
عناصر الزم برای داشتن 
 ور بهرهمحیط کار 

 اینترنت سریع و در دسترس 

اند. به  وکارها به اینترنت گره خورده امروزه بیشتر کسب
گذاری برای داشتن اینترنت پرسرعت  همین دلیل، سرمایه

 و همیشگی بسیار ارزشمند است.

 نور مناسب

دانید تمرکز و انرژی شما رابطه مستقیمی با نور محیط کار دارد؛ بله، درست خواندید. نور مناسب در اتاق محل  آیا می
 دهد. وری را ارتقا می کار، خالقیت، انرژی و بهره

 محیط کاری تمیز
منظم کردن وسایل روی میزتان، قبل از ترک کار را به یک عادت روزانه بدل کنید. با این کار روز بعد، کارتان را در 

 یک محیط آراسته و تمیز آغاز خواهید کرد. 

 میز و صندلی ارگونومیک 

های ارگونومیک  سرمایه گذاری برای خرید میز و صندلی
شود. با استفاده از این تجهیزات،  به شدت توصیه می

 گیرد. بدن در هنگام کار در حالت صحیح قرار می

اطمینان حاصل کنید که همه 
کارکنان به آب، قهوه، چای و سایر 
تنقالت دسترسی دارند. با این کار 

ها در طول روز افزایش  تمرکز آن
 خواهد یافت.

 آب، قهوه و تنقالت در دسترس

 موسیقی مناسب محیط کار

 تواند به  فعالیت بیشتر مغز شما کمک کند. دهند موسیقی کالسیک می مطالعات نشان می

ما به فضایی احتیاج داریم تا کمی 
استراحت کرده و با همکاران، گپ و 
گفت کنیم و دوباره به پشت میز  

 کارِمان بازگردیم.

 اتاق استراحت 
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نما در شرکت مشاوره مدیریت  این داده
 آریانا، ترجمه و تدوین شده است.

 www. myofficein.phمنبع:  



 وری  راهکارهایی برای بهبود بهره
033-033  

های  ها و ایمیل متوسط تعداد پیام

 دریافتی توسط مدیران عامل

ها را در دست بگیرید کنترل پیام  

 کارهای زیادی برای انجام دارید؟ 
 شان نزدیک هستند؟ هایتان به زمان تحویل پروژه

برید، علم  بمرایمتمان          کنید، اما کاری از پیش نمی       اگر احساس پرکاری می   
پرتمی   ترین عوامل حواس ور و مه  بهره ها، رفتارهای ک     جواب دارد. پژوهش   
ها را در دست بگیرید، از انجمام   ها و ایمیل اند. کنترل پیام     را شناسایی کرده  

پرتی اجمتمنماب کمرده و از              همزمان چند کار بپرهیزید، از عوامل حواس      
 وری نزدیک شوید.   های اجتماعی دور بمانید، تا به بهره شبکه

چک تقریباً یک چهارم روز کاری به 

 گذرد.  میها  ها و ایمیل کردن پیام
32% 

 راهکار 
  ار روش خالی کردن صندوق ورودی استفاده

 کنید. 
 های مدیریت  هنگام ارسال ایمیل، از استراتژی

 ایمیل کمک بگیرید. 

 های آنالین حواس پرتی
  

 %(41های اجتماعی ) شبکه
 %(43خرید اینترنتی )

 های آفالین حواس پرتی
  

 %(41جلسات )
 %(41همکاران )

 وقت تلف کردن را متوقف کنید

 راهکار 
 های غیرکاری را در  دسترسی به سایت

 های استراحت متوقف کنید.  زمان
 های غیرضروری و  حتی  به جلسات و رویه

 بگویید.  »نه«تان  رئیس
21% 

 بیش از یک سوم افراد به طور معمول

 کنند.  دقیقه یا کمتر از زمان خود را تلف می 03 

 های فوری ها و پیام ایمیل
بزرگترین عامل انجام چند 

 کار به طور همزمان هستند.

 ها افراد برای چک کردن پیام

 بار21 
های کامپیوتر  در ساعت پنجره 

 کنند. خود را عوض می

 از انجام چند کار خودداری کنید
 وری  بهره

 14% 
یابد زمانی که در آنِ  کاهش می 

 دهید.  واحد چندکار را انجام می

 راهکار 
  .تکنیک پومودورو را به کار بگیرید 
  .بین سه دقیقه کارمندان هر  در هر زمان، فقط یک کار انجام دهید

 کنند. وظایف خود سوئیچ می

 ها حواس پرتی  بزرگترین

24% 32% 

 جلسات غیررسمی های تلفنی  تماس

ها دوری کنید پرتی از حواس  

 راهکار 
 هایی که آالرم  همه وسایل و اپلیکیشن

زنند و ویبره دارند، را  دهند، بوق می می
 غیرفعال کنید. 

 دقیقه 42 
صرف زمان برای بازگشت به کار 

 پس از هر وقفه

 دقیقه 69
 وقفه در هر روز

 نما در شرکت مشاوره مدیریت آریانا، ترجمه و تدوین شده است. این داده
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