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توجه به جزئیات ،راهکاری برای بهبود تعهد کارکنان!
درست است که «بزرگ اندیشیدن» در کسبوکار بهطور ذاتی وجود
دارد ،اما مدیریت موثر و تاثیرگذار ،حاصل جزئی اندیشیدن به مسائل
است .اگر می خواهید بدانید توجه به جزئیات چگونه باعث ارتقاء
تعهد کارکنان می گردد به ادامه مطلب بروید!

اهمیت جزئی نگری در مدیریت
در حقیقت ،بررس یهای مداوم کارمندان
نشان میدهد که تنها عامل مهم در میزان
تعهد کارکنان ،رابطه آنها با مدیر
مستقیمشان است.
بنابراین ماهیت رابطه مدیران با
کارمندان بیش از آنکه به واسطه امور استراتژیک و کالن شکل گرفته باشد،
تحت تاثیر تعامالت لحظهبهلحظه بیشمار و کوچکی است که در نهایت
مشخص میکند یک کارمند نسبت به مدیر خود و نسبت به سازمان چه
احساس ی دارد .وقتی قرار است پروژهای در یک ضربالاجل مشخص انجام
شود ،کارمندان بهراحتی و با اشتیاق ،همه توان خود را برای کس ی که
دوستش دارند و برای او احترام قائل هستند ،بهکار میگیرند .
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مدیران میتوانند راهکارهای ذیل را که برای کارکنان مهم بوده ولی
اغلب نادیده گرفته می شود را بهکار بگیرند و نتیجه را خود مشاهده
نمایند:
 - 1به پیغامها و مسائل کارمندان به سرعت و با سادگی پاسخ دهید :نادیده
گرفتن مسائل و پیامهای کارمندان و چشمانتظار گذاشتن آنها برای پاسخگویی ،این
مطلب را به آنها منتقل میکند که «مسائل شما اصال برای من مهم نیست».
- 2سر جلسات به موقع حاضر شوید :تاخیر مداوم در جلسات نیز این پیام آشکار را
در بر دارد؛ «زمان من از زمان شما مهمتر است».
 - 3از کارهای خوب قدردانی کنید :قدرت تشکر صادقانه و بهموقع بسیار مهم است.
- 4به کارمندان خود عالقه واقعی داشته باشید :از برخی جزئیات در مورد زندگی
غیرکاری کارمندان خود در خارج از محل کار مطلع باشید .مشکالت خارج از محیط
کار آنها ،روی عملکرد کاری آنها تاثیر میگذارد .توجه هرچند کم به مسائل

کارمندان ،باعث ایجاد وفاداری طوالنیمدت خواهد شد.
 - 5حضور موثر داشته باشید :اگر شما حضور فعال نداشته باشید ،نمیتوانید
مدیریت موثری داشته باشید .به میزانی که مسوولیتتان ایجاب میکند ،در اتاقتان
را باز نگه دارید و خودتان را برای پرسشهای کارمندان و حل مسائل آنها در
دسترس نگه دارید.

تلخیص از دنیای اقتصاد – مترجم شهال زماني
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