
 

 

 ”خبره یها میت یاصول رهبر“

در آن ندارد یا برای  ایتجربهباید وارد بازار جدیدی شود که  شرکتتاناین سناریوهای پرخطر را تجسم کنید: 

 اریکدستاطالعات آماده شود. یا یک بحران در روابط عمومی را که از طریق  فناوریاز یک بستر جدید  برداریبهره

 هاییگروهخبره نیاز دارید که  هایتیمدر محصوالت به وجود آمده رفع کند. برای انجام چنین کارهای مهمی، به 

 از برترین متخصصان هر رشته هستند.

 ترپاافتادهپیشبرای دنبال کردن اهداف  هاسازمانمعمولی که بیشتر  هایگروهبا  اساسا   ،کاری هایگروهچنین 

 و شوندمیمختلف تشکیل  هایزمینهمتخصصان خبره در  ازخبره  هایتیمتفاوت دارند. ، کنندمیاستفاده 

دارد. انرژی فراوانی از  ایآشفتهآهنگ  هاآنک کاری ب. سآیندمی گرد همبلندپروازانه  هایپروژهبرای  خصوصبه

و سرزندگی و نتایج  ، میزان روحیهوگوهایشانگفت. در بلندپروازی در اهدافشان، شدت دهندمیخود نشان 

 .فردندمنحصربه کامال  آورندمیکه به دست  ایالعادهخارق

ناب اجت هاآناز  عمدبهخبره باالست،  هایتیمبا تصور اینکه خطر  هاشرکت، بیشتر هاییقابلیتچنین  رغمبه

 ودگیفرسخبره زمانی که به اهداف خود دست یافتند، دشوار است.  هایتیم داشتننگه، کنار هم سویک. از کنندمی

اد افر ،هاشرکت. از سوی دیگر، بیشتر پاشدمیتیم را از هم  ،جدید هایچالشرفتن به سراغ  یوسوسهشغلی و 

دی ا. چنین افربسیار دشوار است هاآنکه کار کردن با  دانندمیمتخصص را بسیار نخبه ساالر، تندخو و خودبین 

ده و دعوا کشی جروبحثکار به  احتماال بسیار حساس همکاری کنند و خواهید دید که  یپروژهرا وادار کنید در یک 

بر اساس این  هاسازمانبنابراین بیشتر ؛ مدیریت چنین گروهی خارج از تصور است یایدهخواهد شد. حتی 

نند. با یکدیگر کار ک خوبیبهکه  کنندمیاستفاده مسئول پروژه، از افرادی  هایتیمو در  کنندمیعمل  فرضپیش

 .ایمکردهنتیجه در حد متوسط است و اغلب چنین الگویی را مشاهده 

بدون در نظر گرفتن استعدادها، از هر فردی که در دسترس باشد تشکیل  معموال که  سنتی هایتیمبرخالف 

. وندشمی چیندستاصلی  خاص هاینقشکه برای ایفای  اندشدهتشکیل هاییستارهخبره از  هایتیم، شوندمی

زمانی قرار  هایمحدودیتدر فضاهای کوچک تحت  هاآنو زمانی که اعضای  اندصمیمیمشتاق و  هاتیماین 

خودشان باهوش و خبره  اندازهبهو معتقدند که مشتریان  دهندمی، بهترین عملکرد را از خود نشان گیرندمی

کت عالی به مشار ایویژهنگاه  ،خبره هایتیم. رهبران کنندنمیاکتفا  ایکلیشه «متوسط»به حد  هستند، بنابراین

 هایبخشخالقانه هراسی ندارند. در ادامه،  هایدرگیریدارند و برای دستیابی به چنین مشارکتی، از ترغیب 

تری اظ رهبری تیم را با جزئیات بیشو نیازهایشان به لح هاتیماین  سازوکاریک تیم خبره، چگونگی  دهندهتشکیل

 توضیح خواهیم داد.

 

 



 

 

 را گرد هم جمع کنید هاستاره

ه ، فرض موجود این است کدیگرعبارتبهبر عمل کردن تمرکز دارند.  ،سنتی بیش از فکر کردن هایتیمبیشتر 

ی ، وظایف تیم بر عهده افرادبنابراین بلند است. هایگامبرای برداشتن  هاییایدهاز خلق  ترمهمبسیار  ،اجرای ایده

 تمالاحبه ،غیرمتعارف نسبتا ، یک رویکرد باوجوداینقادر به انجام آن هستند.  رسدمیکه به نظر  گیردمیقرار 

 .دهدمیبیشتری نتایج استثنایی از خود نشان 

و تمایالت خود برای  هامهارتافراد با توجه به  تکتکاز عمل کردن است.  ترمهمخبره، فکر کردن  هایتیمدر 

گردآوری افراد مختلف و تنزل  جایبه ،خبره هایتیم. رهبران شوندمیرویارویی با مشکالت بزرگ استخدام 

خود در خالل اهداف کلی تیم سوق  یبالقوهرا به دستیابی به ظرفیت  هاآناستعدادشان به سطح میانگین، 

 بزنند که ممکن آمیزیمخاطرهتمایل دارند دست به اقدامات  معموال  . اعضای تیم خبره ترسو نیستند ودهندمی

و در صورت شکست پروژه، خطر  آورنددلهره هایچالشعاشق  هاآن را از مسیرهای معمول دور کند. هاآناست 

به  بیایدست. احتمال وجود خطر باعث افزایش فشار بر تیم برای پذیرندمیو آسیب شغلی را  هاسرزنشمواجهه با 

 .هنددمیوقوع نوآوری اساسی انجام  اطمینان ازاعضا نهایت تالش خود را برای  تکتک، درنتیجه؛ شودمیموفقیت 

 ایجاد من گروهی

، یعنی توافق و محدودیت گروهی را در اولویت باالتری کنندمیکار  «ما» یسلطهتحت  معموال سنتی  هایتیم

را جبران  رفتهازمیاناستعداد  مشربیخوش. هماهنگی تیمی مهم است؛ دهندمینسبت به آزادی فردی قرار 

 وجود دارد که ایجمله، اما شودمیو اعضایی خشنود  العادهفوقی با نگرشی هایتیم. این کار باعث ایجاد کندمی

 ."شودمی، نتیجه متوسطی حاصل آدابمبادیاز یک تیم ": گویدمی

. شودمیو توافق جمعی کنار گذاشته  شده کار، افراد وارد کنندمیرا آغاز خبره کار خود  هایتیمزمانی که 

دیر  .دهندمیگروه انطباق  موردنظر ینتیجهخود را با  هاستاره تکتکبا پیشرفت فرآیندها،  زمانهم، باوجوداین

. در شوندمید تبدیل و به جمعی با تمرکز صرف بر هدف خو کنندمییا زود، اعضا بر خودمحوری خود غلبه 

 .شوندمیکوتاه، به تیمی قدرتمند با هویتی مشترک تبدیل  زمانیمدت

 کار را به فعالیتی ارتباطی تبدیل کنید

 رازگاهیهو تنها  شوندمیاز راه دور مدیریت  هاآنمکانی فاصله زیادی با یکدیگر دارند؛  ازنظر معموال  سنتی  هایتیم

است، اما زمانی که به تغییر بزرگ و  مؤثربیشتر اوقات چنین سناریویی  .آیندمیگرد هم  وگوگفتبرای بحث و 

کدیگر خبره، افراد به ی هایتیم. در شودمیعملکردی باال نیاز باشد، این شرایط کاری استاندارد به شکست منتهی 

 طوالنی زمانیمدتکه اغلب در فضاهایی کوچک و در  های چندباره، شدید و رودررووگوگفتو با  بخشندمینیرو 



 

 

این تلفنی و جلسات معدود نیز به حذف  هایتماس. ارسال ایمیل، دهندمیارائه  هاییایده، گیرندمیصورت 

 .شوندنمیمنجر  وگوهاگفت

، شوندمیپرشور و حرارت به محرک حیاتی عملکرد تبدیل  وگوهایگفت، اندفعالیتخبره در حال  هایتیمزمانی که 

 موردنظرراد به اف سرعتبه هاپیامکه  دهدمیفیزیکی اطمینان  صورتبهنه خود کار. نزدیکی گریزناپذیر اعضای تیم 

 .کنندمییک پروژه معمولی عمل  هایتیمبا سرعتی چندین برابر  معموال  خبره  هایتیم، درنتیجه. رسندمی

از دو  به یکی معموال کاری  هایگروه. این گذاردمی تأثیریز انجام پروژه ن زمانمدتخبره بر  هایتیمفشار شدید بر 

همیشه  که هاستارهیا  زنندمیضربه  هاآنفیزیکی، ذهنی و احساسی به  صرفا  : یا نیازهای شوندمیدلیل زیر منحل 

یم عضای تا زمانی کهتا  باوجوداین. شوندمی مندعالقه برانگیزچالشجدید و  هایپروژهپرمدعا هستند به دیگر 

ا دارند رچشمگیر در شرکت یا صنعت خود  تأثیرگذاریبسیار مشتاق باشند و احساس کنند که فرصت الزم برای 

 سخت تالش خواهد کرد. هامدتتا 

 مشتریان را به چالش بکشانید

د. ارزش غنی یک پیشنهاد بزرگ را درک کنن توانندمیخبره معتقدند که مشتریان انتظار بیشتری دارند و  هایتیم

 خود متوقع به یکمشتری  اندازچشمکه متناسب با ادراکی باال هستند.  دهندمیارائه  هاییحلراه ،خبره هایتیم

ناقصی به مشتریان خود ارائه  پیشنهادهایرقبا  کهدرحالی؛ زیرا شودمیتبدیل  «شوندهخودمحقق »پیشگویی 

 .دهندمیو سطح مقبولیت بازار را ارتقا  کنندمیخبره سلیقه و انتظارات را از نو تعریف  هایتیم، دهندمی

 اعضای تیم را متحد کنید

. کنندیم تأکیددارند، بر توافق و سازش  سروکاربزرگ  هایپروژهکه با  هاییآنسنتی حتی  هایتیمبیشتر رهبران 

، ر مقابلاست. د قبولقابلکارها و دستیابی به نتایج  موقعبهمیزان استرس، تکمیل  داشتننگهپایین  هاآنهدف 

کمک به هر یک از افراد و نیز کل گروه برای  هاآنباشند. هدف  ترقویو  ماهرترخبره باید بسیار  هایتیمرهبران 

 .هاستآن یبالقوهدستیابی به حداکثر ظرفیت 

؛ باید هاستآنقل انجام دهید، محدود کردن صراحت گفتار و مست بااستعدادبرای افراد  توانیدمیبدترین کاری که 

، تیمی متشکل از چنین باوجودایناطمینان داشته باشید و استعدادهایشان را تشویق کنید.  هاآنبه استعداد 

ه توجه خبره ب هایتیمدست یابد. برای اینکه بتوان میان نیازهای  گیرانهسختافرادی باید در مهلت مقرر به اهداف 

پرخطر، توازن ایجاد کرد، به مهارتی  هایپروژه ناپذیرانعطافو مطالبات و خطوط زمانی  فردی و آزادی ذهنی

ر مقایسه و د گیرندمیرا در نظر  هانقشخبره انواع متفاوتی از  هایتیماستثنایی نیاز است. به همین دلیل، رهبران 

 .کنندمیسنتی، از ابزارهای مدیریتی متفاوتی استفاده  هایتیمبا رهبران 

 



 

 

و با تغییرات بزرگ در محصول،  کنندمیای را دنبال بلندپروازانه هایپروژههمیشه  ،در تمامی صنایع هاشرکت

 نیاز عملکرد غیرمنتظرهاما زمانی که یک ؛ دارند سروکارمجدد کالن  هایدهیسازمانجدید به بازار و  هایورودی

 معمول کارساز نخواهد بود. یشیوهباشد، مشخص است که انجام کارها به 

ها نآ «منِ»تردید نکنید و اجازه دهید  هابهترین گردآوردندر از میان بردارید،  کامال اگر بخواهید متوسط بودن را 

وند. اگر شروشن می هاجرقههای شدید تشویق کنید و سپس ببینید که چگونه وگوگفتها را به به اوج برسد. آن

 آن برتری به معنی واقعی خواهد بود. ینتیجهبرخورد کنند،  باهم سازمانتانافکار در  تریندرخشاناجازه دهید که 

 

 


