
 مقدمه

 به فنی دانش و ابزار، مناسب آموزش که دانیممی ما. است فراوان کار محیط در کارکنان عملکرد بهبود بر مؤثر عوامل

احتماال شما  گفت؟ توانمی چه فرهنگ یا ارتباطات، حقوق، مزایا مورد در اما. برسند نتیجه به تا کندمی کمک کارکنان

 مدت زمان طوالنی در حال تالش برای الهام بخشیدن به بهره وری در شرکتتان هستید.

 عوامل موثر بر بهبود عملکرد کارکنان

 توجه سزاوار که کردیم شناسایی را کارکنان موثر بر بهبود عملکرد اصلی عامل سه ما، شماهای تالش کردن تر ساده برای

 تأثیر که است شده ثابت برد،می زمان کامل توسعه برای عناصر این که حالی در. رهبری و ارتباطات، فرهنگ: هستند فوری

سازمانتان خواهید بود.  در کوچکیهای پیشرفت ، شاهدریزی برنامه میبا ک. دارد کارمندان و بهره وری تعامل در بسزایی

 عملکرد توانیدمی، ها انگیزه شناختن رسمیت به و کارمندانهای پاداش با همراه مدت بلند تغییرات اعمال باهمچنین 

 .دهید افزایش آینده و حال برای را کارمندان

 کار محیط در کارمندان عملکرد بر مؤثر عوامل

 سازمانی فرهنگ

 اثرات بررسی برای بسیاری مطالعات، حقیقت در. دارد کارکنان عملکرد بر یملموس تأثیر دفتر محیط کهدانیم می ما همه

 بر فرهنگی و اجتماعی محیط، وجود این با. است شده انجام وری بهره بر حرارتی تهویه و مختلطهای صندلی تنظیم

 .دارد تأثیرگذاری نقشها آن نقش از رفتن فراتر و پذیری ریسک، نوآوری درها آن توانایی و کارکنان

 فرهنگی سازه نخستین این ،را برای کارمندان خود حفظ کند زندگی و کار سالم تعادلتا  کندمی تالش شما شرکت اگر

 که کنید حاصل اطمینان باید، باشید کرده حفظ نیز را "کاری اضافه بدون" سیاست اگر حتی. کند تغییر باید که است

 طبق. سازندمی ممکن را باالتری عملکرد و شوندمی روزانه خستگی از مانع که اند شده ریزیبرنامه ای گونه به شما ادارات

 ٪61. برندمی رنج کار بار اضافه از وقت تمام کارمندان از Cornerstone OnDemand ،68٪ از شده انجام تحقیقات

 .است کرده واردها آن وریبهره به را آسیب بیشترین این که معتقدند

 ارتباطات

 فرهنگ ما. است خود خاص گفتگوی و بحث سزاوار که است سازمانی فرهنگ عناصر از یکی باز و مکرر، شفاف ارتباطات

های مهارت مهارت به بسته و - کارمندان و مدیران، مدیرعامل عنوان به - کنیممی ایجاد فعال ارتباطات طریق از را سازمانی

 بالفاصله باید کند،می نرم پنجه و دست کارکنان عملکرد با شما شرکت اگر (.میردمی یا) یابدمی گسترش، ما ارتباطی

 .بخشیم بهبود فردی سطح در را خود ارتباطیهای مهارت توانیممی ما همه به هرحال. کنید ارزیابی را خود ارتباط اثربخشی

 .گیرد قرار بررسی مورد شرکت گسترده مقیاس در عمل و رویه، مشی خط در باید سیستمیک مشکل ایندر نتیجه 

  



  رهبری

 کارمند یک بین تفاوت خوب رئیس یک، اوقات خیلی. شماست سازمان حیات خون و محرکه نیروی، سوخت رهبری

 به را کارمندان که دارید را قدرت این مدیرانتان و شما .کندمی ایجاد را ماهه 6 گذرا کارگر یک و مدت بلند ارزشمند

 ایحرفه دنبال به که کنید وادار راها آن توانیدمی دیگر، طرف از. بکشید وفاداری عمیق انگیزه و باورنکردنی ارتفاعات

ها ملیون که دارید را توانایی این شما، مثبت رهبری توسعه با. است آشکار انتخاب. باشند دیگری بخش تحقق و مناسب

 .کنید جویی صرفه خود شرکت مالی گردشهای هزینه در کارمند هر برای تومان

 بوده جدی نزول حال در گذشته دهه سه طی جهانی اقتصادی وریبهره، آمریکایی() شرکت تجزیه و تحلیل گالوپ گفته به

 نظر به .دهندمی نسبت سازگاری به نسبتها شرکت رهبران طرف از موفقیت عدم به اول درجه درها آن که وضعیتی .است

 انسانی نیروی. است پیش سال ده حتی یا و بیست، سی از متفاوت کامالً امروز انسانی هایپتانسیل رساندن حداکثر رسدمی

 را کم انگیزه استراتژیکهای پاداش این. دهند ارائه توجهی قابل مزایای بتوانند که دارد احتیاج رهبرانی به امروز شرکتی

 درگیر متوسط بطور کارمندان از ٪15 فقط که کندمی ادعا تحقیق همان .شودمی بیشتر تعامل به منجر و کندمی کن ریشه

 یابد؟ افزایش ٪85 به تعداد این، هماهنگ و بخش الهام، قدرتمند رهبری طریق از اگر شودمی چه. هستند خود کار

 نتیجه

 یک تا کشدمی طول( هاسال یا)ها ماه. دارند توجهی قابل زمان در گذاری سرمایه یک به نیاز عوامل این همه، متأسفانه

 را رهبری تیم یک و انجام دهید خود شرکت طریق از را جدید ارتباطاتهای شیوه .شود ایجاد فرهنگی اساسی تغییر

 .دارند را شما گذاری سرمایه ارزش تغییرات این. باشد سازگار و چابک که دهید آموزش


