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:موضوع

اصول کار تیمی





:سازگاری و انطباق پذيری

.  يستسازگار نناپذيريار تيمي با خشكي و انعطافـك•
توان توان گرفت، بر ترس مي جلو خشونت خويش را مي 

ه شد وتنبلي را با حربه انظباط  چير

ي ندارد، اگر  از خود دور كرد، اما خشكي دماغ عالج 
ثر بخواهيد با ديگران كار كنيد و در تيم عضوي مؤ 

ي نداشته ب .اشيدباشيد بايد از انطباق بر تيم ابايي



:سازگاری و انطباق پذيری

:پذير تيم بازيگران سازگار و انعطاف•

ن را دوست دارند-الف  .  آموخت 
.  كننداحساس امنيت مي -ب 
. خالق هستند-پ 
. خدمت به مردم را دوست دارند-ت 



:همکاری

. رنده شداول بايد با يكديگر كار كرد، بعد با يكديگر ب•
وري طلبد، و ضن چالشهاي بزرگ، كار تيمي بزرگ مي 

ي كه تيم را در كارهاي دشوار موفق مي 
سازد ترين صفت 

أم با همكاري تو . همكاري توأم با همدلي اعضاي آن است
ي اينكه با دل و 

همدلي يعتن

.  جان با يكديگر كار كنيم



:همکاری

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

ي ه: تحول در برداشت و بينش -
مدل به اعضاي تيم به چشم همكاراين

.بنگريد نه به چشم رقيب

ي پيدا كنيد كه خود واعضاي تيم را به جاي رقيب:نگرش-
يكديگر مكملذهنيت 

. بدانيد به حمايت از اعضاي تيم روي آورديد

. به جاي خود، تيم را در كانون توجه قرار دهيد:كانون توجه-

، چند را، چندان مي كند:به نتيجه بينديشيد- .همكاري و همدلي



:تعهد پذيری

ند اي كه خود را به انجام كاري متعهد مي سازيد، خداو لحظه•
ي به ياري مي هم به ياري مي  عهدي آيند كه اگر تآيد دستهايي
اس تعهد را ازدريچه احسمبسياري ازمرد.آمدندنداشتيد نمي 

.  نگرندخود مي 
ن چ. احساس آنها راهنماي انجام تعهد است ي اما تعهد راستتر ن ير

ر منش تعهد امري احساسي نيست بلكه ريشه آن د. ديگر است
ي خود را نشان مي . ماست

 درگير و دار سخت 
ً
.  دهدتعهد معموال

ي ندارد
 

ي بستك اثر انتخاب تعهد بر . تعهد به استعداد و توانايي
ايط ايجاد مي  ي بر ماند كه مبو تعهدي مي ،شود، نه بر اثر شر

تتن
ن است و پايبند. ارزشها باشد ي به آن زيرا پذيرش تعهد يك چير
ن ديگر . چير



:برقراری ارتباط

ي يك ج•
نيد، مثل خردمندان فكر ك.ان در چندين بدنـتيم يعتن

كه جان كالم اين است.اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنيد
ر ارتباط توان كرد، مگر اينكه بازيكنان با يكديگكار تيمي نمي 
لكه جمعي از اگر ارتباط نباشد تيمي در كار نيست، ب. برقرار كنند

هاي از پايهارتباط ب.دارندنافراد هستند كه پيوندي با يكديگر 
ن مقاصد پنهان، و ايجاد ارت. سازداعتماد را محكم مي  باط از داشت 

م به مرد.كندطريق شخص ثالث مناسبات تيم را تضعيف مي 
.دل مي دهندشوندكاري كه در آن به بازي گرفته



:لياقت و کفايت

ي و صالحيت انجام كار ر • در ا اعضاي باكفايت هر تيمي توانايي
ين وجه ممكن آن دارند لي طلب آدمهاي اليق و با كفايت تعا. بهي 

ي وظرفيت خود . هستند ،ارزش مارا بر پايه توانايي ما تعالي
وي ن. شوندآدمهاي با كفايت به متوسط قانع نمي . سنجدمي  ير
ازند و در طبق اخالص ـسود را بر كار خويش متمركز مي ـخ
ن ن. گذارندمي  .  آورندمي آدمهاي با كفايت، كيفيت كار خود را پايتر



:قابليت اعتماد

ه اصلي -
ن هشود سعي :انگير ن ي افراد هاي انگير دقرار  درستدر چارچوي  .  گير

دارد مصلحت تيم مقدم ببر را حال اگر كسي باشد كه مصلحت خويش 
. قابل اعتماد نخواهد بود

ك همه آدمهاي:مسئوليت- ، صفت مشي  ي ق وفـمدر تحليل نهايي
ه به ما مي . پذيري آنها استمسئوليت

ن اصفهماند كه چرا اشخانگير

دهد كهقابل اعتماد هستند، اما احساس مسئوليت اشخاص نشان مي 
.خواهند قابل اعتماد باشندمي 
ئوليت مس.پذيري است قابليت اعتماد فراتر از مسئوليت:فكر كردن-

.پذيري بايد با فكر همراه باشد تا به درد بخورد
اه به آنها هيچگاگر نتوان بر ياران تيمي هميشه اعتماد كرد،:پايداري-

ي را مي ،استپايداري فراتر از استعداد . اعتماد نكنيد
د كه به طلبمنسر

.رغم دشواريــها جانزند



:انضباط

ي ـدر كوره انضباط است كه استعداد به توان ايي

ي است كه. شودتبديل مي  انضباط انجام كارهايي
خواهيد انجام دهيد، تا دست به انجام كارينمي 

اشخاص بايد. بشويد كه مي خواهيد انجام دهيد

يددرسه زمينه انضباط ايجادكنندتا براي تيم مف

:  باشند 



:انضباط
:انضباط انديشيدن-

ي الشهـته به چسپيو فعال نگاه داريد ر ذهن خود را ــاگ
ي ذهتن ايي

هاي خير روي مي  ن .  انديشيدمي آوريد و همواره به چير

:انضباط احساسات-

رد يا به نگذاريد احساسات شما را از كاري كه بايد بكنيد باز دا
. كاري كه نبايد بكنيد وا دارد

:انضباط الزم براي اقدام و عمل-

ي  . عملي استتفاوت برنده يا بازنده در عمل و ي 



 
 
:توان افزاي

ي . بر قدر و ارزش ياران افزودن كاري بزرگ است
 كه به بيشي  مردم وقت 

ي مي 
.  نندماهاي باالتر باز مي شوند از صعود به قلهوضع موجود راضن

د، وبر توان رفيت آنها و ظاعضاي تيم، كسي را كه بتواند آنان را باال بي 
ي كه ياران تيمي خ. ستايندت دارند و مي ـبيفزايد دوس

ن
را پر و بال ود ـكساي

ك دارند دشان را مي ـدهند و راه رشمي  ي مشي 
 
:  گشايند چند ويژگ

.دانندقدر ياران تيمي خود را مي -
.  برندارزشهاي ياران تيمي را باال مي -
لت ياران تيمي را باال مي برند- ن .  قدر و مين
.  نددهند قبل از آنكه خود بال و پر گشايبه ديگران بال و پر مي -

زديك حقيقت اين است كه مردم هميشه به كسي كه بزرگشان كند ن
.  جويندشوند و از كسي كه از قدرشان بكاهد دوري مي مي 



:اشتياق

ن . انجام نشده استاشتياقكاري بزرگ بدون  هيچ چير

دجاي اشتياق را نمي  ي تيمي كه محفل مشتاقان باش. گير ويي د نير
ي منشاء قدرت مي شگرف مي  ويي ن نير .  شوديابد، و چنتر

دانند كه نگرش انسان دست خوداوستآدمهاي موفق مي 

ي از آن استـو اش
ان كه دست روي دست ـآن. تياق بخسر

ي از خمي  ويي د ريـشان را بارج اشتياقـگذارند تا نير ن خوار زهرانگير
. ديگرانند



:اشتياق

براي . ه كنيدبر ترس غلب. شويداگر بازي را آغاز نكنيد برنده نمي 
ه عمل غلبه بر ترس، بايد ترس را احساس كنيد و بعد دست ب

ن دور ترس فقط اين است كه با ترس. بزنيد روبرو راه شكست 
ن . شويم و سپس گامي عملي برداريم يم از طور اگر بخواههمتر

.باشيم، بايد در اين راه گام برداريممشتاقان



:هدف

ي كردن با عقايد جهانيان آسان است، فرو رف
 

ن در زندگ ت 
ن آسان است اما انسان . الك عقايد و افكار خويش نير
بزرگ كسي است كه هم در ميان جمع 

يمي ت. باشد و هم استقالل رأي و فكر خود را حفظ كند
به مقصد شود كه اعضاي آن براي رسيدنموفق مي 

.مصمم باشند و هوش و حواسشان به كارشان باشد



:هدف

ي ››
ال‹‹ ويتتن ي جين

ن رئيس آزمايشگاه پژوهسر يك نخستتر الكي 
ي از مردم هزاران دليل مي : " گفته است 

را كاري آورند كه چبعضن
ي كه ف،توانند را كه مي خواهند انجام دهند نمي 

 
قط يك در صوري

." تواننددليل نياز دارند كه چرا مي 
طول عمر ما دست خود ما نيست، اما ضف عمر دست خود 

ي اگر . ماست
ن
و مقصودي را دنبال كنيم، از عمر و هدف

يم استعدادي كه خداوند به ما داده نهايت استفاده را خواه
.  كرد



:رسالت

، پايداري در راه است ي ي دارد "چرا"كسي كه . راز كامياي  كه يي
ي مي 

 
 براي آن زندگ

ً
.  كندمي اي را تحمل" چگونه"هركند تقريبا

ي ياران تيمي كه 
خود را كنند و را بر دوش خود احساس مي رسالت 

ي  تيم گذارند كه رهساخته باشند مي متعهد نسبت به تيم 
ي خود را انجام دهد .  وظيفه رهي 



:رسالت

ي 
 

:افرادی که خود را متعهد مي دانندچهار ويژگ

.دانندمقصد تيم را مي -
ي كند- .مي گذارند كه رهي  تيم، رهي 
خواهند بعد توفيق خود را اول توفيق تيم را مي -
ا زنند تا رسالت خود ر به هر كاري كه الزم باشد دست مي -

.انجام دهند



 
 
:آمادگ

ي 
 

ن برد و باخت استآمادگ ، دستاوردهاي چش. ، تفاوت بتر مگير
ي عادي و معمولي است 

 
ي . حاصل آمادگ

 
مي از آنجا آغازآمادگ

ي آماده مي 
ن ق در هر توفيبراي.شويدشودكه بدانيد براي چه چير

ي بايد خود را از نظر جسمي آماده كنيد
د به اما باي. كار و كوشسر

ي كه در آن هست
ايط موقعيت  ن خود، به تيم خود و به شر يد نير

ي مثبت
ي فورد عقيده داشت. داشته باشيدنگرسر ه است كه هين

ن ديگر در  ي بيش از هر چير ي راز كامياي 
 

ي . استآمادگ
 

ايجاب آمادگ
ه اكنون در كند كه به سير حركت آينده بينديشيم به طوري كمي 

. يابيم كه بعدها چه نيازي داريم



:ارج نهادن

د و آن كس كه عقايد خويش را بيشي  از ياران تيم دوست دار 
ي . دبرد، تيم را از حركت باز مي دار هاي خود را پيش مي عقيده

وقت 
ام و ارجكه پاي مناسبات به ميان مي  ن با احي  نهادن آيد همه چير

. شودديگران آغاز مي 

ه من كسي كه ب: مك دوفالد شاعر اسكاتلندي عقيده دارد جورج
.ه استكند از كسي كه مرا دوست دارد گامي فراتر نهاداعتماد مي 



ی :يادگير

ي . ارتقاي شما، ارتقاي تيم است عمري چنان بياموزيد كه گويي
ن فردا پ. جاودانه داريد ي همتر ي كنيد كه گويي

 
ايان عمر چنان زندگ

با نويسنده از قول مديرعامل جوان نوكيا در ارتباط. شماست
اتژي او دو خط را دنبال مي 

خست ن. كردارتقاء مي نويسد كه اسي 
تصميم گرفت كه تالشهاي سازمان را در فناوري اطالعات

زيرا . ندكار مهم ديگر اين بود كه به آدمها توجه ك. متمركز سازد
ي است و ن

ن
كت به منابع انساي ه به او تشخيص داد كه ارزش شر

ه در آموزش مدام حق هر كسي است ك: گويد او مي . منابع طبيعي 
كت كار مي  .كندآن شر



 
 
:از خود گذشتك

ي در كار نيست
ي كه تيم باشد، متن ي گفته يك شاعر به شو . جايي

جن
كي ما را خدا براي اين خلق كرده است كه به ديگران ني: است 
فيق هيچ تيمي تو . دانمكنند، نمي ديگران اينجا چه مي . كنيم
از . ديابد، مگر اينكه هر كس ديگري را بر خود مقدم بدار نمي 

ي آسان نيست
 

. اما الزم است. خود گذشتك

 ذهن خود مي 
ي را چگونه در بسي 

 
:يد پاشبذر از خودگذشتك



بخشنده و گشاده دست باشيد -
سياست بازي را كنار بگذاريد -
وفادار باشيد -
ي متقابل بيش از استقالل ارج نهيد-

 
. به وابستك

 
 
:از خود گذشتك



 
 
:مشکل گشاي

لفرد آنويسنده از قول. دنبال درد نگرديد، درمان را پيدا كنيد
 مردم دشواريــها را مي :نويسدمونتاپرت مي 

ا شمار بينند، اماكير
ي كه هدفها را مي 

ن
ي كساي را اينها رقم بينيد اندك است، تاريــــخ كامياي 

. زنندمي 
ي 
ي ، و پرورش و تربيتما ، تيپ شخصيت 

 
شخص تاريخچه زندگ

 مي كند كه تا چه حد مشكل
ن بته هر اما ال. گشا هستيمما تعيتر
ن راهكسي مي  ي توج. حل باشدتواند اهل يافت 

ه كنيد كه به حقايق 
: اندحل جويان و مشكل گشايان تشخيص دادههمواره راه



 
 
:مشکل گشاي

ي ما هستند-
.مشكالت، تصويرهاي ذهتن

.همه مشكالت قابل حل هستند -
.  كنندتر مي مشكالت، آن چنان را آن چنان-

ي با مشكالت چهار راه در پيش داريد  : در رويارويي

ي ر يا فرار از مشكل، مبارزه با مشكل، فراموش كردن مشكل  ويارويي
؟با آن ، انتخاب شما كدام است



:کوشش و جديت

ن است و رف. هرگز ميدان را ترك نكنيد ن به دور را ديدن يك چير ت 
ن ديگري ضا و آدمهاي نستوه به بخت، شنوشت يا ق. آنجا چير

ايط دشوار مي 
ي كه شر

ار دست شود، از كقدر متكي نيستند و وقت 
.توادادن نيسدانند كه روز جهد و كوشش، روز مي . كشندنمي 

ي آغاز مي : گفت توماس اديسون مي  نفر كنم كه آخرينمن از جايي
. رها كرده است

اشيد از اگر سختكوش ب: نويسد مي ‹‹ ويليامز›› نويسنده از قول 
د از ايد، اگر صادق باشيپنجاه درصد مردم  آمريكا جلو افتاده

ام چهل درصد ديگر پيش مي افتيد و ده درصد ديگر در نظ
ي است با چنگ و دندان

 
!اقتصاد آزاد، جنك



با تشکر از توجه شما


