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 دقیقه 7زمان تقریبی مطالعه: 

کند، نیازمند کار هر کسب و کاری، صرف نظر از اندازه و صنعتی که در آن فعالیت می
اما هدایت و مدیریت اعضای  .تیمی و مدیری است که بتواند اعضای تیم را هدایت کند

در این مقاله  .هایی خاص است که مدیران باید آنها را کسب کنندتیم نیازمند مهارت
 .پردازیمبرای مدیریت تیم می های الزمترین مهارتبه مهم

 

 مدیریت تیم چیست؟ -۱
شود تا هاییست که توسط یک مدیر انجام میای از فعالیتمدیریت تیم مجموعه

اعضای تیم را برای رسیدن به هدف مورد نظر در یک زمان مشخص تقویت و راهنمایی 
مدیریت تیم برای تمامی سازمان ها و در صنایع مختلف ضروی است و شامل  .کنند

ها مانند ایجاد یک تیم، همکاری با تیم، ها و فعالیتلیتهای مختلفی از مسئومجموعه
 .شودواگذاری کارها و موارد دیگر می

آنها این کار را با هماهنگ  .وظیفه مدیر تیم اطمینان از دستیابی به اهداف شرکت است
ها برای این مهارت .دهندهای تیم خود در جهت اهداف شرکت انجام میکردن تالش

کاری ضروری است و شامل موارد مختلفی از جمله انگیزش،  مدیران هر کسب و
 .شودمی… گیری صحیح، برقراری ارتباط موثر با کارکنان و تصمیم
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 چرا مدیریت تیم اهمیت دارد؟ -2
یکی از دالیل اصلی اهمیت مدیریت تیم این است که هر سازمانی برای بهبود عملکرد 

ها ها به سازمانمدیریت موثر تیم .ها و کارکنانش تمرکز کندخود، باید بر عملکرد تیم
دهد تا با تسهیل ارتباط میان اعضای تیم و تقویت روحیه همکاری میان آنها، اجازه می

 .ش دهندبهره وری خود را افزای

سازد تا های مدیریت تیم، مدیران سازمان را قادر میاز سوی دیگر، افزایش مهارت
ها مانند غیبت کارکنان، ارتباطات ضعیف میان مشکالت رایج مربوط به کارکنان و تیم

ها، عملکرد کل مدیریت موثر تیم .وری پایین آنها را برطرف کننداعضای تیم و بهره
از  .کندهای زیادی را برای رشد سازمان فراهم میبخشد و فرصتسازمان را بهبود می

شود، عبارتند از: بهبود فضای دیگر مزایای مدیریت موثر تیم که باعث اهمیت آن می
وری، کاهش کار و روحیه کارکنان، الهام بخشیدن به اعضای تیم، افزایش بهره

 .فرسودگی شغلی، نوآوری بیشتر و تقویت کار تیمی

 های ضروری برای مدیریت تیم کدامند؟مهارت -۳
 :پردازیممهارت ضروری برای مدیریت تیم می ۱۳در ادامه به معرفی 

 برقراری ارتباط موثر -۱

یک مدیر برای هدایت موثر یک تیم باید بتواند تمام اطالعاتی را که آنها نیاز دارند به 
 .صورت شفاف، مستقیم، بدون ایهام، سریع و در زمان مناسب در اختیار آنها قرار دهد

شود تا هر یک از آنها بدانند که چه کسی باید در آگاه نگه داشتن اعضای تیم باعث می
به عالوه بسیاری از کارکنان سازمان بخش زیادی از  .ا انجام دهدچه زمانی چه کاری ر 

زمان خود را صرف امور فرعی مربوط به کار مانند جستجوی اطالعات، دریافت تایید 
 .کنندهای وضعیت کارها و امثال اینها میبرای کارها، به روز رسانی

ا اعضای تیم خود این مشکل نیاز است که مدیران ارتباط موثری را ب 2برای حل هر 
راهکار آن  .برقرار کنند و تمامی اطالعات مورد نیاز آنها را به سرعت برایشان فراهم کنند

نیز استفاده از ابزارهایی است که بتواند یک منبع ثابت برای به اشتراک گذاری اطالعات 
 به عنوان نمونه، مدیران باید به طور شفاف برای اعضای تیم مشخص کنند .ایجاد کند

توانند با سرعت بیشتری به اطالعات الزم برای انجام وظایف خود که چگونه و از کجا می
 .دسترسی پیدا کنند

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net ۳ 

 
مدیران باید بتوانند با شناخت استعدادها و نقاط قوت افراد مختلف، آنها را برای 

 .تحقق یک هدف مشترک در کنار هم جمع کنند

 سازیتوانایی تیم -2

شوند و به همین موفقیت و رشد آنها ها ساخته میهای مدرن حول محور تیمسازمان
ها نیز از اعضای مختلفی تشکیل  این تیم .های آنهاستتا حدود زیادی وابسته با تیم
فرد خود را های منحصربهها، باورها، استعدادها و دیدگاهشده اند که هر کدام ارزش

آوری این افراد در کنار یکدیگر برای ساختن اما مشکل اینحاست که جمع .به همراه دارند
تالش و سازی مهارتی است که به آموزش، تمرین، تیم .یک تیم قوی کار آسانی نیست

مدیران باید بتوانند با شناخت استعدادها و نقاط قوت افراد  .سخت کوشی نیاز دارد
 .مختلف، آنها را برای تحقق یک هدف مشترک در کنار هم جمع کنند

همچنین، مدیران باید بتوانند که میان اعضای این تیم، روحیه همکاری را تقویت کنند، 
ً بزیرا تیم بدون همکاری، یک تیم  .ا هم همکاری ندارندها به طور پیش فرض لزوما

بهترین راه برای ایجاد روحیه همکاری در میان اعضای تیم  .عمالً کارایی نخواهد داشت
توانند با تشویق کارکنان برای ارائه برای اینکار مدیران می .نیز تشویق آنهاست
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، زیرا به این نظراتشان، به آنها بیاموزند که اختالف نظر اغلب نشانه مشارکت است
 .معنی است که اعضای تیم مایلند نظر خود را بیان کنند

 رهبری با الگو بودن -۳

به همین دلیل، مدیر موفق  .اعمال و رفتار مدیران، تأثیر زیادی بر اعضای تیم آنها دارد
چنین  .تواند با رفتار و اعمال خود، الگویی برای سایر کارکنان باشدکسی است که می

د از کارهای اعضای تیم خود اطالع داشته باشد، در موارد ضروری به جزئیات مدیری بای
شما همچنین  .پذیر باشدکارهای آنها وارد شود و در مقابل بازخوردهای آنها انعطاف

خالصه کالم اینکه  .باید بتوانید به اعضای تیم خود نشان دهید که به آنها اعتماد دارید
رفتارهای دیگری هم برای الگو شدن  .به داشتن آن ببالدباید رهبری باشید که تیم شما 

 :برخی از آنها عبارتند از .الزم است

 گیری تیمیدادن فرصت به اعضای تیم برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم. 

 هایی که به آنها ها و مشارکت در پروژهکمک به اعضای تیم برای توسعه مهارت
 .مند هستندعالقه

 سازی انتظاراتی که از اعضای تیم خود دارید )مثالً در مورد مدیریت زمان شفاف
 .و حضور و غیاب( و عمل کردن به آن انتظارات

 الگوی برقراری ارتباط و همکاری میان اعضای تیم را در رفتار خود نشان دهید. 

 توانایی ارائه و دریافت بازخورد -4

های مهم برای مدیریت تیم ور موثر، یکی از مهارتتوانایی ارائه و دریافت بازخورد به ط
کند تا به راحتی انتقادات سازنده را با تیم خود این توانایی به مدیران کمک می .است

از سوی دیگر،  .به اشتراک بگذارند و به رشد آنها و رسیدن به اهدافشان کمک کنند
جلسات بازخورد  .است درخواست و دریافت بازخورد راهی عالی برای رشد یک مدیر تیم

بهتر است تا حد ممکن رو در رو )یا از طریق تماس ویدیویی( انجام شوند تا هرگونه 
 .سوءتفاهم احتمالی کاهش پیدا کند

 های گروهتعیین ارزش -۵

های گروهی، قواعدی آشکار یا گاهی ناگفته هستند که تعامالت کاری هنجارها و ارزش
هر تیمی چنین هنجارهایی را دارد، حتی اگر  .شودییک گروه بر مبنای آنها انجام م
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دهد که یک مدیر موفق، اجازه نمی .هرگز آنها را به صورت رسمی تعریف نکرده باشند
در غیر این صورت ممکن است جوی  .هنجارهای گروه بدون نظارت شکل بگیرند

انند بیان ترین کارها منامناسب در گروه ایجاد شود که در آن اعضای تیم برای ساده
در عوض، مدیر موفق کسی است  .نظرات خود یا گرفتن مرخصی به مشکل برخورد کنند

دهی به فرهنگ سازمانی تبیین که به طور هدفمند هنجارهای گروهی را برای شکل
 .کندمی

 ایجاد اعتماد در کارکنان -۶

ت و ایجاد سازی اسهای مدیریت تیم چیزی فراتر از ایجاد انگیزه، رهبری و تیممهارت
زیرا کارکنان مدیری  .اعتماد میان کارکنان برای ایجاد یک تیم موفق ضروری است

یک مدیر تیم خوب باید به  .خواهند که بتوانند در مواقع بحران به او تکیه کنندمی
بدون وجود چنین اعتمادی،  .کارکنان خود نشان دهد که به دنبال موفقیت آنهاست

 .اعضای تیم مشارکت و انگیزه باالیی برای کار داشته باشنداحتمال کمی وجود دارد که 
از سوی دیگر، وجود محیطی که در آن اعتماد، صداقت و شفافیت وجود دارد به رشد 

 .کندتیم و افزایش بهره وری آن کمک می

 تقویت انگیزه کارکنان -7

 .ت تیم استهای ابتدایی اما مهم برای مدیریایجاد انگیزه در کارکنان یکی از مهارت
ها یا انگیزه بیرونی بر پاداش .برای این کار دو نوع انگیزه وجود دارد: درونی و بیرونی

های بیرونی متمرکز است، در حالی که انگیزه درونی بدون توجه به پاداش، بر مجازات
های مدیریت تیم این بخشی از توسعه مهارت .رضایت درونی کارکنان متمرکز است

 .چه زمانی از انگیزه بیرونی استفاده کنید رید چه زمانی از انگیزه درونی است که یاد بگی
البته افزایش انگیزه درونی دشوارتر است، اما باعث تقویت عملکرد کارکنان برای حل 

بنابراین مدیران باید بتوانند به گونه ای در اعضای تیم ایجاد  .شودمسئله و خالقیت می
های آنها کار خود مشتاق باشند و احساس کنند که تالش انگیزه کنند که آنها در مورد

 .گیردمورد توجه قرار می

 همسو کردن کارها با اهداف سازمان -۸

 .ها زمانی بهترین عملکرد را خواهند داشت که بدانند چرا کارشان اهمیت داردتیم
و در دانند که هدف اصلی انجام یک کار چیست ها کارکنان نمیمتاسفانه، بیشتر وقت
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های مهم یک مدیر یکی از مهارت .تر سازمان نیستندجریان ارتباط آن با اهداف بزرگ
تیم، این است که بتواند برای اعضای تیم مشخص کند که کار روزانه آنها چگونه با 

وقتی اعضای تیم درک کنند که چگونه کار آنها بر  .تر سازمان ارتباط دارداهداف بزرگ
توانند به طور مؤثرتری کارها را اولویت گذارد، میشرکت تأثیر میاهداف بزرگتر تیم یا 

نرم افزارهای مدیریت کارها  .بندی کنند و آنها را به بهترین شکل ممکن انجام دهند
 .توانند ابزار خوبی برای کمک به مدیران در این زمینه باشندمی

 تفویض بهتر کارها -۹

توانند تمامی کارها را خودشان انجام دهند و باید بتوانند حتی بهترین مدیران هم نمی
دهد تا تفویض کارها به مدیران امکان می .کارها را به سایر اعضای تیم خود بسپارند

شود تا کارکنان به عالوه واگذاری کارها باعث می .های تیم خود را نیز تقویت کنندتوانایی
البته برای تفویض کارها باید بتوانید برای هر کار،  .آنها اعتماد داریدبدانند که به 

انتظارات خود را به طور روشن و دقیق تعیین کرده و افراد مناسب را برای انجام آنها 
 .انتخاب کنید

 شناسایی و حل تعارضات تیمی -۱۰

تواند تنها میاختالفات تیمی نه  .تواند هر تیمی را نابود کندتعارضات بین اعضا، می
ارتباط بین اعضای تیم را مختل کند، بلکه آنها را از کار برای رسیدن یک هدف مشترک 

شناسایی تضادها در زمان مناسب و انجام اقدامات الزم برای حل آنها،  .داردبازمی
به همین دلیل مهارت  .ها و کسب و کار را از عواقب آن نجات دهدتواند تیممی

یک مدیر  .توانید نادیده بگیریدرضات تیمی، چیزی است که نمیشناسایی و حل تعا
در غیر این صورت، این  .موفق باید بر حل و فصل تضادهای تیمی تأکید کند

 .تواند بر کسب و کار تأثیر منفی بگذارد و برای آن هزینه زیادی داشته باشدمی  تضادها

 های تیمپذیرش ایده -۱۱

 .تقویت روحیه تیم باید مشارکت آنها را تقویت کند داند که براییک مدیر خوب می
های افزایش مشارکت اعضای تیم این است که گاهی اوقات، به جای یکی از راه

های اعضای تیم خود استفاده کرده و های خود، از ایدهها و برنامهپافشاری بر نقشه
کنند که کارشان  شود تا اعضای تیم شما احساساین کار باعث می .آنها را اجرا کنید

های آنها را بشنوید و به آنها فرصت دهید بنابراین شما باید همیشه ایده .ارزشمند است

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 7 

دهد، فضایی مدیرانی که به نظر کارکنان خود اهمیت می .تا خالقیت خود را بیان کنند
ر های خود را مورد بحث قراتوانند آزادانه ایدهکند که در آن همه افراد میرا ایجاد می

 .دهند

 در دسترس بودن -۱2

رود این است که به کارکنان هایی که از یک مدیر انتظار میترین ویژگییکی از ابتدایی
در دسترس بودن مدیران، کارکنان  .خود نزدیک باشد و برقراری ارتباط با وی آسان باشد

شکلی با کند که با آنها تعامل داشته باشند و افکار خود را بدون هیچ مرا تشویق می
بنابراین ضروری است که یک مدیر تیم یاد بگیرد که برای کارکنان  .آنها به اشتراک بگذارد

 .تر باشد و شکاف بین خود و آنها خود را از بین ببردقابل دسترس

 مدیریت موثر زمان -۱۳

های یک مدیر تیم، تعیین زمانبندی کارها برای سایر اعضای ترین مهارتیکی از برجسته
داند که وظایف مهم اغلب تحت الشعاع وظایف یک مدیر تیم خوب، می .استتیم 

گیرند و انبوه کارهای مختلف ممکن است باعث به هم خوردن اولویت فوری قرار می
بنابراین، یک مدیر تیم خوب باید برای دستیابی به موفقیت بلندمدت، باید  .آنها شود

 .دهدمدیریت زمان خود و تیم را در اولویت قرار 

 کالم آخر -4
 .های اصلی الزم برای آن آشنا شدیددر این مقاله با اهمیت مدیریت تیم و مهارت

اما بخشی از آنها نیز با استفاده از  .ها نیاز به آموزش دارندتبخش زیادی از این مهار
نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر یکی از این  .شوندابزارهای مختلف تقویت می

برای آشنایی بیشتر با  .تواند مدیریت تیم را برای شما تسهیل کندکه میابزارهاست 
.توانیداین نرم افزار، می
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