
 انسانی منابع مدیریت در تیمی کار اهمیت

 

 افزایشبه صورت مؤثری  را کارکنان داریوفا و انگیزه کاری هایمحیط در تیمی کار ، با تشویق(HR) انسانی منابع مدیریت

 وسیعی طیف کارکنان تیمی کار این، بر عالوه. شودمی مواجه (EVP) کارمند پیشنهادی ارزش با وجه بهترین به و دهدمی

 توسعه داخلی، مخرب رقابت کاهش ها،هزینه و کیفیت بهبود کارایی، و وریبهره افزایش: شامل که را افزوده شده مزایای از

 .کندمی تشویق، کار محل در انسجام بیشتر بهبود و کارکنان هایمهارت

 مزایای کار تیمی در مدیریت منابع انسانی

 دهدمی افزایش را کارایی و وری بهره. 1

 به کار کارایی و وری بهره که کند حاصل اطمینان تواندمی سازمان، در تیمی کار تشویق طریق از انسانی منابع مدیریت

 هاهفته است ممکن معموالً که بزرگ هایپروژه تکمیل برای کارمندان که معناست بدان این. یابدمی افزایشی موثر طور

 بین را وظایف مؤثر طور به تا کندمی تشویق را کارکنان کارمندان گروهی کار .کنندمی کار ترسریع بسیار بکشد، طول

 زیرا کنند کار کارآمدتر تا کندمی تشویق را کارمندان کار این. بگذارند اشتراک به رای کار حجم یا کنند تقسیم یکدیگر

 فعالیت/کار از خاصی حوزه در کارمند یک است ممکن این، بر عالوه. است شده برداشته کارمنددوش  از بزرگ کار زیاد فشار

برای دسترسی به مشاوره از دیگران کارمند  سازمان انسانی منابع مدیریت تیم باشد. در این صورت کرده گیر حال انجام در

، مؤثری نحو به را فعالیت کمک کند تا است ممکن کارمندبه  خود نوبه به این موضوع کهکند. را به کار تیمی تشویق می

 . برساند پایان به کارآمد و موقع به

 بخشدمی بهبود را هاهزینه و کیفیت. 2

 کاهش و کیفیت بهبود در اساسی افزایش ،به کار گروهی سازمان کارمنداناز طریق تشویق  مؤثر انسانی منابع مدیر یک

 زوایای و هادیدگاه ها، ایده از وسیعی طیف با طرح گروهی، کار طریق از تشویقی هایهمکاری. ایجاد می کند ها هزینه

 هایمهارت به توجه با این، بر عالوه. شود، سبب بهبود کیفیت میمشکالت با مقابله و فعالیت یک انجام برای بیشتری

 موجود گسترده دانش و هامهارت مجموعه دلیل به)هوش سطح باالترین در مؤثری گیرینتیجه احتماالً کارکنان، متفاوت

 .وجود دارد (تیمی محیط یک در



 دهدمی کاهش را داخلی مخرب رقابت. 3

 دهد. داخلی مخرب را کاهش می ی رقابتموثر طور به کار تیمی در سازمان استفاده از، با کارآمد انسانی منابع مدیر یک

 و برای گیرند،می نادیده را سازمان ،کارکنان آن در که است سازمان یک کارکنان بین رقابت از شکلی مخرب داخلی رقابت

 .گیرندمی نادیدهسازمان را  داخلی اهداف و هافعالیت به دستیابی خود، اهداف تحقق

 ایگونه به موثر تیمی کار زیرا ،حمایت کنند تیمی کاراز  که است مهم بسیار انسانی منابع مدیران برای ترتیب، همین به

 از تواندمی کارمند یک تیم، بر مبتنی فرهنگ یک در کار طریق از. دهدمی کاهش را داخلی رقابت آسیب که کندمی عمل

 زیادی حد تا این. یابد دست مؤثر و مفید طور به سازمانی اهداف و شخصی اهداف به سازمان در کارکنان سایر با کار طریق

 اهمیت مورد در مداوم ارتباط بنابراین، یابد، دست آن به خواهدمی انسانی منابع مدیر یک که است اینتیجه ترینآلایده

 شناسانده شود. سازمان درون کارکنان به باید دیگران با کار کردن خوب و تیمی کار

 دهدمی توسعه را کارکنان هایمهارت. 4

 کارکنان هایمهارت احتمالی افزایش شاهد است ممکن انسانی منابع مدیران سازمان، یک کار محل در تیمی کارافزایش  با

 توسعه منظور به را آموزش و مربیگری که است هاییتیم تشویق دلیل به توسعه حال در هایمهارت در افزایش این. باشند

 احتماالً دارند، مهارت یک در بیشتری تخصص و تجربه که کارمندانی. کنندمی تشویق کارمند یک هایمهارت مجموعه

 .دهندمی توسعه خود نوبه به و کنندمی تشویق نیستند، قوی خاص مهارت آن در که را دیگری کارمندان

 به این. کنندمی ایجاد را به طور مؤثر کارکنان EVP ،گروهی کار طریق از کارکنان مهارت افزایش به توجه با خود، نوبه به

 .شودمی وریبهره و کار کیفیت با متناظر افزایش و انگیزه سطح افزایش کارکنان، رضایت سطح افزایش به منجر خود نوبه

 بخشدمی بهبود را کار نیروی انسجام. 5

 انسجام در چشمگیری بهبود شاهدو  کنند، تشویق سازمان در موثر طور به را تیمی کار توانند می که انسانی منابع مدیران

 تضمین خود نوبه به که شوندمی تشویق تیم در کار به مداوم طور به کارکنان که است دلیل این به این. باشند کار نیروی

 کار محل در همتا به همتا اعتماد افزایش و بیشتر مسئولیت مدیریت کارکنان، مداوم حمایت مشترک، اهداف که کندمی

 .دارد وجود

 به کارکنان استرس سطوح و شغلی رضایت جابجایی، نرخ غیبت، مانند کلیدی معیارهای که کندمی تضمین کار تیمی

 به را تیمی کار مداوم طور بهکه  انسانی منابع مدیران. گیرندمی قرار مثبت تأثیر تحت کار نیروی مثبت انسجام دلیل

 بهتر را کارکنان تا ،کنندمی گیریانداز سازمان در را کلیدی معیارهای حال عین در و کنندمی تشویق سازمان در کارمندان

 .کنند تشویق کارکنان همه برای را مثبت کاری محیط و فرهنگ و دهند توسعه

 

 


