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ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ™ 

 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਿਲਥਤੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨਤੀਜੇ ਲਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਜਿ ਲਵਿੱਚ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ (ਉਦਾ., ਢਾਂਲਚਆਂ, ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਨ ੰ  ਇਿ ਨਾਲ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਦ ਜ ੇਅਤੇ ਗਰਾਹਕ ਦੇ ਆਪ੍ਿ ਲਵਿੱਚ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 
ਵਜੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿੱ ਥੇਬੰ੍ਦਕ ਿੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੁਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਟਾਿਕਵਰਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਦੇ ਭੁਲੇਿੇ 'ਤੇ ਲਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਿ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਕ ਇਕ ਿੰਗਠਨ ਲਕਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਿਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ. ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨ ੰ  ਲਵਕਿਤ ਕਰਨ ਲਵਚ ਕਮੀ 
ਰਲਹੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਿਕਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦਾ ਪ੍ੁਨਰ 

ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਵਚ ਅਿਫਲ ਰਲਹੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਵਾਧ  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਵਾਹ 

ਦੀ ਿਲਥਤੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ. 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ, ਟੀਮ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਿਵੈ-ਲਨਰਭਰ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ 

ਢਾਂਲਚਆਂ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਲਈ ਮੁੜ੍-ਕਲਪ੍ਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ™ 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਪ੍ੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 

ਗੈਰ-ਮੁਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਿਮਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨ ੰ  
ਿਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪ੍ਲਹਲਾ ਮੁਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਰਬ੍ੋਤਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੈ. ਇਹ ਟੋਯੋਟਾ 
ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬ੍ੁਲਨਆਦ 'ਤੇ ਬ੍ਣਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ, ਲਜਿ ਨ ੰ  TPS ਅਤੇ LEAN ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ 

ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ਢਾਂਲਚਆਂ ਿੰਗਠਨ ਦੇ DNA ਵਜੋਂ ਜਾਲਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਤਰੀਲਕਆਂ, ਨਮ ਨੇ, ਅਲਭਆਿਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਜਾਂ 
ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਿੰਿੇਪ੍ ਇਲਤਹਾਿ™ 
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ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਲੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਚ ਉਤਪ੍ਾਦ ਿਪ੍ੁਰਦਗੀ ਦੇ ਿੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਜਿ ਨ ੰ  
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (TPS ਨ ੰ  LEAN ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ), ਅਤੇ ਟੋਯੋਟਾ ਵੇਅ, ਜੋ ਲਕ 2001 ਲਵਚ ਟੋਯੋਟਾ ਦੁਆਰਾ 2001 ਲਵਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਿੀ, ਉੱਤੇ 1948 ਅਤੇ 

1975 ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਕੀਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਿਦਾ ਲਵਿਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੋਚ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਹੈ ਲਜਿ ਨ ੰ  ਅਿੀਂ 
ਪ੍ਰਵਾਹ ਿੋਚ ਕਲਹੰਦੇ ਹਾਂ. 
 

ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਲਨਰਮਾਣ ਉੱਤਮਤਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਮਾਡਲ ਬ੍ਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ. ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਿ ਲਧਆਨ ਗਾਹਕ ਤੇ ਹੈ. ਟੋਯੋਟਾ 
ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਡੋਕਾ ਅਤੇ ਜਿਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਿੰਲਭਆਂ ਤੇ ਬ੍ਣੀ ਹੈ. ਜੀਡੋਕਾ ਲਵਚ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ 

ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਲਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਿੱਲ ਵਾਲੀਆਂ 

ਜੋੜ੍ੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਹਟਾ ਕੇ ਕ ੜ੍ ੇਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 
 

ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬ੍ੁਲਨਆਦ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਹੈ, ਦੁਹਰਾਓਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਿਥਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕੈਜ਼ਨ, ਲਨਰੰਤਰ ਿੁਧਾਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ. ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਿੰਦਰਭ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬ੍ਣ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਲਕੀਰ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਲਨਰਮਾਣ ਦੇ ਨੇੜੇ੍ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਲਕ, ਇਹ ਅਿਪ੍ਸ਼ਟ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ, ਬ੍ਹੁਤ ਲਜ਼ਆਦਾ 
ਪ੍ਲਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ, ਗੈਰ-ਰੇਿਾਬ੍ਿੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਅਲਨਸ਼ਲਚਤਤਾ, ਜਲਟਲਤਾ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 

ਨਲਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਿੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
 

ਟੋਯੋਟਾ ਵੇਅ 2001 ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪ੍ਾਰਕ ਤਰੀਲਕਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਟੋਯੋਟਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਿਤੁਤ, ਟੋਯੋਟਾ ਵੇਅ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਨਰੰਤਰ ਿੁਧਾਰ 

ਅਤੇ ਿਲਤਕਾਰ ਦੇ ਥੰਮ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ. 
 

ਟੋਯੋਟਾ ਕਦ ੇਵੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਕ ਉਹ ਲਕਿੱ ਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ 
ਲਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲਨਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਟੋਯੋਟਾ 
ਆਪ੍ਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਹਿੱ ਿੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਿਲਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਵਸ਼ਵਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਲਤਭਾਵਾਨ ਲਵਅਕਤੀਆਂ 

ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਵਜੋਂ ਆਪ੍ਣੀ ਭ ਲਮਕਾ ਨ ੰ  
ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਦਾ ਿਲਭਆਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਦਲਦੇ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਲਵਕਿਤ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਨਰਮਾਤਾ ਨੇ ਮੰਲਨਆ ਲਕ ਮੌਜ ਦਾ ਿੰਦ ਅਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿੰਪ੍ ਰਨਤਾ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ 

ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦ ੇਲਕਉਂਲਕ ਿੰਗਠਨ ਅਿਲਥਰ ਅਤੇ ਅਿਪ੍ਸ਼ਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. 

ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਲਨਆ ਲਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਹੋਰ ਿੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਿਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਿਮਝ 

ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
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ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਨਰਮਾਤਾ ਉਨਹ ਾਂ ਮਹਾਨ ਮਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਅਿੱਜ ਿੋਚ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ 
ਇਿੱ ਥੇ ਲਜ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੋਯੋਟਾ ਵੇਅ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ 

ਬ੍ੁਲਨਆਦ ਵਜੋਂ ਿੁਰਿੱ ਲਿਅਤ ਰਿੱ ਲਿਆ ਹੈ ™. 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਿੱ ਿ ਲਿਧਾਂਤ™ 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਚ 3 ਮੁਿੱ ਿ ਲਿਧਾਂਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.   

1. ਗਾਹਕ 1. 

2. ਮੁਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ. 

3. ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ™. 

a. ਏ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ 

b. ਬ੍ੀ. ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ 

c. ਿੀ. ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ 
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1. ਗਾਹਕ 1 

 

1946 ਤੋਂ ਟੋਯੋਟਾ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਰਿੱ ਲਿਆ ਹੈ. ਮਈ 1946 ਲਵਚ, ਟੋਯੋਟਾ ਮੋਟਰ ਿੇਲਜ਼ 

ਕੰਪ੍ਨੀ, ਲਲਮਟਡ ਜਪ੍ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਲਹਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋ਼ਤਰੋ ਕਮੀਆ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੋਯੋਟਾ ਦਾ ਪ੍ਲਹਲਾ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿੀ, " ਮੁਢਲਾ ਲਧਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." 

 

ਉਹ ਗਾਹਕ ਪ੍ਲਹਲਾ ਵਾਅਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਟੋਯੋਟਾ ਵੇਅ ਲਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ. ਿੰਿਥਾ 
ਦੀ ਲਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਲਧਆਨ ਰਿੱਿਣਾ ਬ੍ੁਲਨਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
ਗਾਹਕ ਦਾ ਪ੍ਲਹਲਾ ਵਾਅਦਾ ਲਤੰਨ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: 
 

 

1. ਉੱਚਤਮ ਕੁਆਲਟੀ. 
2. ਿਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲਾਗਤ. 

3. ਿਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਲੀਡ-ਟਾਈਮ. 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ™ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਲਕ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿੰਿਥਾ ਆਿਰਕਾਰ ਿਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ 

ਉਹ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਲਧਆਨ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨੁਿੱ ਿਤਾ ਲਈ ਿਲਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਲਤਕਾਰ ਦੇ ਲਹਿੱ ਿੇ ਨ ੰ  
ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਗਾਹਕ 1 ਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਨ ੰ  ਨੈਲਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤਿੱਤ. 

 

ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਿਲਤਕਾਰ ਟੀਪ੍ੀਐਿ ਦਾ ਇਿੱਕ ਬ੍ੁਲਨਆਦ ਲਹਿੱਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਵਿੱਚ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਟੋਯੋਟਾ ਵੇਅ ਲਵਿੱਚ 

ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਥੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਨਰੰਤਰ ਿੁਧਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ. ਟੋਯੋਟਾ ਲਵਿੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਿਲਤਕਾਰ ਗੰਦੇ 

ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਰਜਾ ਨ ੰ  ਿਾਰਥਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ [ਪ੍ਰੋ. ਯਾਿੁਲਹਰੋ ਮੋਂਡੇਨ, 

1983]. ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਿ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੈ ‘ਮੋਨੋਜ਼ੁਕ ਰੀ ਵਾ ਲਹਤੋਜ਼ੁਕ ਰੀ’, ਲਜਿ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ‘ਲਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਲਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਿੀਂ ਿਮਝਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬ੍ਗੈਰ, ਿਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਨਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇ਼ਅਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਿਮੁਦਾਇ ਦੇ ਲਵਕਾਿ ਲਈ ਕੋਈ ਲਨਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ 1 ਗਾਹਕ  ਨਾਲ ਸੁ਼ਰ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ਮੁਿੱ ਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ 
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ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਮੌਜ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਫਰ ਲਧਆਨ ਉਿ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰਿੱਿਣ ਵਿੱਲ ਬ੍ਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਬ੍ਣਾਈ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਇਕ ਿੰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਿ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ੰ  ਜਾਰੀ ਰਿੱਿਣ ਲਈ 

ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ  ਕੌਂਲਫਗਰ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਵਹਾਅ ਅਲਧਅਨ ਦੇ ਕਈ ਿੇਤਰਾਂ (ਲਜਵੇਂ, ਮਾਨਵ ਲਵਲਗਆਨ, ਜੀਵ ਲਵਲਗਆਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਭੌਲਤਕ ਲਵਲਗਆਨ, 

ਮਨੋਲਵਲਗਆਨ, ਟੀਮ ਲਵਲਗਆਨ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲਗਆਨ ਨਾਲ ਇਕ ਲਵਕਲਿਤ ਿੰਕਲਪ੍ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਲਵਕਿਤ ਅਵਿਥਾ ਵਜੋਂ, 
ਇਿੱਕ ਲਿਿਟਮ ਦੀ ਕੌਂਲਫਗਰੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ , ਢਾਂਲਚਆਂ ਲਵਿੱਚ ਲਵਕਿਤ, ਅਤੇ ਰ ਪ੍ਾਂਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਵਘਨਸ਼ੀਲ 

ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਣੋ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਰਲਹਤ ਿਲਹਜ 

ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਕ ਿਮ ਹਕ ਿਮਾਲਜਕ ਗਤੀ ਹੈ ਲਜਿ ਲਵਚ ਲਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ, ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਮੁਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਲਚਆਂ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਿਮਝਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਲਕਰਆ ਕਰਨਾ ਲਿਿੱਿਦੇ ਹਨ. 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਚ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਦੇ ਲਹਿੱ ਿੇ ਵਜੋਂ, ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍, ਅਤੇ ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ ਿਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ 

ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਿ ਲਵਚ ਜੁੜ੍ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਿਲਹਜ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਿ ਲਬੰ੍ਦ  ਤੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਇਿੱਕ 

ਅਵਿਥਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਬ੍ਾਰੇ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
   

ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ੰ  ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ  ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਕੌਂਲਫਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਕ 1 

ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਨ ੰ  ਿਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ.  
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3. ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ™ 

 

ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ਫਲੋ ਲਵਚ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ DNA ਦੇ 3 ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਿਟਰੈਂਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ; ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ, ਵੰਲਡਆ 

ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍, ਅਤੇ ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ. ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ DNA 

 

 

 
 

ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ਫਲੋ ਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ (ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ, ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍, ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ) ਦੇ ਆਪ੍ਿ ਲਵਚ ਜੁੜੇ੍ ਿੁਭਾਅ 

ਨਾਲ ਿੰਬੰ੍ਲਧਤ ਹੈ. ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ਏਜੰਟਾਂ (ਲਜਵੇਂ ਲੋਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ) ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਿੀ ਿਬੰ੍ਧਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿੰਗਠਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਅਨੁਕ ਲ, ਅਤੇ 

ਚੁਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ੈਟਰਨ, ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਲਗਆਨ ਲਵਿੱਚ ਉਭਰਦਾ ਹੈ. 
 

ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ਆਫ ਫਲੋ ™ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੇ ਿੰਗਠਨ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ. ਇਿੱਕ 

ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਇਹ ਲਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਲਕ ਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਿਿੱਚਮੁਿੱਚ ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਵਿੱਚ 

ਇਿੱਕ ਦ ਜ ੇਨਾਲ ਜੁਲੜ੍ਆ ਹੋਇਆ, ਲਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਏਮਬ੍ੈਡ ਹੈ, ਲਜਿ ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਿਲਹਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਮਲਦੀ ਹੈ. 
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ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਹਿੱ ਿੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ , ਢੰਗਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਰਲਹਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਲਕ ਹਰੇਕ ਿੰਗਠਨ/ 

ਿੰਿਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਵਿੱਿਰੀਆਂ ਹਨ. ਇਨਹ ਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਿੰਗਠਨ/ਿੰਿਥਾ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਿਲਥਤੀ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਢੰਗ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
 

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿ ਚੀਬ੍ਿੱਧ ਹਰੇਕ ਢੰਗ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਲਭਆਿ ਅਤੇ 
ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ. ਹਾਲਾਂਲਕ, ਿਭ ਤੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਗਿੱਲ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਹਰੇਕ ਿੰਗਠਨ ਜਾਂ ਿੰਿਥਾ ਆਪ੍ਣੇ ਲਤੰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 
ਲਵਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਟੀਲਚਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦ ਲਿੱ ਭਦਾ ਹੈ. ਇਕਿਾਰਤਾ 
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਚ ਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪ੍ਿ ਲਵਚ ਜੁੜੇ੍ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਲਭਆਿਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਲਨਰਲਵਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

ਫਲੋ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਇਿੱਕ ਲਵਕਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ, ਲਕਉਂਲਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਦੇ ਅੰਗ, ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍, ਅਤੇ ਟੀਮ 

ਿਾਇੰਿ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪ੍ਿ ਲਵਿੱਚ ਜੁੜੇ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਿਲਹਜ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਇਿ ਵਲ ਲਕਿੇ ਦਾ 
ਲਧਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. 
 

3a. ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਿੋਚ 

 

ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ਆਫ਼ ਫਲੋ ਦਾ ਪ੍ਲਹਲਾ ਹੈਲਲਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਹੈ. 
 

 

ਅਲਨਸ਼ਲਚਤਤਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੁਕ ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਦਾ ਇਿੱਕ ਨਵਾਂ 
ਰ ਪ੍ ਹੈ. ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਇਹ ਿਮਝਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਲਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਅਣਜਾਣ-ਅਣਜਾਲਣਆਂ ਕਾਰਨ ਿਭ 

ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਕਈ ਿੰਭਵ ਅਵਿਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਥਾਨ ਤੋਂ 
ਵਿੱਿਰੇ ਵਿੱਿਰੇ, ਅਤੇ ਥੋੜੇ੍ ਿਮੇਂ ਲਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਲਤਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ 

ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਿਮਝ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਇਿੱਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਵਿੱਚ ਲਭੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣ 

ਤੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਲਵਚ ਦੋ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: 

ਚਰਣ 1: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ ਨ ੰ  ਿਮਝਣਾ. 
ਚਰਣ 2: ਇਿੱਕ ਲਵਸ਼ਵਲਵ ਜਾਂ ਪ੍ਲਰਪ੍ੇਿ ਰਿੱਿੋ ਲਕ ਲਿਿਟਮ, ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੁਕ ਲ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਨ. 

 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕ ਿੋਜੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ ਲਜਿੱ ਥੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ 

ਿੋਚ, ਕੁਝ ਹਿੱਦ ਤਕ, ਉਿ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਜਿ ਦੀ ਲਵਆਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਿਕਦੀ ਉਿ' ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ. ਅਿਪ੍ਸ਼ਟਤਾ, ਅਲਨਸ਼ਲਚਤਤਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣਪ੍ਣ ਜੋ ਲਕ 
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ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਲਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਾਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਿ 

ਤਰੀਲਕਆਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 
 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ ਦੇ ਹੇਲਲਕਿ ਲਈ ਤਰੀਲਕਆਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦਾਂ ਲਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

  

• ਕੰਪ੍ਲੈਕਿ ਅਡੈਪ੍ਲਟਵ ਲਿਿਟਮ 

• ਲਿਨੇਫਾਈਨ®ਫਰੇਮਵਰਕ 

• ਿੈਂਿਮੇਲਕੰਗ 

• ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਗਨਲ ਿੋਜ 

• ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

• ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤ 

• ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਲਨਯੰਤਰਣ 

• ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ 

• ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ 

• ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ 

• ਟੋਇਟਾ ਵੇਅ ਨ ੰ  ਿਕਰਾਮ ਕਰੋ.  



 11 

ਕੰਪ੍ਲੈਕਿ ਅਡੈਪ੍ਲਟਵ ਲਿਿਟਮ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ  
 

ਕੰਪ੍ਲੈਕਿ ਅਡੈਪ੍ਲਟਵ ਲਿਿਟਮ (ਿੀਏਐਿ) ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਿੁਿੱ ਲੇ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਿੰਗਲਠਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਾਰਬ੍ਿੱਧ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ 
ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਲਵਧੀ ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੁਕ ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਬ੍ਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣਾ ਲਨਰੰਤਰ ਲਿਿੱਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਲਵਲਿੱ ਿਣ 

ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ  

 

ਕਈ ਿਮਾਲਜਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੁਕ ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱ ਲਿਆ ਲਗਆ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ 

ਅਨੁਕ ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਵਿੱਚ ਉੱਦਮ, ਿਰਕਾਰਾਂ, ਿੰਗਠਨ, ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਥੋਂ ਤਕ ਲਕ ਿੁਿਾਇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ 

ਹਨ. 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ  
ਕੰਪ੍ਲੈਕਿ ਅਨੁਕ ਲ ਲਿਿਟਮ ਲਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਲਿੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ::  

 

• ਉਹ ਰਾਹ-ਲਨਰਭਰ ਹਨ, 

• ਲਿਿਟਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਇਲਤਹਾਿ ਹੈ, 
• ਉਹ ਗੈਰ-ਲੀਨੀਅਰ ਹਨ, 

• ਉਹਨਾਂ ਲਵਿੱਚ ਿੰਕਟਕਾਲੀਨ ਨਤੀਜ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, 

• ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਰਆਵਾਂ ਅਟਿੱਲ ਹਨ, 

• ਉਹ ਅਨੁਕ ਲ ਹਨ, 

• ਉਹ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਲਵਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

• ਉਹ ਿਵੈ-ਿੰਗਲਠਤ ਹਨ [1] 

  



 12 

ਲਿਨੇਫਾਈਨ® ਫਰੇਮਵਰਕ 
 

 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
 

ਡੇਲਵਡ ਿਨੋਡੇਨ [2] [3] ਦੁਆਰਾ ਲਿਨੇਫਾਈਨ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਲਵਿੱਚ ਪੰ੍ਜ ਵਿੱਿਰੇ ਡੋਮੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਮੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਲਥਤੀਆਂ, ਫੈਿਲਲਆਂ, ਪ੍ਲਰਪ੍ੇਿਾਂ, ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਨਸ਼ਲਚਤਤਾ ਦੇ ਤਲਹਤ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਲਹਮਤੀ ਬ੍ਣ ਿਕੇ. 
 

ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਿਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਕ ਉਹਨਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਿੱਕ ਨ ੰ  ਿੰਚਾਲਲਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਕਿ ਲਕਿਮ ਦੇ , 

ਮੰਗਾ, ਿਾਧਨਾਂ, ਜਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ. 
 
ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਲਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਨਵੇਂ ਲਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਿਣ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਣਾਉਣ, ਅਤੇ 

ਅਿਲ-ਿੰਿਾਰ ਦੀਆਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਕਆ ਂਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਿਨੇਫਾਈਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਾਰਜਿਾਧਕਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਿਮਝਣ ਲਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਲਕਿ ਪ੍ਰਿੰਗ ਲਵਚ ਹਨ ਤਾਂ ਲਕ ਉਹ ਲਬ੍ਹਤਰ 
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ਫੈਿਲੇ ਲੈ ਿਕਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਿੱ ਲਦਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਚ ਿਕਣ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਸੈ਼ਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ 
ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ. 

 

ਕੁਨੇ-ਨੇਵ-ਇਨ, ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਲਿਨੇਫੀਨੀ ਇਿੱਕ ਵੈਲਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬ੍ਦ ਹੈ ਜੋ ਿਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਿਾਡੇ ਤਜ਼ੁਰਬ੍ੇ ਦੇ 

ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਲਕਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਿੀਂ ਕਦ ੇਨਹੀਂ ਿਮਝ 

ਿਕਦ.ੇ 

ਲਵਆਲਿਆ 
 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਮੌਿਮ ਲਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਲਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ, ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਲਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਲਹਿੱ ਿੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬ੍ਣਦੇ ਹਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਅਿੀਂ ਮੌਿਮ ਲਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ 
ਨਾਲ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡੋਮੇਨ ਲਵਚ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ , ਢੰਗ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਿੰਦ 

ਿਧਾਰਣ ਡੋਮੇਨ ਲਵਚ ਪ੍ਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਲਬ੍ਲਕੁਲ ਵਿੱਿਰੇ ਹਨ. 

 

ਲਿਨੇਫਾਈਨ® ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਾਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਿਮੇਂ ਡੋਮੇਨਾਂ ਲਵਚ ਸ਼ਰੇਣੀਬ੍ਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ ਿਾਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਟ ਲਜ਼ 

ਿਾਧਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਦੰਦੇ ਹਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਿਕਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਰਲ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡੋਮੇਨਾਂ ਲਵਿੱਚ, ਅਿੀਂ ਲੀਨ ਟ ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਕ, 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡੋਮੇਨ ਲਵਿੱਚ, ਿਾਨ ੰ  ਿੈਂਿ ਮੇਲਕੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
 

ਲਿਨੇਫਾਈਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਲਗਆਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਲਵਿੱਚ ਿਧਾਰਣ/ਿਪ੍ਿੱਸ਼ਟ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਹਫੜ੍ਾ-ਦਫੜ੍ੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ 

ਲਡਿਆਰਡਰਡ ਡੋਮੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇਕ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਹੈ. 2019 ਦੇ ਅਿੀਰ ਤਿੱਕ, ਡੇਲਵਡ 

ਿਨੋਡੇਨ ਨੇ ਿਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧਾਰਣ ਡੋਮੇਨ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲਣ ਦਾ ਿੁਝਾਅ ਲਦਿੱਤਾ ਹੈ. 
 

ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬ੍ਣਾਉਣਾ 
ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
 

ਿੈਂਿਮੇਲਕੰਗ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਾਡੀ ਿਮਝ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਬ੍ਣਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਵਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਹਾਇਤਾ 
ਲਜਿ ਲਵਿੱਚ ਲਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਮ ਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਨ ੰ  ਲਬ੍ਹਤਰ ਿਮਝਣ ਲਈ ਿਾਂਝੇ ਮਾਨਲਿਕ 

ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਸੁ਼ਰ  ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ. 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਚ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਲਥਤੀ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਲਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ 

ਹਨ. ਅਿੱਗ ਬ੍ੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਵਚਾਰਾਂ 
ਨ ੰ  ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਿਲਥਤੀ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਲਵਚ 
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ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਟੀਮ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
 

ਿੈਂਿਮੇਲਕੰਗ ਲਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਲਿੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: "ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ (ਿਮਾਲਜਕ), ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਿਪ੍ਸ਼ਟ ਫਰੇਮ (ਪ੍ਛਾਣ), 

ਲਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਤਜ਼ਰਬ੍ੇ (ਲਪ੍ਛੋਕੜ੍), ਮੌਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੇਰਲਵਆਂ (ਿੰਕੇਤ), ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਪ੍ਡੇਟ 

ਕਰਨਾ (ਚਲ ਰਹੇ), ਪ੍ਰਤਿੱਿ ਕੀ ਹੋ ਲਰਹਾ ਹੈ (ਤਰਿਯੋਗਤਾ) ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਕਲਰਆਵਾਂ ਜੋ ਿੋਚ ਨ ੰ  ਿਪ੍ਸ਼ਟ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ (ਲਾਗ  ਕਰਨਾ)” [4]. ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਿਲ-ਿਮੇਂ ਲਵਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤ ਿੋਜ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਗਨਲ ਿੋਜ ਇਿੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਤੇ ਭਲਵਿੱਿ ਲਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਿੰਕੇਤ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਿਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਮੌਜ ਦ ਮੌਲਕਆ ਂਅਤੇ ਿਤਲਰਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਿੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਬ੍ੇਕਾਬ੍  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਲਜਹਾ 
ਲਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਤੇ ਭਲਵਿੱਿ ਲਵਿੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਲਨਸ਼ਾਨ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣ ਿਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉੱਨਤ ਿੰਕੇਤਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਲਵਿੱਚ 

ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਉਿ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਲਕਿੇ ਵੀ ਲਵਭਾਜਨ ਨ ੰ  ਿਤਰੇ ਲਵਿੱਚ ਪ੍ਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਣਚਾਹੇ 
ਬ੍ਦਲਾਵ ਦੇ ਲਿਿੱ ਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਬ੍ਦਲ ਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਲਕਆ ਂਦਾ ਨੁਕਿਾਨ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ[5]. ਲਕਿੇ ਦੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲਨਰੰਤਰ ਿੋਜ ਅਤੇ ਲਨਗਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਿਤਲਰਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ ਲਜਹੜ੍ੀ ਲਕ 

ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗਈ. 

ਲਵਆਲਿਆ 

 

ਲਵਰੋਧੀ ਉਪ੍ਾਵਾਂ ਦੇ ਬ੍ੇਅਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਕਾਰਬੋ੍ਾਰੀ ਖ਼ਤਲਰਆਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤ 
ਿੋਜ ਦਾ ਇਿੱਕ ਰ ਪ੍ ਹੈ. ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ-ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਗਨਲ ਿੋਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਜਾਂ 
ਿੰਿਥਾ ਦੀ ਲਟਕਾਵ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਗਰਲਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨ ੰ  ਠੋਿ ਬ੍ਣਨ 
ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਬ੍ਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
 

ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਗਨਲ ਿੋਜ ਲਵਿੱਚ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਰੇ ਲਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ (ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਲਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲਨਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਕਿੇ ਵੀ ਅਿਧਾਰਨ ਲਵਵਹਾਰ, ਿੰਕੇਤਾਂ, ਜਾਂ ਲਪ੍ਛੋਕੜ੍ 

ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕੇ. 
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ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਓਪ੍ਨ ਲਿਿਟਮ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੁਕ ਲ ਲਿਿਟਮ, ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਲਵਿੱਚ ਵੇਲਿਆ ਅਤੇ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਨੈਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕੰਪ੍ੋਨੈਂ ਟਿ, ਜਾਂ ਲਲੰਕਜੈੈੱਿ, ਭਾਗਾਂ ਲਵਚਕਾਰ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਟੀਮਾਂ 
ਲਵਚਕਾਰ, ਜਾਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਵਚਾਲੇ ਆਪ੍ਿੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੇਿਣ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਦੰਦਾ ਹੈ. ਨੈਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 

ਏਜੰਟਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਲਵਹਾਰਕ ਤਰੀਲਕਆਂ ਦੇ ਲਵਕਾਿ ਲਈ ਿ ਲਚਤ 

ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
  

ਲਵਆਲਿਆ 

ਨੈਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਲਕਿਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕਿ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਿਲਭਆਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ, ਲਦਮਾਗ, ਜੀਵ-

ਜੰਤ , ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ [6]. ਨੈਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਿੰਿਥਾਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਲਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਿੰਿਥਾ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿੱਿਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਿਮਝਣਾ ਲਕ ਇਹ ਵਿੱਿਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਲਕਵੇਂ ਿੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਿਲਹਯੋਗ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ.ੈ 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਨੈਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਿ ਲਵਚ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਲਕ ਇਹ ਡਾਇਡਜ਼ (ਉਦਾ., ਲਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲਵਅਕਤੀ), ਨੋਡਾਂ (ਉਦਾ., 
ਨੇਤਾ, ਟੀਮ, ਿੰਗਠਨ), ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ (ਉਦਾ., ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇਤਾ, ਟੀਮ ਤੋਂ ਟੀਮ) ਦਾ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
ਨੈਟਵਰਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਡਾਇਡਜ਼, ਨੋਡਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਮ ਹ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਿੰਬੰ੍ਧਾਂ, ਲਲੰਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਪ੍ਰ 

ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  ਵੇਿਦਾ ਹੈ. 
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ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨ ੰ  ਅਰਥਾਤ, ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

ਇਨਹ ਾਂ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ (ਜੁੜੇ੍ ਹੋਏ ਿਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਬ੍ੋਲਲਆ ਜਾਂ ਲਲਿਤੀ ਖ਼ਾਤਾ), ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਿੀਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਚ ਜੋ ਵਾਪ੍ਰ ਲਰਹਾ ਹੈ ਉਿ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਸੁ਼ਰ  ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਾਂ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਚ ਇਕ ਜ ਰੀ ਅਕਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ੈਿਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਉਹ 

ਮੁਕਿੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜ ਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਲਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਵਚ ਇਨਹ ਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ 

ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜ ਰੀ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਨ ੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਿੰਿਲੇਸ਼ਣ ਮੰਲਨਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਲਵਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਕੰਪ੍ਨੀ ਜਾਂ ਿੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਇਿ ਦੇ 

ਮੌਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
 

ਜੇ ਅਿੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਲਕਿੇ ਲਵਸੇ਼ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਦੇ 'ਤੇ ਖ਼ਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਿੁਰਿੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਖ਼ਬ੍ਰਾਂ ਦੀ ਲਰਪ੍ੋਰਟ 

ਲਲਿਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ, ਲਫਰ ਅਿੀਂ ਆਮ ਥੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ੈਟਰਨ ਨ ੰ  ਿੰਿਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਲਵਿੱਿ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ, 
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ ਨ ੰ  ਿ ਲਚਤ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਲਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ, ਲਲਿਣ, ਲਰਕਾਰਲਡੰਗਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਕਿਰ ਲਬ੍ਆਨ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ. 

 

ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਲਨਯੰਤਰਣ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਲਵਲਗਆਨ ਇਕ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਕਿੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੀ ਲਵਆਲਿਆ ਜਾਂ 
ਭਲਵਿੱਿਬ੍ਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਿ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਲਵਚ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਵਿੱਿਰੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ 

ਜੋ ਵੈਧ, ਭਰੋਿੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਲਣਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ 

ਹੈ. ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਲਨਰਣਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ, ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਪ੍ਿੱਿਪ੍ਾਤ, ਲਕਿੇ ਵੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਤੋਂ 
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼. ਪ੍ਰਯੋਗ ਿਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿਾਡੀ ਿਮਝ ਲਈ ਬ੍ੁਲਨਆਦੀ ਮੰਲਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਗਆਤ ਜਾਂ 
ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਿਪ੍ਿੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਲਵਲਗਆਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਨਾ ਲਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਲਣਕ 

ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਨਵੇਂ ਲਗਆਨ ਨ ੰ  ਅਿੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬ੍ਲਲਕ ਇਹ ਵੀ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਿੋਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱ ਭੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ 
ਲਵਸ਼ਵਾਿਾਂ, ਅਲਭਆਿਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਿਦੀ ਇਕ ਉਤਪ੍ਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪ੍ੀਡੀਿੀਏ 
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(ਯੋਜਨਾ, ਕਰੋ, ਚੈਕ, ਐਕਟ), ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪ੍ਾਦਾਂ ਦੇ ਲਨਰੰਤਰ ਿੁਧਾਰ ਨ ੰ  ਲਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਮਰਿੱਥ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ. 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਇਿੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਲਵਿੱਚ ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਰੁਝੇਵੇਂ ਲਈ ਵਿੱਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 

ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਜੇ ਿੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਨ ੰ  ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਲਥਓਰਾਈਲਜੰ਼ਗ, ਮਾਪ੍ਣਾ, ਵੇਿਣਾ, ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

ਕਰਨਾ, ਲਵਆਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਰਪ੍ੋਰਟ ਕਰਨਾ. 
 

ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਵਵਹਾਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਿਵੈ-
ਉਤਪੰ੍ਨ ਅਤੇ ਿੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਿਮਝਣਾ ਲਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਚ ਲਕਿੇ ਵੀ ਟੀਮ ਜਾਂ 
ਿੰਗਠਨ ਲਈ ਲਕਹੜ੍ੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ. ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ੇਲੋੜ੍ੀਆਂ 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ. 

 

ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਰਿੱਥ ਕਰਨ ਨਾਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨਾ ਿੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਏਜੰਟਾਂ ਨ ੰ  
ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਿਾਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਦਓ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਲਵਚ ਵਹਾਅ ਨ ੰ  ਿਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਿਾਨ ੰ  ਿਮਰਿੱਥਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  
ਅਨੁਕ ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਲਗਣਤੀ ਨ ੰ  ਿੀਲਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀ 
ਇਕ ਏਜੰਟ ਨ ੰ  ਿੁਦਮੁਿਲਤਆਰੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਦੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਲਜਹੜ੍ੀਆਂ ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨ ੰ  ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਿੱਕ ਿਮਰਿੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰ੍ਧ ਮੁਿੱਲ 

ਜੋਲੜ੍ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਨਯਮਤ ਏਜੰਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਦੇਲਿਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਅਕਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  
ਥੋਪ੍ਦਾ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਿੱਲ-ਜੋੜ੍ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਕਹਾਣੀ ਿੁਣਾਉਣਾ, ਿਾਂਝੇ ਮਾਨਲਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਕਰਨਾ, ਲਬ੍ਰਤਾਂਤਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤਾਂ ਦੀ 
ਪ੍ਛਾਣ ਿਫਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ. 

 

 
 
 
ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ 
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ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਤੀਲਨਧਤਾ, ਇਿੱਕ ਿਰੀਰਕ ਮਾਡਲ, ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦਾ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
ਲਨਰੰਤਰ ਟੈਿਲਟੰਗ ਅਤੇ ਿੁਧਾਈਕਰਣ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ਿ ਇਿੱ ਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਲਹਿੱ ਿਾ ਬ੍ਣਦੇ 

ਹਨ, ਜੋ ਜਲਟਲਤਾ ਦੀ ਲਬ੍ਹਤਰ ਿਮਝ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ-ਅਧਾਰ (ਆਟੋਨੋਮਿ ਡਰਾਈਲਵੰਗ ਕਾਰ) ਲਈ ਪ੍ ਰਾ ਮਾਡਲ (ਆਟੋਮੋਬ੍ਾਈਲ) ਲਡਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ, 

ਇਹ ਿਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਹਕ ਨ ੰ  ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ/ਿਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨਾ, ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਪ੍ ਰੀ ਕਾਰ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਲਵਰੁਿੱ ਧ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਇਿੱਕ ਮਾਡਲ (ਕੰਲਪ੍ਊਟਰ ਜਾਂ ਭੌਲਤਕ), ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਫਾਰਮ ਲਾ (ਕੰਪ੍ ਊਟੇਸ਼ਨਲ) ਦਾ ਰ ਪ੍ ਲੈ ਿਕਦ ੇ

ਹਨ. ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਜਾਣ ਪ੍ਛਾਣ ਜਾਂ ਿਬੰ੍ਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ ਅਣਜਾਣ (ਅਣਜਾਣ) ਨ ੰ  
ਿਮਝਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਪ੍ਛਾਣੇ (ਲਜਹੜ੍ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਮਝਣ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ [8]. 

 

 

 

 

 

  



 19 

ਓ.ਓ. ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਲਨਰੀਿਣ-ਮੁਿੀ-ਫੈਿਲਾ-ਐਕਟ (ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ.) ਲ ਪ੍ ਇਕ ਗੈਰ-ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ, ਲਕਲਰਆ ਲਈ 

ਇਕ ਗਾਈਡ. ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ ਏਅਰ ਫੋਰਿ ਦੇ ਕਰਨਲ ਜੌਹਨ ਬ੍ੁਆਡ ਦੁਆਰਾ 40 ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ 
ਲਜਿ ਨੇ ਲੜ੍ਾਕ  ਹਵਾਬ੍ਾਜ਼ੀ, ਰਣਨੀਤੀ, ਲਵਲਗਆਨ, ਸੁ਼ਰ ਆਤੀ ਜਲਟਲਤਾ ਿੋਚ, ਅਤੇ ਟੋਯੋਟਾ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ 
ਿਬ੍ਕ ਜੋਲੜ੍ਆ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ ਇਿੱਕ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ. ਇਹ ਿੁਲਨਸ਼ਲਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਿਾਰੀਆਂ ਉਪ੍ਲਬ੍ਧ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦੇਿਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਲਨਰੀਿਕ ਨ ੰ  ਲਿਿਲਾਈ ਲਦੰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਨ ੰ  
ਲਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰੀਏ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਿਹੀ ਫੈਿਲੇ ਲਨਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਫੈਿਲਲਆਂ ਨ ੰ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗ  
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਲਕ, ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਫਰ ਲਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 

ਨਤੀਲਜਆਂ ਵਿੱਲ ਲਧਆਨ ਦੇਣਾ ਿੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਲਵਿੱਿ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਬ੍ਾਰੇ ਿ ਲਚਤ ਕਰੇਗਾ. 
 

The OODA loop favors implicit over explicit decision-making processes. It contains 

sensemaking (observation and orientation) loops to feature the separation of decisions from 

outcomes when assessing individual and organizational performance. The OODA loop is 

described as “an evolving, open-ended, far from equilibrium process of self-organization, 

emergence and natural selection” [9]. 

 

ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ ਿਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਲਵਿੱਚ ਹੈ. ਇਿ ਲਵਚ 

ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਿੰਿਥਾਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਤੋਂ ਫੈਿਲਲਆਂ ਦੇ ਵਿੱਿ ਹੋਣ ਨ ੰ  
ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿੈਂਿਮੈਲਕੰਗ (ਲਨਰੀਿਣ ਅਤੇ ਿਲਥਤੀ) ਲ ਪ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ ਨ ੰ  "ਲਵਕਿਤ, ਿੁਿੱਲਾ-ਿਤਮ, 

ਿਵੈ-ਿੰਗਠਨ ਦੀ ਿੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਤੋਂ ਬ੍ਹੁਤ ਦ ਰ, ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ" ਵਜੋਂ ਦਰਿਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ [9]. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ ਦੇ ਲਕਿੇ ਵੀ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਤੋਂ ਸੁ਼ਰ  ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਜਾਂ ਿਲਥਤੀ 'ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਲਵਿੱਚ ਲਨਰੀਿਣ, ਓਰੀਐਟਂ, ਫੈਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ ਚਿੱਕਰ ਕਿੱਟਣ 

ਵਾਲਾ ਚਿੱਕਰ ਹੈ. ਓ.ਓ.ਡੀ.ਏ. ਲ ਪ੍ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲਬੰ੍ਦ  ਰੁਝਾਨ ਹੈ-ਉਹ ਲਬ੍ਰਤਾਂਤ, ਬ੍ੋਧ ਪ੍ਿੱਿਪ੍ਾਤ ਅਤੇ ਿਥਾਲਪ੍ਤ ਲਵਸ਼ਵਾਿ 

ਜੋ ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਕ ਲਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨ ਲਕਵੇਂ ਪ੍ਾਲਣਾ, ਲਨਰਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

 
 
 
ਟੋਇਟਾ ਵੇਅ ਨ ੰ  ਿਕਰਾਮ ਕਰੋ 
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ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਇਿੱਕ ਲਿਿਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਗਾਹਕ 

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਿੰਕਟਕਾਲੀਨ ਨਤੀਲਜਆਂ ਵਜੋਂ ਚਾਪ੍ਲ ਿੀ ਦੇ ਲਵਕਾਿ ਲਈ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤਾ 
ਲਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਲਵਵਹਾਰਕ ਪ੍ੈਟਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਕਰਾਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਿਟਮ 

ਦੀਆਂ ਿੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਿੋਚ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਨ ੰ  
ਿਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਿੰਦਾਂ ਅਤੇ ਿੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਿੀਮਾ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਵਭਾਗ ਲਵਭਾਜਨ ਟਰਾਮ ਟੋਯੋਟਾ ਵੇਅ ਦੀ ਲਿਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਆਪ੍ਣੀ 
ਲਿਿਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਿਿੱਿਦੇ 

ਹਨ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਟਰਾਇਟਾ ਵੇਅ ਨ ੰ  ਿਕਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਿਾਧਨਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਕਲਪ੍ਾਂ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਿ ਦੇ ਿੁਧਾਰ ਦੀ 
ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਲਦਿੱਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ.  
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3b. ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ 

 

ਵੰਡੇ ਗਏ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਲਿਲਤਜੀ ਅਤੇ 

ਹਰ ਜਗਹਾ ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ ਲਿਲਤਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਿੱਕ ਿਮ ਲਹਕ ਉਿਾਰੀ ਬ੍ਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਅਗਵਾਈ ਿਵੈ-ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲਵਕਾਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਲਵਕਿਤ ਅਤੇ 

ਅਲਭਆਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਿਾਂਝੀ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦਾ ਨਮ ਨਾ ਬ੍ਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 

ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਮਾਿੱਡਲਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲਨਗਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
 

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਨੇਤਾ-ਟੀਮ ਦੇ ਲਰਸ਼ਤੇ ਨ ੰ  ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਲਵਰੋਧ ਲਵਿੱਚ ਵੇਿਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਲੀਡਰ-ਫਾਲੋਅਰ ਡਾਇਡ ਨ ੰ  ਵੇਿਦੇ ਹਨ. ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍, ਲਜਿ ਨ ੰ  ਬ੍ਾਉਂਡਰੀ ਿਪ੍ੈਨਰ ਵੀ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟੈਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਵਚਕਾਰ ਿੀਮਾਵਾਂ ਲਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭ ਲਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ 

ਲਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਵਿੱਚ ਿਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪ੍ਿੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਟੀਲਚਆਂ ਦੀ 
ਇਕਿਾਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਲਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਨਾਮ. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ ਜਾਂ ਿੀ-ਿ ਟ 'ਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ 

ਆਪ੍ਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਲੜ੍ੀਵਾਰ ਬ੍ਣਤਰ ਲਵਚ ਰਲਹ ਿਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਿੋਜ ਨੇ ਲਦਿਾਇਆ ਹੈ ਲਕ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਬ੍ਣਤਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟੈਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦੀ ਹਾਈਲਬ੍ਰਡ 

ਸੈ਼ਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਹਾਈਲਬ੍ਰਡ ਜਾਂ ਲਮਸ਼ਲਰਤ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਮਾਿੱਡਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਲਵਿੱਚ ਡਾਲਾ ਲਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਹਾਈਲਬ੍ਰਡ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਮਾਿੱਡਲ ਹੇਠ ਲਲਿੀਆਂ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜੋ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬ੍ਣਤਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਲਦਿਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ: ਰਣਨੀਤਕ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍, ਿਾਧਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬ੍ਲ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍. 
 

ਇਰਾਦਾ ਹਰੇਕ ਿੰਗਠਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਲਤੰਨੋਂ  ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਮਾਿੱਡਲਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗ  
ਕਰਨ, ਪ੍ਰ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਲਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਹ ਲਹਿੱ ਿੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਜੋ ਿੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਦਿੱ ਿੇ ਗਏ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਲਚਆਂ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਜਰ ਰਤਾਂ 
ਦ ਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਿੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਇਹ ਪ੍ਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦੀਆਂ 

ਲਕਹੜ੍ੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਨ. 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੰਲਡਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਹੇਲਲਕਿ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਲਵਿੱਚ 

ਲੀਡਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਨਰੰਤਰ ਰ ਪ੍ ਲਵਿੱਚ ਿੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਜਿ ਨਾਲ ਿਮ ਹਕ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਭਰਨ 

ਲਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਉਦਯੋਗ ਲਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਲਵਘਟਨਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਹੈ. 
 

ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਹੇਲਲਕਿ ਦੇ ਤਰੀਲਕਆਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦਾਂ ਲਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ 

• ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਿੁਣਨਾ 
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• ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
• ਿਾਂਝ ੇਮਾਨਲਿਕ ਮਾਡਲ 

• ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਲ ਪ੍ਿੱਿਪ੍ਾਤ 

• ਿਲਹਯੋਗ 

• ਕੋਲਚੰਗ / ਰਿਵਾਲਾ 
• ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਹ ਲਤ 

• ਿੰਗਠਨ ਲਡਜ਼ਾਈਨ 

ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁਰਿੱ ਲਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਲਜਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿੁਿੱਲਹ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ 
ਲਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮਿੌਲ ਉਡਾਉਣ ਜਾਂ ਬ੍ਦਨਾਮੀ ਕੀਤ ੇਬ੍ਗੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁਿੱਛ ਿਕਦ ੇਹਨ. ਿਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਜੰਨਾ ਲਚਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਵਚਾਰਾਂ [10] ਅਤੇ 

ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ੇਸੇ਼ਵਰ ਬ੍ਣੇ ਰਲਹਣ ਲਈ ਿੁਿੱਲਹੇ ਹੋਣ. ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ ਡਰ ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਟੋਯੋਟਾ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਡਂਨ ਕੋਰਡ ਨ ੰ  ਿੁਿੱਲਹ ਕੇ ਲਿਿੱਚ ਿਕਦ ੇਹਨ. ਐਡਂਨ ਕੋਰਡ ਲਵਚ ਇਕ 

ਲਿਿੱਚ ਦੀ ਹਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬ੍ਾਈ ਨ ੰ  ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਬ੍ਟਨ ਜੋ ਕਾਮੇ 

ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਰਗਰਮ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਮੁਿੱ ਦੇ ਜਾਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਲਵਚ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਨ ੰ  ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਦੰਦੇ ਹਨ. 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਡਂਨ ਕੌਰਡ ਨ ੰ  ਿੁਿੱਲਹ ਕੇ ਲਿਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਕ ਉਤਪ੍ਾਦਨ 

ਨ ੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਝੜ੍ਕਣ ਜਾਂ ਿਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਐਡਂਨ ਕੋਰਡ ਇਿੱਕ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿੁਰਿੱ ਲਿਅਤ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਲਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਜਿੱ ਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁਿੱਛਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿੁਤੰਤਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਭਰੋਿਾ ਲਦਵਾਉਣ ਲਈ ਲਕ ਿਹੀ ਫੈਿਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. 

ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਿਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ ਹੇਠ ਲਲਿੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ: ਇਕ ਿਾਂਝੀ ਉਮੀਦ, ਿਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼, ਿੁਣਨ 'ਤੇ 

ਭਰੋਿਾ, ਅਿਫਲਤਾ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਲਨਰੰਤਰ ਲਿਿੱਿਣਾ[10]. 

 

ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਿੁਣਨਾ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਲਵਚ ਲਜੰਨਾ ਿੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਗਿੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਿੁਣਨਾ ਇਕ 

ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲਵਕਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਿੁਣਨ ਦੇ ਇਿੱਕ ਨਮ ਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
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ਤੁਹਾਨ ੰ  ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਲਵਿੱਚ ਿਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲਧਆਨ ਨਾਲ ਿੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਕ 

ਕੋਈ ਦ ਿਰਾ ਬ੍ੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬ੍ਦਾਂ ਨ ੰ  ਲਬ੍ਆਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਹੰਦਾ ਹੈ ਉਿ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਨਰਣਾ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 
ਿਲਾਹ ਲਦੰਦਾ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਨੇਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨ ੰ  ਿੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਲਮਆਨ 

ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ, ਲਿਰਫ ਨੇਤਾ ਦੀ ਲਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬ੍ਲਲਕ ਇਿੱਕ ਆਗ  ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਲਈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਵਿੱਚ ਮਕਿਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
 

ਐਡਂਨ ਕੋਰਡ ਲਫਰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਲਜਥੇ ਿਰਗਰਮ ਿੁਣਨ ਦੀ ਜਗਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਐਡਂਨ ਕੋਰਡ ਦੀ ਿਰਗਰਮੀ 
ਲੀਡਰ / ਿੁਪ੍ਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਰਲਮਆਨ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਦੀ ਇਿੱਕ ਲੜ੍ੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਨ ੰ  
ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਦੋਵਾਂ ਲਧਰਾਂ ਦੇ ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਬ੍ਰ ਲਹਿੱ ਿੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ 
ਹੈ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਿਰਗਰਮ ਿੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਲਕਰਆਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਿੁਣਨ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਲਵਸ਼ਵਾਿ ਪ੍ੈਦਾ 
ਕਰਨ, ਿਾਂਝ ਵਧਾਉਣ, ਲਚੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ, ਇਿੱਕ ਿਾਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁਿੱਛਣ, ਅਤੇ ਿੰਿੇਪ੍ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਲਕਰਆ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਲਕਲਰਆਸ਼ੀਲ ਿੁਣਨ ਨਾਲ ਲਵਅਕਤੀ 
ਦੀਆਂ ਲਵਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਦ ਲਜਆਂ ਦੀਆਂ ਲਬ੍ਹਤਰ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਲਕਿੇ ਦੇ ਲਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਪ੍ ਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.  
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ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਲੀਡਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਿੱਕ ਿਾਿ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਲਵਰੋਧ ਲਵਿੱਚ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ 

ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਦੀ ਿਮਝ ਦੁਆਰਾ, ਲਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਲਜੰਨਾ ਲਚਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨ ੰ  ਲਧਆਨ ਲਵਿੱਚ ਰਿੱਿਦੀਆਂ 

ਹਨ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਿੰਚਾਲਨ ਲਈ ਿੁਤੰਤਰ ਹਨ. ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਿਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਦੇ 

ਇਰਾਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਆਪ੍ਣਾ ਰਿਤਾ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਿੁਤੰਤਰ ਹਨ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ੍ ਹੋਏ, ਲਮਲਟਰੀ ਿਕੁਐਡਾਂ ਦੇ ਿਮੁਿੱਚੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਲਵਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਲਕ, ਜਦੋਂ 
ਰੁਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਲਵਿਲਤਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਿਕੁਐਡਰਨ ਆਪ੍ਣੇ 
ਆਿਰੀ ਟੀਚੇ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨ ੰ  ਬ੍ਦਲਣ ਲਈ ਿੁਤੰਤਰ ਹਨ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ, ਲਮਸ਼ਨ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਾਰਜ ਲਵਕਾਿ ਦੇ ਕੋਰਿ/ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ/ਤੁਲਨਾ 
/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਇਿਦੇ ਬ੍ਾਅਦ ਇਿੱਕ ਅੰਤਮ ਿਮੀਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ 

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਿਾਫ, ਿੰਿੇਪ੍ ਅਤੇ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਲਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਿ 

ਲਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਲਕਵੇਂ ਲਕਿੇ ਫੈਿਲੇ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪ੍ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਮ ਲਬ੍ਆਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਇਿ ਉਦੇਸ਼ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਿਾਂਝੇ ਮਾਨਲਿਕ ਮਾਡਲ 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਇਕ ਿਾਂਝਾ ਮਾਨਲਿਕ ਮਾਡਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਿਾਂਝੀ ਿਲਥਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਦੀ ਿਮ ਲਹਕ ਿਮਝ, ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ 
ਲਗਆਨ ਦੇ ਬ੍ਾਰੇ ਲਵਿੱਚ ਿਮ ਹਕ ਿਮਝ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਹੈ. 
ਲਵਆਲਿਆ 

ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਯੋਜਨਾਬ੍ਿੱਧ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਜਿ ਲਵਚ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਵਿੱਿਰੀ 
ਿਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਿੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਲਜਿ ਨੇ ਿਾਂਝਾ ਮਾਨਲਿਕ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲਵਕਿਤ ਕੀਤਾ. ਟੀਮ ਦੇ 

ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਲਚਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਕ ਹਰੇਕ ਿਦਿੱਿ ਦੀ ਇਕੋ 
ਲਜਹੀ ਅਤੇ ਿਹੀ ਿਮਝ ਹੋਵੇ. ਿਾਂਝ ੇਮਾਨਲਿਕ ਮਾਡਲਾਂ ਨ ੰ  ਲਵਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ 
ਅਤੇ ਬ੍ਰੀਲਫੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਇਿ ਿਮ ਹਕ ਿਮਝ ਲਵਿੱਚ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਿੱ ਲਿਆ, ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ, ਟੀਲਚਆਂ ਅਤੇ ਿਰੋਤਾਂ ਦੀ ਿਾਂਝੀ ਿਮਝ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
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ਵਾਰਡਲੇ ਨਕਸੇ਼ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਲਦਿੱਿ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਲਟਲਤਾ ਨ ੰ  ਿਮਝਣ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹਨ. ਵਾਰਡਲੇ ਨਕਸੇ਼ ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਲੈਂਡਿਕੇਪ੍ 

ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰ ਜਾਂ ਿੇਵਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਨਧਤਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਗਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰਤੀ ਲਈ ਲਹਿੱ ਿੇ ਮੈਲਪੰ੍ਗ 

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਿਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ੈਟਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਲਵਸ਼ਵਾਿਯੋਗ ਹਨ, ਲਕਿੇ 

ਦੀ ਿਲਥਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ. 

 

ਵਾਰਡਲੇ ਨਕਲਸ਼ਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਾਈਮਨ ਵਾਰਡਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਿੱ ਲਿਆ ਲਗਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  2005 ਲਵਿੱਚ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦਾ 
ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਲਕਿੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੇ ਲਵਕਾਿ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬ੍ਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
ਨਕਸ਼ਾ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੇ ਲਵਕਾਿ ਲਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਾਰਜ (x-ਐਕਿੀਿ 'ਤੇ) ਦੇ ਲਵਕਾਿ (ਿਮੇਂ-ਅਧਾਰਤ) ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦਾ 
ਹੈ. ਉਹ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਲਦਿਾਈ ਲਦੰਦੀਆਂ ਹਨ y- ਐਕਿੀਿ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਜੋ 

ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਲਦਿਾਈ ਨਹੀਂ ਲਦੰਦੀਆਂ ਹਨ, y- ਐਕਿੀਿ 'ਤੇ ਘਿੱਟ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ. 

 

ਜਦੋਂ ਮੈਪ੍ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਿੰਗਠਨ ਇਹ ਦੇਿ ਿਕਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਕਹੜ੍ੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਲਈ ਗੈਰ-

ਮੁਿੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਕਲਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਕਹੜ੍ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਮੁਿੱਲ ਲਦੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ 

ਅਲਹਿਾਿ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਲਬ੍ਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਲਗਆ ਦੇ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਵਾਰਡਲੇ ਨਕਲਸ਼ਆਂ ਲਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਲਿੇ ਤਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਲਦਰਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਗ-ਲਵਸੇ਼ਸ਼, ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਿਲਥਤੀ ਅਤੇ 

ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਲਕ y- ਐਕਿੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਕਿਮਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ (ਉੱਚ ਦਲਰਸ਼ਗੋਚਰਤਾ), 
ਅਲਭਆਿਾਂ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਲਗਆਨ (ਘਿੱਟ ਦਲਰਸ਼ਗੋਚਰਤਾ) [11]. 

 

 
 
 
ਫੈਿਲਾ ਲੈਣਾ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਲਕ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਕਿੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਹੀ ਕਰ 

ਿਕਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਿ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਲਕ ਟੀਮਾਂ 
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ਿੁਦਮੁਿਲਤਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਹੋਣ, ਟੀਮ ਦੇ ਫ਼ੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਕਰਨਾ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਜਿ ਨਾਲ ਿਮਰਿੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਮਲਦੀ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਇਿੱਕ ਟੀਮ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲਵਿੱਚ ਕਈ ਿਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਮਰਿੱਥ ਹੈ, ਇਿੱਕ ਫੈਿਲਾ 
ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਈ ਲਵਕਲਪ੍ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਫੈਿਲੇ ਹੁਣ ਲਕਿੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਲਵਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ ਲਕਉਂਲਕ ਉਹ ਿਮ ਹਕ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਧਤ ਹਨ. ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਲਵਕਲਪ੍ਾਂ ਦੀ ਵਧਰੇੇ 
ਲਵਆਪ੍ਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਇਿੱਕ ਲਜਿ ਲਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਵਲਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਕਈ ਲਵਅਕਤੀ ਲਮਲ ਕੇ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਿਲਥਤੀਆਂ ਦਾ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਵਕਲਪ੍ਕ ਕੋਰਿਾਂ ਤੇ 

ਲਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਵਕਲਪ੍ਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਹਿੱਲ ਜਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ. ਟੀਮ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ 

ਲਵਚ ਿਮਿੱ ਲਿਆ, ਵਿੀਲੇ (ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲਗਆਨ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ 
ਲਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਿਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
 

ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਲ ਪ੍ਿੱਿਪ੍ਾਤ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਇਿੱਕ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਤਕਨੀਕ ਜੋ ਦੋਨੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਅਲਨਸ਼ਲਚਤਤਾ ਦੇ ਿਮੇਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਲਈ 

ਸ਼ਕਤੀ ਲਦੰਦੀ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਲਕਲਰਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਿੱਿਪ੍ਾਤ ਲਵਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ' ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰਭਾਵਤ ਲਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ 

ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਨ' ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਗਤੀ ਲਵਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਲਲਆਉਣਾ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨੇਤਾ 
(ਕੋਚ) ਅਤੇ ਟੀਮ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬ੍ਲੇ (ਬ੍ਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ) ਨ ੰ  ਿਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਿਲਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਫੈਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਕੰਪ੍ਨੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰਨ' ਤੇ ਲਧਆਨ 

ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਆਗ  ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਿੁਦਮੁਿਲਤਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਿੰਗਲਠਤ ਅਤੇ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿੁਤੰਤਰ ਹਨ. 

ਭਟਕਣਾ ਘਟਾਉਣ. ਛੋਟੇ ਫੈਿਲੇ ਲਓ. ਵਿੱਧ ਲਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰ੍ਦ ਕਰੋ. ਉਦੇਸ਼ਪ੍ ਰਨ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਧਆਨ ਲਦਓ. 

 

ਿਲਹਯੋਗ 
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ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਦ ਲਜਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖ਼ਾਿਕਰ ਬ੍ੌਲਧਕ ਯਤਨ ਲਵਿੱਚ. ਿਲਹਯੋਗ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲੋਕਾਂ, ਜਾਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ, ਲਕਿੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਟੀਮਾਂ ਿਲਹਯੋਗੀ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਿਮ ਹ ਅਤੇ ਲਵਭਾਗ, ਕਲਾਿਰ ਮ, ਲਿਿਲਾਈ ਿੈਸ਼ਨ, ਿਮਾਲਜਕ ਇਕਿੱਠ ਅਤੇ 

ਿਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹਨ. ਿਲਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਵਵਹਾਰ ਅਤੇ ਿੰਚਾਰ ਦੇ ਆਤਮ ਲਨਰਦੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਹਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਲਜਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਹਯੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਲਕਉਂਲਕ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ 

ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਰੁਿੱਝੇ ਹਨ. ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਵਚ ਿਲਹਯਗੋ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬ੍ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ 

ਹਨ ਜੋ ਲਗਆਨ ਲਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਾਰ ਲਵਚ ਲਹਿੱਿਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਿਲਹਯੋਗ ਲਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਿੰਚਾਰ, ਿਰਗਰਮ ਿੁਣਨ, ਟੀਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ੍ਦੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਕਾਬ੍ਲੀਅਤ, ਲਗਆਨ ਦੀ 
ਵੰਡ, ਇਿੱਕ ਲਵਲਭੰਨ ਹੁਨਰ ਿੈਟ, ਿਰੋਤਾਂ ਤਿੱਕ ਪ੍ਹੁੰਚ, ਿਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਿਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. 
 

ਕੋਲਚੰਗ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਕੋਲਚੰਗ ਇਿੱਕ ਭ ਲਮਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ ਰੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਲਵਕਿਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਿੁਤੰਤਰ ਬ੍ਣਨ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਇਿੱਕ ਕੋਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਿਿਲਾਈ ਅਤੇ ਲਿਲਿਅਤ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈਲਕ ਲਕਵੇਂ ਇਕਿੱ ਲੇ ਇਕਾਈ ਦੇ 

ਰ ਪ੍ ਲਵਿੱਚ ਿਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ. ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਹੁਨਰਾਂ 
ਲਵਿੱਚ ਲਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਿਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਲਿਿਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਲਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹਨ. ਇਿੱਕ 

ਕੋਚ ਦ ਲਜਆਂ ਨ ੰ  ਲਿਿੱਿਣ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਕੋਚ ਇਕ ਬ੍ਾਹਰੀ ਲਵਅਕਤੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਇਕ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬ੍ਰ ਵੀ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ. 
ਕੋਲਚੰਗ ਲਵਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਕਰਨਾ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰੇਲਰਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਥ ਅਤੇ 

ਿਪ੍ਿੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਿੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੀਡਬ੍ੈਕ ਦੇਣਾ, ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਵਚ 

ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਿਵੈ-ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਿੁਤੰਤਰ ਬ੍ਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਹ ਲਤ 
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ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਹ ਲਤ ਇਿੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲਗਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਰੇ ਿਮ ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਲਣਆਂ ਦੀ 
ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਿਹ ਲਤ ਤਕਨੀਕ ਿਹ ਲਤ 

ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵੈ-ਿੰਗਲਠਤ ਫੈਸ਼ਨ ਲਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਿਹ ਲਤ ਦਾ ਇਹ ਰ ਪ੍ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲ ਹੈ ਅਤੇ 

ਇਿ ਨ ੰ  ਕੁਝ ਅਣਚਾਹੇ ਤਰੀਲਕਆਂ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ. 
ਲਵਆਲਿਆ 

ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਹ ਲਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਿੱਕ ਅਿਲਹਮਤੀ ਿੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਕ ਅਿਲਹਮਤ ਿੈਸ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਜਿੱ ਥੇ 

ਲੋਕ ਆਪ੍ਣੀ ਿਹ ਲਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਿੱ ਲਦਆਂ ਜਾਂ ਲਚੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਿ ਰ ਮ ਲਵਚ ਲਮਲਦੇ ਹਨ ਲਜਿ ਬ੍ਾਰੇ ਉਹ 

ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਲਜਵੇਂ ਲਜਵੇਂ ਿਮਾਂ ਚਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਿਲਹਯੋਗ ਿਮ ਹਾਂ ਦਾ ਿਮ ਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਚੰਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ. 
ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਰਵਾਇਤੀ ਿਹ ਲਤ ਦੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਲਕ ਤੁਿੀਂ ਲਕਿੇ ਿਮ ਹ ਨ ੰ  ਲਕਿੇ ਲਨਸ਼ਲਚਤ ਟੀਚੇ ਵਿੱਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ 

ਅਤੇ ਿਮਿੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਲਕਿੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ ਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਹ ਲਤ ਲਵਿੱਚ 

ਇਿੱਕ ਅਲਧਕਾਰਤ ਿੁਲਵਧਾਜਨਕ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ, ਿਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਬ੍ਿੱਧ ਲਿਰਲੇਿਾਂ ਨ ੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਮਲਹਿ ਿ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ. 
 

ਿੰਗਠਨ ਲਡਜ਼ਾਈਨ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਇਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ, ਢਾਂਲਚਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 

ਦੇ ਨਪ੍ੁੰ ਿਕ ਪ੍ਲਹਲ ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਮੌਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬ੍ਾਰੀ ਹਕੀਕਤ / ਟੀਲਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਦਲਾਵ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ 

ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਲਕਰਆ ਹੈ. 
ਲਵਆਲਿਆ 

ਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਲਚਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿੰਗਲਠਤ, ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਲਚਆਂ ਲਜੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਨੀ ਲਜ਼ਆਦਾ ਰੋਕਣ 

ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਨ ੰ  ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਮੁਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਨਵੇ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਿਾਰ [12], 

ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਿਦੇ ਿੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਿਪ੍ਸ਼ਟਤਾ, ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲਵਘਨ 

ਦੇ ਿਮੇਂ, ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਪ੍ਲ ਿ ਬ੍ਣਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਵਧੇਰੇ 
ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਲਚਆਂ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਲਵਿੱਚ ਬ੍ਨਾਯਾ ਹੈ. 
ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਦਾ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਕਰਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਟੈਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਲਨਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਲਜਿ ਲਵਿੱਚ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਲਹਿੱ ਿੇ ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ 
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ਮੁਿੱਲ ਨ ੰ  ਜੋੜ੍ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ, ਗਰਾਹਕ ਅਤੇ ਮੁਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ੰ  ਿੁਲਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਲੇਿਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੁਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਿੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿੰਗਠਨ ਦੀ ਨਹੀਂ. 
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3c. ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ 

 

ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ ਦਾ ਿੇਤਰ ਇਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਿਥਾਨ ਲਵਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਿਮ ਹਾਂ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਧਤ ਿਾਰੀਆਂ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲਧਯਨ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾ., ਆਪ੍ਿੀ ਆਪ੍ਿੀ ਟਕਰਾਅ, ਿਮ ਹ ਲਵਚ ਅਤੇ ਿਮ ਹ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, 
ਟੀਮ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ, ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ). 
 

ਟੀਮ ਲਵਲਗਆਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਲਕ ਟੀਮਾਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਕਰਾਿ-ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ, ਬ੍ਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਨੁਕ ਲ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਿੱਚ ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ ਦਾ ਹੇਲਲਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲਵਘਨ ਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੇ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਲਚਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨ ੰ  ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮ ਲਵਲਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ ਦੇ ਹੇਲਲਕਿ ਲਈ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ , ਢੰਗਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਧਨਾਂ ਲਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 

• ਟੀਮ ਵਰਕ ਲਿਿਲਾਈ 

• ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਕੇਂਲਦਰਤ ਲਡਜ਼ਾਈਨ 

• ਟੀਮ ਲਡਜ਼ਾਈਨ 

• ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

• ਿਲਥਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 
• ਲਵਕਾਿਸ਼ੀਲ ਮਾਨਤਾ 
• ਪ੍ਰਭਾਲਵਤ ਹਾਲਤਾਂ 
• ਟੀਮ ਲਰਲਨੰਗ 

• ਟੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 
• ਲਾਲ ਟੀਮ 

• ਮਲਟੀਟਾਈਮ ਲਿਿਟਮਿ 

 

ਟੀਮਵਰਕ ਦੀ ਲਿਿਲਾਈ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਟੀਮ ਲਿਿਲਾਈ ਉਹ ਲਿਿਲਾਈ ਹੈ ਲਜਿ ਲਵਚ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਇਕੋ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਟੀਮ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅੰਤਰ-ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਹੁਨਰ (ਟੀਮ ਵਰਕ) ਲਵਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ (ਟਾਿਕਵਰਕ) ਕਰਨ ਲਵਚ 

ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਿੰਬੰ੍ਧੀ ਲਗਆਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਟੀਮ ਵਰਕ ਟਰੇਲਨੰਗ 

ਟੀਮ ਦੇ ਲਕਿੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਮੈਂਬ੍ਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਜਾਏ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰ ਪ੍' ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
ਲਵਆਲਿਆ 

ਿੋਜ ਨੇ ਲਦਿਾਇਆ ਹੈ ਲਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਲਿਿਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਬ੍ਨਾਂ ਲਿਿਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਬ੍ਣਨ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਬ੍ਾਰੇ 
ਲਿਿਲਾਈ ਲਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਟੀਮ ਵਰਕ ਿਲਕਿੱਲ ਲਡਵੈਲਪ੍ਮੈਂਟ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁਿੱ ਿ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 
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ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (ਟੀਮ ਵਰਕ ਿਲਕਿੱਲ ਟਰੇਲਨੰਗ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਲਮਆਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (ਕੋਈ ਟੀਮ 

ਵਰਕ ਹੁਨਰ ਲਿਿਲਾਈ ਨਹੀਂ) ਵਿੱਿ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਿੀਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨ ੰ  ਲਵਕਿਤ ਕੀਤ ੇਬ੍ਗੈਰ ਉੱਚ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਿਕਦ.ੇ 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਟੀਮ ਵਰਕ ਲਿਿਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 
 

• ਪ੍ਰਿੰਲਗਕ ਿੈਲਟੰਗ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ, 
• ਟੀਮ ਦੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਲਿਿੱਿਣ 'ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ, 
• ਟੀਮ ਦੇ ਿਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਮਲ ਕੇ ਲਿਿਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, 
• ਿੰਿੇਪ੍ ਅਤੇ ਿੰਿੇਪ੍ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, 
• ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲਵਚ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ 

• ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ. 
 

ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਕੇਂਲਦਰਤ ਲਡਜ਼ਾਈਨ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਕੇਂਲਦਰਤ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਇਕ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਹੈ ਲਜਿ ਲਵਚ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਦੌਰਾਨ ਿਾਰੇ ਲਹਿੱ ਿੇਦਾਰਾਂ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਿਮੁਦਾਏ 
ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ, ਗਾਹਕ, ਲਡਜ਼ਾਈਨਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲਨਰਮਾਤਾ, ਿਪ੍ਲਾਇਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਇਿ ਲਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਨਵੇਂ ਉਤਪ੍ਾਦ 

ਦੇ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਵਿੱਚ ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਤਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਲਕਿੇ ਮੁਿੱ ਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਲਵਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਹਿੱ ਿੇਦਾਰ ਵੀ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਦਾ ਲਹਿੱਿਾ ਬ੍ਣ ਿਕਦ ੇਹਨ. ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਕੇਂਲਦਰਤ ਲਡਜ਼ਾਇਨ, 

ਲਡਜ਼ਾਇਨ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਨ ੰ  ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਤਕ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਣ ਲਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ 
ਹੈ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਬ੍ਲਕੁਲ ਲਵਰੁਿੱ ਧ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਮਨੁਿੱ ਿੀ ਕੇਂਲਦਰਤ ਲਡਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁਿੱ ਿ ਲਹਿੱਿਾ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਵਰੋਧ ਲਵਚ ਿਮਗਰੀ 'ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਿ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਕ ਉਤਪ੍ਾਦ ਲਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ. ਦ ਜੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ 

ਹਮਦਰਦੀ, ਲਨਰੀਿਣ, ਿਲਹਯੋਗ, ਪ੍ਰਿੰਲਗਕ ਲਨਰਮਾਣ, ਲਿਿਲਾਈ, ਲਵਜ਼ ਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ੍ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ. 

 

ਟੀਮ ਦਾ ਲਡਜ਼ਾਈਨ 
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ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਟੀਮ ਦਾ ਲਡਜ਼ਾਇਨ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲਜਿ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਬ੍ਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਲਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲਕ 

ਟੀਮ ਕੋਲ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਲਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਕੁਸ਼ਲ ਲਡਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਟਾਿਕਵਰਕ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ 

ਵਰਕ ਨ ੰ  ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬ੍ਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬ੍ਹੁਤ ਵਿੱਡੀ ਜਾਂ ਬ੍ਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਿ ਕੋਲ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਹੁਨਰ 

ਅਤੇ ਲਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਜੇ ਟੀਮ ਕੋਲ ਟੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ (ਉਦਾ., 
ਆਪ੍ਿੀ ਅਤੇ ਲਵਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਹੁਨਰ), ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ. ਟੀਮ ਦੀ 
ਲਡਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਟੀਮ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਹੈ. 
  

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਲਗਆਨ, ਹੁਨਰ, ਰਵਿੱਈਏ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; 

ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਆਨ ਅਤੇ ਲਵਲਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਵਲਭੰਨਤਾ; ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰ ਡੈਮੋਗਰਾਲਫਕਿ ਅਤੇ ਿਲਭਆਚਾਰਕ ਲਮਸ਼ਰਣ. 

ਆਪ੍ਣੇ ਟੀਲਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਵਿੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਾਗ  
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਨ ੰ  ਿਮਰਿੱਥ ਬ੍ਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਹੁਤ ਘਿੱਟ. 

 
ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਟੀਚਾ ਪ੍ਛਾਣ ਇਿੱਕ ਿਾਿ ਅਵਧੀ ਲਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਟੀਚੇ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਪ੍ਿੱਧਰਾਂ 'ਤੇ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਨੇੜ੍ਲੇ ਟੀਚੇ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦ ਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟੀਚੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਟੀਲਚਆਂ ਨ ੰ  
ਲਵਆਪ੍ਕ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਦੇ ਹਨ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਲਿਰਫ ਆਪ੍ਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਟੀਲਚਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ ਿਮੁਿੱਚੇ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਿਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, 

ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਨਤੀਲਜਆਂ ਨ ੰ  ਲਵਗਾੜ੍ਨ ਦੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨ ੰ  ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਿ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ ਟੀਚੇ (ਨੇੜ੍ਲੇ ਟੀਚੇ) ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਵਿੱਲ ਿੇਧ ਲਦੰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਟੀਲਚਆਂ (ਦ ਰਅੰਦੇ ਟੀਲਚਆਂ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਟੀਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ 

ਟੀਲਚਆਂ ਨਾਲ ਇਕਿਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਟੀਲਚਆਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਿੈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਿੰਬੰ੍ਧਾਂ 
ਬ੍ਾਰੇ ਜਾਣ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੋਵੇਂ ਨੇੜ੍ਲੇ ਅਤੇ ਦ ਰ ਦੇ ਟੀਲਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਲਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਜਿੱ ਥੇ ਮਲਟੀਪ੍ਲ ਟੀਮਾਂ 
ਿਲਹਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. 

 



 33 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਟੀਮ ਦੇ ਟੀਲਚਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਪ੍ਣਯੋਗ ਨਤੀਜ ੇਹੋ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਲਕਿੇ ਿੰਗਠਨ ਦੇ 

ਮਹਿੱਤਵਪ੍ ਰਣ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ੍ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਿਾਰੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਲਕ ਹਰ ਇਕ ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਲਕਵੇਂ 
ਿਬੰ੍ਧਤ ਹੈ. 
 

ਿਲਥਤੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਿਮਝ ਜੋ ਲਕਿੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਿੱਤਾਂ ਬ੍ਾਰੇ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਲਗਆਨ ਨ ੰ  ਲਧਆਨ ਲਵਚ ਰਿੱਿਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹ 

ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਕੋਈ ਲਕਵੇਂ ਵਾਪ੍ਰਦਾ ਹੈ ਲਕਿੇ ਘਟਨਾ ਬ੍ਾਰੇ. 
ਲਵਆਲਿਆ 

ਅਿਲ-ਿਮੇਂ ਲਵਚ ਿਤਰੇ, ਜੋਿਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਕਆਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਛਾਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਿ ਬ੍ਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਿਲਥਤੀ ਿੰਬੰ੍ਧੀ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਲਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਿੰਕੇਤਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਜਣ ਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਿੰਿਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਨਵਾਂ ਲਗਆਨ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
 

ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਲਵਕਾਿ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਨੁਭਵ ਨ ੰ  ਲਵਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਵਚ ਲਗਆਨ, ਹੁਨਰ, ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿੁਭਾਅ ਦਾ 
ਲਵਕਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬ੍ਾਰੇ ਿੋਚਣ ਅਤੇ ਿਮਝਣ ਲਵਚ 

ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਿਾਂਝਾ ਅਨੁਭਵ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਜਿੱ ਥੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਿਾਂਝੇ-ਨਿੱ ਕ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦਾ ਲਵਕਾਿ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਰੇਕ ਟੀਮ 

ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਨ ੰ  ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਕ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਲਕਿ ਕੋਲ ਲਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ 

ਤਜ਼ਰਬ੍ੇ ਹਨ. 

 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਟੀਲਚਆਂ ਦੀ ਿਾਂਝੀ ਿਮਝ ਲਵਕਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਲਗਆਨ ਅਤੇ 

ਿਮਰਿੱਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਿਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਨ ੰ  ਲਬ੍ਹਤਰ ਬ੍ਣਾਉਣ 

ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਵਕਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬ੍ਦੀਲੀਆਂ ਅਨੁਿਾਰ .ਾਾਲਣ 

ਲਈ ਇਕ ਯ ਲਨਟ ਵਜੋਂ ਲਿਿੱਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
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ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਅਨੁਭਵ ਲਵਿੱਚ ਉਹ ਿਾਰੀਆਂ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਅਚੇਤ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਆਨ ਇਕਿੱਤਰ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਿਮਝਣਾ, ਪ੍ਛਾਣਨਾ, ਧਾਰਣਾ ਅਤੇ ਤਰਕ. 

 

ਪ੍ਰਭਾਲਵਤ ਹਾਲਤਾਂ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਉਹ ਹਾਲਤਾਂ ਲਜਨਹ ਾਂ ਲਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦਾ ਲਨਯੰਤਰਣ ਘਿੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨਵੀਂ 
ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਰਚਨਾ ਨ ੰ  ਵੇਿਲਦਆਂ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਟੀਮ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਿਲਥਤੀਆਂ ਇਕ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ (ਿਲਹਕਾਰਤਾ, ਟਕਰਾਅ, ਤਾਲਮੇਲ, ਿੰਚਾਰ, ਕੋਲਚੰਗ, ਿਮਝ, 

ਿਲਹਜ, ਿਮ ਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਮ ਹਕ ਪ੍ਛਾਣ) ਦਾ ਿਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ[13]. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਾਲਤਾਂ ਲਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਗ, ਰਚਨਾ, ਿਲਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਵਲਭੰਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. 
 

ਟੀਮ ਲਰਲਨੰਗ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਟੀਮ ਲਿਿਲਾਈ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਿੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਿਾਂਝਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ. 
ਲਵਆਲਿਆ 

ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਇਿੱਕ ਦ ਜ ੇਨਾਲ ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਜਿ ਨਾਲ ਪ੍ ਰੀ 
ਟੀਮ ਲਿਿੱਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਦ ਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਜਵੇਂ 
ਲਕ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਲਜਹੜ੍ੀਆਂ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਿੱਧਰ ਨ ੰ  ਘਿੱਟ ਰਿੱਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕਿਾਰ ਯ ਲਨਟ ਵਜੋਂ ਲਿਿੱਿਣ 

ਅਤੇ ਪ੍ਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਟੀਮ ਲਿਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਿੰਵਾਦ ਅਤੇ ਲਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਉਿਾਰ  ਟਕਰਾਅ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣਾ, ਬ੍ਰਬ੍ਾਦ 
ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਵਵਾਦ, ਅਤੇ ਲਗਆਨ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ, ਲਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਲਬੰ੍ਬ੍, ਅਤੇ ਲਕਲਰਆਵਾਂ ਦਾ ਿੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. 

 

ਟੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 
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ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹ ਲਬੰ੍ਦ  ਹੈ ਲਜਿ ਲਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕਿਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕ ਲ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਾਹਰ ਵਿੱਲ ਦੇਿਣ ਦੀ ਿਮਰਿੱਥਾ ਲਵਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮਾਂ (ਉੱਚ 

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ) ਨ ੰ  ਵੇਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬ੍ਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਲਬ੍ਆਂ ਦਾ ਲਨਰੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਛਾਣਦੇ ਹਨ ਲਕ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਟੀਲਚਆਂ ਨ ੰ  ਲਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ. ਟੀਮ ਮੈਂਬ੍ਰਾਂ ਦੇ 

ਮੁਿੱ ਲਦਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤ ੇਬ੍ਗੈਰ, ਿੰਬੰ੍ਧਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨ ੰ  ਅਣਚਾਹੇ ਛਿੱਡ ਲਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨ ੰ  
ਲਵਗਾੜ੍ਨਾ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਦੇ ਹਨ. 

 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਿੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇ(ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਲਰਣਾਮਾਂ (ਟੀਮ ਵਰਕ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ 
(ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਟਾਿਕ ਵਰਕ) ਨਾਲ ਿੰਬੰ੍ਲਧਤ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਟੀਮ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਟਪ੍ੁਿੱਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣ) 'ਤੇ ਕੇਂਲਦਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ 

ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਲਬ੍ਨਾਂ ਉਿ ਆਉਟਪ੍ੁਿੱਟ ਤੇ ਪ੍ਹੁੰਚੋ. ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਲਿਿਲਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 

ਹੈ. 
 

ਰੇਡ ਟੀਲਮੰਗ 

 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਰੈੈੱਡ ਟੀਲਮੰਗ ਇਕ ਬ੍ੋਲਧਕ ਪ੍ਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਬ੍ਹਤਰ ਫੈਿਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਤੇ ਲਵਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਰੈੈੱਡ ਟੀਮ ਇਕ ਲਵਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਲਕਰਆ ਅਪ੍ਣਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਿਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਲਦੰਦੀ 
ਹੈ. ਲਾਲ ਟੀਮ ਿੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਪ੍ਿੱਿਪ੍ਾਤ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਿੋਚ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਾਉਣ, ਿਵੈ-ਜਾਗਰ ਕਤਾ 
ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿੰਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਿਮ ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ 
ਹੈ. 
 

ਲਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਰੈਡ ਟੀਮ ਲਵਚਲੇ ਇਕ ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਨਰਪ੍ਿੱਿ ਲਨਰੀਿਕਾਂ ਦੀ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਲਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਪ੍ਾਬੰ੍ਦੀਆਂ ਬ੍ਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਾੜੇ੍ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ 

ਲਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਰੈੈੱਡ ਟੀਲਮੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪ੍ ਰਨ ਿਪ੍ਿੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿੱਿ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 
ਪ੍ਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਣਦੇਿੇ ਪ੍ਿੱਿਪ੍ਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਵਕਲਪ੍ ਲਵਕਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਰੈੈੱਡ ਟੀਲਮੰਗ 
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ਢੰਗਾਂ ਲਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਲਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਜਿ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਹੀ 
ਇਿੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਿੱਧਰ ਦੀ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਿੁਰਿੱ ਲਿਆ ਲਵਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬ੍ ਤ ਹੁਨਰ ਦਾ 
ਲਵਕਾਿ ਕਰਨਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਮਲਟੀਟਾਈਮ ਲਿਿਟਮਿ 
 

ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਾ 
ਮਲਟੀਟਾਈਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (ਐਮਟੀਐਿ) ਨ ੰ  ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਟੀਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਲਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਕ ਿਾਂਝ ੇ

ਿੁਪ੍ਰੋਰੋਡੀਨੇਟ ਟੀਚੇ (ਲਡਿਟਲ ਗੋਲ ਜਾਂ ਐਮਟੀਐਿ ਟੀਚਾ) ਵਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਮਲਟੀਟਾਈਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 
ਬ੍ਣਤਰ ਇਿ ਤਰਾਹ ਹੈ ਲਕ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਟੀਚੇ (ਪ੍ਰੌਕਿਮਲ ਟੀਚੇ) ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਿਾਂਝਾ ਟੀਚਾ 
ਐਮਟੀਐਿ (ਲਡਿਟਲ ਗੋਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. 
 

ਲਵਆਲਿਆ 

ਐਮਟੀਐਿ ਢਾਂਚਾ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਲਵਚਕਾਰ ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਾਂਝ ੇਟੀਚੇ 
ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮ ਲਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਿੱਕ ਐਮਟੀਐਿ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਲਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪ੍ਲ 

ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਮਟੀਐਿ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਦ ਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਗਤੀਲਵਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. 

 

ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਟੀਮਾਂ ਿੁਦਮੁਿਲਤਆਰੀ ਨਾਲ ਿੰਚਾਲਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਨੇੜ੍ਲੇ ਟੀਲਚਆਂ ਨ ੰ  ਲਡਜ਼ਾਈਨ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਲਕ ਐਮਟੀਐਿ ਦੇ ਿਮੁਿੱਚੇ ਟੀਲਚਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ੍ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਢਾਂਲਚਆਂ ਨ ੰ  
ਐਮਟੀਐਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਿੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮਰਿੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ 
ਹੈ ਲਜਿੱ ਥੇ ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. 
 

ਪ੍ੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਲਕਿੇ ਵੀ ਿੰਿਥਾ ਦੀ ਿਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਇਿੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਮਟੀਐਿ ਲਡਜ਼ਾਇਨ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਿਦੀ ਪ੍ਰਿੰਲਗਕ ਲਵਵਿਥਾ ਲਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਭ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਿਦੀ ਿਹ ਲਤ 

ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ. 
 

ਲਵਸੇ਼ਸ਼ਤਾਵਾਂ 
ਮਲਟੀਟਾਈਮ ਲਿਿਟਮ ਇਨਪ੍ੁਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਟੀਮਾਂ ਲਵਚ ਵੰਡਣਾ), ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ (ਟੀਮਾਂ ਦਰਲਮਆਨ 

ਗਿੱਲਬ੍ਾਤ), ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ (ਐਮਟੀਐਿ ਟੀਲਚਆਂ ਨਾਲ ਿਬੰ੍ਧਤ ਨਤੀਜੇ) ਇਕ ਦ ਜ ੇ'ਤੇ ਲਨਰਭਰਤਾ. ਮਲਟੀਟੀਅਮ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਤੰਨ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਣੀਆਂ ਹਨ; ਰਚਨਾਤਮਕ, ਿੰਬੰ੍ਧ ਅਤੇ ਲਵਕਾਿ ਿੰਬੰ੍ਧੀ.  
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TFS ਲਥਊਰੀ 
 

ਇਿੱਕ ਲਿਧਾਂਤ ਲਕਿੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆ ਦੀ ਲਵਆਲਿਆ ਜਾਂ ਭਲਵਿੱਿਬ੍ਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਉੱਤਮ ਲਿਧਾਂਤ ਉਹ 

ਹਨ ਜੋ ਿੋਜ ਅਤੇ ਅਲਭਆਿ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲਗਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਿੱ ਥੇ, ਲਿਧਾਂਤ ਜੋ ਲਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਅਲਭਆਿ ਦੇ 

ਪ੍ਾੜੇ੍ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਤ ਲਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਵਹਾਰਕ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਅਲਜਹਾ ਲਿਧਾਂਤ ਹੈ; 
ਇਹ ਅਨੁਭਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲਗਆਨ ਲਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਿਾਲਾਂ ਲਵਚ ਤਜਰਬ੍ੇ ਵਾਲੇ ਅਲਭਆਿਕ / ਿਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਿੇਤਰ ਲਵਚ 

ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ™ ਨ ੰ  ਿੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਿੈਲਨਕ ਹਲਥਆਰਬੰ੍ਦ ਬ੍ਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਲਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨ ੰ  
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਧ  ਲਾਭ ਵੀ ਹੈ ਲਕਉਂਲਕ ਿਲਹ-ਲਨਰਮਾਤਾ ਲਵਚੋਂ ਇਕ ਯ ਐਿ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਿੀ. 
 

ਵਰਤਾਰਾ ਲਜਿ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਿੰਬ੍ੋਲਧਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਜਿ ਨਾਲ ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਅਿੱਜ 

ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੇ ਿਮੇਂ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਲਦਿੱ ਤੇ ਮੁਿੱਲ ਨ ੰ  ਵਿੱਧ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਲਕਵੇਂ ਕਰ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

ਿਾਡੇ ਤਜ਼ਰਲਬ੍ਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਿੋਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਿੰਗਠਨਾਂ ਨ ੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੰਚਾਲਨ ਦੇ ਆਮ ਤੋਂ ਅਨੁਕ ਲ ਹੋਣ 

ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਿਪ੍ਸ਼ਟ, ਲਵਘਟਨਕਾਰੀ, ਗਲੋਬ੍ਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ 
ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣ ਿਕਣ. 

 

ਬ੍ਹੁਤ ਿਾਰੇ ਮਾਮਲਲਆਂ ਲਵਿੱਚ, ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬ੍ਲਾ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਅਿਮਰਿੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਿਫਲ 

ਰਲਹੰਦੀਆਂ ਹਨ:  

 

a) ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ    
(ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ), 

b) ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍), ਅਤੇ 

c) ਟੀਮ ਵਰਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਢਾਂਲਚਆਂ (ਟੀਮ ਿਾਇੰਿ) ਦੇ ਮਾੜੇ੍ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ. 

 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਲਿਧਾਂਤਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਅਲਭਆਿ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਣਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ. ਫਲੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਚ 

ਉਜਾਗਰ ਕੀਤ ੇਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਨ ੰ  ਲਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਤੰਨ 

ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਏਕੀਕਰਣ (ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿੋਚ, ਵੰਡੇ ਲੀਡਰਲਸ਼ਪ੍, ਟੀਮ ਲਵਲਗਆਨ), ਲਟਰਪ੍ਲ ਹੈਲਲਕਿ ਆਫ਼ ਫਲੋ ਦੀ 
ਧਾਰਣਾ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਲਲਕਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਿ ਲਵਿੱ ਚ ਜੁੜ੍ਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ, ਿਬ੍ ਤ ਅਧਾਰਤ ਿੋਜ ਅਤੇ 

ਅਲਭਆਿ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ. ਆਿਰਕਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਿੀ - ਇਿੱਕ 

ਲਵਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਲਕਵੇਂ ਅਿੀਂ ਫਲੋ ਨ ੰ  ਿੰਕਲਲਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਮੁਿੱਲ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕ ਲ ਬ੍ਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ. 
 

ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਿਾਰੇ ਲਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਤਰਹਾਂ, ਇਿੱ ਥੇ ਟੈਿਲਟੰਗ ਅਤੇ ਿੋਧ ਦੇ ਪ੍ੜ੍ਾਅ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਤਮਕ 

ਿੈਲਟੰਗਾਂ ਲਵਿੱਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ. ਇਹ ਟੈਿਲਟੰਗ ਅਤੇ ਿੋਧ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਅਿਲ-ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨ ੰ  ਦਰਿਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਨ ੰ  ਹਾਿਲ ਕਰਨ ਲਵਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਜਿਦਾ ਉਹ ਲਚਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਟੈਿਲਟੰਗ ਇਿ ਗਿੱਲ 

ਦਾ ਹੋਰ ਿਬ੍ ਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਲਕ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਕਹੜੇ੍ ਢੰਗ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉਪ੍ਕਰਣ 

ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਿੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨ ੰ  ਕਈ ਟੈਿਟਾਂ ਦੇ ਿੰਪ੍ਰਕ ਲਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਬ੍ਾਅਦ, ਅਿੀਂ ਲਫਰ ਇਹ 
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ਪ੍ਛਾਣਨ ਲਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਾਿ ਬ੍ਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਕ ਵਿੱਿਰੇ ਪ੍ਰਿੰਲਗਕ ਿੈਲਟੰਗਾਂ ਅਤੇ ਿੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਲਕਹੜੇ੍ , ਢੰਗਾਂ, ਿੰਦਾਂ 
ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਾਗ  ਹਨ. 

 

ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਲਕਿੇ ਿੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਥਊਰੀ ਟੈਿਲਟੰਗ ਵਧੇਰੇ ਲਵਹਾਰਕ ਲਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਵਕਾਿ ਵਿੱਲ ਇਿੱਕ ਜ਼ਰ ਰੀ ਦੁਹਰਾਉਣ 

ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ ਬ੍ਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਜਿਦੀ ਿਾਰੇ ਲਕਿਮਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲਵਿੱਚ ਉਪ੍ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਵਾਹ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਇਿ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਿਰਫ ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿਨ ੰ  ਲਨਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਮੰਲਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ.  
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TFS ਲਾਗ  ਕਰਨਾ 
 

ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਿ ਨ ੰ  ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਰ ਪ੍ ਲਵਚ ਦੇਲਿਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਵਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਲਹਿਾਿ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਿਲਥਤੀ ਲਵਚ ਪ੍ਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਲਹਲਾਂ ਇਕ 

ਿੰਗਠਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਿੱਧਰ 'ਤੇ ਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਿਮੁਿੱਚੀ ਇਕਾਈ ਲਵਚ ਜੋਲੜ੍ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ 
ਿਲਥਤੀ ਲਵਚ ਲਕਵੇਂ ਪ੍ਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਲਕ, ਵਿੱ ਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਰੇਕ ਿੰਗਠਨ ਲਈ ਵਿੱਿਰੇ ਹੋਣਗੇ. 
 

ਢੰਗਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੰਦਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਲਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿੰਗਠਨਾਂ / ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਿਤੇਮਾਲ 

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਵਕਲਪ੍ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਲਕ ਇਨਹ ਾਂ ਲਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਢੰਗ ਇਿੱਕ ਿੰਗਠਨ / 

ਿੰਿਥਾ ਦੇ ਇਿੱਕ ਲਕਿਮ ਜਾਂ ਅਕਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਿਕਦ ੇਹਨ, ਦ ਿਰੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ 

ਿਕਦ ੇਹਨ. ਢੰਗਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿਾਧਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਰ ਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਲਵਚ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਲਗਕ ਅਤੇ ਮੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ 

ਉਦੇਸ਼ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੰ  ਹਿੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਜ ਵਰਤੇ ਗਏ 

ਿੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਿਰੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਧਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਲਜਿੱਠਦੇ ਹਨ. 

 

ਹਰੇਕ ਿੰਿਥਾ / ਿੰਿਥਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਪ੍ਿੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਿ ਵਿੱਿ ਲਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮਿੱ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਲਜਿੱਠਦੀ ਹੈ. 
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰ੍ਧਨ ਲਈ ਉਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦ ਜੀਆਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਿਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਟ ਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਲਕ ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਲਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਲਗਕ ਿਥਾਪ੍ਤੀ ਲਈ ਲਕਹੜ੍ਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁੰਜੀ 
ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਲਕ ਹਰ ਲਤੰਨ ਲਹਿੱ ਲਿਆਂ ਲਵਚ ਵਿੱਿੋ ਵਿੱਿਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬ੍ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਨ ੰ  ਇਹ ਪ੍ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਕ ਲਕਹੜੇ੍ , ਢੰਗ, ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਿੰਦ ਉਨਹ ਾਂ ਲਈ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਨਤੀਜਾ ਇਹ 

ਹੈ ਲਕ ਹਰੇਕ ਿੰਗਠਨ / ਿੰਿਥਾ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਵਾਹ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਲਤੰਨ ਹੈਲਲਕਿ ਦੇ ਕੁਝ ਢੰਗਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 

ਿੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬ੍ਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. 
 

ਿੰਗਠਨਾਂ / ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਵਿੱਚ ਬ੍ਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਲਕਲਰਆ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਲਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
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