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ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺷﺎداب و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺘﻔﻠﯿﮑﺲ و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوراﻧﻪ ی ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺟﺬب ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﺗﺎق ﻫﺎی ﺑﺎزی ،ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۰ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
اﺻﻼ دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﻓﻮر ﻣﺰاﯾﺎ
ﻫﻔﺘﮕﯽ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر
ً
و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺶ
از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو

و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ دوام ﭘﺬﯾﺮ و واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮔﻮﮔﻞ ،ﺑﻪ ﯾﮏ
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪرن و در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﯾﮑﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ی زﯾﺮ را
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 -۱ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ دﻟﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎری
ً
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺮح اﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎزه در ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻣﺜﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﺎت در ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،راه ﺳﺎده ای ﺑﺮای ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺑﺮ ﻫﻢ زدن
روﺗﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﺗﻐﺮ ﺣﺎل و ﻫﻮای آﻧﺎن اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺎ رؤﺳﺎی دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد را در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
و ﺑﺎ ﻃﻌﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ.

 -۲ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻫﺎر
در ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ،ﺳﺮو ﺷﺪن ﻏﺬا در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در دوران اوج ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر در
ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاران
ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎل ﺳﺮﺷﺎن ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در
دﻓﺘﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﯿﻬﻤﺎن ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر دﻟﭽﺴﺐ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ،آﻧﻬﺎ را دﻟﮕﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -۳اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری
اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری روزاﻧﻪ ،روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل از ﻣﺪ اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ .ﯾﮏ راه ﺑﺮای اﻣﺮوزی
ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﺎزده آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﻮد واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺣﻘﻮق ،زودﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻬﺮه وراﻧﻪ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ.

 -۴ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ای ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اﻧﺴﺎن دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ روز ﻣﺮﺧﺼﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر
ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ راه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ و ﻫﻤﺪﻟﯽ در ﻣﺤﺪوده ی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ ی اﺧﻼﻗﯽ و ﻗﺪرداﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ راه ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ.

 -۵ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی دوﺳﺘﺎﻧﻪ
ﮐﻤﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش دارﯾﺪ،
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ی اﻋﻀﺎی آن را ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﭘﺎداﺷﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ی ﺑﺮﺗﺮ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺳﻘﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

 -۶ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ دﻏﺪﻏﻪ ی ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،اﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن دﺷﻮار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﺮا دﻏﺪﻏﻪ ی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪ ی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺪل ﻧﮑﻨﯿﺪ
و آﻧﺎن را در اﯾﻦ راه ﯾﺎری ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ؟ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ذﻫﻨﯽ و ﻧﯿﺰ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﻓﺮاد ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ دوی اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ.
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ دادن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و
ﺑﻬﺮه وری ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﺪاوم ﺗﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﻫﺪای ﺟﻮاﯾﺰی ﻣﺜﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ورزﺷﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﯾﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﯽ ورزﺷﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻓﮑﺮ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 -۷ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﺎر و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﺰاﯾﺎی در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﻧﺎﻫﺎر و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در
ﺣﯿﻦ ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎری ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ،ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮑﯽ از دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ،
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از وﻋﺪه ی ﻧﺎﻫﺎر

ﺧﻮد ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﺎن ارﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 -۸ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ راه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮ ﻫﻢ زدن روﺗﯿﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .آوردن ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
راه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﮐﻤﯽ ﺷﺎدی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺟﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﻧﺮژی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﻧﻮع اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎ و ﺳﻠﯿﻘﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

