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انتخاب منطقی در پارادایم 
تصمیم گیری 
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موجودعاتاطالهمهومنطقازبایدافراداینکهبرمبنیتصمیمگیریدردیدگاهی
.نمایندادهاستفهستندبرخوردارارزشبیشترینازکهگزینههاییانتخاببرای

مطلوبیتانمیزباالترینباایگزینهانتخاب:منطقیانتخابپارادایمنهاییاصل
.ضمنیانتظارمورد

.گزینهرهبرای(مطلوبیت)رضایت(انتظار)احتمال:ضمنیانتظارموردمطلوبیت

کهندکنانتخابراایگزینهبایدتصمیمگیرندگانکهاستاینبرفرض
باشدداشتهپیدرسطحباالترین

پارادایم انتخاب منطقی در تصمیم گیری 
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.استگوگلبرایمسائلیمانندانتخاببهترینمتقاضیانکاربرتحلیلدقیقمتکی

ینمنظوردرفراینداستخدامگوگلچندصدهزارمتقاضیشغلیرادرهرسالغربالمیکندبها
.کهچندهزارنفرازآنانرابهاستخدامدرآورد

راهمآورند؛هدفشرکتاستخدامبهترینافراداست،افرادیکهبیشترینارزشرابرایگوگلف
.منیراداردبهعبارتدیگرقصدانتخابمتقاضیانیباباالترینمیزانمطلوبیتموردانتظارض

یراکهگوگلتوانبالقوههرمتقاضیرابااستفادهازفرمولانتخابارزیابیمیکندوافراد
.باالترینامتیازراکسبمیکنندانتخابمیکند

لمثالی از تصمیم گیری منطقی در شرکت گوگ



فرایند تصمیم گیری انتخاب منطقی55
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نظرموردوضعیتوموجودشرایطمیانموجودانحراف:مشکل•
.(باشدبایدوآنچههستآنچهمیانشکاف)دارداشاره

استتریبهبالقوهموقعیتوفعلیانتظاراتبینانحراف:فرصت•
تشخیصانتصمیمگیرندگ.استنبودهانتظارمورداینازپیشکه

اهدافازفراترنتایجیاستممکنتصمیماتبرخیکهمیدهند
.باشدداشتهپیدرفعلیانتظاراتو

رصتفیکتشخیصیامشکالتشناسایی:1گام

فرایند تصمیم گیری انتخاب منطقی
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درارکنانکمشارکتبهیااستبهرهمندکافیاطالعاتازتصمیمگیرندهآیا•
دارد؟نیازفراینداین

نشده؟برنامهریزییااستشدهبرنامهریزیتصمیماتآیا•

شدهلحگذشتهدرکهاستمربوطمسائلیبهشدهبرنامهریزیتصمیمات•
.اشدمیبمستندوشدهمشخصحاضرحالدرمطلوبحلراهبنابرایناست

اینبهددارنیازتصمیمگیریمدلمراحلهمهبهنشدهبرنامهریزیتصمیمات•
عریفتدرستیبهیاوهستندپیچیدهوجدیدمشکالتومسائلکهدلیل

.نشدهاند

تصمیمفرایندبهترینانتخاب:2گام

فرایند تصمیم گیری انتخاب منطقی
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عمعموالًباجستجویراهحلهایآمادهازجملهروشهاییکهدرمشکالتمشابهمؤثرواق•
.میشود،آغازمیگردد

ارشیطراحیچنانچهراهحلقابلقبولییافتنشد،تصمیمگیرندگانبایدیکراهحلسف•
.کنندیاتغییراتیدرراهحلموجوداعمالنمایند

شناساییراهحلهایممکن:3گام

اینامرمستلزمهمهاطالعاتممکندرموردهمهگزینههایممکنوپیامدهایآنها•
.میباشد

ظارضمنیانتخابگزینهایباباالترینسطحمطلوبیتموردانت:4گام

فرایند تصمیم گیری انتخاب منطقی
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اجرایگزینههایمنتخب:5گام

دهاستآیاشکافبینآنچههستوآنچهبایدباشدباریکترش•
.یاخیر

ارزیابیپیامدهایتصمیم:6گام

فرایند تصمیم گیری انتخاب منطقی
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ازشپردکارآمدومنطقیهایماشینافرادکهاستآنبرفرضمدلایندر•
یاندنمیتوانآنها.دارندمشکلمسائلشناختدرافراداماهستند؛اطالعات

رینبهتشناساییبرایرااطالعاتازعظیمیحجمهمزمانبهطورنمیخواهند
کستشباآنهاانتخابهنگامچهاینکهتشخیصدروکنندپردازشحلراه

.دارندمشکلاستشدهمواجه

تصمیمگیریفرایندبرهیجاناتتأثیرواستمتمرکزمنطقیبرتفکرمدلاین•
حکمفرماتصمیمگیریفرایندبرهیجاناتکهبساچهمیشودگرفتهنادیده
وباشدربهتتصمیماتاتخاذدرماتالشپشتوانهمیتواندهمهیجانات.است
.شودمحسوبآنبرایمانعیهم

:زیرااست،غیرممکنواقعیتدرآنبهکارگیری

پارادایم انتخاب منطقیمشکالت 
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مسائل و فرصت هاشناسایی 
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خواهدهنگامیکهازالبرتانیشتینپرسیدهشدچگونهمی
دقیقهاول55جهانرادریکساعتنجاتدهداوپاسخداد

دقیقهپایانیصرفحل5بایدصرفتعریفمسئلهشودو
.مسئله

لهصرفاًنکتهمهمازدیدانیشتینایناستکهشناساییمسئ
منیزاولینگامدرتصمیمگیرینیست،بلکهمهمترینگا

.میباشد

شناسایی مسائل و فرصت ها
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قاعدمتطریقازدارندسعیخاصمنافعدارایذینفعاندیگرومشتریانکارکنان،•
خاصتفرصیامشکلبهموجوداطالعاتاینکهبرمبنیتصمیمگیرندگانسازی
.کنندبندیقالبراموقعیتینمیباشند،اهمیتحائزاصالیاودارداشاره

ذینفعانبندیقالب

.نندمیکجلوگیریایمقابلهمکانیسمیکبهعنوانبدخبرازافراداوقاتگاهی•

.زدورمیامتناعمیکندتهدیدراآنهاخودپندارهکهاطالعاتیبامواجههازآنهامغز•

راشواهدیوپیشنهاداتناسامدیرانکهدادنشانکلمبیافضاییشاتلفاجعهبررسی•
کردندردرابودندشدهمشکلدچارآنخدمههفتوشاتلاینکهبرمبنی

ادراکیدفاع

مربوط به شناسایی مسئلهمشکالت 
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.تندهسخارجیجهانبهنسبتماذهندرارتباطییابصریتصاویرذهنیمدلهای•

برایستامدلهایینشانگرکههستندنیزاولیهنمونههایذهنی،تصاویرازبسیاری•
.باشدبایدچگونهچیزهااینکهدادننشان

میداردبازفردبهمنحصرفرصتهاییامشکالتمشاهدهازراماذهنیمدلاین•

دارند،تفاوتذهنیمدلهایباکهچیزهایازمنفیارزیابییکآنهاکهعلتاینبه•
.میکنندایجاد

هایدیکبهعنوانایدهآننباشدمتناسبموجودذهنیمدلباایدهیکچنانچه•
.شدخواهدردنامطلوبوناکارآمد

ایدههایوعالیمحصوالتازبسیاریچراکهمیدهدتوضیحمحدودذهنیمدلهای•
.میشوندردصنعتسربازانکهنهتوسطابتدادرخالقانه

ذهنیمدلهای

مشکالت مربوط به شناسایی مسئله
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.کنندمیارزیابیموثرترهستندترقاطعآنهاکهزمانیرارهبرانکارکنان،•

کیاینکهمورددرایدهیکسریعشکلگیریازاستعبارتبودنقاطع•
.مشکلیااستفرصتیکدهندهنشانرویداد،

نظرهبمؤثرکههستندمشتاقکهآنجاییازرهبرانازبسیارینتیجه،در•
ارزیابیبهآنکهازپیشکنندمیاعالمراهافرصتیامشکالتسریعاًبرسند،
.بپردازندموقعیتمنطقی

برایبیشتریزمانکهبودخواهدهنگامیازترضعیفنتیجهحالتایندر•
.شوددادهاختصاصهاگزینهارزیابیومشکلشناسایی

قاطعرهبری

مشکالت مربوط به شناسایی مسئله
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عریفتمبهمهایحلراهبهصورترامشکلدارندتمایلتصمیمگیرندگان•
.کنند

کنترلبهنیازماکهاستاینمشکل:بگویدکسیاستممکنمثال،بهعنوان•
.داریمخودتأمینکنندگانرویبیشتری

یکبرایحل،راهمجددبیانواقعدرنمیکند،توصیفرامشکلعبارتاین•
.استشدهتعریفبدکهاستمشکلی

نندمیکمحورحلراهمشکالتشناساییدرگیرراخودتصمیمگیرندگان•
ابهامواطمینانعدمماهیتدیگرسمتبهبخشآرامشایدریچهچراکه

.میآوردفراهممشکالت،

محورحلراهمشکالت

مشکالت مربوط به شناسایی مسئله
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و انتخاب جایگزین ها ارزیابی 
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انتخابویارزیابدرافرادتصمیمگیری،درمنطقیانتخابپارادایمبهتوجهبا
.میکنندتکیهمنطقبرهاگزینه

بهبتنسخوبیبهتصمیمگیرندگانکهاستاینبرفرضپارادایمدراین
.اندرسیدهتوافقبهآنهامورددروداشتهآگاهیسازمانیاهداف

راآنهاپیامدهایوهاگزینهتمامهمزمانوبهطورمؤثربهصورتآنهالذا
باشدهداشتپیدررابازدهیبیشترینکهراایگزینهومیکنندپردازش
.میکنندانتخاب

ارزیابی و انتخاب جایگزین ها 
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.هربرتسایمون،نیمقرنپیش،اینفرضیاتراموردسؤالقرارداد

واواستداللکردکهمردمدرگیرعقالنیتمحدودهستندزیراآنهااطالعاتمحدود
.ناقصراپردازشمیکنندوبهندرتبهترینگزینهراانتخابمیکنند

براساسایندیدگاه،افراددرتواناییتصمیمگیریخود:عقالنیتمحدود
دسترسیبهاطالعاتمحدود،پردازشمحدوداطالعاتو:محدودیتهاییدارندازجمله

.هاگرایشبهسمترضایتمندیبهجایبیشینهسازیدرهنگامانتخابگزینه

ارزیابی و انتخاب جایگزین ها 
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یدرپارادایمانتخابمنطقیفرضبرایناستکهاهدافسازمان
.روشنوموردتوافقهستند

.امااهدافسازمانیاغلبمبهمیادرتضادبایکدیگرهستند

درصدمدیرانوکارکنان25یکنظرسنجینشانمیدهدکه
ورداحساسمیکنندکهتصمیماتآنهابهدلیلعدمتوافقدرم
.افتدآنچهمیخواهندازاینتصمیماتبهدستآورند،بهتعویقمی

مربوط به اهدافمشکالت 
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مربوطبهفرضبرایناستکهتصمیمگیرندگانمیتواننداطالعات
نتمامگزینههاوپیامدهایآنهاراپردازشکنند،درحالیکهای

.موضوعدرواقعیتامکانپذیرنیست

جدرعوض،مردمتنهاتعدادمحدودیگزینهوتنهابرخیازنتای
.اصلیآنهاراارزیابیمیکنند

قابلبهعنوانمثال،ممکناستدههامارککامپیوترودههاویژگی
هاچندانتخابوجودداشتهباشد،بااینوجودافرادبهطورمعمولتن
.برندمحدودوچندویژگیراارزیابیوانتخابمیکنند

مربوط به پردازش اطالعاتمشکل 
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هنیبرخوردارباتوجهبهپارادایمانتخابمنطقی،بهترینانتخابازباالترینمطلوبیتموردانتظارذ
.است

ایروشهایبااینحال،روانشناسانیمانندآموس،تورسکیودانیلکانمنکشفکردندکهانسانهادار
انهاستداللیروشهاییبدونساختارواغلبناآگاه-درونیاکتشافیوشهودیدرتصمیمگیریهستند

عپیامدهایکهباعثسوگیریافراددرادراکاحتماالتوقو-یابرمبنایقواعدسرانگشتیوتجربی
.خاصمیشود

هومتعصبانه،احتماالتنمایانگرانتظاراتدرتفکرانتخابمنطقیاستبنابرایناحتماالتیکجانب
.وقوعتصمیمگیریمنطقیراکمرنگمیسازد

در تصمیم گیری اکتشافی و شهودیسوگیری 
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خواهندیکیازمفروضاتاصلیپارادایمانتخابمنطقیایناستکهافرادمی
االترینبهطورمثالب)گزینهایباباالترینبازدهراانتخابکنند(وقادرند)

(.سودموردانتظارذهنی

ضایتبااینوجود،افرادبیشازبیشینهسازی،بهگزینههایدردسترسر
خوبمیدهندوگزینهایراکهتاحدیرضایتبخشاستیابهاندازهکافی

.استانتخابمیکنند

نهایرازمانیکهافرادگزینههایبیشتریدارند،کمتراحتمالداردکهگزی
.انتخابکنند

مربوط به بیشینه سازیمشکالت 
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کیدرمربامزهآزمونغرفهدوبهکنندهمصرفپاسخبارابطهدرتحقیقیکدر
.کردپیدانمودمسئلهاینغذایی،موادفروشگاه

.نمودندمعرفیمتفاوتطعم24بامرباهاییدیگریومربانوع6هاغرفهازیکی

مرباومقداریکردهتوقفبودمربا6دارایکهایغرفهدرخریداراندرصدسی
کردند،خریداری

.خریدندمرباوکردهتوقفمربانوع24دارایغرفهدرخریداراندرصد3تنها

مربوط به بیشینه سازیمشکالت 
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موقعیتهاوفرصتهابهاندازهمشکالتومسائلحائزاهمیت
مالًهستند؛اماچراکشفیکفرصتباکشفیکمشکلکا

.تفاوتدارد

گوناگونتصمیمگیرندگاندرهنگامیافتنیکفرصت،گزینههای
دهخودراارزیابینمیکنند؛بنابراینازنظرآنانفرصتیافتش

ههاراهحلاستپسچهدلیلیداردکهبهجستجویسایرگزین
!بپردازند

فرصت هاارزیابی 



2626

درستمانند.تدرانتخابمنطقیتأثیرهیجاناتبرتصمیمگیریانسانبهطورکاملنادیدهگرفتهشدهاس
انیزهرزمانیکهمراکزمنطقیوهیجانیمغزهنگامبروزمشکلبهماهشدارمیدهند،درانتخابگزینهه

.دوبخشاثرگذارهستند

.هیجانات،اولویتهایانتخاباولیهراشکلمیدهندوبرفرایندارزیابیگزینههااثرگذاراست

کهحالتمنفیبهعنوانمثالمادرحالتوموقعیتمنفیبهجزئیاتبیشترتوجهمیکنیمشایدبهاینعلت
.نشانمیدهدکهخطاییوجودداردونیازبهتوجهدارد

ریزیشدهوازسویدیگردرحالتوشرایطمثبتبهجزئیاتکمترتوجهمیکنیموبرتصمیماتبرنامه
.روتینتکیهمیکنیم

و انتخابهیجانات 
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توشهودبهتواناییآگاهیاززمانبروزمشکلووجودفرص
.دانتخاببهترینراهحلبدوناستداللآگاهانهاشارهدار

ریعشهود،تجربهایاحساسیوفرایندتحلیلناخودآگاهس
.است

تشهود،مارابهسمتگزینهموردنظرودارایاولویتنسب
.بهسایرگزینههاهدایتمیکند

و انتخابشهود 
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یدآنرادرپیشنهادنمیشودکهشهودرابهکلینادیدهبگیریم،بلکهبا
.کنارتحلیلدقیقاطالعاتمرتبطبهکارببریم

.یدهندهمفرایندعقالنیوهمهیجانیهردوتصمیماتراتحتتأثیرقرارم

جدداباآگاهیازاینمطلب،برخیتصمیمگیرندگانعمداًمسائلمهمرام
.موردبررسیقرارمیدهند

یشودبنابرایناطالعاتدرحاالتمختلفارزیابیشدهواینامکانفراهمم
.کههیجاناتاولیهفروکشکند

موثرترانتخاب 
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.باشدمیمحتملآیندههایکشیدنتصویربهبرایاصولیروشیپردازیسناریو

قابلیطیمحشرطیکچنانچهاینکهیدربارهتفکربرداردداللتمعموالًشیوه،این
العملکسعوپیشبینیبهمنظورسازمانوافتادخواهداتفاقیچهکند،تغییرتوجه

.بکندبایدچهرویدادهاییچنینمقابلدرمناسب

هایاریوسنوقوعازپیشحلراهبهترینانتخاببرایمفیدابزاریپردازی،سناریو
هیجاناتوفشاروجودبدونشرایطینظردرموردراهحلهایکهچرااست،احتمالی
.گرفتهاندقرارارزیابیمورداضطراری،موقعیتهایواقعیرخدادازناشی

موثرترانتخاب 



3030

تصمیماتاجرای 



3131

ییکیازمهمترینوچالش
ترینوظایفرهبران،
فراینداجرااستکه
عبارتاستازترجمه
بتصمیماتاجراییدرقال
.اقداماتوفعالیتها

اجرای تصمیمات



3232

نتایج تصمیم گیریارزیابی 



3333

خود،میماتتصارزیابیهنگامگیرندگانتصمیممنطقی،انتخابپارادایمبرخالف
.نیستندصادقخودبا

باددارنتمایلگزینه،یکانتخابیکازپسکهاستایننگرانیازیکی
شدهانتخابهایگزینهمنفیویژگیهایدادنجلوهاهمیتکمیاکردنفراموش

.کنندتحمایخودتصمیمازآنمثبتدستاوردهایونتایجبربیشترتاکیدو

شودمیهشناختگیریتصمیمازپستوجیهعنوانتحتدرکقایلتحریفاین
.مثبتپنداریخودبهافرادنیازازشودمیناشیواقعدرکه

ارزیابی نتایج تصمیم گیری



3434

زباعثعالوهبرتوجیهپسازتصمیم،تشدیدتعهدنی
یمیشودپیامدهایتصمیمازسویافرادبهدرست

.ارزیابینشود

هوضوحتشدیدتعهدبهتمایلافرادبهتکرارتصمیمب
اشتباهیاتخصیصمنابعبیشتربرایاقداماتو

.فعالیتهایدرحالشکستاشارهدارد

تعهدتشدید 



3535

ازثرترینراههاجهتبهحداقلرساندنافزایشتعهدوتوجیهپسمؤیکیاز
فرادیتصمیمحصولاطمینانازاینمطلباستکهتصمیمگیرندگاناصلی،ا

.نیستندکهبعداًبهارزیابیآنتصمیماتمیپردازند

کهاینتفکیکنقشهااثرخودتوجیهیرابهحداقلمیرساندزیراشخصی
.لارزیابیتصمیممیباشدباتصمیماصلیمرتبطنیستمسئو

 ترپیامدهای تصمیم به گونه ای اثربخشارزیابی 



3636

ریکارکنان در تصمیم گیمشارکت 



3737

ی،درایندورانباتغییراتسریعوافزایشپیچیدگ
ندرترهبرانجهتاتخاذبهترینتصمیمبهتنهاییبه

.اطالعاتکافیبرخوردارهستند

رصتهابنابراینالزماستبرایحلمسائلوتشخیصف
هبهگونهایاثربخشتر،بهدانشودیدگاهچندگان

.کارکناناطمینانکنند

مشارکت کارکنان در تصمیم گیری



3838

.مشارکتکارکنانبهطوربالقوهکیفیتوتعهدتصمیمگیریراتقویتمیکند

یفیتتصمیمرالوتعریفدقیقترآنهاکئچنانچهکارکناندرتصمیمگیریمشارکتدادهشوند،باشناختسریعترمسا•
.بهبودمیبخشند

.کارکنانازبسیاریجهات،سنسورهایمحیطیسازمانمحسوبمیشوند•

.دآنهاشناساییمشکالتراتسهیلمیکنندزیراآنهااولینکسانیهستندکهمشکالترامشاهدهمیکنن•

ودمشارکتکارکنانهمچنینبهطوربالقوهتعدادوکیفیتراهحلهایایجادشدهرابهب
.میبخشد

د،بهطوربالقوهچنانچهافرادگوناگونبایکدیگرکارکنندمیتوانندنسبتبهزمانیکهبهصورتفردیکارمیکنن•
.راهحلهایبیشتریایجادکنند

.مشارکتکارکنان،تحتشرایطخاصارزیابیگزینههارابهبودمیبخشد

مشارکت کارکنانمزایای 



3939

خالقیت



4040

.بخشیازفرایندتصمیمگیریاست

.هستیممابراییافتنمسائل،شناساییگزینههاواجرایراهحلهابرخالقیتمتکی

.خالقیتچیزینیستکهبرایموقعیتیخاصذخیرهشود

.خالقیتبخشبیکموکاستتصمیمگیریاست

خالقیت



4141

ابهدستدراینمرحلهفردیاگروهتالشمیکندتادانشومهارتهایمرتبطبامسئلهیافرصتر•
.آورد

آمادهسازی

درمرحلهدوممشکالتراکنارمیگذاریماماذهنماهنوزدرپسزمینهاشبررویآنکار•
.میکند

.نهفتگیبهمعنایایننیستکهشماموضوعیامسئلهرافراموشکنید•

.نهفتگی،تفکرواگراراتسهیلمیسازد•

فاوتیطیتفکرواگرامسئلهمجددابهروشیمنحصربهفردچارچوببندیمیشودورویکردمت•
.نسبتبهآنموضوعایجادمیگردد

ذیرفتهشدهراتفکرواگرادرتقابلباتفکرهمگرااستکهبرایمسائلمنطقی،پاسخیقراردادیوپ•
.درنظرمیگیرد

نهفتگی

مراحل خالقیت



4242

.بهآگاهیناگهانیفردازیکایدهمنحصربهفرداشارهدارد•

بسیاریازافرادخالقدرتماماوقاتیکمجلهویانوتبوکباخودبههمراهدارند•

اینگونهاینامکانبرایآنهافراهماستکهایدههایخودراپیشازآنکهناپدیدشوند•
.بنویسند

بینش

دقیقسودمندیآنهابایدازطریقارزیابی.درمرحلهبینشایدههاصرفاًناهمواروخامهستند•
.منطقی،آزمایشوبینشخالقانهبیشترموردتائیدقرارگیرد

آغازیکبنابراین،اگرچهتائیدبهعنوانمرحلهنهاییخالقیتشناختهمیشود،امادرحقیقت•
.ستفرایندطوالنیتصمیمگیریخالقبهسمتتوسعهیکمحصولویاخدمتنوآورانها

تایید

مراحل خالقیت



4343

ارگیریبهکوایدههاتحلیلوتجزیهاطالعات،ترکیببرایخالقافراد•
.هستندبهرهمندباالتریهوشازخودایدههای

هوش

استخطاوآزمونازطریقایدهکردندنبالدرپافشاریومقاومت•

یشتربایدههایآزمودندرپشتکاروپافشاریشاملخالقپتانسیل•
.میشوندمتسلیزودتربسیارکمترخالقیتداریافراددرحالیکهاست،

پافشاریومقاومت

افراد خالقویژگی های 



4444

هتجربودانشدارایآنهاکهاستاینخالقازافرادسومویژگی•
.میباشندموضوعمورددرکافی

.دارداصولازآگاهیبهنیازجدیدایدههایکشف•

تجربهودانش

.استمستقلخالقهقدرتواستعدادنشانگرکه•

وارزشهاشخصیتیازصفاتمجموعهای

افراد خالقویژگی های 



4545

درقیتخالازفرایندبخشیبهعنوانراکارکنانمنطقیاشتباهاترهبرانکه•
.گیرندنظر

اخیراًونگیجانگیانالکترونیکسامسونگشرکترئیسنائبومدیرعامل•
فرهنگیدبامااستشکستمحصولخالقیت:استکردهتوصیهکارکنانبه

برایراخودتالشنهایتفردیچنانچهکهکنیمبهسازیجهتیدرراشرکت
.کنیمچشمپوشیاواشتباهوخطاازبستکاربهکارشانجام

سازمانهادرمحورییادگیری

سازمانی پشتوانه خالقیتشرایط 



4646

بهرسانینفعجهتدرآنهاکارکهدارندباورکههنگامیکارکنان•
برایکههنگامیو(کاراهمیت)استبزرگتریجامعهیاوسازمان
ادیآزبازیکاغذازناشیتاخیراتبدونجدیدترایدههایپیگیری
.میکنندعملترخالقانه،(کاردراستقالل)دارندعمل

کهستاپذیرامکانزمانیتغییرومیشودمربوطتغییربهخالقیت•
.باشندداراراکردنتجربهاختیارکارکنان

ویستگیهاشابرمنطبقکهمشاغلیوچالشبرانگیزمشاغلکلیبهطور•
.شوندمیخالقیتترغیبوتشویقباعثاست،کارکنانتواناییهای

کارخودازبرآمدهانگیزش

سازمانی پشتوانه خالقیتشرایط 


