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  درآمد
تـوان بـه    امـا چگونـه مـي   .  بزرگ بدون در اختيار داشتن بازيگران بزرگ امكان پـذير نيـست       تيمساختن يك   

درهرحال آنچـه  . نمودخوب يا بايد آنها را استخدام كرد و يا تربيتشان افراد بازيگران خوب دست يافت؟ براي جذب  
ها را در خود داشته  هاي يك بازيگر خوب را بشناسيم و آن گي ويژهما ابتدا خود است، اين است كه       قبل از آن الزامي   

  .باشيم
  ايـن امـر  داشته باشـيم،  اما اگر در موقعيت رهبري تيم قرار .مبري با ارتقاي خويش ارزش تيم خود را باال مي ما  

كنـد كـه     شما آنگاه اثر مـي هاي  چرا كه توصيه. حياتي است امري )هاي يك بازيگر خوب براي تيم       داشتن ويژگي (
  .  نمونه و الگو باشيد،خود

 ارائـه كـرده   خواهند در يك تيم موفق بدرخـشند   خصيصه را براي كساني كه مي      17 اين كتاب 
 . كند  خصيصه را در خود داشته باشد، مطمئناً نقش تيمي خود را خوب بازي مي17چنانچه كسي اين . است

  

 سازگار و انعطاف پذيرند. 1
كـار تيمـي   . شويم ها روبرو مي دادن خود باشرايط و افرادي است كه درآن موقعيت با آن  از سازگار بودن، وفق منظور

اگر بخواهيد با ديگران كاركنيد و در تيم عـضو مـؤثري باشـيد، بايـد از     . با خشكي و انعطاف ناپذيري سازگار نيست   
  . تيم ابايي نداشته باشيدباانطباق 
  

 :پذير ار و انعطافتيم سازگيك بازيگران  
كس نپيمـوده باشـد    نهادن در راهي كه هيچ پذير و سازگار براي گام  انعطافافراد: آموختن را دوست دارند 

  . پذيرند  بسيار آموزشافراداين نوع . اولويت قائلند
از . داننـد  ورود افراد بااستعداد ديگر به تيم را تغيير در سمت و مقـام خـود نمـي       :  كنند  احساس امنيت مي  

هـاي موجـود ارزيـابي     هـاي خـود را برپايـه واقعيـت     تغيير باكي ندارند و موقعيت جديد يا تغيير مـسئوليت     
  .كنند مي

داريـم حتـي اگـر از     گامي نو برمي. آزماييم خوب، فكر نو را مي". گويند  خالق باخود ميافراد: خالق هستند 
خالقيـت سـازگاري را   . يابنـد  شـوار راهـي مـي    خالقيت دارند و در مواقع د    ، سازگار افراد. پس آن برنياييم  

  .كند تقويت مي
 كسي كه هميشه به فكر خويش است بعيد است كه تحولي به نفع تـيم  : خدمت به مردم را دوست دارند  

اگـر هـدف مـا خـدمت بـه تـيم باشـد،        . كردن خـويش اسـت   كاري نكردن براي ديگران تباه    . ايجاد كند 
 .نيستسازگارساختن خويش با اين هدف دشوار 

  

  :پذير شدن براي سازگار و انعطاف 
  . همواره در پي چيزي باشيد كه بياموزيد:  خود را به آموختن عادت دهيد

 سپس ببينيد كه آيا نقشي ديگر هست كه آن را به همين خوبي يا بهتـر  :  نقش خود را از نو ارزيابي كنيد 
 .از اين ايفا كنيد
هر . چگونه بايد انجام شودكار شود، اين است كه  انجام نميكار ا مسئله اين نيست كه چر  :  فراتر را ببينيد  
 .هاي تازه و نامتعارف بگرديد حل اي روبه رو شديد به دنبال راه وقت با مسئله
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 هم دست و هم داستانند. 2
  .»اول بايد با ديگران كار كرد، بعد با يكديگر برنده شد«
  .كند  همدستي قدرت يك دست را چندين برابر ميعبارتي،  به.»دستي يك ضرب در چند ضرب است هم«

همكاري . سازد همكاري توام با همدلي اعضاي آن است ترين صفتي كه تيم را در كارهاي دشوار موفق مي  ضروري
  .توام با همدلي يعني اينكه با جان و دل بايكديگر كار كنيم

 
 :چهار تحول بايد رخ دهد تا همكاري اعضاي تيم همدالنه شود 

  .به اعضاي تيم به چشم همكاراني همدل بنگريد نه به چشم رقيب:  دربرداشت و بينشتحول
  .به اعضاي تيم بدگمان نباشيد، پشتيبانشان باشيد: نگرش

  .به جاي خود تيم را در كانون توجه قرار دهيد: كانون توجه
  .ي بزرگي انجام دادتوان كارها باهمكاري و همدلي، مي. شويد با اتفاق پيروز مي: نتيجه بينديشيد به
 
 ؟!توان كسي شد كه همكاري او در تيم با دل و جان باشد چگونه مي 

 . اطالعات خود را با رقيبتان در درون تيم مبادله كنيد:به اين فكر باشيد كه همه برنده شوند
 را هاي او هاي شما را نداشته باشد و شما هم ضعف  كسي را در تيم بيابيد كه ضعف  :مكمل ديگران باشيد  

 .نداشته باشيد
 . در صورت لزوم ميدان را براي ديگران باز كنيد:مصلحت تيم را از مصلحت خود فراتر ببينيد

 
  تعهد پذيرند. 3
 اي بينـي نـشده   عواملي پيش. آيد  مي شماسازيد، خداوند هم به ياري اي كه خود را به انجام كاري متعهد مي     لحظه«
  .»ايد م نديدهآيند كه خواب آن را ه ميشما كمك  به
  .»انجام دهندتوانند كارهاي غيرمعمولي   معمولي ميافراد«

احساسات پيوسته در نوسان است امـا تعهـد بـه سـنگ     .  امري احساسي نيست بلكه ريشه آن در منش ماست    ،تعهد
  . ماند خارا مي

  
 :  هر عضو موثر تيم بايد بداند كه 

داند كه به چيزي متعهد است يا نـه،   كسي نمي: هدد تعهد معموال در گير و دار سختي خود را نشان مي   
كـه از آن دسـت    هر قدر روي چيزي بيشتر كار كنيد احتمال اين . مگر اينكه در شرايط دشوار قرار گيرد      

  .بكشيد كمتر است
تعهد و استعداد ربطي به يكديگر ندارند مگر اينكـه خـود مـا    : تعهد به استعداد و توانايي بستگي ندارد   

اگر خود را به كاربرد آنچه داريم متعهد سازيم، خواهيم ديد كـه اسـتعداد   . يوندي برقرار كنيم  ها پ   بين آن 
 .توانيم به تيم خود نيز بهره بيشتري برسانيم هم داريم و مي

كنند شـرايط اسـت كـه      بسياري از مردم تصور مي: شود، نه بر اثر شرايط تعهد براثر انتخاب ايجاد مي 
وقتي كه تعهـد را  . نمايند ها هستند كه شرايط را ايجاد مي اما غالباً تصميم. زند هاي ما را رقم مي     تصميم
 .يابد  كاميابي ما افزايش ميشانس. گزينيم برمي
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هـاي محكـم    حفظ تعهدي كه برپايـه اعتقـاد و ارزش  : ماند ها باشد پايدار مي ارزشپايه تعهدي كه بر 
  .را لزومي ندارد كه پيوسته اهميت آن را بسنجيدزي. تر است زندگي استوار باشد، در بلند مدت آسان

 
 :تدبيرهايي براي افزايش تعهد 

هـاي   اي خـود را بـا ارزش    تعهدات شخصي و حرفـه : يكديگر گره بزنيد هاي خود را به     تعهدها و ارزش  
ن هايتـا  در صورت مغايرت آنها را از نو ارزيابي كنيـد و همـواره بـه ارزش   . تان مقايسه كنيد   اساسي زندگي 
 .متعهد بمانيد

ممكن است دريابيـد  . اعضاي تيم ممكن است دلسردتان كنند. ممكن است ناكام شويد:  دل به دريا بزنيد  
  .دل به دريا بزنيد ، اما به هرحال در قبول تعهد. آورد بار نمي ها نتايج مورد نظر را به كه تحقق هدف

ي نامتعهد نـاممكن اسـت و انتظـار    افراد به ايجاد تعهد نسبت: تعهدات اعضاي تيم خود را ارزيابي كنيد   
 .ها نيز انتظاري عبث است تعهد از آن

  
 كنند ارتباط برقرار مي. 4

  تيم يعني يك جان در چندين بدن 
  .»مثل خردمندان فكر كنيد اما با مردم به زمان خودشان حرف بزنيد«
  

  :كنند هايي كه بايكديگر ارتباط برقرار مي اعضاي تيم 
هاي تيم را بهتـر   اعضاي تيم هر وقت بيشتر يكديگر را بشناسند و هدف  : كنند  گران جدا نمي  خود را از دي   

  .كنند بدانند، تفاهم بيشتري پيدا مي
  .شوند  بسياري از مشكالت ارتباطي، با مجاورت و نزديكي حل مي:گذارند راه ارتباط را بريكديگر باز مي

ي اگر با يكي از ياران تيم خود مشكلي يـا برخـوردي   يعن: كنند  ساعت را رعايت مي   بيست و چهار   قاعده
  .كنند  ساعت آنرا حل ميبيست و چهارپيدا كردند در عرض 

اي اسـت    دوستي ميـوه : كنند در جاهايي كه احتمال تاريكي روابط هست، مناسبات تيره نشود      سعي مي 
  . كشد تا برسد كه طول مي

.  گـردد تـر  تـر و سـاده   ر شود، بايد كاري كرد كه روشنهرچه ارتباط دشوارت: نويسند ارتباطات مهم را مي  
  . شود  ميپذير امكانغالباٌ اين كار با نوشتن جزييات 

وري تيم را  با جدا كردن خود از ديگران، ممكن است به دستاوردهاي فردي بيشتري دست يابيم ولي بهره 
رف مـسوول تـيم، آسـيب    امكان دسترسي سريع و برقراري ارتباط با همـه اعـضا از طـ       . دهيم  كاهش مي 

  .دهد پذيري تيم را كاهش مي
  
  :براي بهبود ارتباط خويش 

 . كند هاي اعتماد را محكم مي ارتباط باز پايه: رك و راست باشيد
اي ديديـد، در اولـين    اگر در كار ياران تيم مسئله. هيچ تاخيري در بيان ضروريات جايز نيست     : زود بجنبيد 

  .طور رفتار كنند  ديگران هم بخواهيد كه با شما همينفرصت مناسب، به آن بپردازيد از
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شـود ديگـران را هـم در جريـان امـور       اگر مـي . اطالعات را احتكار نكنيد : خبر نگذاريد   ياران تيمي را بي   
  . دهند مردم به كاري كه در آن به بازي گرفته شوند دل مي. بگذاريد

 
  اليق و با كفايت هستند. 5

  .منظور از كفايت الزم براي كار تيمي، كمال شايستگي است. خواهد يتيم با كفايت عضو اليق م
  

  : اليق چنين استافرادهاي مشترك  گي ويژه 
 .شود  تعالي جويي موجب رسيدن به حداكثر كيفيت مي:تعالي طلب هستند

 نمايند و هر چـه در چنتـه دارنـد      كوشش و نيروي خود را بر كار خويش متمركز مي:سازند  با متوسط نمي  
 .ريزند بيرون مي

خـود انجـام     اگر كارهاي كوچك به خوبي انجـام شـوند، كارهـاي بـزرگ خودبـه       :پردازند  به جزييات مي  
 .شوند مي

  .كنند  بهترين محصول را توليد ميهميشه با كفايت افراد :كنند كيفيت كار را حفظ مي
 
  براي افزايش كفايت و كارداني بايد 

 .شويد بال هر كاري برويد موفق نمي اگر بخواهيد دن:دنبال تخصص برويد
 . آخر هر كار را خود انجام دهيدده درصد. اي از كار را ناتمام نگذاريد  هيچ گوشه:راه را تا آخر برويد

توان فاصله فكـر و عمـل را     با اعضاي تيم همفكري كنيد كه چگونه مي   :به اجراي كار بيشتر توجه كنيد     
 .كوتاه كرد

  

  قابل اعتماد هستند. 6
  .ابليت اعتماد براي توفيق هر تيمي ضروري استق

  
  :هاي اعتماد عبارتند از پايه 

هاي خود را در چارچوبي درست قرار دهيـد و اعـضاي تـيم را      همواره سعي كنيد انگيزه   : هاي اصلي   انگيزه
اگر كسي باشد كه مصلحت خويش را بـر مـصلحت تـيم تـرجيح     . نيز تشويق كنيد كه همين كار را بكنند     

  .بل اعتماد نخواهد بوددهد قا
انگيـزه بـه مـا    . هاسـت  پـذيري آن   مسئوليت، موفق افراددر تحليل نهايي، صفت مشترك همه       : مسئوليت

دهـد كـه    فهماند كه چرا اشخاص قابل اعتماد هستند، امـا احـساس مـسئوليت اشـخاص، نـشان مـي              مي
ري كه از عهده آنها برآيـد اشـتياق   اعضاي قابل اعتماد تيم به انجام هر كا    . خواهند قابل اعتماد باشند     مي

  .دارند
درد  هپذيري بايد با فكر همراه باشد تا ب مسئوليت. قابليت اعتماد فراتر از مسووليت پذيري است: فكر كردن
  .تيم بخورد
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كافي نيـست كـه    .توان اعتماد كرد  نميگاه هيچنتوان بر ياران تيمي اعتماد كرد،  هميشه  اگر  : پايداري
  .اند به سرانجام برسانيم ا بكنيم، گاه بايد كاري را كه از ما خواستهتمام سعي خود ر

  
  :براي اينكه بيش از پيش قابل اعتماد باشيد 

هاي خود را روي كاغذ بياوريد و منافع و اهـداف شخـصي خـود را بـا      هدف: هاي خود را بشناسيد    انگيزه
  . منافع تيم هماهنگ كنيد

هايتـان   ها و حرف تان به قول نظر ديگران را در خصوص پايبندي   نظر ديگران حرفتان حرف است؟      آيا به 
  . جويا شويد و فاصله حرف و عمل را كم كنيد

  
  انضباط دارند. 7

 انجـام كارهـايي كـه     عبـارت اسـت از  انضباط، .شود در كوره انضباط است كه استعداد به توانايي تبديل مي       
 حفـظ انـضباط در   .خواهيم انجام دهيم كاري كه ميخواهيم انجام دهيم، براي موفق شدن به انجام          نمي

  . دهد دهد و كارهاي بزرگ را در دسترس قرار مي كارهاي كوچك نتيجه مي
  

  :اشخاص بايد در سه زمينه انضباط ايجاد كنند تا به درد تيم بخورند 
 و همواره ،يدهاي ذهني روي آور اگر ذهن خود را فعال نگاه داريد، پيوسته به چالش    : با انضباط انديشيدن  

كسي كه انضباط انديشيدن دارد هـر كـاري را   . شويد به چيزهاي خير بينديشيد، در فكر كردن منضبط مي     
  .دهد بهتر انجام مي

 باز دارد يا به كاري انجام دهيدنگذاريد احساسات، شمار را از كاري كه بايد : انضباط احساسات و عواطف
  . وا داردانجام دهيدكه نبايد 

انجام درسـت كارهـا از   . عملي است تفاوت برنده و بازنده در عمل و بي   : زم براي اقدام و عمل    انضباط ال 
كـار   و هـايي سـر   اند و كساني كه با چنين انسان آيد كه انضباط را بر اعمال خود حاكم كرده        كساني برمي 

  . برند  مي زياديداشته باشند، بهره
  
  :تر در تيم باشيد خواهيد عضوي منضبط اگر مي 

 انضباط يعني انجام كارهاي درسـت، در زمـان مناسـب و بـه دليـل      :را تقويت كنيد كردن  كار    ادت به ع
 . هر روز كاري الزم، ولو ناخوشايند انجام دهيد. موجه

كاري بزنيد يا طرحي را اجرا كنيد كـه    براي تقويت فكر و اراده خويش، دست به:به چالشي دست بزنيد  
كار اندازيد و در كـار خـويش انـضباط      كند كه فكر خود را به  امر وادارتان مياين. كار اندازد  همغزتان را ب  
  .داشته باشيد

دهيـد، نخـستين    هاي افراطي نشان مي شويد و واكنش  اگر گاهي احساساتي مي:زبان خود را نگه داريد    
  . به امور با آرامش و تعقل بنگريد. گام اصالحي اين است كه آنچه را نبايد گفت نگوييد
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 كشند ياران، تيم را باال مي. 8
  .» كاري بزرگ است،برقدر و ارزش ياران افزودن«

ها يا اعضاي تيم، كسي را كه بتواند سطحشان را باال ببرد يا بر توان و ظرفيت توفيق يافتنشان بيفزايد، دوست   اندام
  . ستايند دارند و مي

  
  : مشترك دارنددهند چند ويژگي كساني كه ياران تيمي خود را پروبال مي 

طور معمول بازتاب انتظارات كساني است كـه مـورد    ، بهافرادعملكرد : شناسند ياران تيمي خود را قدر مي 
د و جـد و  نكن  بدون توجه به مقام و رتبه، در شرايط تشويق مؤثرتر كار مي    ها  انسانهمه  . هاست  احترام آن 

  .دنده جهد بيشتري نشان مي
دهند، نـه فقـط يـاران تيمـي      بازيگراني كه به ديگران پروبال مي: نهند ميهاي ياران تيمي را ارج   ارزش

چنان اطالعاتي همراه با عالقه بـه  . شناسند  را نيز ميها آنها و پسندهاي  نهند، بلكه ارزش خود را ارج مي   
  .سازد ايجاد ارتباط با چنين ياراني، پيوندها را مستحكم مي

مايه اصلي پروبال دادن به ديگران افزايش قـدر و منزلـت آنـان    : رندب قدر و منزلت ياران تيمي را باال مي 
  .است

براي افزودن بر توانايي يـاري از يـاران   : گشايد دهد، اول خود پروبال مي كسي كه به ديگران پروبال مي 
  .تيم، نخست بايدسطح كارخود را باال برد

  
  :كشانيد، بايدبهاي باالتر  خواهيد به ياران تيمي پروبال دهيد و آنان را به قله اگر مي 

 اگر بـه ديگـران اعتقـاد پيـدا كنيـد و كـاري كنيـد كـه         : ديگران را باور كنيد پيش از آنكه باورتان كنند  
 .پندارند بهتر شوند توانيد كمكشان كنيد كه از آنچه خود مي احساس حيثيت و احترام كنند، مي

آيـد    پرثمرترين خدمتي كه از دست ما بر مـي : به ديگران خدمت كنيد پيش از آنكه به شما  خدمت كنند    
 . اين است كه به ديگران كمك كنيم تا از تمام توان و ظرفيت خود استفاده كنند

شـوند كـه    مـردم بـه كـسي نزديـك مـي      :قدر ديگران را باال ببريد پيش از آنكه قدرتان را باال ببرنـد       
 افـراد بر نقاط قوت ديگران تأكيد كنيد اما . جويند بزرگشان كند و از كسي كه از قدرشان بكاهد دوري مي      

  . را تا جايي برانگيزانيد كه استعداد آن را داشته باشند
  

  مشتاقند. 9
 هيچ كـار . آيد  نيز از او برنميي بدرد بخور كار،شود  ارضا نمي عالوه بر اين كهكسي كه در كار خود هيجاني ندارد،      

تيمي كه محفل مشتاقان باشـد، نيرويـي   . گيرد هيچ چيز جاي اشتياق را نمي.  بدون اشتياق انجام نشده است     يبزرگ
  . چنين نيرويي منشأ قدرت است يابد و اين شگرف مي

  
  :افروزند چنين هستند كساني كه در محيط كار تيمي و گروهي شعله شوق مي 

دانند كـه نگـرش انـسان دسـت خـود اوسـت و         موفق ميافراد: افروزند عله اشتياق خويش را خود مي     ش
گذارنـد تـا نيرويـي از خـارج اشتياقـشان را       ي كه دست روي دسـت مـي  افراد. اشتياق بخشي از آن است    
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ز خروشـند يـا ا   گـذرد مـي   كـه چـه در اطرافـشان مـي     بـسته بـه ايـن    .  ديگراننـد  خوارخوان  ريزه ،برانگيزد
  .   مثبت به خواست و اراده خويش مثبت هستندافراد. افتند وخروش مي جوش

تـوان منتظـر مانـد تـا      نمـي . شويد اگر بازي را آغاز نكنيد برنده نمي : انگيزند  احساس را در خويش برمي    
اگـر  . داريماگر بخواهيم از مشتاقان باشيم،  بايد در اين راه گام بر. انگيزه از در درآيد و ما را به پيش براند       

كار شويم، بعيد نيست كه هيچگاه شعله اشتياق  منتظر بمايم كه اول حال و هواي كار پيدا شود تا دست به      
 . ما روشن نشود

شود كه عمل نمـاييم   هاي مثبت باعث مي  اعتقاد به كار خويش و تمركز بر عقيده:كار خود اعتقاد دارند  به
از آن . افـروزد  اين امر شعله اشتياق را در درون ما مي. بگوييملحني مثبت سخن   كنيم با   و درباره آنچه مي   

 .پس كار ما اين خواهد بود كه شعله را روشن نگه داريم
در . اشـتياق مـسري اسـت   . راه افزايش اشتياق، آميزش با مشتاقان است: كنند با مشتاقان حشر و نشر مي 

  .تفاوت بود توان خنثي و بي انديشان نمي حضور مثبت
  
  :خواهيد شعله اشتياق خويش را دامن بزنيد اگر مي 

  . خود را به انجام كاري مكلف سازيد تا كوره اشتياقتان روشن شود: احساس تكليف را در خود بپروريد
گـاه   آن. آنچه را كه الزم است انجام دهيد و اندكي هم از آن حد فراتر رويـد   : بيش از حد انتظار كار كنيد     

  .ده نماييدتاثير آن را برفضاي تيم مشاه
خوبي انجام شـود سـنگ بنـاي     كاري كه امروز به: سعي كنيد هر كاري را در سطح عالي آن انجام دهيد       

  .انگيزد كاري كه خوب انجام شود اشتياق ما را برمي. كار خوب فرداست
  
  قصدي و هدفي دارند. 10

شـود كـه اعـضاي آن بـراي      فق مـي تيمي مو. كنند پراكنده و اتفاقي كار نمي.  مقصد و هدفي دارند  ،اشخاص موفق 
  . كساني كه روي هر حركت خود حساب كنند. رسيدن به مقصدي مصمم باشند

  
  :كسي كه بخواهد قصد و هدف را به سرانجام برساند و موفق شود بايد 

آورنـد كـه    بعضي از مردم هزاران دليـل مـي  : هدف و مقصدي برگزيند كه ارزش صرف عمر داشته باشد    
كه فقط به يـك دليـل نيـاز دارنـد كـه چـرا        توانند، در صورتي خواهند انجام دهند نمي چرا كاري را كه مي 

  . اي نيز در كار نخواهد بود اگر مقصد و مقصود نيرومندي در كار نباشد، عزم و اراده. توانند مي
بـه كـارگيري   . اشخاص مايل به انجام كاري هستند كه بلد باشند: هاي خود را بشناسد     ها و قدرت    ضعف

اگر خود را بشناسيم و بدانيم كه چه كـاري  . كند انگيزد و نيروي خفته ما را بيدار مي   ها عالقه برمي    واناييت
  . توانيم وقت و نيروي خود را به راهي بيندازيم كه به مقصدي برسد آيد، مي از ما بر مي
ايـم كـه    آمده.  انجام دهيمايم كه همه كارها را به دنيا نيامده: كند گذاري مي هاي خود را اولويت     مسئوليت

اگـر چـراي   . »هاي خود را تشخيص دهيم و پيوسـته بـر مبنـاي آن كـار كنـيم      اولويت. كاري انجام دهيم  
  .شود تر مي  آسان آن را انجام دهيم،زندگي خود را بشناسيم، تشخيص اينكه چه بكنيم و چه وقت
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امـا بـدون   .  كه به هر چيزي بلـه بگوينـد  ميل طبيعي برخي افراد به اين است: گيرند كه نه بگويند ياد مي 
اگر به هر كاري كه خوشتان آمد دست بزنيد، در كاري كـه بـراي   . شود تمركز، توفيق چنداني حاصل نمي  

 . ايد نخواهيد درخشيد آن ساخته شده
بي فرآيند كوشش براي كاميـا در اگر . شود هاي كوتاه مدت غالباً به ضرر آدم تمام مي   نگاه: بينند  دور را مي  

  . شود تر مي جاي دستيابي به نتايج فوري، دور را بنگريد، عزمتان جزم به
 
  :عزم معطوف به هدف و مقصود خويش را به اين طريق تقويت نماييد 

 .هاي ضعف خود را بشناسيد نقطه
 .در كاري كه تبحر داريد بمانيد و بر تخصص خود بيفزاييد

  .و مقصودي قرار دهيدهاي ساالنه خود را بر پايه هدف  تقويم فعاليت
 

  كنند احساس رسالت مي. 11
  .»راز كاميابي، پايداري در راه هدف است«
  

  :پيشگان چهار ويژگي همه رسالت 
 شور و شوق ناشي از شناخت رسالت و يافتن مـسير حركـت، بـراي كاميـابي تـيم         :دانند  مقصد تيم را مي   

  . قدر الزم است كه براي كاميابي هر نفر همان
پاي رهبر آن مـانع ايجـاد     هر وقت كه يكي از اعضاي تيم پيش: كه رهبر تيم، رهبري كند   هندد  اجازه مي 

براي اينكه تيمي برنده شود، دست و بال . يابد هاي خود نرسد افزايش مي  كه تيم به هدف    كند، امكان اين  
 .رهبر آن بايد باز باشد كه وظيفه خود را انجام دهد

 عضو خوب تيم، با گذشـتن از منـافع و عاليـق شخـصي     : توفيق خود راخواهند بعد اول توفيق تيم را مي  
  . دارد خود، توفيق تيم را بر توفيق شخصي خود مقدم مي

 با سازگاري، ابتكار و يا عملي كـه  :زنند تا رسالت خود را انجام دهند به هركاري كه الزم باشد دست مي 
  .جزو وظايف عادي نيست به توفيق تيم ياري رسانيد

 
  : تقويت احساس رسالتبراي 

 .كند يا نه دقت كنيد تا ببينيد كه تيم شما ماموريت خود را دنبال مي
 .حال كه عضو تيم هستيم هرچه داريد در طبق اخالص بگذاريد

  
 

  اند آماده. 12
  .»آمادگي، تفاوت بين برد و باخت است«
  .» حاصل آمادگي عادي و معمولي است،دستاوردهاي چشمگير«
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  مـوارد زيـر  يد خود را آماده كنيد كه سر بزنگاه تيم خود را ياري دهيد،    خواه  اگر مي  
  :را در نظر بگيريد

 راهي كدام مقصد هـستيد و بررسـي كنيـد تـا شـرايط بـين راه را       شما و تيم شما  بايد بدانيد كه    : ارزيابي
  .بشناسيد و تعيين كنيد كه براي رسيدن به آن مقصد چه بهايي بايد بپردازيد

رسيد مگر اينكـه مـسير را درسـت انتخـاب      گاه به مقصد نمي دانيد هيچ  با اين كه مقصد را مي     : مسيريابي
  . درست انجام دهيمرا تنها سخت كار كردن كافي نيست، بايد كار . كنيد

بايـد خـود را از   . هاي ذهني بازي خـود باشـيد   براي توفيق در هر كار و كوششي بايد مراقب جنبه : نگرش
اما به خود، به تيم خود و به شرايط و موقعيتي كـه در آن هـستيد نيـز، نگرشـي         . يدلحاظ جسمي آماده كن   

  .مثبت داشته باشيد
  .  گام نخست بودن برداشتنِآمادگي يعني مترصد.  سرانجام بايد اقدام كنيد:اقدام و عمل

  
  :براي افزايش آمادگي خويش 

ر حركت آينده بينديشيم به طوري كه اكنـون  كند كه به مسي آماده شدن ايجاب مي    :فرآيند آينده را ببينيد   
  . دريابيد كه بعدها چه نيازي داريد

  .ها خبره شويد ها و ابزارهاي تحقيق حرفه خود، آشنا و در كاربرد آن با روش: بيشتر پژوهش كنيد
ر اشتباهات خـود را مـرو  . تواند بهترين ابزار آمادگي او باشد تجربه هر كسي مي: از خطاهاي خود بياموزيد  

  . كنيد و راهي را كه در هنگام مواجهه مجدد با وضعيت مشابه خواهيد پيمود در نظر آوريد
  . سازد كند، اما زمينه آن را فراهم مي  برد ما را تضمين نمي،آمادگي

 
  جوشند با ياران تيم مي. 13 
برد اما تـيم را از حركـت    هاي خود را پيش مي آن كسي كه عقايد خويش را بيشتر از ياران تيم دوست دارد، عقيده      «

  .»دارد باز مي
تر باشند، پيوستگي و  هاي ارتباط هرچه محكم رشته. خواهد كه اهل ارتباط و حشر و نشر باشند   ي را مي  افرادها،    تيم

  .شود همبستگي تيم بيشتر مي
  

  :براي تحكيم روابط و مناسبات تيمي خود به پنج چيز توجه كنيد 
در برقـراري مناسـبات،   .  گذاشت پيش از آنكه كاري درخور احترام كرده باشندبه مردم بايد احترام : احترام

  .شود همه چيز با احترام گذاشتن آغاز مي
يـاران  . هاي مناسباتي خوب را بگذارد، اما به تنهايي كافي نيست تواند پايه   احترام مي : هاي مشترك   تجربه

 .خواهد دن بازي، تجربه مشترك ميبر. هاي مشترك پيدا كنند  تجربه،تيمي بايد در طول زمان
  .ماند اي پايدار نمي بدون آن هيچ رابطه.  پايه روابط و مناسبات است،اعتماد: اعتماد

كه تيمي برپايه ارتباطي نيرومند تشكيل شـود و رشـد     براي اين . پايد  روابط يك جانبه نمي   : بده و بستان  
 . و هم مايه بگيردكند، بده و بستان الزم است، تا هر كسي هم مايه بگذارد
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گردد، كساني كه در بستر آن قـرار دارنـد از    هاي آن استوار مي كند و پايه وقتي روابط رشد مي : خط متقابل 
هـاي   تواند كارهاي دشوار و ناخوشايند را بـه تجربـه   برند، با هم بودن، مي وجود و حضور يكديگر لذت مي 

  .مثبت برگرداند
  
  : تيمبراي ايجاد ارتباط بهتر با ياران 

 .توجه خويش را به جاي خود به ديگران معطوف سازيد
به ديگـران نفـع برسـانيد بـدون     : توانيد بر قدر و ارزش ياران تيم خود بيفزاييد   فكر كنيد كه چگونه مي    
  .اينكه خود نفعي ببريد

ا هـ  هـاي تـيم خـود خبـر نداريـد، بايـد از آن       ها، اميدها و هدف اگر از خواست  : هاي درستي بكنيد    پرسش
  . كند و از چه چيزي بيزارند بپرسيد چه چيزي خوشحالشان مي

در . اي مشترك پيدا نخواهيد كرد مگر از راه تجربـه مـشترك   با ياران تيم زمينه: تجربه مشترك پيدا كنيد 
  . خارج  از محيط كار هم با ياران تيم ارتباط برقرار كنيد

ها هستيد همه توجه خـود را بـه    تي كه با آنوق: در ديگران نسبت به خودشان احساس خوبي برانگيزيد    
شان بزرگ  ها را در حضور همكاران و اعضاي خانواده هاي قدرتشان را بستاييد و آن     ها برگردانيد، نقطه    آن

 .ها تلقين كنيد كه مهم و استثنايي هستند به آن. كنيد
  
  

  در پي ارتقاي خويشند. 14
 كمال ناممكن است ولي جـد و جهـد در راه كمـال    . كمال هستندهمه در طلب. ارتقاي شما، ارتقاي تيم شماست   «

كـساني كـه   . »همين از شما قبول است. انجام دهيدآيد  در شرايط موجود خود هرچه از دستتان بر مي       . ممكن است 
كشند امـا كـساني كـه در     بندي هستند اگر فشاري باالي سر خود احساس نكنند از انجام كار دست مي دنبال سرهم 

  . دهند انجام ميقاي كيفيت خويشند در هر شرايطي كار خود را پي ارت
  

كساني كه پيوسته به فكر ارتقاي سطح دانش و بينش خود هستند از سـه چيـز غافـل               
  :مانند نمي

را  دهد و آن انجام ميعضو تيمي كه به فكر ارتقاي سطح دانش خود باشد اين كار را همين امروز   : آمادگي
وقتي كه افراد قصد دارند كه هـر روز چيـزي بياموزنـد، آمـادگي پيـدا         .  نمايد نمي اي دور موكول     آينده به
  .كنند كه هر موجي را از سر بگذرانند مي

خواهيد كه روز به روز بهتر شويد، فرصتي دست و پا كنيد كه از محيط پرمشغله خـود   اگر مي: تفكر و تاٌمل 
 .ها درس بگيريد هاي خود بپردازيد و از آن  كاميابيها و دور شويد و در آرامش فرو رويد و به مرور شكست

بهتـر از روز پـيش   شـما  از آموختن نياساييد تا هر روز . ايد، بكار ببنديد   آنچه را كه ياد گرفته    : كار بستن   به
  . باشيدخودتانبرتري بر ديگران هنر نيست، ترقي اين است كه هر آن برتر از گذشته . باشيد

  
  :براي ارتقاي خويش 

 . غرور را از خود دور كرده و روحيه دانشجويي و طلبگي پيدا كنيد:پذير شويد زش آمو



13صفحه   خالصه كتاب هفده اصل كار تيمي
 

 

www.placabi.com
  

خواهيد در آن بر دانش خود بيفزاييد و روزي  اي را برگزينيد كه مي    زمينه:  برنامه پيشرفت خود را بريزيد    
  .را فارغ از آموختن سپري نكنيد

 . به ارتقاي دانش خود بيشتر از ارتقاي مقام خود بها دهيد
  

  اند از خود گذشته. 15
  .» من در كار نيست،جايي كه تيم باشد«

  .كه هر كسي ديگري را برخود مقدم بداند يابد، مگر اين هيچ تيمي توفيق نمي
  

  : در بستر ذهن خود بپاشيمي زيرها بذر از خودگذشتگي را با برداشتن گام 
 بلكـه موجـب پيـشرفت آن    ،سـازد  دستي نه فقط تيم را متحـد مـي   گشاده:  دست باشيد هبخشنده و گشاد  

  .شود مي
بينيم كـه در درون   هاي خودخواهي را در كساني مي يكي از بدترين شكل   : سياست بازي را كنار بگذاريد    

آنكه اهل كار تيمي اسـت،  . يعني در صدد كسب منافع شخصي خويش هستند . كنند  تيم سياست بازي مي   
  .دهد خود ترجيح ميبا اجتناب از خودخواهي منافع تيم را بر منافع 

  .انجامد آورد و اتحاد به كاميابي مي وفاداري اتحاد مي: وفادار باشيد
اگر استقالل به افراط كـشيده شـود بـه مـرز خودخـواهي      : به وابستگي متقابل بيش از استقالل ارج نهيد   

  .رسد، به خصوص اگر به ديگران آسيب برساند يا مانعي در كارشان ايجاد كند مي
  
  : رفتن از نردبان از خودگذشتگيبراي باال 

اگر عادت داريد كه از دستاوردهاي خود صحبت كنيد و خـود را بـه     : جاي خود ديگران را معرفي كنيد        به
  .اي از ديگران تعريف كنيد زبان از تعريف خود در كشيد و دو هفته. ديگران  معرفي كنيد

 . خود را در نقش زيردستان بگذاريد
 .ا كمك كنيدسر و صد  پنهاني و بي

  

  مشكل گشايند. 16
  .»براي مشكالت راه حل بيابيد«
  .»دنبال درد نگرديد، درمان را بيابيد«

تيمي كه با چنين افـرادي سـاخته شـده    . تواند تحول بيافريند انديشد، مي آن كس كه به جاي مشكل به راه حل مي   
  . باشد، هر باري را به منزل خواهد رساند

  
  :اند گشايان تشخيص داده جويان و مشكل حل ه همه راهبه حقايقي توجه كنيد ك 

ها، جزئي از جريان زندگي هـستند كـه    ها، شكست موانع، دشواري: مشكالت، تصويرهاي ذهني ما هستند    
ـ  ها با طرز فكري راه توان كرد اين است كه با آن   بهترين كاري كه مي   . ناپذيرند  اجتناب رو  هحل جويانه روب
  . ما بستگي دارداين فقط به نگرش. شويم

 



14صفحه   خالصه كتاب هفده اصل كار تيمي
 

 

www.placabi.com
  

 .همه مشكالت قابل حل هستند
رسانند و يا به عكس موتور دروني ما  مشكالت يا به ما آسيب مي: كنند  تر مي   مشكالت، آنچنان را آنچنان   

  . انتخاب با خود ماست. سازند را روشن مي
  
  :حل جو شويد گشا و راه براي اينكه در محيط تيم بيش از بيش مشكل 

  .حل بگرديد رد با مشكالت، پا پس نكشيد و به دنبال راهدر برخو: ندهيد وا
  .»تواند در برابر حمله تفكر پايدار ايستادگي كند هيچ مشكلي نمي«: فكر خود را از نو متمركز سازيد

هرچه . مسئله را از نو تعريف كنيد. افكار باطل را از سر بيرون كنيد : درباره استراتژي خود از نو بينديشيد     
  . هاي نو برسيد حل ها و راه  تا به ايدهانجامآيد  رمياز دستتان ب

اگر مشكل را حل . گامي ديگر برداريد. اگر در گام اول نتوانستيد مشكل را حل كنيد    : فرآيند را تكرار كنيد   
به ياد داشته باشيد كه هدف شـما ايـن اسـت كـه     . كرديد، همين راه را براي حل مشكل ديگر طي كنيد         

  .پيدا كنيدگشايانه  نگرشي مشكل
  

  .اند پيگير و نستوه. 17
  .»جا چيزي ديگر چيز است و رفتن به آن دور را ديدن يك«

هـاي كـار تيمـي     گـي  حتي كساني كه استعداد خاصي ندارند و از سـاير ويـژه  . پايداري و سماجت رمز كاميابي است 
  .توانند كمك مفيدي براي تيم باشند محرومند، در صورت داشتن پشتكار، مي

  
  :ار در انجام كار يعني اينكهاصر 

چـه    سماجت بدين معنا نيست كه بـيش از آن :هرچه داريد در طبق اخالص بگذاريد، و نه بيشتر از آن را     
 نه بيشتر و نـه  –كار گيريد   درصد توان خود را به100كه  سماجت در كار يعني اين. در چنته داريد رو كنيد  

 .تر كم
در شـرايط دشـوار از كـار دسـت     : دست سرنوشـت بـسپاريد   ه خود را بباعزم و اراده كار كنيد، نه اينكه   

  .به سرنوشت، بخت و قضا و قدر متكي نباشيد. نكشيد
اگر توفيـق تـيم خـود را    : ايد وقتي از كار دست بكشيد كه كار انجام شده باشد، نه آنگاه كه خسته شده      

سماجت دست از سـرآدم سـمج   . ر بگذاريدخواهيد بايد پا را از مرزي كه براي توانايي قايل هستيد فرات    مي
  .كه كار انجام شده باشد دارد مگر اين برنمي

  
  :براي تقويت استقامت و سماجت خود 

 .به ساعت كاري پايبند نباشيد و بيش از آن كار كنيد: تر كار كنيد بيشتر و هوشمندانه
اگر هدف و مقـصدي هـم در   براي كاميابي داشتن صداقت الزامي است اما  : هدفي و آرماني داشته باشيد    

  .شود كار باشد راه كاميابي آسان تر باز مي
خود را با ديگـران  . انگيزد جويانه ما سرسختي و سماجت ما را برمي  طبيعت رقابت : كار خود را بازي بدانيد    

 .يددر رقابتي دوستانه با افرادي از سازمان كه هدفي مشابه دارند درگير كنيد تا هر دو طرف انگيزه پيدا كن
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