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6کاتالیزورتاثیرگذاردرکسبوکار
تهیه مطلب: مریم فتح الهی - تیم تحریریه مدیرسبز

را  واکنش های شیمیایی  که سرعت  است  ماده ای محرک  کاتالیزور  علم شیمی،  در 

افزایش می دهد. براین اساس، ما در این تحقیق از کاتالیزور برای توصیف اقداماتی 

را  را تسهیل می کنند، کیفیت آن  استفاده کردیم که پیشرفت و خالقیت در کارها 

افزایش می دهند و سبب می شوند کارها به موقع انجام شوند. در این مقاله شش 

تقویت  را  درون سازمانی  زندگی  و  پروژه ها  روی  کار  که  مهم  بازدارنده  و  کاتالیزور 

می کنند مورد بررسی قرار می گیرد

1.تعییناهدافروشن
زندگی  بدانند،  را  آن ها  اهمیت  دلیل  و  کاری شان  اولویت های  کارکنان  وقتی 

بلندمدت  و  از کوتاه مدت  اعم  بهتری خواهند داشت. اهداف روشن  درون سازمانی 

بتوانند سرعت پیشرفتشان  تا  قرار می دهد  تیم ها  اختیار  در  کیلومترشماری ذهنی 
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را بهتر ببینند. در مقابل، وقتی افراد اولویت هایی متناقض، مبهم و بی معنا دارند 

ناامید و بدبین می شوند و  و یا مدیران اهدافشان را مستبدانه تغییر می دهند، 

انگیزه شان را از دست می دهند در چنین شرایطی، زمان هدر می رود و کار آسیب 

می بیند.

2.استقاللدادنبهکارکنان
اگر تعیین اهداف روشن به امرونهی کردن منجر شود، شاید نتیجه معکوس داشته 

باشد. وقتی کارکنان در کارشان پیشرفت می کنند، باید قدرت تصمیم گیری داشته 

باشند تا بتوانند انگیزه درونی شان را تحریک و تقویت کنند. عالوه برآن، اگر کارمندان  

در چگونگی انجام دادن کارشان آزادی عمل داشته باشند، خالقانه تر عمل می کنند. 

در واقع، جنبه کلیدی حفظ استقالل کارکنان احترام گذاشتن به تصمیم های  آن ها 

است. از سوی دیگر وقتی کارکنان استقالل و قدرت تصمیم گیری نداشته باشند کارها 

به تعویق میفتد، زیرا پیش از شروع یا تغییر هر کاری، حتی کارهای پیش پاافتاده، 

مجبورند منتظر کنترل و نظارت مدیران باشند.

3.تامینمنابع
به منابع فراوان نیاز ندارید، اما باید تجهیزات ضروری، منابع مالی، داده ها و مواد 

اولیه و نیروی کار کافی را فراهم کنید. وقتی کارکنان با کمبود این کاتالیزورها مواجه 

شوند، در می یابند که پیشرفت دشوار یا ناممکن است. در حقیقت، تاثیر مثبت 

تامین منابع کافی بر زندگی درون سازمانی دو برابر عوامل دیگر است. در مقابل، 

کمبود یا دشوار بودن دسترسی به منابع حس بیهودگی، خشم از اتالف زمان و یا 

حس انجام دادن کاری بیهوده را ایجاد می کند و کارکنان احساس می کنند که پروژه 

اهمیت زیادی ندارد.
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4.زمانکافی،نهبیشازحد
شاید در کوتاه مدت فشار زمان هیجان انگیز باشد، اما در زمانی که هفته ها یا حتی 

چند روز، کارکنان را تحت فشار شدید زمان قرار می دهید تا زندگی درون سازمانی شان 

را در جهت مثبت تحریک کنید، در واقع، با آتش  بازی می کنید. اگر مدیران مدام 

چارچوب زمانی کوتاه برای کارهای با حجم بسیار زیاد تعیین کنند، استرس زیادی 

به کارمندان وارد می شود، در نتیجه غمگین و خسته  می شوند و کارکنان تحمل 

خستگی طوالنی را ندارند. به نظر می رسد فشار زمانی کم تا متوسط برای تقویت 

افکار، احساسات و محرک های مثبت مطلوب است.

5.همکاریوکمکبهیکدیگر
همه کارکنان به همکاری متقابل نیاز دارند. کارمندانی که شعارشان بدون حمایت 

یا کمک دیگران، »کامال بر خودت تکیه کن« است به چیزی زیادی نمی رسند، زیرا 

نیاز به کمک دارند. اگر در سازمانی روحیه همکاری وجود نداشته باشد، کارمندان 

افسرده و خشمگین می شوند. در مقابل کمک گرفتن درست از افرادی درست و در 

زمانی درست سبب ارتقای کیفیت زندگی درون سازمان می شود حتی اگر منجر به 

پیشرفت نشود.

6.آموختنازمشکالتوپیروزیها
هرچقدر هم که کارکنان مهارت کافی داشته باشند و پروژه شان به درستی طراحی 

پیچیده  و  کارهای خالقانه  در  و شکست ها  باز هم مشکالت  باشد،  اجرا شده  و 

اجتناب ناپذیرند. اگر با مشکالت منصفانه مواجه شویم و به درستی تجزیه تحلیل 

کنیم چیزهای زیادی از آن ها می آموزیم و هم تاثیر مثبتی بر زندگی درون سازمانی مان 

می گذارند. در مقابل اگر مشکالت نادیده گرفته شوند یا کارکنان بابت آن ها توبیخ 

شوند، زندگی درون سازمانی متزلزل می شود.

پس با استفاده از این 6 کاتالیزور کسب وکار خود را تقویت کنید. 
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