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چگونه سازمان زمینخورده را مدیریت کنیم؟
مترجم :مریم رضایی

در هـر سـازمان و شـرکتی کـه وارد
میشـوید ترجیـح میدهیـد مدیریـت
یـک تیـم موفـق را بـه دسـت بگیریـد.
امـا اگـر تیـم ضعیـف یـا شکسـت
خـوردهای را دسـت میگیریـد .بایـد
بدانیـد کـه احیـای یـک تیـم کاری که
قبلا ناموفـق ،کار آسـانی نیسـت ،امـا
غیرممکـن هـم نیسـت.
بـرای تغییـر حـس شکسـت تیمهایـی
کـه بـا موفقیـت ناآشـنا هسـتند ،چـه
کارهایی بایـد انجام داد؟ «جـو فرانتیرا»
و «دنیـل لیـد» ،در کتـاب خـود بـا
عنـوان «تحـول تیمـی :راهنمایـی برای
دگرگونـی تیمهایی با عملکـرد ضعیف»
راهکارهایـی را بـرای هدایـت و متحـول
کـردن تیمهـای بیانگیـزه ارائـه دادهاند.
تعجبـی ندارد کـه این کتـاب مثالهایی
را از ورزشهـای حرفـهای بهعنـوان مدل
اصلـی انگیزه و ایجاد تغییرات توسـعهای
در رفتـار ارائه میهد .درسـت همانطور
کـه یـک مربـی ورزشـی ورزشـکاران
معمولـی را بـه تمریـن اضافـی تشـویق
میکنـد ،مدیـران هم بایـد روشهایی را
بـرای کمـک به کارمنـدان بیابنـد تا آنها
هـدف و اخالق کاری خود را بشناسـند و
آن را تقویـت کننـد.
تغییراتـی در ایـن مقیـاس یـک شـبه
اتفـاق نمیافتنـد و بنابرایـن آن را یـک
جریـان بلندمـدت در نظـر بگیریـد.
نکتههـای زیـر از کتـاب مزبـور گرفتـه
شـده کـه بـه احیـای تیـم کاری شـما
کمـک میکنـد.
 -1وقتی مسـیر توسعه و پیشرفت را در
پیـش میگیریـد ،سـعی کنیـد روحیـه
شکسـتی را کـه از قبـل باقـی مانـده ،از
بیـن ببریـد .هر چقدر تیم شـما بیشـتر
نگـران شکسـتهای احتمالـی باشـد،
احتمـال کشـیده شـدن آنهـا به سـمت
شکسـت بیشـتر است.

 -2بـا واقعیـت روبـهرو شـوید و
شکسـتها را  -از جملـه عملکـرد تیمی
و فـردی  -صادقانـه ارزیابـی کنیـد.
سـرپوش گذاشـتن روی اشـتباهات یـا
مطـرح کـردن امـور بـه شـکلی کلـی
موثـر نخواهـد بـود و در اینصـورت
کارمنـدان شـما پـی به اشـتباهات خود
نخواهنـد بـرد.
 -3نقـش اعضـای تیـم را بـه وضـوح
تعریـف کنیـد و مطمئن شـوید که همه
افـراد میداننـد چـه وظایـف و اهدافـی
دارنـد .ایجاد مسـئولیتپذیری به شـکل
آشـکار ،اخلاق خود -مدیریتـی و خود-
کنترلـی را در محیـط کار رواج میدهد.
 -4کارمنـدان را تشـویق کنیـد کـه
راههایـی را بـرای توسـعه فرآیندهـا
پیشـنهاد دهنـد .اگر به کارمنـدان اجازه
دهیـد در حل مشـکالت سـهیم باشـند،
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت سـختتر
تلاش میکننـد.
 -5تیمتـان انتظـار داشـته باشـید
کـه بهتریـن باشـند .بـا توجـه کـردن
بهجزییـات ،تعهدتـان بـه کیفیـت کار
را نشـان دهیـد؛ یعنـی بـا مشـتریان
حرفـهای برخـورد کنیـد ،در برابـر
مشـکالت واکنـش بهموقـع داشـته
باشـید و اشـتباهات نوشتاری را در کلیه

اسـناد کسـبوکار حـذف کنیـد.
 -6بـرای رشـد پایـدار در طـول زمـان،
انتظـارات قطعـی ایجـاد کنیـد .ایـن
اهـداف بایـد واضـح و قابـل سـنجش
باشـند تـا اعضای تیـم بتواننـد در مورد
آنهـا تمرکـز و اقـدام کننـد.
 -7فهرسـتی از ارزشهـای کلیـدی
ایجـاد کنیـد ،مثلا اینکـه هـدف اصلی
شـرکت مشـتریمداری اسـت؛ اگرچـه
ایـن کار ممکن اسـت پیش پـا افتاده به
نظر برسـد .این کار نهتنهـا رهنمودهای
واضحـی بـرای شـما تعییـن میکنـد،
بلکـه کمـک میکنـد اعضای تیـم نتایج
ملموسـی را از کار اسـتخراج کننـد.
 -8در هـر جایـی کـه میتوانیـد ،بـر
ارزشهـای تیم تاکید کنید :از طریق ایمیل،
سـخنرانیها و حتـی یادداشـتهای کاری.
 -9کارمنـدان شـما را میبیننـد و
تحتتاثیـر رفتـار شـما بـا مشـتری
و همـکاران دیگـر ،واکنـش شـما
در برابـر فشـارها و مواجـه شـدن بـا
ضرباالجلهـای کاری قـرار میگیرنـد.
 -10از هـر موفقیتـی که تیم به دسـت
مـیآورد ،تجلیـل کنیـد .اگـر از کار تیم
تجلیـل کنیـد ،آنهـا میفهمنـد کـه بـه
توانایـی آنهـا بـرای غلبـه بـر مشـکالت
ایمـان دارید.

