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 مقدمه

یابد، و این دقیقاً ها افزایش میوری آنتر از کارمندان یک سازمان نیست. اگر کارمندان شما خوشحال باشند، بهرههیچ چیز مهم

وری همان چیزی است که شما برای رشد شغل خود نیاز دارید. ایجاد تغییرات کوچک در عادات باعث افزایش چشمگیر سطح بهره

تر انجام دهید و همچنین تر کارهایی با کیفیتدهد تا در یک دوره زمانی کوتاهر به شما امکان میشود. این امدر سازمان شما می

 .میزان زمان صرف شده برای کارهای غیر ضروری را کاهش دهید

را داده است ها این امکان از طرف دیگر، افزایش رقابت در مشاغل، تقاضا برای عملکرد کارآمد را افزایش داده است. این امر به شرکت

هایی برای بهبود عملکرد خود باشند. در حقیقت، رشد در تجارت یک تالش جمعی است که که به طور جدی در جستجوی روش

دانیم، هر سازمان هدف مشخص خود را توان به آن دست یافت. همانطور که میتنها در صورت پیوند بین کارفرما و کارمندان، می

های فنی انجام داد. این امر توان با پیگیری آخرین پیشرفتای دارد و این کار را میبرنامه ریزی شدههای دارد که نیاز به رویه

مستلزم مشارکت فعال و کارآمد کارفرمایان و کارمندان در اهداف تعیین شده است. در کل این روش نیاز به شناسایی مشکالت و 

 .وری کلی در سازمان استها برای افزایش بهرههایی برای اصالح آنیافتن راه

وری در سازمان بیان کرده در اینجا ده نکته برتر در مورد چگونگی استفاده بیشتر از کارمندان خود و اطمینان از حفظ حداکثر بهره

 :ایم

  

 ایجاد انگیزه از طریق بازی سازی .۱

ری است. کارمندان به خصوص وقتی که با کارهای روزمره و یکنواخت سر و کار دارند، بی وانگیزه عامل بسیار مهمی در تضمین بهره

شوند. به همین ترتیب، کارکنان فاقد انگیزه ممکن است اشتیاق به انجام کارهای چالش برانگیز نداشته باشند. یکی از انگیزه می

ای بازی سازی است. بازی سازی شامل استفاده از نشان ها، جوایز، هراههای مؤثر در ایجاد انگیزه برای کارمندان استفاده از تکنیک

تر شوند و باشد که جذابها و سایر عناصر بازی برای انجام کارهای تکراری و کمی میتابلوهای رهبری یا رتبه بندی، امتیازها، چالش

 .انگیزه الزم برای انجام کارها را به کارکنان بدهد

  

 مندانایجاد اعتماد در بین کار .2

ای در یک سازمان است که باید توسط کارفرما به وضوح درک شود. وظیفه اصلی کارفرما تعیین اهداف هر کارمند دارای ارزش ویژه

برای کارکنان خود است. در این راستا، کارکنان باید در انجام کار، آزادی عمل داشته باشند. در واقع، کارمندان هرگز نباید نقش 

گوید کار کنند. در عوض، کارفرما باید به زی را برای کارفرمای خود داشته باشند، که براساس آنچه رئیس میعروسک خیمه شب با

شود تا یک کارمند های خاص خودشان، یک کار خاص را انجام دهد. این کار باعث میکارکنان خود اعتماد کند تا طبق روش

 ..مولیاحساس کند که مهره اصلی شرکت است و نه یک کارمند مع

  

 حفظ ارتباط با کارمندان .3



وری در سازمان، ابتدا باید به نحوه فعالیت حال حاضر تجارت خود توجه کنید. کارفرما باید هایی برای افزایش بهرهبرای یافتن راه

با آنچه که یک  مشکالت کارمندان در کار یا هر چیزی که برای ارتقاء کیفیت الزم دارند را بررسی کنند. با این روش، کارفرمایان

کنند. این کار به کارکنان ها را برآورده میها رسیدگی و آنشوند و مطابق الزامات خود به آنخواهد آشنا میکارمند از سازمان می

 .ها ابتکار عمل به خرج میدهدها نگران است و برای درک و حل مسائل آنها نسبت به آندهد که رئیس آناطمینان می

 را حذف کنیدها حواس پرتی .4

توانند سبب هدر رفتن زمان زیادی باشند. اعمال قانون ممنوعیت تلفن های اجتماعی میهای همراه و دسترسی آسان به رسانهتلفن

همراه همیشه عملی نیست. با این وجود، کارمندان را تشویق کنید در طول کار تلفن همراه خود را خاموش کنند. سپس زمانی برای 

شود های خود را آزادانه بررسی کنند. این کار باعث میتوانند تلفنها میه شده است که در طی آن، آنها در نظر گرفتاستراحت آن

 .که زمان مفید صرف شده در میز کارشان بیشتر باشد

  

 

 محیط کار .5

ها بسیاری از وقت خود ای محیط مناسب نباشد آندرجه سانتیگراد است. اگر شرایط دم 2۱-2۰دمای مناسب برای محیط کار بین 

کنند. با اطمینان از عملکرد صحیح را صرف جستجوی لباس گرم برای پوشیدن یا یک فن برقی برای خنک کردن هوا می

 .های گرمایشی و خنک کننده، اعتدال هوا را حفظ کنیدسیستم

  

 هااحترام به کارمندان و قدردانی از عملکرد آن .6

ها احترام بگذارند. به این شود که کارفرمایان به آنهای یک سازمان هستند. این امر باعث میشود که کارمندان ستونگفته می

صورت که هیچ کارمندی نباید در مقابل کل افراد سازمان مورد سرزنش یا تخریب قرار گیرد. اگر در مورد کارمندی مشکلی وجود 

ه مسائل، کارمند را جداگانه به دفتر خود فراخواند. به یاد داشته باشید که کارفرما نباید از لحن دارد؛ کارفرما باید برای گفتگو دربار

تند استفاده کند. همچنین الزم است که کارفرمایان بازخورد مداوم از عملکرد کاری کارمندان داشته باشند. جدا از این، کارکنان 



ها در اینجا، کارفرمایان باید جلوی همه این کارمند را ستایش کنند و حتی به آنباید به خاطر عملکرد عالی خود نیز شناخته شوند. 

 .شود تا یک کارمند احساس خوشحالی و احترام کندپاداش دهند. این عمل باعث می

  

 استرس را کاهش دهید .7

یابد. ای نخواهد گرفت. بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که استرس تا حد ممکن کاهش میزا نتیجهیک محل کار استرس

 خوشحال باید هاآن …کنند، بازده کمتر و غیبت بیشتری دارند زا فعالیت میکارگرانی که به طور مداوم تحت شرایط بسیار استرس

 .ها در یافتن راه حل کمک کنیدنید تا از هر مشکلی صحبت کند و به آنک تشویق را خود کار نیروی! باشند

  

 کارمندان شما انسان هستند نه ماشین .8

های وری در سازمان، همیشه کارمندان را تشویق کنید که هرطور که راحت هستند کار کنند. هر کارمند روشبرای افزایش بهره

برند. در نتیجه در انجام کارها شما فقط باید به دهند کار را پیش میان ترجیح میکاری مورد نظر خود را دارد و از روشی که خودش

های مورد نیاز شما را داشتند که استخدامشان ها پتانسیلها شک نکنید. زیرا آنهای آنکارمندان اعتماد کنید و هرگز به توانایی

کند. در نتیجه سبب افزایش ها را به یادگیری و کار تشویق میآنخواهند کردید. آزادی کارمندان برای استفاده از هر روشی که می

شود. همچنین اگر در انجام وظایف کارکنان عیب و ایراداتی وجود دارد، همیشه قبل از قضاوت، ابتدا با او وری در سازمان میبهره

وری در سازمان، باید محیط کار عالی را هصحبت کنید و از انجام اشتباهات خودداری کنید. به خاطر بسپارید که برای بهبود بهر

 .برای کارمندان خود فراهم کنید

 

 کارمندان انسان هستند نه ماشین

 تغییر نقش ها .9



 کار انجام اما. کند کامل زمینه آن در های کارمند را تواند تواناییتواند خوب باشد زیرا میتمرکز کارکنان بر روی یک کار خاص می

وری وی تأثیر بگذارد. برای بهره و عملکرد بر تواندمی امر این نتیجه در. باشد کننده خسته او برای تواندمی یکنواخت، و روزمره

های جدیدی را به کارمندان مختلف معرفی کنید. در ها را بچرخانید و نقششکستن این روال کار کسل کننده، سعی کنید مسئولیت

 .های افراد را نیز در نظر بگیریدها و تخصصنظر داشته باشید که برای این کار باید توانایی

  

 ساعت شناور .۱۰

ه عبادت است و هرگز نباید زمان عبادت محدود شود. این کار، به این معنی است که کارفرمایان باید ساعت کاری کار برای هم

کنند و تا زمانی که کار به کند که کارکنان احساس فشار بیش از حد نمیشناور برای کارکنان در نظر بگیرند. این امر تضمین می

های گذشته کارفرمایان زمان مایل باشند، به طور مؤثر عمل کنند. در حقیقت، در زمآنتوانند از هر کجا که موقع تمام شود، می

کردند تا وظایف خود را در بازه زمانی گرفتند. در نتیجه فشار بیشتری را بر کارمندان وارد میمحدودی برای انجام کار در نظر می

ها و تلفن همراه، این امکان برای با اتصال به اینترنت و رایانهشد. ها دچار نقصان میمشخص انجام دهند. به همین دلیل کار آن

 .های خود را ارائه دهندآید که از هر مکانی کار کنند و بهترین رویکردکارکنان به وجود می

  

 نتیجه

مقاله به ده مورد  وری و عملکرد شغلی در سازمان خود را بهبود بخشید. در اینتوانید بهرههای مختلفی وجود دارد که شما میروش

وری در ها اشاره شد را امتحان کنید. حتما شاهد تغییرات و بهبود بهرهها اشاره کردیم. برخی از مواردی که در باال به آناز این روش

 سازمان خود خواهید شد

 


