتديوة لالسدتر اء  “وفر مكااد 
العقل . بتوفير هذا المكان المنفصل سنجعل الوق  المتدتقوع أفضدل  ناويجن ن اةاطوللتحنث الد زمال نا 
ا عن مزعات اليقية”  بعين 

 . ضع سبورة في أحد الجدران.٦
 وهد  فادرة“وضع ساورة كايدرة فد  أ دن الجدنران يتداعن علدد يعزيدز الدرو  الجماعيدة فد  العصدف الدذهن ، 

بتصددويرها بفددوايففا لتددذكرها  ن الموظفددو ا. سدديقوم لفدد  وهضددافة أفاددارهاجيددنة إلافددا يتدديا للجميددع النظددر مليفددا 
 دا مة”، وستيقد الحماسةالعمل اإلها أمام أعين الجميع،  وبذلك سييقدال ق ا ف  االجتماعات 

 . اجعل موظفيك مرتاحين.٧
كدرة كايدرة  واآل در سديختار“احن اتر  الموظفين يختارون مكايافا بأافتفا، اليعض سديختار كرسديا مريحدا 

فد  موظفيندا بأ دذ وقد  لالسدترا ة  واثدق أيضدا. وغيرهدا وكدذلك النيايدات ، والعمل معاا للتمرين يجلس عليف
 للعب أو لتجن ن النةاط” أاءوامتد ما 
 . شجعهم لجعل مكانهم خاصا بهم.٨
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كمددا يةداء هد  أفضدل طريقددة يجعلدخ مريا دا أكثددر  ويدزيين مكتيدخبترييدب  والحريدة للموظددف“معوداء الفرصدة 
 من يو ين المكايدب للجميدع،  دند لفدا ميزاايدة  نتدقون بفدا مكدايافا كمدا  رغادون”، الدر يس ف  مكتيخ. فانال
 .Users Thinkالتنفيذ  ف  

 . تعزيز التعاون.٩
“سواء كاا  المكايدب متصدلة بجاادب بعضدفا أو علدد أدكل مربعدات، يأكدن مدن يدر  مكدان واسدع لفدا لاد  

مياأدددرة سدددتجلفا  فتمدددون بعملفدددا  وبوريقدددة غيدددرلفريدددق يعملدددوا معدددا. هدددذة الوريقدددة ستةدددعل أدددرارة ازبدددناع ل
 Four Mine” من رة التتويق ف  وبزمال فا

 . األكل سوية.١٠
يددأكلوا سددوية. لددن يحتددات  وهدد  أن“هنددا  طريقددة بتدديوة وفعالددة فدد  يحتددين عالقددة المددوظفين بيعضددفا، أال 
ات التددريعة. يحددنث قلدديال فدد  ملددد مافدداق الاثيددر مددن المدداا، يتددتويع مددثال طلددب بيتددزا أو مددن مودداعا الوجيدد 

 الاناية ثا ايركفا للتحنث ملد بعضفا اليعض”
 . تقديم األنشطة الترفيهية خالل اسبوع العمل.١١

“ف  كل أفر، اقوم بعمل اةاط يرفيف  من اقترا  الموظفين لزيادة الدروابط بدين الجميدع. فمدثال فد  بعدض 
بالةدواء، كدل ذلدك يحصدل  دالا  وبعضدنا يقدوماعدنة أو العدب كدرة الق أ دناااإل يان اقدوم بحفدل عيدن مديالد 

 ويحتدددين ثقافدددةاسددداوع العمدددل  ولإليحددداء بقصدددرسددداعات العمدددل كةدددكر للمدددوظفين علدددد جفدددودها الماذولدددة 
 الةركة”،

 . اجعل الموظفين يتحركون.١٢
“ال يددنع الموظددف يةددعر بأاددخ مقيددن بكرسدديخ أبددنا. الجلددول فدد  الارسدد  ال يعندد  دا مددا أداء  أفضددل،  دداوا 

لتحر  قليال أو اعمل واقف ا أو اذهب لجلب قفدوة قرييدة مدن عملدك مةدي ا علدد اإلقدنام.  ريدة الحركدة يدسد  ا
 الفار”،ملد  رية 

 .والرياضة. ركز على الصحة ١٣
“ابتناع بيئة عمل يركز علد جوااب صدحة المدوظفين هدو مفتدا  للنجدا . رياندا فد  مقرادا “أربعداء الصدحة” 

اركة فد  اةدداطات اليوغدا مددثال أو ا ضدار  يواادايفا اإلليفددة إلافدا يتدداعنها  يدر يتدتويع الموظفددون المةد 
 فعالين”،علد يختيع ازجفاد. هذة التعن الت اليتيوة يجعل منفا سعناء و 

 . استخدم مكالمات الفيديو مع الموظفين.١٤
  أدد ء المقابلددة وجفددا لوجددخ هدد  وانتددد أن“فدد  عصددر التقددنم التانولددوج  أصدديحنا ال اددرل بعضددنا الدديعض 

مفا، الارين ازلاتروا  ال يتةعر المتحادثين بأاخ أخص  أو قن يتففا بةكل  اطئ. جرا مكالمات الفين و 
 ازعجاا”،و الفعل  وستتفاجأ بردة
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 . أعد صياغة التعليمات.١٥
“اسددتانا “يجددب عليددك” بكلمددة “دعنددا” عنددنما يتحددنث ملددد موظتيددك، ي ييددر بتدديط لانددخ فعدداا فدد  ميصدداا 

مةتركة بين الجميع. يتدتويع بدالويع اسدتخنامفا فد  جميدع المفدام الصد يرة  وكأافا مفمةظف اإلوامر للمو 
ومدداذا علددد هددذة العقليددة، سددتال   الفددروق فدد  معرفددة كددل أددخ  لمفامددخ  وبمجددرد التعددود منفددا أو الاايددرة، 

 بيئة يعاواية أفضل”. والنتيجة ستاون فعلخ،  عليخ
 . ال تحملهم ماال طاقة لهم به.١٦
ثدر أسدياا يدر  الموظدف لعملدخ هد  أن من ريدخ  وكلوادخ بأعمداا أخصدين أو أكثدر. مدن المفدا جدنا “من أك
يعويخ أكثر مما يتتويع اافاءة. فإذا واجفتك أعماا كثيرة بةكل مفاجئ، اسدتعن بمدوظفين مدن الخدارت  أال

 .Cavalierأريك مدار  ف   لعملفا”،
 . كن مرا ا.١٧

المن ر التنفيدذ ، مال من يعارضد  مدع  وكأافا ها يايفا الةخصية “أأجع موظف  دا ما علد التعامل مع 
اجتماع. ااا كمن رة، لن أيردد ف  الذهاا ملد موعن الوايب ف  سداعات العمدل، أو الدذهاا لقد  أدعر ، 

بةدكل مدوزون  و يايدخ العمليدةافس الةد ء. الموظدف الجداد يتدتويع جنولدة  يايدخ الخاصدة  وأأجعفا علد
وبعدددن الخاصدددة مكتظدددة قادددل  واجعدددل أعمدددالفايدددذ . لدددا اجعلفدددا يعملدددون طدددواا اليدددوم ر ددديس ينف وفعددداا كدددأ 
  Funtrepreneur المن رة العامة ف  ؟”،العمل
 . اجعل الشفافية شعارك.١٨

عددن بعددض اإلمددور التدد  يخدد   وعددنم ازفصددا “دا مددا مددا يظفددر الةددا عات فدد  الةددركة بتدداب ال مددوض 
لدد سدايل المثداا، البدن مدن أن يجعدل التواصدل بدين جميدع مدن الت ييرات فد  العمدل أو اظدام التعويضدات ع

ا الف  الةركة صريحا   .Talent Think Innovation ف  االبتااريةوبخ أا ية” من رة  وواضح 
 . درب موظفيك جيًدا.١٩

“أغلدب المدوظفين لدن فا الر يدة فد  العمدل بةدكل ممتداز، لدذلك أعوفدا اإلدوات الالزمدة عدن طريدق يددنريافا 
التواصدل الدنا ا  ملددمتسولون عنخ، بازضدافة  وما ها وكيتية عملخما يجب عليفا فعلخ  ا بالتحن ن ويعليمف

  توور” والموظف لا لتفاد  اإل واء. هذة الوريقة يفين العمل 
 الهاتف أثناء االجتماعات مالستخدا. ضع قاعدة واضحة ٢٠

مقاددوا فدد  قاعددة االجتماعددات. اجتماعددا مددع أددخ  ال  تددر  هايفددخ؟  ددند مددا هددو  وأن  ضددرت “هددل سدداق 
 قاعني  ه  ان ي يش ف  اللحظة  ان لا يكن لنيك أيئا يضيفخ ملد االجتماع، فال يحضرة أساسا”

 . أعط ردة فعل دائما.٢١



 بيئة عمل جذابة.. 

 

9
 

عملفددا يتدداها فدد  ماجددا   وكيددع أنمتقددنر لمددا فعلددوا  ويتةددعرها بددأن“ردود الفعددل ازيجابيددة يحفددز المددوظفين 
 ويتحددنث معفددامددن وقتددك قلدديال  وهامددا يتددتقوعياتفدد  بقددوا “أ تددن  صددنع ا”  أالالعمددل بأكملددخ. هددذا يعندد  

 الةركة”،امو  ملدسيسد   وكيع أاخمنل معجابك بعملفا  وياين لفا
 . كن متقبال لردود الفعل أيضا.٢٢
يتةددر  طدداقا عملددك فدد  مفمددة ايخدداذ القددرارات، ستتدداعن فدد  يددر  بصددمة جيددنة علددد بيئددة العمددل،  “عنددنما

المددوظفين بدأافا مفمددين فدد  الةددركة. ال يتدردد فدد  سددساا موظتيددك عدن رأ فددا فدد  أ  مفمددة  وبالتدال  أددعور
كاا ، أو  تد سسالك لقواع كامل عدن مداذا يةدعرون يجداة قا دن فدريقفا. ذلدك سديجعل مدن الجميدع سدعناء 

 بةكل را ع” وسيتوور العمل
 . قل “شكرا لك.٢٣
ويةعل ملد مكان جميل،  ويحّوا المسستةزرع الحيوية فينا  ثقافة التقن ر بين افراد الفريق. فالتقن ر   أ لق“
علددد متداهمايفا. فيعدن أن يعمددل  واأدكر أفدرادة. بدّين أهميدة الفريددق وياند  الثقددة ويزيددن ازبدناعالحماسدة  فيندا

 .،  تد كلمة “أكر  لك” قن يعن  لخ الاثيرواجتفاد الموظف بجن 


