خلاصه کتاب

 71اصل کار تیمی

نويسنده  :جان ماکسول
مترجم  :عزيز کیاوند

با توجه به اهمیت تیم و تیم سازی که در بحث تحول سازمانی ارایه شده است اینجانب کتاب  71اصل
کار تیمی را برای خلاصه انتخاب نموده ام تا با بیان مشخصه های افراد موفق در تیم  ،بدانیم چگونه می
توان یک تیم موفق را ایجاد نمود .
ساختن یک تیم بزرگ بدون در اختیار داشتن افراد بزرگ امكان پذیر نیست  .اما چگونهه مهی تهوان بهه ان
دست یافت؟ برای جذب افراد خوب یا باید آنها را استخدام کرد و یا آنان را تربیت نمود  .درهرحال آنچهه
آن الزامی است ،این است که ابتدا خود ما ویژه گی های یک عضو خوب را بشناسیم و آ نهها را در خهود
داشته باشیم .
اما اگر در موقعیت رهبری تیم قرار داشته باشیم  ،با ارتقهای خهوی

مهی تهوانیم ارزش تهیم خهود را بالها

میبریم.داشتن ویژگی های یک عضو خوب برای تیم امری حیاتی است ،چرا که توصیه های شما آنگهاه اثهر
می کند که خود نمونه و الگو باشید.
دراین کتاب  77خصیصه برای کسانی که می خواهند در یک تیم موفق بدرخشند ،ارائه شده است  .چنانچه
کسی این 71خصیصه را در خود داشته باشد ،مطمئناً نق

تیمی خود را به خوبی ایفا خواهد کرد.این اصول

بشرح ذیل بیان و تشریح شده است :
 -7سازگار و انعطاف پذيرند
منظور از سازگار بودن ،وفق دادن خود با شرایط و افرادی است که درآن موقعیت با آ نها روبرو می شویم .
کار تیمی با خشكی و انعطاف ناپذیری سازگار نیست  .اگر بخواهید با دیگهران کارکنیهد و در تهیم عضهو
مؤثری باشید ،باید ازانطباق با تیم ابایی نداشته باشید .این فراد داری خصوصیلا زیر هستند :
آموختن را دوست دارند  :افراد انعطاف پذیرو سازگار برای گا م نهادن در راهی که هیچ کس نپیموده باشد
اولویت قائلند  .این نوع افراد بسیار آمو زش پذیرند.
احساس امنیت می کنند  :ورود افراد جدید به تیم را تغییر در سمت و مقام خود نمی دانند  .از تغییر باکی
ندارند و موقعیت جدید یا تغییر مسئولیت های خود را برپایه واقعیت های موجود ارزیابی می کنند.
خلاق هستند  :افراد خلاق باخود می گویند؛ فكر نو را می آزماییم و گامی نو برمی داریم حتی اگر از پهس
آن برنیاییم  .افراد سازگار  ،خلاقیت دارند و در مواقع د شوار راهی می یابند ،خلاقیت سازگاری را تقویهت
می کند.
خدمت به مردم را دوست دارند  :کسی که همیشه به فكر خوی
ایجاد کند  .کهاری نكهردن بهرای دیگهران تبهاه کهردن خهوی
باشد،سازگارساختن خوی

با این هدف دشوار نیست.

است بعید است که تحولی به نفهع تهیم
اسهت  .اگهر ههدف مها خهدمت بهه تهیم

براي سازگار و انعطاف پذير شدن بايد :
خود را به آموختن عادت دهید :همواره در پی این باشید که چیزی بیاموزید.
نقش خود را از نو ارزيابی کنید  :سپس ببینید که آیا نقشی دیگر هست که آن را به همین خوبی یا بهتراز
این ایفا کنید.
فراتر را ببینید  :مسئله این نیست که چر ا کار انجام نمی شود ،این است که کار چگونه باید انجام شود .هر
وقت با مسئله ای روبه رو شد ید به دنبال را ه حل های تازه و نا متعارف بگردید .
 -2هم دست و هم داستانند :

اول بايد با ديگران کار کرد ،بعد با يكديگر برنده شد.
به عبارتی ،همدستی قدرت یک دست را چندین برابر می کند .هم دستی یک ضرب در چند ضهرب اسهت
ضروری ترین صفتی که تیم را در کارهای دشوار موفق می سازد همكاری توام با همدلی اعضای آن است .
همكاری توام با همدلی یعنی اینكه با جان و دل بایكدیگر کار کنیم.
براي همكاري همدلانه می بايست:
 به اعضای تیم به چشم همكارانی همدل بنگرید نه به چشم رقیب.
 به اعضای تیم بدگمان نباشید ،پشتیبانشان باشید.
 به جای خود ،تیم را در کانون توجه قرار دهید.
 به این فكر باشید که همه برنده شوند ،اطلاعات خود را با رقیبتان در درون تیم مبادله کنید.
 مكمل دیگران باشید  ،کسی را در تیم بیابید که ضعف های شما را نداشته باشد و شما هم ضهعف
های او را نداشته باشید.
 مصلحت تیم را از مصلحت خود فراتر ببینید،در صورت لزوم میدان را برای دیگران باز کنید.
 -3تعهد پذيرند
لحظه ای که خود را به انجام کاری متعهد می سازید ،خداوند هم به یاری شما می آید .عواملی پی

بینهی

نشده ای به کمک شما می آیند که خواب آن را هم ندیده اید.افراد معمولی می توانند کارهای غیرمعمهولی
انجام دهند.تعهد ،امری احساسی نیست بلكه ریشه آن در من
اما تعهد به سنگ خارا می ماند.

ماست  .احساسات پیوسته در نوسان اسهت

هر عضو موثر تیم بايد بداند که:
تعهد معمولا در گیر و دار سختی خود را نشان می دهد :کسی نمی داند که به چیزی متعهد است یا نه ،
مگر اینكه در شرایط دشوار قرار گیرد  .هر قدر روی چیزی بیشتر کار کنید احتمهال ایهن کهه از آن دسهت
بكشید کمتر است.
تعهد به استعداد و توانايی بستگی ندارد  :تعهد و استعداد ربطی به یكدیگر ندارند مگر اینكه خود مهابین
آنها پیوندی برقرار کنیم  .اگر خود را به کاربرد آنچه داریم متعهد سازیم ،خواهیم دید که استعداد هم داریم
و می توانیم به تیم خود نیز بهره بیشتری برسانیم .
تعهد براثر انتخاب ايجاد می شود ،نه بر اثر شرايط  :بسیاری از مردم تصور می کننهد شهرایط اسهت کهه
تصمیم های ما را رقم می زند اما غالباً تصمیم ها هستند که شرایط را ایجاد می نمایند .وقتهی کهه تعههد را
برمی گزینیم شانس کامیابی ما افزای

می یابد.

تعهدي که بر پايه ارزش ها باشد پايدار می ماند :حفظ تعهدی که برپایه اعتقهاد و ارز ش ههای محكهم
زندگی استوار باشد ،در بلند مدت آسا نتر است .زیرا لزومی ندارد که پیوسته اهمیت آن را بسنجید.
تدابیري جهت افزايش تعهد:
تعهدها و ارزش هاي خود را به يكديگر گره بزنید  :تعهدات شخصی و حرفه ای خود را با ارز ش های
اساسی زندگی تان مقایسه کنید  .در صورت مغایرت آنها را از نو ارزیابی کنید و همواره به ارز ش های تان
متعهد بمانید.
دل به دريا بزنید  :ممكن است ناکام شوید ،اعضای تیم ممكن است دلسردتان کنند ،ممكن است دریابیدکه
تحقق هد فها نتایج مورد نظر را به بار نمی آورد ،اما به هرحال در قبول تعهد ،دل به دریا بزنید.
تعهدات اعضاي تیم خود را ارزيابی کنید  :ایجاد تعههد نسهبت بهه افهرادی نامتعههد نهاممكن اسهت و
انتظارتعهد از آ نها نیز انتظاری عبث است.
 -4ارتباط برقرار می کنند
تیم یعنی یک جان در چندین بدن،مثل خردمندان فكر کنید اما با مردم به زمان خودشان حرف بزنید .
اعضاي تیم هايی که بايكديگر ارتباط برقرار می کنند:
خود را از ديگران جدا نمی کنند :اعضای تیم هر قدربیشتر یكدیگر را بشناسهند و ههد ف ههای تهیم را
بهتربدانند ،تفاهم بیشتری پیدا می کنند.
راه ارتباط را بريكديگر باز می گذارند :بسیاری از مشكلات ارتباطی ،بها مجهاورت و نزدیكهی حهل مهی
شوند.

قاعده بیست و چهار ساعت را رعايت می کنند :یعنهی اگهر بها یكهی از یهاران تهیم خهود مشهكلی یها
برخوردیپیدا کردند در عرض بیست و چهار ساعت آنرا حل می کنند.
سعی می کنند در جاهايی که احتمال تاريكی روابط هست ،مناسبات تیره نشوود  :دوسهتی میهو ه ای
است که طول میكشد تا برسد.
ارتباطات مهم را می نويسند  :هرچه ارتباط دشوارتر شود ،باید کاری کرد که روشن تر و ساده تر گردد.
غالباٌ این کار با نوشتن جزییات امكان پذیر می شهود.بها جهدا کهردن خهود از دیگهران ،ممكهن اسهت بهه
می دههیم.امكهان دسترسهی سهریع و

دستاوردهای فردی بیشتری دست یابیم ولی بهر ه وری تیم را کاه

برقراری ارتباط با همه اعضا از طرف مسئول تیم ،آسیب پذیری تیم را کاه

می دهد.

براي بهبود ارتباط خويش:
 رك و راست باشید :ارتباط باز پایه های اعتماد را محكم می کند. زود بجنبید  :هیچ تاخیری در بیان ضروریات جایز نیست  .اگر در کار یاران تیم مسهئله ای دیدیهد ،دراولین فرصت مناسب ،به آن بپردازید از دیگران هم بخواهید که با شما همینطور رفتار کنند
 ياران تیمی را بی خبر نگذاريد  :اطلاعات را احتكار نكنید  .اگر می شهود دیگهران را ههم در جریهاناموربگذارید .مردم به کاری که در آن به بازی گرفته شوند دل می دهند.
 -5لايق و با کفايت هستند
تیم با کفایت عضو لایق می خواهد .منظور از کفایت لازم برای کار تیمی ،کمال شایستگی است.
ويژه گی هاي مشترك افراد لايق چنین است:
 تعالی طلب هستند :تعالی جویی موجب رسیدن به حداکثر کیفیت می شود. -با متوسط نمی سازند :کوش

و نیروی خود را بر کار خوی

متمرکز می نماینهد و ههر چهه در چنتهه

دارند بیرون می ریزند.
 به جزيیات می پردازند :اگر کارهای کوچک به خوبی انجام شوند ،کارهای بزرگ خودبه خود انجام میشوند.
 کیفیت کار را حفظ می کنند :افراد با کفایت همیشه بهترین محصول را تولید می کنند.براي افزايش کفايت و کاردانی بايد:
 دنبال تخصص برويد :اگر بخواهید دنبال هر کاری بروید موفق نمی شوید. -راه را تا آخر برويد :هیچ گوشه ای از کار را ناتمام نگذارید ،ده درصد آخر هر کار را خود انجام دهید.

 به اجراي کار بیشتر توجه کنید  :با اعضای تیم همفكری کنید که چگونه می توان فاصله فكر و عمهلراکوتاه کرد.
 -6قابل اعتماد هستند
قابلیت اعتماد برای توفیق هر تیمی ضروری است.
پايه هاي اعتماد عبارتند از:
 انگیزه هاي اصلی  :همواره سعی کنید انگیزه های خود را در چارچوبی درست قرار دهید و اعضای تیمرا نیز تشویق کنید که همین کار را بكنند  .اگر کسی باشد که مصلحت خوی

را بر مصلحت تهیم تهرجیح

دهد قابل اعتماد نخواهد بود.
 مسئولیت  :در تحلیل نهایی ،صفت مشترك همه افراد موفق  ،مسئولیت پذیری آنها می باشد .انگیزه به مامی فهماند که چرا اشخاص قابل اعتماد هستند ،اما احساس مسئولیت اشخاص ،نشهان مهی دههد کهه مهی
خواهند قابل اعتماد باشند  .اعضای قابل اعتماد تیم به انجام هر کا ری که از عهده آنها برآید اشتیاقدارند.
 فكر کردن  :قابلیت اعتماد فراتر از مسئولیت پذیری است .مسئولیت پذیری باید با فكر همراه باشد تا بهکار تیم آید.
 پايداري :اگر همیشه نتوان بر یاران تیمی اعتماد کرد ،هیچ گاه نمی توان اعتماد کرد .کافی نیست کهتمام سعی خود را بكنیم ،گاه باید کاری را که از ما خواسته اند به سرانجام برسانیم.
براي اينكه بیش از پیش قابل اعتماد باشید:
 انگیزه هاي خود را بشناسید  :هدف های خود را روی کاغذ بیاورید و منافع و اهداف شخصی خود رابا منافع تیم هماهنگ کنید.
 آيا به نظر ديگران حرفتان حرف است؟ نظر دیگران را در خصوص پایبندی تان به قول ها و حرفهایتان جویا شوید و فاصله حرف و عمل را کم کنید.
 -1انضباط دارند
در کوره انضباط است که استعداد به توانایی تبدیل می شود.
انضباط ،عبارت است ا ز انجام کارهایی که نمی خواهیم انجام دهیم ،برای موفق شدن به انجام کاری که
می خواهیم انجام دهیم .حفظ انضباط درکارهای کوچک نتیجه می دهد و کارههای بهزرگ را در دسهترس
قرار می دهد.

اشخاص بايد در سه زمینه انضباط ايجاد کنند تا به درد تیم بخورند:
 -با انضباط انديشیدن  :اگر ذهن خود را فعال نگاه دارید ،پیوسته به چهال

ههای ذهنهی روی آوریهد و

همواره به چیزهای خیر بیندیشید ،در فكر کردن منضبط می شوید .کسی کهه انضهباط اندیشهیدن دارد ههر
کاری را بهتر انجام می دهد.
 انضباط احساسات و عواطف  :نگذارید احساسات ،شما را از کاری که باید انجام دهید باز دارد یا بههکاری که نباید انجام دهید وا دارد.
 انضباط لا زم براي اقدام و عمل  :تفاوت برنده و بازنده در عمل و بی عملی است .انجام درست کارهااز کسانی برمی آید که انضباط را بر اعمال خود حاکم کرده اند و کسانی که با چنین انسا نهایی سر و کار
داشته باشند ،بهره زیادی می برند.
اگر می خواهید عضوي منضبط تر در تیم باشید:
 عادت به کار کردن را تقويت کنید  :انضباط یعنی انجام کارهای درست ،در زمان مناسهب و بهه دلیهلموجه هر روز کاری لازم ولو ناخوشایند انجام دهید.
 به چالشی دست بزنید  :برای تقویت فكر و اراده خوی  ،دست به کاری بزنید یا طرحی را اجرا کنیهدکه مغزتان را به کار اندازد  .این امر وادارتان می کند که فكر خود را به کار اندازید و در کار خوی

انضباط

داشته باشید.
 زبان خود را نگه داريد  :اگر گاهی احساساتی می شوید و واکنگام اصلاحی این است که آنچه را نباید گفت نگویید  ،به امور با آرام

های افراطی نشان می دهید ،نخستین
و تعقل بنگرید.

 -8اعضاء ،تیم را بالا می کشند
برقدر و ارزش ياران افزودن ،کاري بزرگ است .
اندام ها یا اعضای تیم ،کسی را که بتواند سطحشان را بالا ببرد یا بر تهوان و ظرفیهت توفیهق یهافتن شهان
بیفزاید ،دوست دارند و می ستایند.
کسانی که ياران تیمی خود را پروبال می دهند چند ويژگی مشترك دارند:
 ياران تیمی خود را قدر می شناسند :عملكرد افراد ،به طور معمول بازتاب انتظارات کسانی اسهت کههمورداحترام آنها هستند .همه انسان ها بدون توجه به مقام و رتبه ،در شرایط تشویق مؤثرتر کار می کننهد و
جد وجهد بیشتری نشان می دهند.

 ارزش هاي ياران تیمی را ارج می نهند :اعضایی که به دیگران پروبال می دهند ،نه فقط یاران تیمهیخود را ارج می نهند ،بلكه ارزش ها و پسندهای آن ها را نیز می شناسند .چنین اطلاعاتی همراه با علاقه بهه
ایجاد ارتباط با چنین اعضایی  ،پیوندها را مستحكم می سازد.
 -قدر و منزلت ياران تیمی را بالا می برند  :مایه اصلی پروبال دادن به دیگران افزای

قدر و منزلت آنان

است.
 کسی که به ديگران پروبال می دهد ،اول خود پروبال می گشايد  :برای افزودن بهر توانهایی اعضهایتیم ،نخست بایدسطح کارخود را بالا برد.
اگر می خواهید به ياران تیمی پروبال دهید و آنان را به قله هاي بالاتر بكشانید ،بايد:
 ديگران را باور کنید پیش از آنكه باورتان کنند  :اگر به دیگران اعتقهاد پیهدا کنیهد و کهاری کنیهد کههاحساس حیثیت و احترام کنند ،می توانید کمكشان کنید که از آنچه خود می پندارند بهتر شوند.
 به ديگران خدمت کنید پیش از آنكه به شما خدمت کنند  :پرثمرترین خدمتی که از دست ما بهر مهیآید این است که به دیگران کمک کنیم تا از تمام توان و ظرفیت خود استفاده کنند.
 قدر ديگران را بالا ببريد پیش از آنكه قدرتان را بالا ببرند  :مهردم بهه کسهی نزدیهک مهی شهوند کههبزرگشان کند و از کسی که از قدرشان بكاهد دوری می جویند .بر نقاط قوت دیگران تأکید کنید اما افراد را
تا جایی برانگیزانید که استعداد آن را داشته باشند.
 -9مشتاقند
کسی که در کار خود هیجانی ندارد ،علاوه بر این که ارضا نمی شود ،کار بدرد بخوری نیز از او برنماید.هیچ
کار بزرگی بدون اشتیاق انجام نشده است .هیچ چیز جای اشتیاق را نمی گیرد.تیمی کهه محفهل مشهتاقان
باشد ،نیرویی شگرف می یابد و این چنین نیرویی منشأ قدرت است.
کسانی که در محیط کار تیمی و گروهی شعله شوق می افروزند چنین هستند:
 شعله اشتیاق خويش را خود می افروزند :افراد موفق می دانند که نگرش انسهان دسهت خهود اوسهتواشتیاق بخشی از آن است  .افرادی که دست روی دسهت مهی گذارنهد تها نیرویهی از خهارج اشتیاقشهان
رابرانگیزد ،ریزه خوارخوان دیگرانند  .بسته به این که چه در اطرافشان می گذرد می خروشند یا ا زجهوش
وخروش می افتند .افراد مثبت به خواست و اراده خوی

مثبت هستند.

 احساس را در خويش برمی انگیزند :اگر بازی را آغاز نكنید برنده نمی شوید .نمی توان منتظهر مانهدتاانگیزه از در درآید و ما را به پی

براند .اگر بخواهیم از مشتاقان باشهیم ،بایهد در ایهن راه گهام بهرداریم .

اگرمنتظر بمانیم که اول حال و هوای کار پیدا شود تا دست به کار شویم ،بعید نیسهت کهه هیچگهاه شهعله
اشتیاق ما روشن نشود.
 -به کار خود اعتقاد دارند :اعتقاد به کار خوی

و تمرکز بر عقیده های مثبت باعث می شهود کهه عمهل

نماییم و درباره آنچه می کنیم با لحنی مثبت سخن بگوییم .این امر شعله اشتیاق را در درون ما می افروزد .
از آن پس کار ما این خواهد بود که شعله را روشن نگه داریم.
 -با مشتاقان حشر و نشر می کنند :راه افزای

اشتیاق ،آمیزش با مشتاقان است .اشهتیاق مسهری اسهت .

درحضور مثبت اندیشان نمی توان خنثی و بی تفاوت بود.
اگر می خواهید شعله اشتیاق خويش را دامن بزنید:
 احساس تكلیف را در خود بپروريد :خود را به انجام کاری مكلف سازید تها کهوره اشهتیاقتان روشهنشود.
 بیش از حد انتظار کار کنید  :آنچه را که لازم است انجام دهید و اندکی هم از آن حد فراتر روید  .آنگاه تاثیر آن را برفضای تیم مشاهده نمایید.
 سعی کنید هر کاري را در سطح عالی آن انجام دهید  :کاری که امروز به خوبی انجام شود سنگ بنایکار خوب فرداست .کاری که خوب انجام شود اشتیاق ما را برمی انگیزد.
 -71قصدي و هدفی دارند
اشخاص موفق  ،مقصد و هدفی دارند  .پراکنده و اتفاقی کار نمی کنند .تیمی موفق می شود که اعضای آن
برای رسیدن به مقصدی مصمم باشند .
کسی که بخواهد قصد و هدف را به سرانجام برساند و موفق شود بايد:
 هدف و مقصدي برگزيند که ارزش صرف عمر داشته باشد  :بعضی از مردم هزاران دلیل می آورند کهچرا کاری را که می خواهند انجام دهند نمی توانند ،در صورتی که فقط به یک دلیهل نیهاز دارنهد کهه چهرا
می توانند .اگر مقصد و مقصود نیرومندی در کار نباشد ،عزم و اراده ای نیز در کار نخواهد بود.
 ضعف ها و قدرت هاي خود را بشناسد  :اشخاص مایل به انجام کاری هستند که آن را بلد باشند .بهکارگیری توانایی ها علاقه برمی انگیزد و نیروی خفته ما را بیدار می کند .اگر خود را بشناسیم و بدانیم کهه
چه کاری از ما بر می آید ،می توانیم وقت و نیروی خود را به راهی بیندازیم که به مقصدی برسد.

 مسئولیت هاي خود را اولويت گذاري می کند :به دنیا نیامده ایم که همه کارها را انجام دهیم .آمده ایمکه کاری انجام دهیم  .اولویت های خود را تشخیص دهیم و پیوسته بهر مبنهای آن کهار کنهیم .اگهر چهرای
زندگی خود را بشناسیم ،تشخیص اینكه چه بكنیم و چه وقت آن را انجام دهیم ،آسان تر می شود.
 ياد می گیرند که نه بگويند :میل طبیعی برخی افراد به این است که به هر چیزی بله بگویند  .اما بهدونتمرکز ،توفیق چندانی حاصل نمی شود .اگر به هر کاری که خوشتان آمد دست بزنید ،در کاری که برای آن
ساخته شده اید نخواهید درخشید.
 -دور را می بینند :نگاه های کوتاه مدت غالباً به ضرر آدم تمام می شود .اگهر در فرآینهد کوشه

بهرای

کامیابی به جای دستیابی به نتایج فوری ،دور را بنگرید ،عزمتان جزم تر می شود.
عزم معطوف به هدف و مقصود خويش را به اين طريق تقويت نمايید:
 نقطه هاي ضعف خود را بشناسید. در کاري که تبحر داريد بمانید و بر تخصص خود بیفزايید. تقويم فعالیت هاي سالانه خود را بر پايه هدف و مقصودي قرار دهید.-77احساس رسالت می کنند
راز کامیابی ،پايداري در راه هدف است
چهار ويژگی همه رسالت پیشگان:
 مقصد تیم را می دانند  :شور و شوق ناشی از شناخت رسالت و یافتن مسیر حرکت ،برای کامیابی تهیمهمان قدر لازم است که برای کامیابی هر نفر.
 اجازه می دهند که رهبر تیم ،رهبري کند  :هر وقت که یكی از اعضای تیم پیایجاد کند ،امكان این که تیم به هدف های خود نرسد افزای

پهای رهبهر آن مهانع

می یابد برای اینكه تیمی برنده شود ،دست و

بال رهبر آن باید باز باشد که وظیفه خود را انجام دهد.
 اول توفیق تیم را می خواهند بعد توفیق خود را :عضو خوب تیم ،با گذشتن از منافع و علایق شخصیخود ،توفیق تیم را بر توفیق شخصی خود مقدم می دارد.
 به هرکاري که لازم باشد دست می زنند تا رسالت خود را انجام دهند :با سازگاری ،ابتكار و یا عملیکه جزو وظایف عادی نیست به توفیق تیم یاری رسانید.

براي تقويت احساس رسالت :
 دقت کنید تا ببینید که تیم شما ماموريت خود را دنبال می کند يا نه. حال که عضو تیم هستید هرچه داريد در طبق اخلاص بگذاريد. -72آماده اند
آمادگی ،تفاوت بین برد و باخت است.
دستاوردهای چشمگیر ،حاصل آمادگی عادی و معمولی است.
اگر می خواهید خود را آماده کنید که سر بزنگاه تیم خود را یاری دهید ،موارد زیررا در نظر بگیرید:
 ارزيابی  :باید بدانید که شما و تیم شما راهی کدام مقصد هستید و بررسهی کنیهد تها شهرایط بهین راه رابشناسید و تعیین کنید که برای رسیدن به آن مقصد چه بهایی باید بپردازید.
 مسیريابی  :با این که مقصد را می دانید هیچ گاه به مقصد نمی رسید مگر اینكه مسیر را درست انتخابکنید .تنها سخت کار کردن کافی نیست ،باید کار را درست انجام دهیم.
 نگرش  :برای توفیق در هر کار و کوششی باید مراقب جنبه های ذهنی بازی خود باشید  .باید خود را ازلحاظ جسمی آماده کنید .اما به خود ،به تیم خود و به شرایط و موقعیتی که در آن هستید نیز ،نگرشی مثبت
داشته باشید.
 اقدام و عمل  :سرانجام باید اقدام کنید .آمادگی یعنی مترصد برداشتنِ گام نخست بودن.براي افزايش آمادگی خويش:
 فرآيند آينده را ببینید  :آماده شدن ایجاب می کند که به مسیر حرکت آینده بیندیشیم به طوری که اکنوندریابید که بعدها چه نیازی دارید.
 بیشتر پژوهش کنید  :با روش ها و ابزارهای تحقیق حرفه خود ،آشنا و در کاربرد آ نها خبره شوید. از خطاهاي خود درس بگیريد  :تجربه هر کسی می تواند بهترین ابزار آمادگی او باشد .اشتباهات خودرا مرورکنید و راهی را که در هنگام مواجهه مجدد با وضعیت مشابه خواهید پیمود در نظر آورید.آمهادگی،
برد ما را تضمین نمی کند ،اما زمینه آن را فراهم می سازد.
 -73با ياران تیم می جوشند

آن کسی که عقاید خوی
حرکت باز می دارد

را بیشتر از یاران تیم دوست دارد ،عقید ه های خود را پی

می برد اما تیم را از

تیم ها ،افرادی را می خواهند که اهل ارتباط و حشر و نشر باشند  .رشته ههای ارتبهاط هرچهه محكهم تهر
باشند ،پیوستگی و همبستگی تیم بیشتر می شود.
براي تحكیم روابط و مناسبات تیمی خود به پنج چیز توجه کنید:
 -احترام  :به مردم باید احترام گذاشت پهی

از آنكهه کهاری درخهور احتهرام کهرده باشهند .در برقهراری

مناسبات ،همه چیز با احترام گذاشتن آغاز می شود.
 تجربه هاي مشترك  :احترام می تواند پایه های مناسباتی خوب را بگذارد ،اما بهه تنههایی کهافی نیسهت.اعضای تیم باید در طول زمان ،تجربه های مشترك پیدا کنند  .بردن بازی ،تجربه مشترك می خواهد.
 اعتماد :اعتماد ،پایه روابط و مناسبات است .بدون آن هیچ رابطه ای پایدار نمی ماند. بده و بستان  :روابط یک جانبه نمی پاید .برای این که تیمی برپایه ارتباطی نیرومند تشكیل شود و رشهدکند ،بده و بستان لازم است ،تا هر کسی هم مایه بگذارد و هم مایه بگیرد.
 خط متقابل  :وقتی روابط رشد می کند و پایه های آن استوار می گردد ،کسانی که در بستر آن قرار دارنداز وجود و حضور یكدیگر لذت می برند ،با هم بودن ،می تواند کارهای دشوار و ناخوشایند را به

تجربه

های مثبت تبدیل نماید.
براي ايجاد ارتباط بهتر با اعضاي تیم:
 توجه خويش را به جاي خود به ديگران معطوف سازيد. فكر کنید که چگونه می توانید بر قدر و ارزش ياران تیم خود بیفزايید  :به دیگران نفع برسانید بدوناینكه خود نفعی ببرید
 پرسش هاي درست بپرسید  :اگر از خواست ها ،امیدها و هد فهای تیم خود خبر ندارید ،بایهد از آ نههابپرسید چه چیزی خوشحالشان می کند و از چه چیزی بیزارند.
 تجربه مشترك پیدا کنید  :با اعضای تیم زمینه های مشترك پیدا نخواهید کرد مگر از راه تجربه مشتركدر خارج از محیط کار هم با اعضای تیم ارتباط برقرار کنید.
 در ديگران نسبت به خودشان احساس خوبی برانگیزيد  :وقتی که با آ نها هستید همه توجه خود را بهآنها برگردانید ،نقطه های قدرتشان را بستایید و آنها را در حضور همكاران و اعضای خهانواده شهان بهزرگ
کنید .به آ نها تلقین کنید که مهم و استثنایی هستند.

-74در پی ارتقاي خويشند
ارتقای شما ،ارتقای تیم شماست  .همه در طلب کمال هستند .کمال ناممكن است ولی جهد در راه کمهال
ممكن است  .در شرایط موجود خود هرچه از دستتان بر می آید انجام دهید .همین از شما قبول است .
کسانی که دنبال سرهم بندی هستند اگر فشاری بالای سر خود احساس نكنند از انجام کار دست می کشند
اما کسانی که در پی ارتقای کیفیت خویشند در هر شرایطی کار خود را انجام می دهند.
کسانی که پیوسته به فكر ارتقاي سطح دانش و بینش خود هستند از سه چیز غافل نمی مانند:
-آمادگی :عضو تیمی که به فكر ارتقای سطح دان

خود باشد این کار را همین امروز انجام می دهد و آن

را به آینده ای دور موکول نمی نماید .وقتی که افراد قصد دارند که هر روز چیهزی بیاموزنهد ،آمهادگی پیهدا
می کنند که هر موجی را از سر بگذرانند.
 تفكر و تاٌمل  :اگر می خواهید که روز به روز بهتر شوید ،فرصتی دست و پا کنید که از محیط پرمشغلهخود دور شوید و در آرام

فرو روید و به مرور شكست ها و کامیابی های خود بپردازیهد و ازآنهها درس

بگیرید.
 به کار بستن  :آنچه را که یاد گرفته اید بكار ببندید  .از آموختن نیاسایید تا ههر روز شهما بهتهر از روزپی

باشید .برتری بر دیگران هنر نیست ،ترقی این است که هر آن برتر از گذشته خودتان باشید.

براي ارتقاي خويش:
 آموزش پذير شويد :غرور را از خود دور کرده و روحیه دانشجویی و طلبگی پیدا کنید. -برنامه پیشرفت خود را بريزيد  :زمینه ای را برگزینید که می خواهید در آن بر دانه

خهود بیفزاییهد و

روزی را فارغ از آموختن سپری نكنید.
به ارتقای دان

خود بیشتر از ارتقای مقام خود بها دهید.

 -75از خود گذشته اند

جایی که تیم باشد ،من در کار نیست
هیچ تیمی توفیق نمی یابد ،مگر اینكه هر کسی دیگری را برخود مقدم بداند.
بذر از خودگذشتگی را با برداشتن گا مهاي زير در بستر ذهن خود بپاشیم:
بخشنده و گشاد ه دست باشید  :گشاده دستی نه فقط تیم را متحد می سازد  ،بلكه موجب پیشرفت آن
می شود.

 سیاست بازي را کنار بگذاريد  :یكی از بدترین شكلهای خودخواهی را در کسهانی مهی بینهیم کهه دردرون تیم سیاست بازی می کنند .یعنی در صدد کسب منافع شخصی خوی

هستند  .آنكه اهل کار تیمهی

است،با اجتناب از خودخواهی منافع تیم را بر منافع خود ترجیح می دهد.
 وفادار باشید  :وفاداری اتحاد می آورد و اتحاد به کامیابی می انجامد. به وابستگی متقابل بیش از استقلال ارج نهید  :اگر استقلال به افراط کشیده شود به مرز خودخواهی میرسد ،به خصوص اگر به دیگران آسیب برساند یا مانعی در کارشان ایجاد کند.
برای بالا رفتن از نردبان از خودگذشتگی:
 به جاي خود ديگران را معرفی کنید  :اگر عادت دارید که از دستاوردهای خود صحبت کنید و خود رابه دیگران معرفی کنید ،زبان از تعریف خود در کشید و دو هفته ای از دیگران تعریف کنید.
 خود را در نقش زيردستان بگذاريد. پنهانی و بی سر و صدا کمك کنید. -76مشكل گشايند

برای مشكلات راه حل بیابید .دنبال درد نگردید ،درمان را بیابید .
آن کس که به جای مشكل به راه حل می اندیشد ،می تواند تحول بی آفریند .تیمی کهه بها چنهین افهرادی
ساخته شده باشد ،هر باری را به منزل خواهد رساند.
به حقايقی توجه کنید که همه راه حل جويان و مشكل گشايان تشخیص داده اند:
مشكلات ،تصويرهاي ذهنی ما هستند  :موانع ،دشواری ها ،شكست ها ،جزئی از جریان زندگی هستند که
اجتناب ناپذیرند .بهترین کاری که می توان کرد این اسهت کهه بها آنهها بها طهرز فكهری راه حهل جویانهه
روبروشویم .این فقط به نگرش ما بستگی دارد.
مشكلات ،آنچنان را آنچنان تر می کنند  :مشكلات یا به ما آسیب می رسانند و یا به عكس موتور درونی
ما را روشن می سازند .انتخاب با خود ماست.
براي اينكه در محیط تیم بیش از بیش مشكل گشا و راه حل جو شويد:
 وا ندهید :در برخورد با مشكلات ،پا پس نكشید و به دنبال را حل بگردید. -فكر خود را از نو متمرکز سازيد :هیچ مشكلی نمی تواند در برابر حمله تفكر پایدار ایستادگی کند.

 درباره استراتژي خود از نو بینديشید  :افكار باطل را از سر بیرون کنید  .مسئله را از نو تعریف کنیهد .هرچه از دستتان برمی آید انجام تا به ایده ها و راه حل های نو برسید.
 فرآيند را تكرار کنید  :اگر در گام اول نتوانستید مشكل را حل کنید  .گامی دیگر بردارید .اگر مشكل راحل کردید ،همین راه را برای حل مشكل دیگر طی کنید  .به یاد داشته باشید که هدف شما ایهن اسهت کهه
نگرشی مشكل گشایانه پیدا کنید.
 -71پیگیر و نستوه اند.

دور را دیدن یک چیز است و رفتن به آ نجا چیزی دیگر
پایداری و سماجت رمز کامیابی است  .حتی کسانی که استعداد خاصی ندارند و از سایر ویژ ه گی های کار
تیمی محرومند ،در صورت داشتن پشتكار ،می توانند کمک مفیدی برای تیم باشند.
اصرار در انجام کار يعنی اينكه:
 هرچه داريد در طبق اخلاص بگذاريد ،و نه بیشتر از آن را  :سماجت بدین معنا نیست که بی
از آ ن چه در چنته دارید رو کنید  .سماجت در کار یعنی اینكه  100درصد توان خود را بهه کهار
گیرید – نه بیشتر و نه کم تر.
 باعزم و اراده کار کنید ،نه اينكه خود را به دست سرنوشت بسپاريد  :در شرایط دشوار از کار
دست نكشید به سرنوشت ،بخت و قضا و قدر متكی نباشید.
 وقتی از کار دست بكشید که کار انجام شده باشد ،نه آنگاه که خسته شده ايد :اگر توفیق تیم
خود را می خواهید باید پا را از مرزی که برای توانایی قایل هستید فرا تر بگذارید .سماجت دست
از سرآدم سمج برنمی دارد مگر اینكه کار انجام شده باشد.
براي تقويت استقامت و سماجت خود:
 -بیشتر و هوشمندانه تر کار کنید :به ساعت کاری پایبند نباشید و بی

از آن کار کنید.

 هدفی و آرمانی داشته باشید  :برای کامیابی داشتن صداقت الزامی است اما اگر هدف و مقصهدی ههمدرکار باشد راه کامیابی آسان تر باز می شود.
 کار خود را بازي بدانید  :طبیعت رقابت جویانه ما سرسختی و سماجت ما را برمی انگیزد .خود را بهادیگران در رقابتی دوستانه با افرادی از سازمان که هدفی مشابه دارند درگیر کنید تا هر دو طرف انگیزه پیدا
کنند.

جمع بندي
بدین ترتیب ،هفده مشخصه اصلی افراد یک تیم خوب را می توان به شرح ذیل نام برد:
 -1سازگار و انعطاف پذیرند
 -2هم دست و هم داستانند
 -3تعهد پذیرند
 -4ارتباط برقرار می کنند
 -5لایق و با کفایت هستند
 -6قابل اعتماد هستند
 -7انضباط دارند
 -8یاران ،تیم را بالا می کشند
 -9مشتاقند
-11قصد و هدفی دارند
 -11احساس رسالت می کنند
-12آماده اند
 -13با یاران تیم می جوشند
 -14در پی ارتقای خویشند
 -15از خود گذشته اند
 -16مشكل گشایند
 -17پیگیر و نستوه اند

