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نتای�ج مطالع�ات صورت گرفته روی 64 ش�رکت و س�ازمان تجاری نش�ان می دهد 
ش�رکت های تجاری که کارمندان فعال داش�ته و میزان مش�ارکت نیروی کار آنها در 
امور جاری شرکت باال است، ساالنه 2 برابر بیشتر از سازمان ها و شرکت های تجاری با 

میزان مشارکت پایین کارمندان درآمد کسب می کنند. 

میزان درآمد ش�رکت هایی که نیروی کار آنها مش�ارکت فعالی در انجام امور جاری 
ش�رکت دارند2/5برابر بیش�تر از ش�رکت هایی اس�ت که میزان مش�ارکت و دخالت 

مستقیم کارکنان شان در فعالیت های جاری بسیار کم تر است. 

نکته بسیار مهم و تأمل برانگیز آن است 
که تنها 40% از نیروی کار در شرکت های 

تجاری از اهداف، ارزش ها و استراتژی های 
شرکت متبوع خود اطالع دارند. 

مدیران 70% از ش�رکت های بزرگ تجاری با اس�تفاده از 
تکنیک تعیین هدف و تعیین شرح وظیفه و در نهایت ارائه 
پ�اداش تالش می کنند تا کارمندان خود را در فرآیند انجام 
وظای�ف و امور جاری ش�رکت درگیر ک�رده و از این طریق 

ضمن افزایش بهره وری، درآمد خود را نیز افزایش دهند. 

مطالع�ات ص�ورت گرفته حاکی از آن اس�ت ک�ه احتمال خروج کارمن�دان فعال در 
ش�رکت های تجاری 87% کمتر از آن دس�ته کارکنانی است که مشارکت مؤثر و جدی 

در فرآیند انجام کارهای روزانه شرکت متبوع شان ندارند. 

این در حالی است که تنها 18درصد از کارمندانی که مشارکت 
چندانی در انجام وظایف و امور شرکت دارند با بازخوردهای 
مدیران شان مواجه می شوند. 

 43% از کارمندانی که مشارکت فعال در انجام امور شرکت 
دارند دست کم هفته ای یک بار بازخورد فعالیت شان را از مدیران 
دریافت می کنند. 

درحالی که 90% از مدیران شرکت های تجاری معتقدند داشتن یک 
استراتژی مشخص برای مش�ارکت کارمندان در انجام وظایف و امور 
جاری شرکت ضروری است، تنها 25% از آنها از یک استراتژی واقعی 

و مؤثر برای افزایش میزان مشارکت کارمندان شان برخوردارند. 

آمارها بیانگر آن است که 75% از افرادی که 
استعفا می دهند به دلیل رفتار نامناسب مدیران 

خود شغل شان را ترک می کنند. 

89% از کارفرمایان معتقدند که کارمندان شان برای دریافت حقوق و دستمزد بیشتر استعفا می دهند. 
این در حالی است که در واقع 12% از کارمندان برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر محل کار خود را ترک می کنند. 

70% از کارمندان در آمریکا دخالت مستقیم و مؤثر در انجام امور و فعالیت های کاری خود ندارند. 

10 آمار تأمل برانگیز از مشارکت کارمندان 
در فرآیند انجام کار


