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 کار فکری کار فیزیکی







 ویژگیهای کار فکری
 بر حسب زمان و جابجایی فیزیکیتعریف ناپذیری شاخصهای عملکرد •

 .شرح شغل ها به شفافیت گذشته نیست•
 .است« تمرکز ذهنی»یکی از شاخصهای اصلی کارایی، •
 .ابزارهای متعارف نظارتی چندان کارآمد نیستند•
 .متفاوت است ”Human Factor“مفهوم •
 .افزایش یافته است« تصمیم گیری»سهم •
 «Discretionary Effort»اهمیت کار از روی اختیار •
 !«هیچ کاری نکردن»و همزمان « زیاد کار کردن»امکان •

 



 میلیون بار دانلود 500

 میلیون دقیقه در روز 300

 هزار سال بازی 200

 !در زمان کار% 40



 میلیارد دقیقه در ماه در آمریکا 40

 در محیط کار% 65حدود 

هفت برابر 
 در دو سال



 انگیزش در کارهای فکری چگونه صورت میگیرد؟



 کسی که کار فیزیکی میکند،
 کار باید به او پول بدهد

 
 کسی که کار فکری میکند

 کار باید به او معنا بدهد
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 .انگیزه به دست آوردن و مالکیت، قدیمی ترین انگیزه در مسیر تکامل انسان هاست
 

 ...همچنین ابزار، وسایل، سمت، قدرت و . داشتن قلمرو میتواند موجب انگیزه شود
 

 .نظام پاداش و پرداخت و ارتقاء بر این اساس پایه ریزی شده اند
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 .دوستی، وفاداری، انصاف، همدلی و توجه، مهمترین عوامل بعد دوم انگیزش هستند
 

 .تجربه میشوند« دیگران»با « رابطه»شدیدترین احساسات مثبت و منفی انسانها، در 
 

 .اجتماعی است که در آن قرار گرفته اند –کارایی فکری انسانها، تابع ساختار انسانی 
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 .کارایی فکری انسانها وقتی افزایش می یابد که اهداف برای آنها چالش برانگیز باشد
 

 .میتواند خود یک انگیزه باشد« به اتمام رساندن کار»یادگیری و 
 
 

 .پول در این الیه، ضعیف ترین انگیزاننده است
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 .میتواند موجب افزایش کارایی شود« شرایط تهدید»احساس 
 

 .تعریف هویت جدید میتواند موجب افزایش کارایی شود
 

 .فرد باید در برابر کل تیم و سازمان احساس مسئولیت کند
 
 
 
 



سوال کلیدی 5  

 چه کاری را باید انجام دهم؟-
 چرا باید این کار را انجام دهم؟-
 چگونه باید این کار را انجام دهم؟-
 از کجا بفهمم که این کار را به خوبی انجام داده ام؟-
 اگر این کار را انجام دهم به من چه نفعی میرسد؟-
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 اصول انگیزشی مثبت در محیط کار فکری

 .مدیر به عنوان فردی باالتر از همه پذیرفته نیست•
 اختیار تصمیم گیری و استقالل•
 وجود بازخورد برای رفتارها و تصمیم ها•
 تعریف معنای زندگی کاری•
 انعطاف پذیری زمانی•

 



 ابزارهای انگیزشی منفی در محیط کار فکری

 توضیح دقیق نحوه انجام کار•
 سنجش با معیارهای عددی•
 .جستجوی اطالعاتی که نیست•
 .تولید دوباره اطالعاتی که هست•
 از بین بردن تمرکز و توجه•
 (Dual Processing Loss)موازی کاری •
 برنامه زمانبندی سخت گیرانه•

 

 




