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 11 آمار ارزشمند 
در رابطه با بازخوردهای کارمندان

در اینفوگراف�ی پیش رو ب�ه 11 مورد از آماره�ای موجود در رابطه 
با بازخوردهای منتش�ر شده از س�وی کارمندان خواهیم پرداخت 
که دانس�تن آنها می تواند زمینه را برای اصالح وضعیت موجود در 

سازمان ها و شرکت ها در جهت افزایش بهره وری فراهم کند. 
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از کارمندان معتقدند که در محل کارشان به میزان الزم از 
آنان تقدیر و تشکر صورت نمی پذیرد و این موضوع سبب 
کاهش اش�تیاق آنان برای کار و در نهایت منجر به کاهش 

میزان بهره وری می شود. 

در شرکت هایی که به صورت منظم به بازخوردهای کارمندان 
توج�ه ش�ده و در جهت بهب�ود فضای کار تالش می ش�ود، 
می�زان ض�رر و زیان مالی 14/9 درصد از س�ایر س�ازمان ها 
و ش�رکت هایی که به بازخوردهای منتش�ر ش�ده از س�وی 

کارمندان توجه ندارند کمتر است. 

در ص�ورت ع�دم وجود ی�ک رابطه مؤثر می�ان مدیران و 
کارمندان، میزان مشارکت کارکنان در فرآیند انجام امور 
ب�ه میزان 2 برابر کاهش می یابد ک�ه این موضوع ضرورت 
ایجاد و حفظ یک رابطه سالم و دوستانه میان کارمندان و 

مدیران را متذکر می شود. 

 2 برابر کمتر

30 برابر بیشتر

در صورت وجود یک رابطه پایدار و مؤثر 
میان مدیران و کارمن�دان و همچنین 
توج�ه مدی�ران ب�ه توانمند س�اختن 
کارکنان خود، میزان مشارکت کارمندان 
در فرآیند انجام امور جاری ش�رکت به 

میزان 30 برابر افزایش می یابد. 

براساس آمارهای منتشر شده 43 درصد از کارمندانی که دست کم و به صورت هفتگی 
یک بازخورد از س�وی مدیران خود دریافت می کنند همواره خود را بخشی از سازمان 

متبوع شان می دانند و میزان بهره وری آنان به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. 
در مقابل 18 % از کارمندان حتی با وجود دریافت نظرات مدیران شان در رابطه با میزان و 

کیفیت انجام کار آنان، از بازدهی پایینی برخوردارند. 

دریاف�ت  ع�دم  ص�ورت  در 
س�وی  از  مؤث�ر  بازخورده�ای 
مدی�ران، از ه�ر 10 کارمند چهار 
نفر خ�ود را جزئی از فعالیت های 
ش�رکت نمی دانند و این موضوع 
س�بب کاهش قابل توجه میزان 

بهره وری این افراد می شود. 

براس�اس اطالعات موج�ود 65 درصد 
از کارکن�ان خواهان دریاف�ت نظرات و 
بازخورده�ای مدیران خود هس�تند و 
معتقدند ارائه چنین بازخوردهایی منجر 
به افزایش دانش آن�ان از کیفیت انجام 
وظایف ش�ان ش�ده و به آنها در افزایش 

میزان بهره وری کمک می کند. 

از کارکنان می گویند تقدیر و تشکر از آنها 
بابت انجام صحیح وظایف شان در محیط کار 
موجب افزایش انگیزه آنها می شود. بر کسی 
پوشیده نیست که کارمندان با انگیزه موجب 
رشد اقتصادی شرکت شده و آن را به سوی 

موفقیت رهنمون می کنند. 

98 درصد از کارمندان گفته اند در صورت اهمیت ندادن مدیران 
به کیفیت کار آنها و عدم وجود رابطه ای مستحکم و تعامل پایدار 
و سازنده، قادر نخواهند بود به میزان الزم درگیر فرآیند انجام امور 
محوله شده و به وظایف شان عمل کنند. این موضوع به معنای آن 
است که وجود ارتباط میان کارکنان و مدیران امری ضروری بوده 
و مدیران باید برای افزایش بازدهی مجموعه تحت مدیریت شان 

زمینه را جهت افزایش انگیزه کارمندان شان فراهم کنند. 

از س�وی دیگر ماجرا تنها 58 درصد از 
مدی�ران معتقدند که به می�زان الزم با 
کارمندان خود در ارتباط بوده و نظرات، 
پیش�نهادها و انتقادهای خود را به آنان 

منتقل می کنند. 

از کارمن�دان می گویند در صورت تقدی�ر از فعالیت های آنان در محیط 
کار، حاضرند س�خت تر کار کنند. این جمله به خوبی نشان می دهد که 
دور شدن مدیران از مجموعه تحت مدیریت شان نه تنها موجب افزایش 
اهمیت آنان نمی شود، بلکه باعث مأیوس شدن کارمندان شده و میزان 
بازدهی شرکت را به ش�دت کاهش می دهد. از سوی دیگر، وجود روابط 
نزدیک و دوستانه میان مدیران و کارکنان سبب افزایش حس امنیت و 

تعهد کارمندان به سازمان متبوع شان می شود. 


