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ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎی ﻣﺪﯾــﺮ

حسین یوزباشی
زیبا یزدانی
دانشجویدکتریمدیریتآموزشیدانشگاهعالمهطباطبایی تصویرگر

مقدمه

سالهاســتمدیرانوراهبرانآموزشیدریافتهاند،چندذهن
بهترازیکذهنآنهارادررسیدنبهاهدافموردنظرشانیاری
خواهدداد.بنابراین،تیمســازیجزواولویتهایکاریمدیران
موفقوآیندهنگــرقرارگرفت.ازاینروداشــتنتواناییانجام
«کارتیمی»ازنیازهایاساسیمحیطهایکاریامروزمحسوب
میشود.درادامهنگاهیخواهیمداشتبرمهارتهایموردنیاز
کارتیمیوچگونگیارتقایآنها.

مهارتهای مورد نیاز کار تیمی

ازمهمتریــنعوامــلدرکارتیمی،داشــتنتواناییبرقراری
ارتباطمؤثراست.ارتباطیکهبینافرادشکلمیگیرد،ایدههای
جدیدیخلقمیكند.بحثهاوگفتوگوهاوجلسات،مشکالت
وگرههایمحیطکاریرابازمیکنندوبهزبانســادهترمسیر
یكنند.کارتیمیارتباطاتکالمی
رسیدنبهاهدافراهموارترم 
وغیرکالمیاعضاراتقویتمیكنــد.برایکارتیمیافرادباید
بدانندچگونهبادیگرانارتباطشفافداشتهباشندوازایدههای
همةاعضابرایاعتمادســازیاستفادهکنند.صداقتیکیاز
ِ
تعاملاعضادرکارتیمیاســت.اعضای
محصوالت
ِ

2۰

| رشدمدرسةفردا|دورةهجدهم|شمارة 1400 | 1

تیمکارآمدبهســرعتفرامیگیرندکهبرایرفعناهماهنگیها،
ایدههایشــانراصادقانــهابرازکنند.آنهاهمیشــهواقعیترا
بیانمیکنند؛حتیاگرکارآســانینباشــد.نقدهایسازندهو
بازخوردهایصادقانهوسودمند،امکانارتقایمهارتهارابرای
اعضافراهممیکند.همچنین،ارتباطمستقیموبیواسطةاعضا
بهبرقراریروابطیحرفهایومبتنیبراعتمادمنجرمیشود.

چگونه مهارتهای مورد نیــاز کار تیمی را ارتقا
دهیم؟

ازآنچهگفتهشد،بهضرورتمهارتهایموردنیازکارتیمیپی
بردیم.امامدیرمدرسهچگونهمیتوانداینمهارتهارادركاركنان
خودافزایشدهدودرنهایتمجموعهایدارایمهارتهایکار
تیمیداشتهباشد؟
اعتقادوالتزامکافیمدیربهتیمســازی،نقــشارزندهایدر
موفقیتویدراینمســیرخواهدداشــت!آگاهبودنبهاینکه
تیمســازیفرایندیاست،نیازمندصبروحوصلهودارایفرازو
نشــیبهایفراواناستکهباخودبهرهوریواثربخشیرابرای
مجموعهبهارمغانمیآورد.
افرادحاضردرتیمتواناییهاوتخصصهایگوناگونوحتینوع

رفتار و خصوصیات شخصی متفاوت دارند .در کنار هم قرارگرفتن
این تفاوتهای فردی و راهبری منســجم آنها ،ایجاد همافزایی
خواهد كرد .اما میزان مهارت افراد در تیم باید همگن باشد .تفاوت
در میزان مهارت افراد در تیم ،ممکن است کل تیم را دچار دردسر
کند .لذا شایســته است مهارت هر کدام از اعضا ،بهطور جداگانه
توسط مدیر سنجیده شود ،چرا که هر یک از اعضا مهارت خاصی
را به تیم اضافه میکند .راز تشکیل تیم کارآمد ،یافتن روشی برای
بهکارگرفتن همة این مهارتها در کنار هم ،بهشکلی سازنده است.
مهارتها و تواناییهای هر عضو مانند چرخدندههای منحصربهفرد
ماشین است .اگر چرخدندهها بهدرستی در جایشان قرار بگیرند،
ماشین به خوبی کار میکند ،اما اگر با هم اصطکاک داشته باشند،
ماشین از کار میافتد .مدیر باید ماشین خود را روغنکاری و به
گونهای نگهداری کند که دچار مشکل نشود .بنابراین ،در تغییر
و بهبود موقعیت افراد ،در صورتی که تشــخیص داده شد فردی
برای موقعیت دیگری در تیم مفید است ،تردید نمیکند .تغییر
در همان مراحل اولیة آغاز فعالیتهای تیمی راحتتر خواهد بود.
داشتن رابطة خوب با تکتک اعضای تیم به ایجاد پیوند قوی در
کل تیم منجر خواهد شد .رابطة شخصی با اعضای تیم و شناخت
آنها ،احترام متقابل بین مدیر با اعضای تیم را تضمین و موقعیت
مدیر را بهعنوان راهبر تیم تقویت میکند.
خلق ساختاری که بر مبنای آن اعضا از نقش خود آگاه باشند و
بدانند در صورت بروز مشکل باید به چه کسی گزارش دهند نیز
از عوامل مهم تیمسازی است .باید مشخص باشد که در صورت
وجود اختالف نظر چه کســی حرف آخر را میزند .تعیین اصول
اولیه و قوانین اساسی ،از بحثهای غیرمعمول و خارج از کنترل
در هنگام بروز تناقضات جلوگیری میکند.
الزم است کار با تعریف روشــن از مأموریت آغاز شود .تعریف
هدف کلی و چشــمانداز ،از احتمال بدفهمی هر یک از اعضا در
ارتباط با نقششان میکاهد .بعد از به نمایش گذاشتهشدن هدف
کلی ،باید فرصتی مناســب برای پاسخ به پرسشهای احتمالی
ایجاد شود.
اینکه همة افراد در تیم بتوانند نظرشــان را بیان کنند ،اهمیت
ویــژهای دارد .اگر عضوی از تیم کمتر به همکاری و شــرکت در
بحثها تمایل داشت ،باید بهطور فردی نظرش را جویا شد .لزومی
ندارد همة كاركنان در سخنرانی برای عموم مهارت داشته باشند،
اما الزم است همة اعضای تیم حرفشان را به گوش دیگران برسانند
رنجش ناشی از گمان به کمکاری ،جلوگیری شود.
تا از بروز
ِ
تیم بدون ایده تیم خوبی نیســت .هدایت افراد به شــرکت در
جلسات طوفان مغزی (بارش فکری) برای گردآوری ایده اهمیت
زیادی دارد .اگر همیشه فرد یا افراد محدودی ایده بدهند ،باعث
تردید اعضای دیگری میشود که مشتاق به ابراز عقیده هستند.
فرامــوش نکنیم ،بهترین تیمها پذیرای هــر ایدهای از طرف هر
عضوی هســتند ،اما اگر بحث اعضا تیــم را از موضوع پروژه دور
کرد ،دخالت مدیر گفتوگو را به ســمت درست هدایت میكند.

برای اینکه هیچ یک از اعضا آزرده نشوند ،ایدههای
همة آنها روی کاغذی یادداشــت و از آن برای ارزیابی کلی
استفاده میشود.
جدول زمانی مناسب موجب میشود اعضا مطابق با زمانبندی
پیش بروند .بدون داشتن برنامة مشخص و روشن ،مسئولیتها به
فراموشی سپرده و تیم از مسیرش منحرف میشود.
ارزیابی عملکرد کارکنان و درنظرگرفتن میزان همکاری و کمک
هر یــک از آنها در تحقق اهداف تیــم ،از جمله عوامل مهمی
هستند که باید مد نظر قرار گیرند تا نقاط قوت و همچنین نقاط
ضعفی که نیاز به بهبود دارند ،مشخص شوند .سنجش عملکرد
معیــاری را در اختیار اعضای تیم قرار میدهد تا بر مبنای آن به
افزایش مهارتهای مورد نیاز خــود در دراز مدت بپردازند .اگر
مدیر نشان دهد تیم و کار تیمی برای وی ارزش
زیادی دارد ،آنگاه کارکنان نیز برای کار تیمی افراد حاضر در
یک تیم دارای
ارزش خاصی قائل خواهند شد.
باید اطمینان حاصل كرد همة اعضا پیامهای تواناییها و
مهم را دریافت میکنند و آنها را کام ًال میفهمند .تخصصهای
تا جایی که ممکن است از ایمیل و سایر روشهای مختلف و حتی
غیرمستقیم استفاده نشــود ،زیرا معموالً لحن و نوع رفتار و
میزان تأکید ،در این روشها مشخص نیست.
خصوصیات
اهتمــام به اینکه در قبال اعضای تیم رفتار و شخصی متفاوت
واکنشــی منصفانه صورت پذیرد .اگر الزم بود هستند ،در کنار
نیازهای تیم بر مبنای میزان کار و زمانبندی
مربوط به هر عضو تعیین شــود .تقسی منكردن هم قرار گرفتن
منصفانة کار موجب رنجش و نارضایتی اعضا و این تفاوتهای
سستشدن جایگاه و احترام مدیر در نظر آنها فردی و راهبری
منسجم آنها،
میشود.
اکثــر مواقع وقتی کارکنــان در کنار هم قرار ایجاد همافزایی
میگیرند ،درگیریهای شخصی اتفاق می افتند خواهد نمود
و این به معنی تهدید برای نابودی کار تیم است.
الزم است مدیر همیشه برای حل مناقشات تیمی در دسترس باشد.
یک ناهار دورهمی یا گذراندن یک بعدازظهر شاد در کنار هم ،به
شرط اینکه با برنامة اعضا در زمان غیرکاری تداخل نداشته باشد،
روش خوبی برای صحبت دربارة کار اســت .این عمل همچنین
باعث میشود اعضا یکدیگر را بهتر بشناسند و پیوند محکمتری
بین آنها شکل بگیرد.
هر پاداشــی ،حتی پاداشهای معنوی ،ساختار تیم را تقویت
میکند .هر کس یاد میگیرد در پیروزی سهیم شود و همه چیز
بهخوبی پیش میرود.

جمعبندی

نتیجه اینکه ،کار تیمی موفق به خودی خود شکل نمیگیرد.
مدیر باید ایــن فرهنگ را با درایت و تخصــص و صبوری وارد
مجموعة خود كند.
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