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NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ

W YZWANIA

SKUTECZNY ZESPÓŁ
Najskuteczniejsza jest praca ochotnika, a najmniej
skuteczna – niewolnika.

ZASPOKAJANIE POTRZEB
Potrzeby, które możemy zaspokajać w pracy, to: materialne, ambicji,
społeczne i godnościowe.

Motywowanie pracowników do wypełniania obowiązków zawodowych odbywa się na wiele sposobów,
bardzo często za pomocą metody przysłowiowego kija i marchewki w postaci systemów premiowych.
Tymczasem okazuje się, że ta metoda prowadzić może do sytuacji, gdy pracownicy zaczynają działać
wbrew interesom firmy.

Motywacja bez kija i marchewki
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Demotywujące
systemy
motywacyjne:
■■ Brytyjskie szpitale, premiowane za skrócenie czasu oczekiwania
pacjenta pomiędzy jego zarejestrowaniem a otrzymaniem usługi
medycznej,wprowadziły stanowisko „pielęgniarki pierwszego kontaktu”, która przyjmuje pacjenta
zaraz po rejestracji, by móc zapisać w raporcie, że pierwsza interwencja medyczna już się odbyła.
■■ Sprzedawcy sklepowi, premiowani za podniesienie średniej
wartości pojedynczej transakcji,
grupują zakupy kilku klientów na
jednym paragonie.
■■ Robotnicy huty butelek, premiowani za podniesienie jakości,
tłuką butelki z wadą – ich premia
nie zależy od liczby stłuczek.
■■ Pracownik hipermarketu, odpowiedzialny za zakupy od dostawców, który jest premiowany
od wysokości wynegocjowanych
rabatów, namawia dostawców do
podniesienia cen podstawowych,
co pozwoli na zwiększenie rabatu
bez obniżania ceny zakupu.
■■ Europejscy naukowcy fałszują
wyniki zawarte w pracach naukowych, aby osiągnąć wyniki oczekiwane przez instytucje udzielające granty.W tym przypadku premią jest grant,który trzeba będzie
zwrócić, gdy projekt nie zostanie
rozliczony.

