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10 آمار جالب از به رسمیت شناختن تالش های کارمندان

نخستین دلیلی که آمریکایی ها 
را به ترک محل کار خود متقاعد 
می کند آن است که آنها احساس 
می کنند تالش های شان هرگز به 

رسمیت شناخته نمی شود. 

سازمان ها و شرکت هایی که برای 
تقدیر از تالش های کارکنان خود 
برنامه ری�زی می کنند، 31درصد 
س�ازمان هایی  و  ش�رکت ها  از 
ک�ه برنامه مش�خصی ب�رای به 
تالش های  ش�ناختن  رس�میت 
کارمندان ش�ان ندارن�د، کمت�ر 

دچار ضرر و زیان می شوند.

معتقدن�د  کارمن�دان  از   % 90
برنامه ه�ای مرب�وط به بررس�ی 
عملکرد کارمندان و شناس�ایی 
بس�یار  تاثیر  آنه�ا  تالش ه�ای 
زیادی بر کیفیت کار آنان داشته 
و موجب افزایش مشارکت آنان 
در امور جاری شرکت شده و آنها 
خود را بخشی از فعالیت های در 

حال انجام در نظر می گیرند. 

انس�انی  نی�روی  از مدی�ران بخ�ش   % 66
معتقدند اس�تفاده از طرح ه�ا و برنامه های 
مربوط به تشویق و شناسایی عملکرد مثبت 
کارمن�دان منجر به خوش�نامی ش�رکت ها 
خواهد شد و آنها در آینده خواهند توانست 
به شکل بهتر و موثرتری به استخدام نیروی 

انسانی مورد نیاز خود بپردازند. 

هنگامی که از کارمندان پرس�یده می ش�ود 
مدی�ران چگونه می توانند ش�رایط کاری را 
بهبود بخش�یده و س�بب مش�ارکت بیشتر 
نیروی انس�انی در انجام فرآیند امور شوند، 
58 % از شرکت کنندگان خواستار شناسایی 

فعالیت ها و تالش های شان شدند. 

85 % از کارمن�دان ب�ر ای�ن 
عقیده اند که تقدیر و تش�کر 
از فعالیت ها و عملکرد مثبت 
کار س�بب  آنه�ا در محی�ط 
ارتباط�ات  ش�دن  پررن�گ 
انسانی میان افراد می شود. 

مطالعات صورت گرفته نشان 
می ده�د تقدی�ر از کارمندان 
س�خت کوش و ب�ه رس�میت 
شناختن فعالیت ها و عملکرد 
آنها به صورت جمعی می تواند 
تاثیر قابل توجهی بر افزایش 
می�زان درآمده�ای ش�رکت 

داشته باشد. 

کارکنان�ی ک�ه از دی�ده ش�دن تالش ه�ا و 
فعالیت ه�ای خود ک�ه در راس�تای اهداف 
ش�رکت ص�ورت می پذیرد اطمین�ان دارند 
از انگی�زه بس�یار زیادی برای انج�ام کارها 
برخ�وردار ب�وده و می�زان بهره وری ش�ان 

به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. 

و  ش�رکت ها  مدی�ران  از   % 86
س�ازمان ها ب�ر ای�ن عقیده اند که 
اجرای طرح های تقدیر و تش�ویق 
کارمن�دان س�بب افزایش س�طح 
رضایت مندی آنان شده و در نهایت 
منجر به بهبود عملکرد آنها خواهد 

شد. 

معتقدن�د  کارمن�دان  از   % 68
برنامه ریزی ه�ای صورت گرفته 
در زمینه تقدی�ر از فعالیت های 
نق�ش  شناس�ایی  و  کارکن�ان 
آنه�ا، موجب باقی مان�دن آنان 
در مح�ل کار خود خواهد ش�د. 
ای�ن موض�وع در نهای�ت منجر 
به حفظ نیروه�ای زبده و مفید 
شرکت ها و سازمان های تجاری 

و غیر تجاری خواهد شد. 
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