
توسعه مدیریت



توسعه مدیریت

اخیرهایسالدرپیدرپیهایشکستوافول-

کارامدنیروهایدادندستاز-

رقبابهنسبتبودنعقب-

بروز مشکل در شرکت دی تی

تجربهباوارشدمدیریتتغییر-

کردهاکارگاهازدیداروکادرباگفتگوصرفراوقتشتمامتقریباًجدیدمدیر-

کردعنوانتیمیکاردررامشکلریشهارشدمدیرمفصلهایبررسیازپس-



توسعه مدیریت

پنج دشمن کار تیمی



:اعتماداعضاي تيم هاي بي
.ها و لغزش هاي خود را از يكديگر پنهان مي کنندضعف •

.ازکمک خواستن يا دادن بازخوردهاي سودمند اکراه دارند•

.از ياري دادن به حوزه هاي بيرون از مسئوليت خود اکراه دارند•

.کنندبدون تالش براي شناخت درست مقصود و استعداد ديگران عجوالنه قضاوت مي•

.از شناخت مهارت ها و تجربه هاي يكديگر و بهره برداري از آنها غفلت مي کنند•

.و حسد مي ورزندکينه •

.از شكست مي ترسند و براي پرهيز از گردهمايي بهانه مي تراشند•

نبود اعتماد: آفت اول



:ترس از برخوردخود، يا اعضاي تيم هاي بيمناك از 

.هاي کسل کننده دارندنشست •

.وردبه درد سياست بازي و حمله هاي شخصي مي خکنندکه حال و هوايي درست مي •

.از طرح مباحث مناقشه انگيز که شرط موفقيت تيم است طفره مي روند•

.اعضاي تيم قاصرندديدگاههاي از کشف همة نظرها و •

خود با ادا درآوردن و سعي در جلوگيري از برخوردهاي احتمالي بين افراد، وقت و انرژي•
.را هدر مي دهند

ترس از برخورد: آفت دوم



:نبود تعهدتعهد، يا اعضاي تيم هاي گريزان از 

.وندتشخيص جهت حرکت و تعيين اولويتها باعث ابهام و سردرگمي مي شدر •

ز ديگري به سبب کندوکاو بيش از حد و تأخيرهاي ناالزم، فرصت ها را يكي پس ا•
.ازدست مي دهند

.تخم ترس از شكست و بي اعتمادي به خويشتن را مي کارند•

.بارها و بارها بحث ها و تصميم ها را تكرار مي کنند•

.فكر و خيال و توهم را در بين اعضاي تيم دامن مي زنند•

نبود تعهد: آفت سوم



:  پرهيز از مسئوليت پذيريگريز، يا اعضاي تيم مسئوليت 

.مي کننداعضاي تيم به سبب داشتن معيارهاي متفاوت در عملكرد رنجش ايجادبين •

.مهارت ها و تعهدهاي اساسي را زيرپا مي گذارند•

انه کانون مسئوليت رهبر تيم را بيش از حد سنگين مي کنند و او را به صورت يگ•
.انضباط در مي آورند

پرهیز از مسئولیت پذیری: آفت چهارم



:  دور شدن از هدف ها و نصاب هاکار، يا بي توجهي به نتيجة 

اي هاعالي ضعف و نقص هر تيم آن است که اعضا به چيزي غير از هدف حد •
يگيرانه به تيمي که مي خواهد عملكرد خود را بسنجد بايد پ. گروه دل ببندندجمعي 

.هدف هاي معين و به دستاوردها و نتيجه هاي مشخص توجه کند

عايديميزانيادرآمدسود،مثلمالي،معيارهايفقطکارنتايجازمنظور•
مشتريانوکارکنانجامعه،.نيستسهامداران

بی توجهی به نتیجه کار: آفت پنجم



جمع بندی

:تیمی باید رعایت شوندکار اصولی که برای موفقیت در 



پرسشنامه



پرسشنامه



تحلیل نتایج



از توجه شمابا تشکر


