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  مقدمه

جان . صفحه ترجمه و منتشر شده استفصل، در  اصل كار تيمي، با سه مقدمه، و  كتاب 

تيمي، رمــــز و اصل كار  در كتاب » صفتهاي بايسته يك رهبر«ماكسول، نويسنده كتاب پرآوازه 

اهميت تشكيل تيم از «در يك سازمان راز اين كار را با خوانندگان در ميان مي گذارد و تاكيد دارد كه 

   .»توليد محصول كمتر نيست

  

در ساختار . يكي از كشورهايي است كه داراي سابقه و فرهنگ كار تيمي است -ايران  -كشور ما 

وستايي و عشايري كه قرنها ستونهاي بناي اجتماعي بوده اجتماعي سنتي ما، بويژه در جماعتهاي ر

اما فرهنگ و نگرش كار تيمي تا . ، بسياري از كارها به شكل تيمي و با همكاري انجام شده است&اند

   .حدي كه پاسخگوي نيازهاي كنوني باشد قوام نيافته است

جامعه اي كه دست كم از  -ي اين كتاب با برخورداري از بينش و راه و رسم كار تيمي در جامعه صنعت

   .به ما كمك مي كند -نظر سازماندهي نظام توليد به سوي آن حركت مي كنيم 

 به نظر نويسنده همين كه الگوي رفتار خود را برپايه انتظار خويش از رفتار اعضاي تيم بنا نهاديد، و 

تيم خود كمك كنيد كه صرف تا به اعضاي . صفت ضروري براي بازيگران تيمي را مبناي كار قرار دهيد

نظر از ميزان استعداد خود اعضاي موثرتري باشند، و اگر خواستيد بازيگراني جديداز بيرون بياوريد، 

. كتاب را دريافتن بازيگراني مورداستفاده قرار دهيد كه قبل از هر چيز به تيم و كارگروهي مي انديشند

اب را در خود جمع داشته باشد، مطمئن باشيد صفت يا ويژگي موردبحث در اين كت اگر كسي همه 

  .كه نقش تيمي خود را خوب بازي خواهدكرد

  :سازوكار و انعطاف پذيرند - 

جلو خشونت خويش را مي توان گرفت، بر ترس . كارتيمي با خشكي و انعطاف ناپذيري سازگار نيست 

خشكي دماغ عالجي ندارد، و بذر مي توان چيره شد و تنبلي را با حربه انضباط از خود دور كرد، اما 

اگر بخواهيد با ديگران كار كنيد و در تيم عضوي موثر باشيد بايد از انطباق . انهدام را در درون خود دارد

 - ب . آموختن را دوست دارند -بازيگران سازگار و انعطاف پذير تيم الف. بر تيم ابايي نداشته باشيد



   ). (خدمت به مردم را دوست دارند - و ت  .خالق هستند -پ . احساس امنيت مي كنند

  :هم دست و هم داستانند - 

چالشهاي بزرگ، كار تيمــــي بزرگ مي طلبد، و . اول بايد با يكديگر كار كرد، بعد با يكديگر برنده شد 

ضروري ترين صفتي كه تيم را در كارهاي دشوار موفق مي سازد همكاري توأم با همدلي اعضاي آن 

نويسنده نظر داده كه چهار . ري توأم با همدلي يعني اينكه با دل و جان با يكديگر كار كنيمهمكا. است

   ): (تحول بايد رخ دهد تا همكاري اعضاي تيم همدالنه شود

   به اعضاي تيم به چشم همكاراني همدل بنگريد نه به چشم رقيب؛ -تحول در برداشت و بينش 

كه خود و اعضاي تيم را به جاي رقيب مكمل يكديگر بدانيد به  اگر بخواهيد ذهنيتي پيدا كنيد - نگرش 

   حمايت از اعضاي تيم روي آوريد؛

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

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

  : تعهدپذيرند - 

دستهايي به ياري . د مي سازيد، خداوند هم به ياري مي آيدلحظه اي كه خود را به انجام كــاري متعه

. بسياري از مرد تعهد را از دريچه احساس خود مي نگرند. مي آيند كه اگر تعهدي نداشتيد نمي آمدند

تعهد امري احساسي نيست . اما تعهد راستين چيزي ديگر است. احساس آنها راهنماي انجام تعهد است

تعهد به استعداد . تعهد معموالً درگير و دار سختي خود را نشان مي دهد. تبلكه ريشه آن در منش ماس

تعهد بر اثر انتخاب ايجاد مي شود، نه بر اثر شرايط و تعهدي مي ماند كه مبتني . و توانايي بستگي ندارد

   ). (زيرا پذيرش تعهد يك چيز است و پايبندي به آن چيز ديگر. بر ارزشها باشد

  

  :ار مي كنندارتباط برقر - 

مثل خردمندان فكر كنيد، اما با مردم به زبان خودشان حرف . تيم يعني يك جان در چندين بدن 

. جان كالم اين است كه كار تيمي نمي توان كرد، مگراينكه بازيكنان با يكديگر ارتباط برقرار كنند. بزنيد

ارتباط . ه پيوندي با يكديگر ندارنداگر ارتباط نباشد تيمي در كار نيست، بلكه جمعي از افراد هستند ك

داشتن مقاصد پنهان، و ايجاد ارتباط از طريق شخص ثالث . بازپايه هاي اعتماد را محكم مي سازد

   ). (مردم به كاري كه در آن به بازي گرفته شوند دل مي دهند. مناسبات تيم را تضعيف مي كند

  

  :اليق و باكفايت هستند - 



آدمهاي . مي توانايي و صالحيت انجام كار را در بهترين وجـــه ممكن آن دارنداعضاي باكفايت هر تي 

. تعالي، ارزش ما را برپايه توانايي و ظرفيت خود ما مي سنجد. اليق و با كفايت تعالي طلب هستند

نيروي خود را بر كار خويش متمركز مي سازند و در طبق . آدمهاي باكفايت به متوسط قانع نمي شوند

   ). (آدمهاي با كفايت، كيفيت كار خود را پايين نمي آورند. مـــــــي گذارند اخالص

  

   :قابل اعتماد هستند - 

. از آنهايي كه بحث و استدالل مي كنند نترسيد، از كساني بترسيد كه در بحث و گفتگو طفره مي روند

   :پايه هاي اعتماد به نظر نويسنده عبارتند از

ده نظر داده كه سعي مي كنم انگيزه هاي خود را در چارچوبي درست قرار دهم نويسن -انگيزه اصلـــي 

و اعضاي تيم را نيز تشويق به همين كار مي كنم، حال اگر كسي باشد كه مصلحت خويش را بر 

   .مصلحت تيم مقدم بدارد قابل اعتماد نخواهدبود

انگيزه به ما . ذيري آنها استدر تحليل نهايي، صفت مشترك همه آدمهاي موفق مسئوليت پ - مسئوليت 

مي فهماند كه چرا اشخاص قابل اعتماد هستند، اما احساس مسئوليت اشخاص نشان مي دهد كه مي 

   .خواهند قابل اعتماد باشند

مسئوليت پذيري بايد با فكر همراه باشد تا . قابليت اعتماد فراتر از مسئوليت پذيري است -فكركــردن 

   . به درد بخورد

پايداري فراتر از . اگر نتوان بر ياران تيمي هميشه اعتماد كرد، هيچگاه به آنها اعتماد نكنيد -پايداري 

   ). (منشي را مي طلبد كه به رغم دشواريها جا نزند. استعــــداد است

  

   :انضباط دارند - 

ه نمي انضباط انجام كارهايي است ك. در كوره انضباط است كه استعداد به توانايي تبديل مي شود

اشخاص بايد در . خواهيد انجام دهيد، تا دست به انجام كاري بشويد كـــــه مي خواهيد انجام دهيد

   :سه زمينه انضباط ايجاد كنند تا براي تيم مفيد باشند

  

اگر ذهن خود را فعال نگاه داريد پيوسته به چالشهايي ذهني روي مـــي  -انضباط انديشيدن  -الف 

   يزهاي خير مي انديشيد؛آوريد و همواره به چ

انضباط احساسات، نگذاريد احساسات شما را از كاري كه بايد بكنيد باز دارد يا به كاري كه نبايد  -ب 

   .بكنيد وادارد

   ). (تفاوت برنده با بازنده درعمل و بي عملي است -انضباط الزم براي اقدام و عمل  - پ 



  

   :ياران، تيم را باال مي كشند - 

بيشتر مردم وقتي كه به وضع موجود راضي مي شوند از . ارزش ياران افزودن كاري بزرگ استبر قدر و 

اعضاي تيم، كسي را كه بتواند آنان را باال ببرد، و بر توان و ظرفيت . صعود به قله هاي باالتر باز مي مانند

كســاني كه ياران تيمي خود را پروبال مي دهند و راه . دآنها بيفزايـــــــد دوست دارند و مي ستاين

   :رشدشان را مي گشايند چند ويژگي مشترك دارند

   ياران تيمي خود را قدر مي شناسند؛ -الف 

   ارزشهاي ياران تيمي را ارج مي نهند؛ - ب 

   قدر و منزلت ياران تيمي را باال مي برند؛ - پ 

   .آنكه خود بال و پر گشايندبه ديگران بال و پر مي دهند قبل از  - ت 

حقيقت اين است كه مردم هميشه به كسي كه بزرگشان كند نزديك مي شوند و از كسي كه از قدرشان 

  ). (بكاهد دوري مي جويند

  : مشتاقند - 

تيمي كه محفل . هيچ چيز جاي اشتياق را نمي گيرد. كاري بزرگ بدون اشتياق انجام نشده است

آدمهاي موفق مي دانند . شگرف مي يابد، و چنين نيرويي منشاء قدرت مي شودمشتاقان باشد نيرويي 

آنان كه دست روي دست مي گذارند تا . كه نگرش انسان دست خود اوست و اشتياق بخشي از آن است

   .نيرويي از خارج اشتياق شان را برانگيزد ريزه خوار ديگرانند

براي غلبه بر ترس، بايد ترس را احساس . غلبه كنيد بر ترس. اگر بازي را آغاز نكنيد برنده نمي شويد

راه شكستن دور تـــرس فقط اين است كه با ترس رو به رو شويم و . كنيد و بعد دست به عمل بزنيد

. همين طور اگر بخواهيم از مشتاقان باشيم، بايد در اين راه گام برداريم. سپس گامي عملي برداريم

)(  

   :ندقصدي و هدفي دار - 

اما . زندگي كردن با عقايد جهانيان آسان است، فرورفتن در الك عقايد و افكار خويش نيز آسان است

   .انسان بزرگ كسي است كه هم در ميان جمع باشد و هم استقالل رأي و فكر خود را حفظ كند

رشان تيمي موفق مي شود كه اعضاي آن براي رسيدن به مقصد مصمم باشند و هوش و حواسشان به كا

بعضي «: نخستين رئيس آزمايشگاه پژوهشي جنرال الكتريك گفته است» ويتني«نويسنده از قول . باشد

درصورتي كه . از مردم هزاران دليل مي آورند كه چرا كـــاري را كه مي خواهند انجام دهند نمي توانند



   ). (»فقط يك دليـــــل نيـــــــاز دارند كه چرا مي توانند

اگر هدفي و مقصودي را دنبال . ا دست خود ما نيست، اما صرف عمر دست خود ماستطول عمر م

  ). (كنيم، از عمر و استعدادي كه خداوند به ما داده نهايت استفاده را خواهيم كرد

  

  :احساس رسالت مي كنند - 

مي كند تقريباً يي دارد كــه براي آن زندگي »چرا«كسي كه . راز كاميابي، پايداري در راه هدف است 

ياران تيمي كه رسالتي را بر دوش خود احساس مي كنند و خــــود را . اي را تحمل مي كند» چگونه«

   .نسبت به تيم متعهد ساخته باشند مي گذارند كه رهبر تيم وظيفه رهبري خود را انجام دهد

   :رفي كرده استنـــويسنده براي آنان كه احساس رسالت مي كنند چهار ويژگي را شناسايي و مع

   مقصد تيم را مي دانند؛ -الف 

   مي گذارند كه رهبر تيم، رهبري كند؛ - ب 

   اول توفيق تيم را مي خواهند بعد توفيق خود را؛ - پ 

  ). (به هر كاري كه الزم باشد دست مي زنند تا رسالت خود را انجام دهند -ت

  :آماده اند - 

. اوردهاي چشمگير، حاصل آمادگي عادي ومعمولي استدست. آمادگي، تفاوت بين برد و باخت است 

براي توفيق درهر كار و . آمادگي از آنجا آغـــاز مي شود كه بدانيد براي چه چيزي آمـــــاده مي شويد

اما بايد به . بايد خود را ازنظر جسمي آماده كنيد. كوششي بايد مراقب جنبه هاي ذهني بازي خود باشيد

هنري «. شرايط و موقعيتي كه در آن هستيد نيز نگرشي مثبت داشته باشيدخود، به تيم خود و به 

آمادگي ايجاب مي . »راز كاميابي بيش از هر چيز ديگر در آمادگي است«: عقيده داشته است كه» فورد

   ). (كند كه به سير حركت آينده بينديشيم به طوري كه اكنون دريابيم كه بعدها چه نيازي داريم

  

   :ران تيم مي جوشندبا يا - 

آن كس كه عقايد خويش را بيشتر از ياران تيم دوست دارد و عقيده هاي خود را پيش مي برد، تيم را از 

وقتي كه پاي مناسبات به ميان مي آيد همه چيز با احترام و ارج نهادن ديگران آغاز . حركت باز مي دارد

كسي كه به من اعتماد مي كند از كسي كه « :جورج مك دوفالد شاعر اسكاتلندي عقيده دارد. مي شود

   )(» .مرا دوست دارد گامي فراتر نهاده است

  

   :درپي ارتقاي خويشند - 



چنان زندگي كنيد كه . چنان بياموزيد كه گويي عمري جاودانه داريد. ارتقاي شما، ارتقاي تيم است

در ارتباط با ارتقا مي » نوكيا«ل جوان نويسنده از قول مديرعــــام. گويي همين فردا پايان عمر شماست

نخست تصميم گرفت كه تالشهاي سازمان را در . نويسد كه استراتژي او دو خط را دنبــال مي كرد

زيرا او تشخيص داد كه . كار مهم ديگر اين بود كه به آدمها توجه كند. فناوري اطالعات متمركز سازد

آموزش مدام حق هر كسي است «: او مي گويد. بع طبيعيارزش شركت به منابع انساني است و نه به منا

   ). (»كه در آن شركت كار مي كند

  

   :از خود گذشته اند - 

ما را خدا براي اين خلق كرده «: يك شاعر به شوخي گفته است. جايي كه تيم باشد، مني در كار نيست

هيچ تيمي توفيق نمي يابد، مگر . »مديگران اينجا چه مي كنند، نمي دان. است كه به ديگران نيكي كنيم

بذر از . اما الزم است. از خودگذشتگي آسان نيست. اينكه هركس ديگري را بر خود مقدم بدارد

   ): (خودگذشتگي را چگونه در بستر ذهن خود مي پـــــاشيد اين كار را با گامهاي زير برداريد

   بخشنده و گشاده دست باشيد؛ -الف 

   كنار بگذاريد؛سياست بازي را  - ب 

   وفادار باشيد؛ - پ 

  .به وابستگي متقابل بيش از استقالل ارج نهيد - ت 

   :مشكل گشايند - 

اكثر مردم «: مي نويسد» الفرد مونتاپرت«نويسنده از قول . دنبال درد نگرديد، درمان را پيدا كنيد

تاريخ كاميابي را اينها رقم مي دشواريها را مي بينند، اما شما كساني كه هدفها را مي بينند اندك است، 

   .زنند

تيپ شخصيتي ما، پرورش و تربيت، و تاريخچه زندگي شخصي ما تعيين مي كند كه تا چه حــد 

به حقايقي توجه كنيد كه همه . اما البته هركسي مي تواند اهل يافتن راه حل باشد. مشكل گشا هستيم

   :راه حل جويان و مشكل گشايان تشخيص داده اند

   مشكالت، تصويرهاي ذهني ما هستند؛ -الف 

   همه مشكالت قابل حل هستند؛ - ب 

: در رويارويي با مشكالت چهار راه درپيش داريد. مشكالت، آن چنـــــان را آن چنان تر مي كنند -پ 

  ). (فرار از مشكل، مبارزه با مشكل، فراموش كردن مشكل يا رويارويي با آن انتخاب شما كدام است



  

  : گير و نستوه اندپي  - 

آدمهاي نستوه به . دور را ديدن يك چيز است و رفتن به آنجا چيزي ديگر. هرگز ميدان را ترك نكنيد

. بخت، سرنوشت، يا قضاوقدر متكي نيستند و وقتي كه شرايط دشوار مي شود، از كار دست نمي كشند

من از جايي آغاز مي «: گفتتوماس اديسون مي . مي دانند كه روز جهد و كوشش، روز وادادن نيست

   ). (»كنم كه آخرين نفر رها كرده است

آمريكا جلو افتاده  -اگر سختكوش باشيد از پنجاه درصد مردم «: مي نويسد» ويليامز«نويسنده از قول 

ايد، اگر صادق باشيد از چهل درصد ديگر پيش مي افتيد و ده درصد ديگر در نظام اقتصاد آزاد، جنگي 

خوشا به حال جامعه اي كه در آن صداقت مايه «: در پايان مترجم نظر داده. و دندان است با چنگ

  . »كاميابي باشد و بدا به حال مردمي كه در بين آنها صداقت بايد ناكامي باشد

  

نگهداري و تعميرات شركت پارس خودرو –مهندس مكانيك  :شهريار حي شاد   


