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  !شويد تيم كتاب : معرفي

گيري در  ي اخير، تغييراتي در روش ساختاردهي كار و تصميم در دو دهه
ها بايد خود را بازآفريني كنند تا  محيط كاري اتفاق داده است. سازمان

بتوانند به نيازهاي محيط جهاني پاسخ دهند: محيطي كه به سرعت در 
هايي كه از  ر سازمانوري، كيفيت و رضايت د حال تغيير است. سطح بهره

كنند، افزايش يافته است. و  هاي مديريت مشاركتي استفاده مي روش
  اند.  هاي موفق تغيير بوده تر اين تالش بناي بيش ها سنگ تيم

هستند. اگر  هايي اثربخش براي انجام كار كار تيمي و همكاري، روش
وري باالتر،  بر تيم با موفقيت اجرا شوند، منجر به بهره هاي مبتني روش

هاي دموكراتيك  تر كاركنان شده و ارزش بيش  افزايش رضايت و سالمت
كنند. امروزه، اكثر افراد در يك يا گاهي چند تيم مختلف  را تقويت مي

  ي قابليت ها اغلب به اندازه عضو هستند. اما متاسفانه، عملكرد آن تيم
تيمي آن است  ترين موانع اثربخشي كار شان نيست. يكي از بزرگ اعضاي

  نقش موثر داشته باشند.   اند تا بتوانند در تيم كه اعضا خوب تربيت نشده

 زيراشوند  به كار تيمي دعوت مي پيشبيش از امروز  ها كاركنان سازمان
هاي  . شركتاست يشگيهم ،پيچيده شده و تغيير شدت به  ها سازمان
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ي كاري پويا ها براي مديريت دنيا تري در سراسر جهان از تيم بيش
  كنند.  استفاده مي

دانند كه قادر به  افراد بسيار اندكي روش ساختن تيمي را مي اما
البته تيم مفهوم ي كاركنان خود است.  كردن دانش، تجربه و انگيزه عملي
هاي تيمي، راه دور  براي ديدن فعاليتالزم نيست اي نيست و  پيچيده

. بنابراين، شوند يده ميدت يا دول وكار كسبها در ورزش،  برويم: تيم
ي كار تيمي را ناديده گرفته و سراغ كار  تعجبي ندارد چرا مردم ايده

  حل اثربخش نيست.  نظر ما در دنياي امروز، اين راه به : اماروند انفرادي مي

ي آخر پيشنهاد براي  را به عنوان گزينه »تيم شويد!«نويسندگان كتاب 
  دهند. هاي بهتر پيشنهاد مي ساختن تيم

نوشته شده است كه  يرگرز يترآلن رندولف و پ ،كن بالنچاردكتاب توسط 
 اي را نوشته و بعد دقيقه ، كتاب مدير يك1989در سال تر  بالنچارد پيش
  مند به فهم موضوعات زير شده بود: از آن عالقه

 هاي با عملكرد باال چيستند، مشخصات تيم 

 ي تيم كدامند، مراحل توسعه 

  رهبري مناسب هر مرحله چيستند.رفتارهاي 

ترين استاندارد  آن كتاب كه ويراست دوم آن نيز چاپ شده است، پرفروش
هاي  هاي با عملكرد باال است و هزاران نفر در دوره براي فهم بنيان تيم
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اند. سري  اند كه بر اساس آن مفاهيم نوشته شده آموزشي شركت كرده
شلدون بولز نوشته شده نيز از آن كه با همكاري  معروف در اوج پيروزي،

دهد افراد  هاي جالب نشان مي مفاهيم استفاده كرده و با استفاده از حكايت
  ها براي ساخت تيم موفق چه بايد بكنند.  و سازمان

تيم شويد! تيم خود را به سطح باالتر ببريد، از اصول آن دو كتاب استفاده 
آلن و جان كارلوس به اسم سه هايي را از كتاب پرفروش كن،  كرده و ايده
يك راهنماي در اين كتاب، نويسندگان برد.  كار مي افزايي به كليد توان

هاي عملي را براي هدايت تيم به  اند كه ايده ميداني جالب خلق كرده
با خواندن اين كتاب، توانايي و  خوانندهكند.  سطح باالتر معرفي مي

هاي تبادل اطالعات، اعتمادسازي،  رده و از مهارتنفس پيدا ك اعتمادبه
كند:  ي اثربخش مي هاي تعيين مرز استفاده پذيري و مهارت مسئوليت

ها خلق آزادي و تقويت مهارت مديريت بر خود براي  هدف اين مهارت
  دستيابي به نتايج بزرگ است. 

  كند:  را اين طور معرفي مي باالترسطح  يها ميتب مشخصات اكت

 د،نكن ي اعضاي تيم استفاده مي هاي همه ها و انگيزه ايده از 

 د،نكن بهتر از وقت اعضا و رهبر تيم استفاده مي 

 د.نده وري و رضايت شما، تيم شما و سازمان را افزايش مي بهره 

 استفاده  يريپذ و مسئوليت يسازاعتماد از تبادل اطالعات براي
 كنند، مي



  
  
  
  
  
  
  

  
  !شويد تيم كتاب معرفي

    

٧ 
 

 ي ريپذ تيادي عمل و مسئولاز حد و مرزهاي روشن براي خلق آز
 برند، بهره مي

 هاي مديريتي و  هاي خودمديريتي براي اخذ تصميم از مهارت
 كنند. كسب نتايج عالي استفاده مي

  
با سه گام شما را به كسب نتايج بزرگ هدايت  »تيم شويد!«

  :كند مي

  كنيد، باالترهاي سطح   شروع به يادگيري مهارت    1گام 
  عت دهيد،به تغيير سر    2گام 
  ها تسلط يابيد.  بر مهارت    3گام 

كند و از  هاي زيادي استفاده مي براي كمك به فهم موضوع كتاب از مثال
هميشه گويد كه  مي كارگران خط توليد در يك شركت توليدي

هاي آنالين مربوط به موجودي كه توسط مراكز توزيع شركت  گزارش
ها تعديل  د خود را بر اساس آنهاي تولي شود را خوانده و برنامه تهيه مي

  كنند.  مي

با دريافت آورد كه  را مثال مي كاركنان يكي از مراكز توليدي زيراكسيا 
جويي  ميليون دالر در سال صرفه 2هاي رقبا،  اطالعات درباره هزينه

شدت در  شركت هول فود ماركت نيز كه بهدهد كه  و توضيح ميكردند. 
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پرداختي به همه افراد از جمله مديران را حال رشد است، اطالعات حقوق 
  دهد.  در اختيار همه اعضاي تيم قرار مي

وكار، ماهيت كار نيز نياز  همگام با تغيير كسبآموزيد كه  در اين كتاب مي
ها، جريان اطالعات بين مديريت و نيروي  به تغيير دارد. روابط، مسئوليت

بهبود مستمر عملكرد باشد.  كار بايد تغيير كنند تا منطبق بر تقاضا براي
هاي سطح باالتر با تبادل اطالعات الزم براي افراد  حركت به سمت تيم

شود. تبادل اطالعات  جهت انجام اثربخش و كاراي وظايف آغاز مي
  ها مفيد است.  شدت براي حل و فصل مشكالت سازمان به

زيادي هاي  ها مثل يك منبع ارزشمند به تيم اين راهنماي ميداني، سال
ها را  وري و ساير شاخص هاي تيمي و بهره كمك خواهد كرد تا مهارت

آل براي آموزش مفاهيم پايه تيمي است  بهبود دهند. كتاب، يك معيار ايده
  كار رود.  تواند در فضاي واقعي تيمي به و همواره مي

وري و رضايت انساني  سرآمدي در رهبري، نوآوري، كيفيت، خدمات، بهره
كنند  ويكم ارمغاني براي افرادي خواهد بود كه كار تيمي مي يستدر قرن ب

توانند از قابليت، دانش و انگيزه خود استفاده كنند. تيم شويد! ابزاري  و مي
تواند به وقوع آن كمك كند: اميدواريم شما از آن براي  است كه مي

  هدايت تيم خود به سطح باالتر استفاده كنيد. 


