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Yorumlar:
Ekip olarak karﬂ›laﬂt›¤›m›z en büyük meydan okuma:

Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekibin yapt›¤›n› görmekten en çok hoﬂland›¤›m ﬂey:
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EK‹P K‹ML‹⁄‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹
Ekibinizin bir ekip kimli¤i hissi kazanmas›na ne kadar iyi yard›mc› oldu¤unuzu de¤erlendirin.

Sorular
1.

Evet

Hay›r

Yap›lan iﬂin bir ekip çabas› oldu¤unun alt›n› çizmek için “biz”, “bizi” ve
“bizim” gibi kapsay›c› zamirler kullan›yor musunuz?

2.
3.

Toplant›lar esnas›nda s›k s›k ekip hedeflerine gönderme yap›yor musunuz?
Ekip üyeleri anlaﬂmazl›k yaﬂad›¤›nda daha fazla enformasyon toplamak için
yoklay›c› sorular soruyor musunuz?

4.
5.

Ekip üyeleriniz aras›nda iﬂbirlikçi bir çal›ﬂmay› cesaretlendiriyor musunuz?
Ekip üyelerinin birbirlerini tan›malar›n› sa¤lamak için sosyal u¤raﬂlar
örgütlüyor musunuz?

6.

Ekibin görevinin çok önemli oldu¤unu anlatmak için insanlar›n akl›na bir
aciliyet hissi sokuyor musunuz?

7.

Ekip üyeleri aras›ndaki farkl›l›klar›n de¤erini aç›k olarak kabul ediyor
musunuz?

8.

Üyelerin, ilginç ve de¤erli bulduklar› çal›ﬂmalarda yer almalar›n›
cesaretlendiriyor musunuz?

9.

Ekip üyelerini titiz bir biçimde mi seçiyorsunuz?

10. Yeni gelenleri h›zl› bir ﬂekilde ekip projelerine sokarak kaynaﬂt›r›yor
musunuz?
11. Tek tek üyelerin beceri ve katk›lar›n› takdir ediyor musunuz?
12. ‹nsanlar›n ekip ve de¤erleriyle özdeﬂleﬂmelerine yard›mc› olmak için tiﬂört
veya ﬂapkalar gibi semboller kullan›yor musunuz?

E¤er bu sorular›n ço¤una evet yan›t›n› verdiyseniz görünüﬂe göre ekibiniz, güçlü bir ekip kimli¤i hissi
taﬂ›yor. Bu sorular›n üçten fazlas›na hay›r yan›t› verdiyseniz, grubunuzun ekip kimli¤ini güçlendirme
yollar› üzerine beyin f›rt›nas› yapmak isteyebilirsiniz. E¤er uygunsa amirinizden, ekip sponsorunuzdan
veya meslektaﬂlar›n›zdan rehberlik isteyin. Ekipten rehberlik istemeyi de göz önünde bulundurabilirsiniz.
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ANLAﬁMAZLIKLARI ÇÖZÜME KAVUﬁTURMAK
Bu çal›ﬂma kâ¤›d›n›, üyeler aras›ndaki bir anlaﬂmazl›¤› teﬂhis etmek ve bundan nas›l
“kurtulunaca¤›” üzerine bir tart›ﬂma planlamak üzere kullan›n.

Anlaﬂmazl›¤› tarif edin.

Anlaﬂmazl›¤› teﬂhis edin. (Anlaﬂmazl›¤a kimler dahil oldu? Bu üyenin/üyelerin ç›kar› ne?)
Ekip üyesi

Bu ekip üyesinin ç›kar› ne?

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Burada sizin ç›kar›n›z ne?

Anlaﬂmazl›kla ilgili bir tart›ﬂman›n do¤ru ortam›n› planlay›n.

Anlaﬂmazl›kla ilgili bir tart›ﬂma senaryosu yaz›n. (Ne söylemeyi planl›yorsunuz? Di¤erleri nas›l yan›t

verecek?)
Ne söylemeyi planl›yorsunuz?

Di¤erleri nas›l yan›t verebilir?

1.

1.

2.

2.

3.

3.
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Alternatif çözümler oluﬂturun. (Önce ekip üyelerinin olas› çözümler önerme f›rsat› olmal›d›r.
Çözümleri incelemek için bir konuﬂma yarat›p her çözümün neden önemli oldu¤unu inceleyin.)

Çözümler

Bu çözüm nas›l/neden de¤er ekliyor?

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Ak›lda tutulmas› gereken noktalar: (Hepimiz ayn› ekipteyiz. Tüm kritik meseleleri hesaba katan çözümler oluﬂturma konusunda yarat›c› olun.)
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GRUP DÜﬁÜNCES‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹
Ekibinizin grup düﬂüncesine direnmesini sa¤lamak için stratejileri ne kadar iyi
kulland›¤›n›z› de¤erlendirin.
Sorular
1.
2.

Evet

Hay›r

Siz ve ekibinizin üyeleri, grup düﬂüncesinin belirtilerini biliyor musunuz?
Grup düﬂüncesinin do¤as› ve tehlikeleri hakk›nda ekibinize erken uyar›larda
bulundunuz mu?

3.
4.

Ekibinizdeki grup düﬂüncesinin belirtilerini tespit etme süreci kurdunuz mu?
Ekibinizdeki birkaç kiﬂiye, muhalif fikir ve verileri nesnel bir ﬂekilde temsil
etme yetkisi verdiniz mi?

5.

Muhalefetin hoﬂgörüyle karﬂ›lan›p korunmas›n› ve muhaliflerin karﬂ›t
görüﬂleri seslendirme özgürlüklerinin olmas›n› garantilemek için ad›mlar
att›n›z m›?

6.

Grubun tercih etti¤i seçenekle ilgili tüm varsay›mlara meydan okumas› için
bir ﬂeytan›n avukat› tayin ettiniz mi?

7.

‹nsanlar muhalif görüﬂlerini ifade ederken kendilerini rahat hissediyor gibi
görünüyorlar m›?

8.

Ekip üyeleri, baﬂkalar›n›n muhalif görüﬂlerini ifade etmelerini dinlerken
kendilerini rahat hissediyorlar m›?

E¤er bu sorulardan herhangi birine hay›r yan›t›n› verdiyseniz ekibinizin grup düﬂüncesiyle
savaﬂmas›na yard›mc› olmak üzere bir plan geliﬂtirin. Fikirlerinizi aﬂa¤›daki alana yaz›n.
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