
 تیم سازی در کسب و کار 

 

 های قویدر تیم سازی تیم معنادار هایفعالیت

اما زمانی که درباره  دهند.با شوق و دق گوش میشود افراد های قوی صبحت میی تیمزمانی که موضوعی درباره

 عادت ایحرفه زمینه یک در افراد با تعامل بهزمانی که ، برای افراد ناخوشایند است. کنیمحبت میسازی صتیم

 این با. باشید پذیرانتقاد شود می خواسته شما از که زمانی خصوص به باشد، چالش یک تواندمی کردن رها دارید،

  .است نظیر بی سازمانی، فرهنگ مورد در خصوص به کار، محل در همتایان با قوی روابط مزایای حال،

 . است شرکت فرهنگ بهبود برای عالی راه یک سازی تیم های فعالیت: گفت دیگری راه

 

 دیتماس بگیر با سنجمانسازی برای مشاوره در مورد تیم

 

. است گذارشدیدأ تأثیر وری بهره حتی و حفظ کارکنان، مشارکت شغلی، رضایت بر کار، محل در یدوستان داشتن

 تقریباً واقع، در. کنند راحتی احساس خود تیمی روابط با باید ابتدا افراد همکاری، و راهنمایی فرهنگ ایجاد برای

 بنابراین کردند،می فکر شغل ترک به تیمی منفی هایمحیط دلیل به Simpli5 به  دهندگان پاسخ از سوم یک

  .باشد اولویت در باید قوی های تیم ایجاد که نیست تعجب جای



 باعث شوق و شور جایبه سازیتیم هایفعالیت بیشتر»: گویدمی Workamajig بازاریابی مدیر کوهن، استر

سازی، تأثیرات مثبت آن را از بین می برد. تیم در شرکت برای شما تیم اعضای محض میلی بی. شوندمی خجالت

 پر را معنادار و واقعی تیمی پیوند و سازیتیم ایکلیشه هایالیتفع بین شکاف باید تر،قوی هایتیم ایجاد برای

 «.برای تحقق این امر باید اعتمادسازی صورت گیرد. کنیم

 سازی تیم هایفعالیت نبایدهای و بایدها

 سازی عبارتند از :های تیمالیتبایدها و نبایدهای فع

 .دهید گوش هابازخورد بهو  نکنید مشارکت به مجبور راافراد  .1

 ترس ی ایجادمایه اغلب «اجباری» کلمهون چ دهید گوش هابازخورد بهو  نکنید مشارکت به مجبور راافراد 

اینکه اعضای تیم به صورت کامل . کنیم حذف خود سازیتیم واژگان از را کلمهاین  االن همین بیایید پس. شودمی

ی افراد، شخصأ برای ساخت یک تیم قوی مشارکت همه ها شرکت کنند مهم است، اما این موضوع کهدر فعالیت

های مختلف ارتباط برقرار کنید و امکان همکاری بین تیمی در سراسر بین بخش کنند اهمیت بیشتری دارد. 

این موضوع کمک می کند تا با اعضای تشویق کنید. ا یم را برای برنامه ریزی رویدادهشرکت ایجاد کنید و اعضای ت

 .کنیم معاشرت باشیم، داشته تعامل آنها با معمول طور به نتوانیم است ممکنتیمی که 

 اما کار را قطع نکنید. از دفتر کار دور شوید .2

 رویدادهایی سازی،تیم رویدادهای ترینماندنی یاد به و آمیزترینموفقیتاما کار را قطع نکنید.  از دفتر کار دور شوید

 را سازیتیم تا دنشومی دور کار دفتر از شرکت رهبران که زمانی .ندارند را کار دفتر در روز یک حس که هستند

 کشور سراسر در که دور راه از دفاتر یابرای کارمندان  خصوص به. دنکنمی ارسال قوی پیامی دهد، قرار اولویت در

 هایتفاوت دیدن. کند ایجاد روزمره کارهای در توجهی قابل تفاوت تواندمی حضوری مالقات اند،شده پراکنده

 دفتر در تیمی کار با شما برخورد نحوه بر تواندمی مختلف های زمینه در ارتباطی های سبک و بدن زبان در ظریف

در  پا فراتر گذاشته و ،است شده توزیع کامأل تیم یک با اجتماعی هایرسانه مدیریت رمفپلت یک بافر،. بگذارد تأثیر

 برای زیادی ارزش بافر اما است، بزرگ هزینه یک اینپرواز دارند.  المللی بین مکان سه بهساالنه  افراد همه آن

  .است قائل خود هایهم تیمی روابط

و کارکنان را در ایجاد فرهنگ سازمان مشارکت  باشید نداشته یکباره سازیتیم رویدادهای .3

 دهید.



 و قوی تیمی پیوندهای .است مداوم فرآیند یک از بخشی بلکه نیست، هبار یک رویداد یک سازیتیم هایفعالیت

 حل راه یک عنوانبه نباید سازیتیم هایفعالیت. شود ایجاد شما شرکت فرهنگ در ابتدا از باید کارکنان مشارکت

 همکاری و ارتباط برای منظم هاییفرصت عنوانبه باید بلکه شود، استفاده شود،می بد اوضاع که مواقعی در بارهیک

  .گیرد قرار استفاده مورد بیشتر

 موثر سازیتیم هایفعالیت

 هایتیمباعث ایجاد  واقع در که سازیتیم فعالیت اینجا در ،bonus تجربیات و خطا، و آزمون تحقیق، پشتوانه با

 .شود، بیان میشودمی تریقوی

 بخورید هم با را ناهار. 1

 غذا صرف از فراتر چیزی این. کند ترقوی هایتیم ایجاد به زیادی کمک تواندمی هم با ناهار خوردن ساده عمل

 چه. کنید استراحت خود همکاران با تا بگذارید وقت شلوغ روز یک در که است مفهومی این - است هم با خوردن

 غذا ،گاهی انجام شودکار باشد یه حتی گاه شروع سالگرد و تولد مانند خاص های مناسبت برای چه باشد، روز هر

 برای گذاریسرمایه حال در هاشرکت از بسیاری که است مؤثر قدری به عمل این .دارد را خود فواید هم با خوردن

 برای تواند می شرکت یک که است کارهایی ترین ساده از یکیاین موضوع  .هستند خود کارمندان برای ناهار تهیه

 .دهد انجام شرکت کلی فرهنگ و کارکنان روحیه افزایش

 باشید داشته Donut چت. 2

 یک این. شود، استفاده میباشند داشته تعامل هم با مرتبأ توانندنمی که تیم اعضای کردن جفت برای Donut از

 و جدید هایایده به منجر تواند می و است یکدیگر مورد در بیشتر یادگیری و یک به یک حضور برای عالی راه

 واقعأ که کنیممی توصیه شدت به ما! بپیوندند راحتی به توانندمی نیز کارمندان دورکار. شود همکاری افزایش

 .کنید پیدا را خود روحیه اینکه برای فقط بخورید، خود مالقات فعالیت عنوان به را هادونات

 افراد برجسته شرکت را معرفی کنید. . 3

 بدونن استخدام افراد جدید، افراد برجسته شرکت را معرفی کنید. در صورتی که زمادر ، سازمانیکاری در فرهنگ 

 احساس آنها که شود باعث تواندمی افراد تیم، نیروهای جدید را وارد دفتر کار کنید، از یک هری درباره توضیح

 اعضای بقیه وشود تا افراد تازه کار این امر باعث می. ندارند حضور هدفمند طور به یا اندشده گذاشته کنار کنند

 کنید.  روبرو خود شرکت فرهنگ بارا  ، حتی کارمندان دورکار خود تیم

 شوید داوطلبهای بشر دوستانه برای فرصت. 4



 .شوند خارج دفتر از خوب هدف یک برای همه که شودمی باعثهای بشر دوستانه، فرصت داوطلب شدن برای

 در را وری بهره و کرده تقویت را هاهم گروهی روابط تواند می داوطلبانه کار خیریه، موسسه یک به کمک بر عالوه

 و کند تقویت را شرکت هایارزش تواند می همچنین داوطلبانههای فعالیت عادت ایجاد. دهد افزایش کار محل

این  از شما تیم که دالیلی مورد در. دارند عالقه چیزهایی چه به کار محل از خارج در کارکنان که دهد نشان

 .کنید سؤال دارند را آنها در شرکت قصد قبالً که رویدادهایی یا کند می حمایت اقدامات

 کنید مطرح روزانه سواالت. 5

. شود معنادار مکالمات ایجاد باعث و کند درگیر را کارمندان تواند می قدرتمند سوال یک مطرح کردن فقط حتی

 افتاده پا پیش مسائل از توانندمی شوند،می انجام شما انتخابی رسانیپیام ابزار طریق از راحتی به که سؤاالت این

 اشتراکات کند، را ایجاد بحث جرقه تواند می ساده رینتم این صحیح، تذکرات با. باشد متغیر ،مسائل ترعمیق تا

 .کند القا را روانی امنیت و کند آشکار را ناشناخته

 مرور کنید. منظم طور بهرا  گذشته .6

 - بد و خوب - کند می کار هم با چگونه شما تیم اینکه مورد درو مرور منظم گذشته  کردن فکر برای فضایی 

 .دیکن تشویق را همکاران بین همدلی و مشکالت خالقانه حل پذیری، آسیب

 بگیرید یاد هم با. 7

 ایجاد برای عالی راه یک جدید کامأل چیزی مورد در تیمی صورت به دوره یا کالس یک گذراندنبا هم یاد بگیرید، 

 ،!(اجباری مکالمه جای به) کند تمرکز تازه چیزهای روی بر که دهدمی را فرصت این شما تیم به این. است روابط

 .کند همکاری یکدیگر با و بپرسد سؤال

 تیجهن

 بر مشروط باشد، داشته جایگاهی شما شرکت فرهنگ در باید ترشان،کم شهرت رغمعلی سازیتیم هایفعالیت

 تقویت برای عالی راهی هم با تفریح و اعتماد ایجاد یکدیگر، مورد در یادگیری. کنید فراگیر و جذاب را آن اینکه

 گذاریسرمایه خود تیمی فرهنگ روی موفق هایشرکت. است کار محل در کارکنان مشارکت جلب و بهتر همکاری

 .دهیدمی دست از را فرهنگ کلیدی عنصر یک سازی،تیم هایفعالیت گرفتن نادیده با شما و کنندمی

 

 


