
Z E N D E G I  -  S A L A M

در  کارکنان  مفید  کار  و  بهره وری  میزان  اهمیت  به  توجه  با 
بحث  مورد  همیشه  که  اساسی  مسئله  سازمان ها،  موفقیت 
است، واکاوی علل پایین بودن سرانه کار مفید و بهره وری در 
اداره هاست. از آنجا که ریشه یابی درد، بخش مهمی از درمان 
است، در ادامه، دالیل رایج و همه گیر کم کاری کارمندان را 

مرور می کنیم.

نمی دانم وظیفه ام چیست؟ ▪ 
نیرو ها  که  زمانی  اداری،  سیستم های  در  معمول  طور  به 
جذب سازمان ها می شوند باید از موانع و فیلتر های بسیار 
زیادی عبور کنند، اما پس از ورود به آن سازمان کامال رها 
خود  وظایف  اول  همان  که  آن  بدون  کار مند  و  می شوند 
را متوجه شود شروع به کار می کند و تا مدت ها هم با این 
باید  موفق  مدیر  یک  می دهد.  ادامه  خود  کار  به  ناآگاهی، 
انتظارات خود را به طور صریح به کارکنانش انتقال دهد، 
اطالعات ضروری را به آنان منتقل و امکانات الزم را برای 

درست انجام دادن کار ها فراهم کند.

کارم را دوست ندارم ▪ 
متاسفانه به دلیل میزان باالی بیکاری در برخی کشور ها، 
نمی گذرد  آن  از  وجه  هیچ  به  کند  پیدا  کاری  که  کس  هر 
به کار در کارمندان  پایین بودن رغبت و عالقه  امر  این  که 
به  که  کار هایی  انجام  در  نتیجه  در  و  می شود  موجب  را 

کارمنــــــدان 
محول می شود، 

رخ  کوتاهــــی هــــایی 
می دهد و همین، یکی از دالیل 

پایین بودن بهره وری در اداره هاست.

کارگریزی ▪ 
یکی از آفت هایی که در محیط های کاری جامعه ما بر اثر عوامل 
متعددی به وجود آمده و یکی از موانع توسعه یافتگی کشور به 
شمار می رود، پدیده کارگریزی است. در طول زمان، کم کاری 
یا کارگریزی در میان مردم به نوعی عادت تبدیل شده و افراد 
در بسیاری موارد، ارزشی برای انجام وظایفی که به عهده دارند 
قائل نیستند. یکی از موانع اصلی توسعه در کشور ما، ضعف 
فرهنگ و اخالق کار است. از مهم ترین نشانه های کارگریزی 
در ایران، گریز از محل کار، غیبت های مکرر، مرخصی های 
اتالف  کار،  در  بی انگیزگی  کارمندان،  زیاد  روزانه  و  ساعتی 

وقت در محل کار و عدم ارزش گذاری برای کار است.

 بررسی عوامل موثر بر پایین بودن
میزان کار مفید کارمندان

 چرا بعضـی ها
کم کاری می کنند؟

مصطفی میرجانیان- »مثل همیشه نیم ساعت بعد از شروع ساعت 
کار به اداره محل کارش می رسد و بعد از سالم و احوال پرسی مفصل 
خوردن  به  شروع  اول  همان  می نشیند.  میزش  پشت  همکاران،  با 
صبحانه می کند و دقایقی هم صرف چک کردن ایمیل های شخصی 
دقایق  گذشت  از  بعد  خالصه  می شود؛  تلگرامی اش  پیام های  و 
طوالنی با اصرار ارباب رجوعی که برای یک امضا زمان زیادی معطل 
شده، کارش را آغاز می کند. هنوز چیزی از کار نگذشته که دوباره به 
با همکاران می پردازد و به چای خوردن، تلفن و ارسال  حرف زدن 

پیامک مشغول می شود.«
ساالنه گزارش های مختلفی درباره سرانه کار مفید در نهادها و اداره های 
دولتی کشور از سوی سازمان های نظارتی ارائه می شود. هر چند که 
اعداد و ارقام این گزارش ها متفاوت است و گاهی مبنای محاسباتی شان 
مشترک  وجه  یک  گزارش ها  این  همه  اما  نیست،  مشخص  چندان 
اداره ها و  پایین بودن میزان کار مفید در میان کارمندان  و آن،  دارند 
سازمان هاست. افزایش »میزان کار مفید« و »بهره وری« از کلیدی ترین 
است.  اقتصادی  بخش های  در  ویژه  به  جامعه ای  هر  موفقیت  عوامل 
داشتن »وجدان کاری«، یکی از مهم ترین نکاتی است که می تواند میزان 
کار مفید در جامعه را افزایش دهد. وجدان یا اخالق کاری به معنای 
گرایش به انجام صحیح کار و وظایف شغلی بدون نظارت مستقیم است. 
در پرونده امروز قرار است به عواملی که در پایین بودن میزان کار مفید 
کارمندان اداره ها و سازمان ها موثر است و راه های برطرف کردن آن ها 

بپردازیم. با ما همراه باشید.

درباره علل پایین بودن میزان بهره وری کارمندان و راه های افزایش آن

 کم کـاری زیر سـایه
بی مسئولیتی

که  باشید  شاغالنی  جزو  هم  شما  شاید 
به  را  کاری تان  ساعات  از  بسیاری  اوقات 
و  می گذرانید  بیهوده  و  غیرمرتبط  امور 
مدام برای انجام وظایف شغلی تان امروز و 
فردا می کنید، موفقیت مجموعه کاری تان 
برایتان اهمیت چندانی ندارد یا اگر رئیستان 
حضور نداشته باشد تا حد امکان از زیر کار 
دالیل  از  نمونه هایی  این ها  می روید!  در 
افت میزان کار مفید کارکنان است. یکی 
از علل پایین بودن سرانه کار مفید در ایران 
که کمتر به آن توجه می شود، کمرنگ بودن 
»تعهد شغلی« است؛ تعهد شغلی، به معنی 
عالقه مندی و توجه افراد به مسئولیت ها و 
وظایف شغلی و انجام صحیح آن است که در 
نهایت موفقیت و پیروزی سازمان را به همراه 
دارد. بنابراین افرادی که تعهد شغلی باالیی 
دارند با اهداف و آرمان های محل کارشان 
سازگارتر هستند و عملکرد موثر آن ها موجب 

که  فردی  می شود.  مجموعه شان  ارتقای 
به شغلش متعهد است وظایف محوله را به 
درستی و معقوالنه انجام می دهد، به طوری 
که اگر مافوقش حضور نداشته باشد باز هم 
در انجام امور کوتاهی نمی کند و از میزان و 

کیفیت کارش کم نمی کند.

وقتی بی تفاوت می شویم! ▪
تعهدی  وظایفش  به  نسبت  که  کارمندی 
رسیدگی  رجوع  ارباب  امور  به  و  ندارد 
نمی کند یا به جای رتق و فتق امور بر زمین 
پیام های  خواندن  به  را  اوقاتش  مانده، 
تعهد  می گذراند،  اجتماعی  شبکه های 
کمرنگ  شغلی  تعهد  وقتی  ندارد.  شغلی 
باشد، وضعیت دشواری ایجاد می شود که 
هم اثربخشی فرد شاغل و هم موثر بودن 
می اندازد.  خطر  به  را  کاری  مجموعه 
به  تدریج  به  کار،  به  نسبت  بی تعهدی 

منجر  انگیزه  کاهش  و  شغلی  نارضایتی 
میزان  شدن  آن، کم  نتیجه  که  می شود 
و  محوله  وظایف  به  پاسخگویی  عدم  کار، 
بی تفاوتی نسبت به انجام شدن یا نشدن 

امور خواهد بود.
سه سوال مهمی که باید از خود  ▪ 

بپرسید:
* چقدربه شغل و پیشه خود دلبستگی 
عاملی  اولین  می رسد  نظر  به  دارید؟ 
دارد،  نقش  شغلی  تعهد  میزان  در  که 
وابستگی حرفه ای و عالقه و رضایت یک 
کار مند از شغل خود است. یک صندوقدار 
فروشگاه که هیچ رغبتی به انجام وظایف 
پایبندی  احتماال  ندارد،  صندوقداری 
در  داشت.  خواهد  خود  حرفه  به  کمتری 
مسئولیت  همواره  که  نویسنده ای  مقابل 
روابط عمومی را دوست داشته، از نوشتن 
و ارتباط گرفتن و معرفی سازمانش لذت 

می برد؛ بنابراین به احتمال زیاد، رضایت 
شغلی مطلوبی خواهد داشت و به تبع آن 

میزان کار مفیدش باالست.
مجموعه  به  شما  وابستگی  عمق   *
با  حد  چه  تا  و  است  چقدر  کاری تان 
دارید؟  پیوند  احساس  سازمان تان 
و  رضایت  میزان  در  که  عاملی  دومین 
است،  موثر  ما  شغلی  تعهد  نتیجه  در 
معنی  این  به  است؛  سازمانی  وابستگی 
محیط  آرمان های  و  اهداف  با  چقدر  که 
فردی  می کنیم.  پیوند  احساس  کارمان 
محل  شرکت  اولیه  مشی های  خط  که 
و  احساسی  طور  به  و  پذیرفته  را  کارش 
عقالنی با آن احساس پیوند می کند، تعهد 
عوض  در  داشت.  خواهد  باالتری  کاری 
کارمندی که اصول و ضوابط اداره اش را 
و  نزدیکی  احساس  طبیعتا  ندارد،  قبول 
وابستگی کمتری به اهداف غایی محیط 

کیفیت  و  بر کمیت  و همین،  دارد  کارش 
انجام امور محوله به او تاثیر می گذارد.

* چقدر به ارزش های کارتان پایبندید؟ 
انتظاراتی  و  به کارش  و اشتیاق فرد  میل 
عاملی  سومین  دارند،  او  از  دیگران  که 

نقش  ما  شغلی  تعهد  میزان  در  که  است 
شغل  که  کارمندی  می کند.  ایفا  بسزایی 
به  تلقی نمی کند، نسبت  باارزش  را  خود 
وظایفش  انجام  در  و  شده  بی رغبت  آن 

خلل ایجاد می شود.

یادداشت شفاهی فرزانه شهریار دوست، روان شناس 
درباره تاثیر تعهد و وجدان کاری بر بهره وری

تعهـد یا
عدم تعهد؛
مسئله این است!

عوامل زیادی در پایین بودن سطح کار مفید و بهره وری کارمندان دخیل است. عواملی که برخی به خود کارمندان مربوط است و برخی به مدیریت آن سازمان و حل این 
معضل، به تغییر و همراهی هر دو گروه نیاز دارد. مجموعه توصیه هایی که در پی می آید، برخی از راهکار هایی است که به هر دو گروه مدیران و کارمندان اداره ها کمک 

می کند بهره وری در کار را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

 ▪ با تمرکز، فهرستی از کار های روزانه تهیه کنید
واقع  در  اما  باشند  کار  مشغول  ساعت ها  ظاهر،  در  کارمندان  است  ممکن  گاهی 
با  اموری مانند شبکه های اجتماعی که  باشد؛  امور غیرکاری  بیشتر تمرکزشان روی 
می کنیم  توصیه  است.  شده  تبدیل  افراد  تمرکز  جان  بالی  به  دارد،  که  مزایایی  تمام 
اینستاگرام  و  تلگرام  کردن  چک  مثل  اقداماتی  از  هستید  کار  مشغول  که  هنگامی  تا 
و فهرست تماس ها که تمرکزتان را به هم می زند اجتناب کنید. تهیه یک فهرست از 
وظایف روزانه و مشخص کردن اولویت ها، از بهترین روش هایی است که تمرکز شما را 

برای انجام وظایفتان افزایش می دهد.

 ▪ زمان مشخصی برای ارتباط با دیگران در نظر بگیرید
حفظ تمرکز در کار، زمانی که تلفن همراهتان زنگ می خورد یا همکارانتان مشغول صحبت 
با هم هستند، بسیار سخت است. پیشنهاد می کنیم زمان مشخصی از وقت کاری را برای 
ارتباط با دیگران در نظر بگیرید و در بقیه مواقع از صحبت و ارتباط با آن ها اجتناب کنید. این 

گونه خواهید دید که چه زمان با ارزشی دارید و از آن بهترین استفاده را خواهید کرد.

 ▪ فضای کاری تان را مدیریت کنید
بیشتر افراد در مکان های آرام و خلوت بهتر کار می کنند، اما اگر جزو افرادی هستید که 
برای کسی کار می کنید و نمی توانید محل کار خود را انتخاب کنید، سعی کنید محیط 
کارتان را به شکلی در آورید که تمرکزتان بیشتر شود. تنظیم نور اتاق، خلوت کردن میز کار، 
چسباندن برچسب های الهام بخش، استفاده از هدفون و... از جمله راهکار های آرام کردِن 

محیط برای افزایش تمرکز و میزان کار مفید در میان کارمندان است.

 از دفتر کار خود بیرون بیایید! ▪
حضور مدیر در میان کارمندانش و ارتباط مستقیم با آن ها، از جمله مهم ترین عواملی است 
که می تواند انگیزه و دقت را در میان کارکنان مجموعه به میزان قابل توجهی افزایش دهد. 
اگر به عنوان مدیر یک بخش یا مجموعه فعالیت می کنید، به شما پیشنهاد می کنیم از ارتباط 

مستقیم با کارکنان خود غافل نشوید.

 ▪ کاغذ بازی های اضافی را حذف کنید
به طور معمول در اداره های کشورمان، نظام نامه نگاری، منظم و مدون نیست و بسیاری 
از کار ها در دور باطلی از کاغذ بازی به تعویق می افتد و فراموش می شود؛ به طور مثال در 
بعضی اداره ها یک نامه ساده را چندین نفر باید امضا کنند و همین هماهنگی های طوالنی، 
در درازمدت باعث کاهش قابل توجه میزان کار مفید و بهره وری می شود. به شما مدیرانی 
که به دنبال باال بردن بهره وری و استفاده بهینه از زمان و نیروی کارمندان تان هستید 

پیشنهاد می کنیم تا حد ممکن این کاغذ بازی های بیهوده را حذف کنید.

 ▪ برای کارمندتان ایجاد انگیزه کنید
انگیزه عاملی است که به فرد توانایی و نیرو می دهد. تقریبا همه رفتار های ارادی به دلیل 
از  تجربه،  با  مدیران  بیشتر  معموال  نامید.  انگیزه  را  آن  می توان  که  می آید  پدید  خاصی 
کارمندان  تمرکز  در  بی انگیزگی  این  که  چرا  دارند؛  گالیه  خود  کارمندان  بی انگیزگی 
بر کار و شانه خالی کردن آن ها از زیر کار تاثیر بسیار زیادی دارد. ایجاد انگیزه در کارمندان 
به  اطمینان  تشویق،  و  تنبیه  مکانیسم های  ایجاد  آن ها،  نیاز های  رفع  مانند  راه هایی  از 

تشخیص شان و تفویض اختیار با توجه به توانایی هایی که دارند، امکان پذیر است.

چـه باید کرد؟  راهکار های افـزایش
بهره وری کارمندان

آنچه مدیـران باید بدانـندآنچه کارمنـدان باید بدانـند

طبق آمار سازمان های مختلف نظارتی، سرانه کار مفید 
کشورمان، نه فقط در میان کارمندان اداره ها و سازمان ها، بلکه 

در تمام زمینه های کاری بسیار کمتر از کشور های دیگر است. به 
طوری که در گزارش روزنامه »دنیای اقتصاد« که در تاریخ 6 آبان سال 
95 منتشر شده است، آمده: کارشناسان بازار کار معتقدند براساس 
آمار، سرانه کار مفید در ایران نسبت به سایر کشور ها پایین است. 
براساس گزارشی که در سال 1390 منتشر شد، سرانه کار مفید در 

ایران ساالنه 800 ساعت است، در حالی که این میزان در ژاپن 
2420 ساعت، در کره جنوبی 1900 ساعت، در چین 1420 
ساعت، در آمریکا 1360 ساعت، در ترکیه 1330 ساعت، 

در پاکستان 1100 ساعت، در افغانستان 950 
ساعت و در آلمان 1700 ساعت است.

آمار تامـل بر انگیز
از میزان کار مفید ایرانـی ها
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