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اگر شما هم مدیر یک سازمان هستید، حتما افزایش بهره وری کارکنان در محیط کار 
که تازه کار هستند، های شماست. همه مدیران، حتی آنهایی ترین دغدغهیکی از مهم

وری تیم خود را افزایش دهند. در واقع هدف مدیران این دوست دارند تا کارایی و بهره
است که با افزایش بهره وری کارکنان، از یک سو بهترین نتایج را به مشتریان و روسای 

ش خود ارائه دهند و از سوی دیگر به افراد تیم خود کمک کنند تا استعدادهایشان را پرور 
 .دهند

از  کیبه هر  یابیچقدر در دست دهدیهست که نشان م زین یاریمع یوربهره یاز طرف
شما  میت یورموفق، بهره یرهبر یهااز نمونه یاری. مانند بسدیاهداف موفق هست نیا

فرد، به بهبود  کیبا الگو گرفتن از شما به عنوان  میت یکه اعضا ابدییم شیافزا یهنگام
 ییبهبود کارا یرا برا کیراهبرد استراتژ  ۶نوشتار  نیدر ا ما .اورندیب یعملکرد خود رو

 شیافزا یهفت روش ساده اما موثر را برا نیو همچن میکنیم هیکارکنان به شما ارا
 .دیکرد. با وبالگ فراگستر همراه باش میخواه یشما معرف یشخص یوربهره

 

 اهمیت دارد؟ کارکنان در سازمان یبهره ورچرا  -۱
 تیاز کارکنان چقدر اهم کیهر  یوربهره زانیکه م دانندیموفق م یهاسازمانهمه 

 یوربهره“ مییگویم یوقت .ارزش کند دیسازمان تول یبرا تواندیدارد و چه مقدار م
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انجام  یاست که کارکنان شما از ساعات کار خود به نحو احسن برا نی، منظور ا”کارکنان
و در  شودیدرآمد سازمان م شیکه باعث افزا کنندیمهم و مرتبط استفاده م فیوظا
داشته  یورشکل بهره نیکارکنان شما به ا ی. وقتکندیبه اهداف آن کمک م یابیدست
خود با حداقل هدررفت استفاده  یمنابع انسان تیکسب و کار شما از تمام ظرف ند،باش

 .کرده است

به نظر برسد، الزم است تا  یقکه استخدام کارکنان منط نیا یبرا یهر کسب و کار در
باشد که  یانهیاز مقدار هز  شتریب کنندیم دیسازمان تول یکه کارکنان برا یارزش زانیم

گفت که استخدام کارکنان  توانیم ب،یترت نی. به اشودیصرف پرداخت دستمزد آنان م
را  یبازده ارزشمند ،یگذارهیکه مانند هر سرما رودیم نتظاراست و ا یگذارهیسرما کی
 یورکه کارکنان بهره فتدیاتفاق ب تواندیم یتنها در صورت نیشرکت داشته باشد. ا یبرا

 نیتفاوت ب جهیسازمان در نت کیدر  یوربهره تیاهم ن،یالزم را داشته باشند. بنابرا
 دارد. نهیشرکت هز  یکه برا یرمندو کا رساندیاست که به شرکت سود م یکارمند

 ست؟یکارکنان چ یبهره ور شیافزا یروش ها -2
 :پرداخت میباره خواه نیدر ا کیراهبرد استراتژ  ۶به  نجایدر ا

 
 کنید تعیین بینانهواقع اهداف -2-1
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 ران،یاست. مد تیبه موفق یابیدست طیشرا نیاز مهم تر  یکی نانهیبداشتن اهداف واقع
باشد. فقدان  یافتنیدارند که قابل درک و دست یبه اهداف ازیها نسازمان یو حت هامیت

شکست  یاز عوامل اصل یکیاند، که به وضوح مشخص شده ییهااهداف و برنامه
 تی، علت عدم موفق”پروژه تیر یموسسه مد“ یجاست و طبق نظرسن یکار یهاپروژه
 .شکست خورده است یهادرصد از پروژه ۳۷

هستند که واضح و  یاهداف نانه،یبداف واقعچگونه هستند؟ اه نانهیباهداف واقع اما
 ایآ دیبدان نکهیا یاست. برا یآنها ممکن و شدن یبوده و امکان اجرا یریگقابل اندازه

 :دیرا از خود بپرس ریسواالت ز  دیبا ر،یخ ایهستند  نانهیباهداف شما واقع

 م،یدار  اریکه در اخت یاپروژه تیر یمد یهابا توجه به زمان، منابع و مهارت ایآ 
 است؟( یشدن ای)آ م؟یاهداف برس نیبه ا میتوانیم

 واضح است؟( ای)آ م؟یانجام ده یچه کار دیبا میدانیم قایدق ایآ 
 یریگقابل اندازه یهاخود در هر هدف، شاخص تیسنجش موفق یبرا ایآ 

 است؟( یریگقابل اندازه ای)آ م؟یدار 

شما متفاوت  یقطعا با اهداف فرد د،یکنیم نییخود تع میت یکه برا یاهداف البته،
که در  دیفراموش نکن ن،ی!(. همچندیبلندپرواز هست یاگر شما فرد ژهیخواهد بود. )به و

آنها، در  یو فرد یخود را در مورد اهداف گروه میپروژه، نظرات ت یبرا یزیر طول برنامه
 .دیر ینظر بگ

 باشید داشته نظارت کار پیشرفت بر -2-2

 د،یکنیم یزیر که پروژه خود را برنامه یکار، هنگام شرفتیسنجش پ یبرا
 :دیکن فیتعر  لیدر قالب موارد ذنیز را  (KPI) عملکرد یدیکل یهاشاخص

 بودجه 
 پروژه یهایبندزمان 
 یفیک انتظارات 

پروژه، به طور  یاست که در طول اجرا نیکار مستلزم ا شرفتیشما بر پ حینظارت صح
را  یمشکالت احتمال دیتا بتوان دیکن یریگیرا پ هاشرفتیکرده و پ یها را بررس KPIمنظم 
کار به  نیدر انجام ا تواندیخوب م یدهابزار گزارش کی. داشتن دیبرطرف کن عایسر 
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به هدف خود  میها نشان دادند که تکه شاخص یهنگام خر،کمک کند. در آ اریشما بس
 .دیش نکنرا فرامو تیموفق نیاست، جشن گرفتن ا افتهیدست 

 دیبرگزار کن ستادهیجلسات ا -2-3

بحث در مورد  یاز افراد را برا یکه فورا گروه دیدار  ازیواقعا ن ی! وقتدیدرست خواند بله
. جلسه دیبرگزار کن ستادهیجلسه ا کیآن را به صورت  دیتوانیم د،یموضوع جمع کن کی
: رسدیاست که به نظر م یزیهمان چ قا  یدق شود،یم دهیهم نام” استندآپ“که  ستادهیا

 .اند ستادهیا آنکه همه در  یاجلسه

 
پرسید چرا ایستاده؟ مزیت یک جلسه ایستاده این است که احتمال اتالف اما حتما می

دهد. اگر همه دور یک میز کنفرانس نشسته باشند، احتمال آن وقت را کاهش می
ز حد نیاز بحث را طوالنی ای شوند یا از بیش اهای حاشیهبیشتر است که درگیر صحبت

دانند که جلسه قرار است مختصر باشد کنند. اما در یک جلسه ایستاده، همه افراد می
 .کنندها و موضوعات اضافی خودداری میو بنابراین از صحبت

 دیکن جادیسالم ا یکار طیمح کی -2-4
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کارمندان شما کمک  یبه باالبردن بهره ور یسالم به اشکال مختلف یکار طیمح کی
 شتریشما خوشحال باشند، احتمال آن ب میت یکه اعضا ی. به عنوان مثال هنگامکندیم

حساب شده انجام دهند، از همکاران خود  یهاسکیاست که خالقانه فکر کنند، ر 
 تر باشند.کنند و در محل کار منظم تیحما

 دیکارمندان استفاده کن یبهره ور شیافزا یمناسب برا یاز ابزارها -2-5

 یماهر باشند، داشتن ابزارها ایشما خوشحال، متعهد  میت یهر چقدر هم که اعضا
گذشته  یهاپروژه در سال تیر یمد یکند. ابزارها یاریبه آنها کمک بس تواندیخوب م

 تیر یمد یافزارهاباشند. نرم دیشما مف یبرا توانندیاند که مداشته یادیز  یهاشرفتیپ
هستند که به پروژه شما  یکار گروه یو ابزارها” کانبان یتابلوها“ یژه خوب، داراپرو

 .شودیم میدر ت یبهره ور شینظم داده و منجر به افزا

 
 دیخود به اشتراک بگذار  میرا با ت اتتانیتجرب -2-6

هایی که به دارید؟ با به اشتراک گذاشتن نکتهچرا تجربیات خوبتان را برای خود نگه می
توانید از ترفندهایی کنند، تیم خود را آموزش دهید. همچنین میوری باال کمک میبهره

شوند، به عنوان یکی از راه های که به گیمیفیکیشن )بازی گونه کردن( کار منجر می
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بهبود کارایی کارکنان استفاده کنید. برای مثال یک مسابقه بگذارید تا ببینید چه کسی 
 !زمان را بدون چک کردن گوشی هوشمند خود، کار کند تواند بیشترین مدتمی

 
های باال بردن کارایی کارکنان آشنا شدید، بیایید نگاهی به آندسته از اکنون که با روش

راه های افزایش بهره وری بیندازیم که باعث بهبود عملکرد شخص شما در محل کار 
 د.شومی

 ؟میده شیخود را در محل کار افزا یورچگونه بهره -۳
 دیکن یبندتیاولو دیر یبگ ادی -3-1

 دنیکه در به انجام رسان شوندیپروژه انتخاب م ریبه عنوان مد لیدل نیاکثر افراد به ا
 یکارها رودیپروژه از آنها انتظار م ریشدن به مد لیکارها مهارت دارند و پس از تبد

سطح از  نیبه ا توانیرا در همان مدت زمان سابق انجام دهند. اما چطور م یشتریب
ابتدا کدام کار را انجام  دیر یبگ میاست که تصم نیراه ا نیلاو افت؟یدست  یوربهره
 است. زنهاوریآ سیکارها ماتر  یبندتیاولو یابزار ساده برا کی د؟یده
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به شما کمک  شود،یشناخته م زین ”یفور-مهم سیماتر “که به عنوان  سیماتر  نیا
 نی. در ادیکن یبندتیآنها اولو تیو اهم تیفور  زانیرا بر اساس م فیتا وظا کندیم

 :شوندیم میتقس ریاز چهار دسته ز  یکیبه  فیوظا سیماتر 

 و مهم یفور 
 اما مهم است ست،ین یفور 
 است یاما فور ست،ین مهم 
 و نه مهم یفور نه 

نمودار ساده است.  کیآن به شکل  میترس زنهاور،یآ سیراه استفاده از ماتر  نیبهتر 
و  دیکن لیخود تبد یاز روال کار یعاد یرا به بخش زنهاوریآ سیکه ماتر  شودیم هیتوص

 .دیباش بندیپا دهد،یکه به شما م ینشیآن و ب یبه اجرا

 دیروزانه خود را هوشمندانه انجام ده یزیر برنامه -3-2

مغزشان به طور  نکهیا یبرا یهستند، اما برخ یها سرشار از انرژاز افراد صبح یبرخ
 نکهیا یدارند. برا ازیفنجان قهوه ن کیساعت زمان و  کیشدن  یکامل کار کند به سپر

 نیتر ها پربازدهدر کدام زمان دینیبب د،یبرنامه روزانه خود را هوشمندانه انجام ده
. بر عکس، دیکن یزیر ها برنامهآن زمان یروزانه خود را برا یهاکار  نیتر و سخت دیابوده
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تر هستند، که آسان ییبه کارها دیتوانیم د،یرا دار  یبازده نیتر که کم ییهاساعت در
از آن  دیتوانیم د،یآلوده هستبعد از صرف نهار خواب شهیمثال اگر هم ی. برادیبپرداز 

 .دیهمکارانتان استفاده کن ریسرزدن به سا ای هالیمیا یبررس یزمان برا

دیرا واگذار کن یرضروریغ فیوظا -3-3  

 دیتوانیمساله است که شما نم نیپروژه درک ا تیر یمد یهاچالش نیتر از مهم یکی
کارها را به  د،یپروژه شو ریمد نکهیقبل از ا دی. شادیانجام ده ییهمه کارها را به تنها

شما دو چندان است. پس اگر کارها  تیاما اکنون مسئول د،یرساندیم انیبه پا یراحت
توسط شما انجام  دیبا فیکه کدام وظا دیمشخص کن ،در حال انباشته شدن هستند

 .دیانجام دهند به آنها واگذار کن توانندیم گریرا که اشخاص د یفیوظا ریشوند و سا

 
 دیحذف کن شوندیشما م یپرترا که باعث حواس یموارد -3-4

و چه  میکنیم یزندگ شوند،یما م یپرتکه باعث حواس ییزهایپر از چ ییایما در دن
 یهااعالن نی. بنابرابرندیم نیما را از ب یوربهره هایحواس پرت نینه، ا ای میمتوجه باش

عالمت  کیو  دیقرار ده صدایحالت ب یتلفن خود را رو د،یخود را خاموش کن لیمیا
 .دیکن نزایدرب اتاق کارتان آو یرا رو ”دیلطفا وارد نشو“
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است، هر روز وقت خود را در  رممکنیشما غ یتمرکز کردن در دفتر کارتان واقعا برا اگر
اتاق کنفرانس  کیبه محل کارتان،  کینزد شاپیچه کاف د،یکن یسپر گرید یجاها

 !باشد داریاتاق سرا ایبالاستفاده در شرکت شما و 

 
 دیکن زیاز انجام چندکار به صورت همزمان پره -3-5

! ستین شیب یالیبا انجام چند کار به صورت همزمان، خ یوربهره شیامکان افزا
 یینشان داده است که انجام چند کار به صورت همزمان، تنها جابجا یعلم قاتیتحق
وقت و  یادیمقدار ز  م،یپرداز یم یگریاست و هر بار که به کار د فیوظا نیب عیسر 
چند( کار به طور  ایانجام دو ) ین به جای. بنابرامیکنیم ییجابجا نیصرف ا یانرژ

 دیانجام ده کیبه  کیخود را  یکارها ستیکارها، ل تیر یمد یهمزمان، با کمک ابزارها
 .دینشده است، به کار خود ادامه نده لیمورد تکم کیکه  یو تا زمان

 دیاستراحت قرار ده یکوتاه برا ییهاکار وقفه نیب -3-5

به نظر برسد،  انبخشیممکن است ز  یساعات کارکه قرار دادن وقت تنفس در  یدر حال
 یدهد. استراحت برا شیرا افزا یوربهره تواندیکه استراحت م دهدیمطالعات نشان م

 ،یانجام امور جار یبه شما برا تواندیاست و م دیمف زیشما ن یو ذهن یسالمت جسم
محل کار  اهانیگ د،یقهوه بخور  د،یقدم بزن دیتوانیم رکا نیا یدوباره بدهد. برا یانرژ
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 یروش برا نی. ادیبرگرد تانیدوباره به انجام کارها یو سپس با انرژ دیکن یاریخود را آب
 .موثر است زیکارکنان ن ییبردن کاراباال

 دیداشته باش یجلسات کمتر -3-6

اصوال جلسات  رانیاز مد یاست و برخ یپروژه ضرور کی تیر یمد یجلسات برا یبرگزار
انجام پروژه  یکه برا یزمان تواندیم ادیحال، داشتن جلسات ز  نیرا دوست دارند. با ا

و از موضوع  یطوالن یلیاغلب خ یببرد. به عالوه، جلسات کار نیاز ب د،یدار  اریدر اخت
 .شوندیمنجر نم میدار  ازیهم که ن ییاهو به پاسخ شوندیخارج م

جلسات  رفتنیپذ ایجلسات خود  یزیر . قبل از برنامهمشکل ساده است نیحل ا راه
با  ایساده  لیمیا کیجلسات با ارسال  نیاهداف ا ایکه آ دیاز خود بپرس ،یشنهادیپ

اجتناب از  یتمام تالش خود را برا دیشما با ر؟یخ ای شودیمحقق م یتماس تلفن
 .دیانجام ده یضرور ریجلسات غ

 ؟دیرا در زمان کمتر انجام ده یشتریب یچگونه کارها -4
بودن  یگروه ای یفرد یبر مبنا توانیدر سازمان را م یبهره ور شیعوامل موثر در افزا
 تیر یو مد یبندتیهدف، اولو نییکرد. به عنوان مثال تع فیاقدامات آن تعر 

 میدر ت یپروژه هستند که هر فرد تیر یمد یهااز مهارت یبرخ ،یشخص یهابرنامه
 .و اجرا کند اموزدیآنها را ب ییبه تنها تواندیشما م

مدیر پروژه، شما این توانایی را دارید که ابزارهای دیگری را برای  از سوی دیگر، به عنوان
وری در اختیار تیم خود قرار بدهید مانند جلسات به موقع، تابلوهای کانبان، بهره
 .گذاری و نظارت موثر، نرم افزار مدیریت پروژه خوب و یک محیط کار سالمهدف
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افزار ید، داشتن یک نرمچه شما در حال مدیریت اولین پروژه خود یا هزارمین آن باش

ها به شما کمک کند و باعث تواند در بکارگیری این روشمدیریت پروژه آنالین می
 .افزایش بهره وری نیروی انسانی در سازمان شما شود

 کالم آخر -5
. شما دیکار آشنا شد طیدر مح یبهره ور شیافزا یهاروش تیمقاله با اهم نیدر ا
 یورپروژه، بهره تیر یمد یافزارهانرم یریو بکارگ هایتژاسترا نیبا استفاده از ا دیتوانیم

کارکنان،  یبهره ور شیو با افزا دیبهبود ببخش یسازمان خود را به شکل محسوس
.دیده شیافزاخود را  یرقابت یهاتیقابل
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