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هفت روش مدیریتی برای افزایش
انگیزه و تعلق سازمانی کارکنان

این که شـرکتهایی مثل نتفلیکـس و گوگل بـه خاطر فرهنگ میتوانیـد هـر از گاهی بـه کارگیری یکـی از ایـده های مقـرون به
نوآورانهخود در حال جـذب برخی از با اسـتعداد ترین نیروهای کار صرفـه زیـر را مد نظـر قـرار دهید.
هسـتند نباید چندان جـای تعجب باشـد .بـا وجـود مزایایی مثل
 -۱برگزاری جلسات خارج از محل کار
مرخصی هـای نامحـدود ،مـکان هایـی بـرای اسـتراحت ،حداقل
جلسـات کاری معموالً چیزی نیسـت کـه کارمندان شـرکتها
ال دشـوار به نظر نمی رسـد.
 ۴۰سـاعت کار هفتگی در دفتر کار اص ً
موفقیت این شـرکتها نشـان میدهد وفـور مزایا و خدمـات برای دلشـان برایش تنگ شـود .همین مسـئله می تواند طرح ایدههای
کارکنان نکتـه مثبتی به شـمار میرود ،امـا این انتظار نیـز میرود تازه در جلسـات را بـه یک چالـش تبدیل کنـد .کار سـادهای مثل
کـه مزایای بیـش از حد مـی تواند بـرای خالقیت نیـروی کار مضر برگـزاری جلسـات در یک مـکان مناسـب نزدیـک محـل کار ،راه
باشـد .به این ترتیب پیدا کردن تعادلی میان ایـن دو و بهکارگیری سـادهای بـرای غافلگیـر کـردن کارمنـدان ،بـر هـم زدن روتیـن
ایده هایـی دوام پذیـر و واقع گرایانه بـرای شـرکتهایی متفاوت از همیشـگی و تغییر حـال و هـوای آنان اسـت.
اگر با رؤسـای بخش هـای زیر مجموعـه خود جلسـات هفتگی
گوگل ،بـه یک چالـش بدل میشـود.
اگـر بـه دنبـال ایـن هسـتید کـه عناصـری از فرهنگ مـدرن و داریـد ،میتوانیـد جلسـات خـود را در محلـی متمایز و بـا فضایی
در حال تغییـر و تحـول کسـب و کار را به دفتـر کار خـود بیاورید ،متفـاوت برگـزار کنید.
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 -۲میهمان کردن کارکنان به ناهار
در یک دنیای بدون نقص ،سـرو شـدن غذا در محل کار اتفاقی
معمول به شـمار مـیرود .اگـر ایـن کار امکانپذیر نیسـت ،هر از
گاهـی میتوانیـد در دوران اوج کار ،کارکنان خـود را به یک وعده
ناهار در محل دفتـر میهمان کنیـد .این کار کمـی از دغدغه های
کارمنـدان شـما خواهـد کاسـت .اگـر تعـدادی از کارکنان شـما
نیـز در مواقـع خاصی از سـال سرشـان حسـابی شـلوغ میشـود
و مجبورنـد سـاعات بیشـتری در دفتـر بماننـد ،میهمـان کردن
آنهـا به چند وعـده ناهـار دلچسـب در محل دفتـر ،آنهـا را دلگرم
خواهـد کرد.

 -5ترغیب کارکنان به حفظ سالمتی و تندرستی
سلامتی و تندرسـتی دغدغـه بسـیاری از انسـان هـا به شـمار
میرود ،امـا خالی کـردن زمـان الزم برای رسـیدگی به آن دشـوار
اسـت .بنابراین چرا دغدغـه کارکنـان خـود را به دغدغـه خودتان
بدل نکنید و آنان را در این راه یاری نرسـانید؟ برخورداری از سـبک
زندگی سـالم برای سلامتی ذهنی و نیـز عملکرد جسـمانی افراد
حیاتـی اسـت و هـر دوی اینهـا بـر کاری کـه فـرد انجـام میدهد
اثرگذارنـد.
تشـویق کارکنان به اولویت دادن به سلامت و کمک بـه آنها در
این مسـیر ،می تواند به رضایـت و بهره وری بیشـتر و مـداوم تر در
میان آنان بینجامد .شـاید برگزاری قرعه کشـی و اهـدای جوایزی
مثل تجهیـزات ورزشـی و سلامتی ،یا عقـد قـرارداد با باشـگاهی
ورزشـی برای ارائه تخفیـف به کارکنـان ،فکر خوبی باشـد.

 -۳انعطاف پذیری در مورد ساعات کاری
انعطاف ناپذیری سـاعات کاری روزانـه ،روز بـه روز در حال از مد
افتادن اسـت .یک راه بـرای امروزی کـردن برنامه کاری این اسـت
که به کارمندان خود اجازه دهید سـاعات کاری شـان را خودشـان
 -6برگزاری برنامه های یادگیری
مدیریت کننـد .به جـای آنکه بـازده آنها را بـه صـورت روزانه چک
اگر مـی خواهیـد مزایایی بـرای کارکنـان خـود در نظـر بگیرید،
کنید ،وظایـف آنهـا را به صـورت هفتگی مشـخص کنیـد و اجازه اما بـاز هم دوسـت دارید مزایای در نظر گرفته شـده سـازنده باشـد،
دهید فرصت موجود بـرای انجام آنهـا را خودشـان مدیریت کنند .میتوانید برنامه ناهـار و یادگیری را پیاده کنید .بـرای مثال در حین
اگر تمام کارهایـی که به کارمند خـود واگذار کـرده بودید زودتر صرف ناهاری به دعوت شـما ،مسـئول یکی از دپارتمان ها می تواند
از موعد مقـرر و به نحو احسـن انجام شـده انـد ،اجازه دهیـد بدون در مـورد موضوعـی مرتبـط ،اطالعات مفیـدی در اختیـار همکاران
کسـر حقوق ،زودتر از سـاعت معمول محل کار را ترک کند .همین خود قرار دهد .به ایـن ترتیب کارکنان شـما هم از وعـده ناهار خود
انعطاف پذیـری های کوچک میتواند باعث شـود کارها به شـکلی لذت می برنـد و هم اطالعـات حرفه ای شـان ارتقا مـی یابد.
بهره ورانه و سـریعتر انجام شوند.
 -7کشاندن فعالیت های سرگرم کننده به محل کار
 -۴برگزاری رقابت های دوستانه
این موضـوع می توانـد به فضایـی کـه در اختیار دارید بسـتگی
کمی رقابـت میـان کارکنان مـی توانـد نتایج خـارق العـاده ای داشـته باشـد ،امـا راه بسـیار خوبـی بـرای بـر هـم زدن روتیـن
داشته باشـد .اگر دپارتمان فروش دارید ،عملکرد ماهانه ی اعضای خسـتهکننده روزانه به شـمار میرود .آوردن یـک فعالیت بیرونی
آن را به رقابت بگذارید .با داشـتن رقابت های سالم و در نظر گرفتن بـه محـل کار راه خوبی بـرای ایجاد همدلـی بین کارکنـان و کمی
پاداشـی بـرای رتبهبرتر ،کارمنـدان به فعالیـت بیش از حـد انتظار شـادی در محل کار اسـت و به ویـژه می توانـد هنگام بعـد از ظهر،
تشـویق خواهند شـد و در عین حال سـقف عملکردیشـان را نیز به جـو خسـتهکننده محـل کار انـرژی خاصی ببخشـد .نـوع این
ارتقا خواهند بخشـید.
فعالیت مـی توانـد بنا بـه اقتضا و سـلیقه شـما متفاوت باشـد.

تشویق کارکنان به اولویت دادن به سالمت و
کمک به آنها در این مسیر ،می تواند به رضایت
و بهره وری بیشتر و مداوم تر در میان آنان
بینجامد
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