اﺣﺴﺎس ﯾ ﺗﯿﻢ ﻋﺎﻟ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
اﺣﺴﺎس ﯾ ﺗﯿﻢ ﻋﺎﻟ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  –Dan Sloan :ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر  19ژاﻧﻮﯾﻪ 2015
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﻟﯿﻒ ) ﺑﺎ اﻧﺪﮐ ﺗﻐﯿﯿﺮات (  :آﯾﺪﯾﻦ اﻓﺸﺎر
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزه و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد .
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:

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن ﻋﻀﻮ ﯾ ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ »ﺑﻠﻪ« اﺳﺖ .آﯾﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ و از ﺧﻮد ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ

آﻧﻬﺎ ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؟ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻟ اﺳﺮام ﺑﺴﯿﺎر
ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﻀﻮر در ﯾ ﺗﯿﻢ ﻋﺎﻟ اﺳﺮام ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
در دﻧﯿﺎی ﻣﺮﺑﯿﺮی اﺟﺎﯾﻞ ،ﻣﻦ زﻧﺪﮔ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ،رﻫﺒﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮐﺮدم ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮان ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﯾ از

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺳﯿﺪن ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﻣﺎ در ﻣﻮرد داﺷﺘﻦ »ﺣﺲ ﻫﺪف« )ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺷﺨﺼ(
ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ را ﺣﺪس ﻣ زﻧﯿﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟؟
ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﯾ ﺗﯿﻢ ﻋﺎﻟ ﯾ» ﺣﺲ ﻫﺪف« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﯾ ﺳﻮال
ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾ از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی راﮔﺒ در ﯾ ﺑﺎزی ﺑﻮدم ،از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدم
ﺳﻮال زﯾﺮ را ﭘﺮﺳﯿﺪم:
اﺣﺴﺎس ﺑﻮدن در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﻤ ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم دادم ،ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮاﻟ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳﻮت ،ﻓﺮ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺟﻼ دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺳﻪ دﯾﺪﮔﺎه از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﺬارم ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻞ

ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ.

اﺣﺴﺎس ﯾ ﺗﯿﻢ ﻋﺎﻟ ،ﺷﺒﯿﻪ ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی و ﯾ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎورﻧﺮدﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﺷﻨﻮﯾﺪ .اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ

ﻫﻤﺪﯾﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺲ ﯾ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣ ﺳﺎزد .ﺣﺘ
ﺑﺮﺧ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺷﺒﯿﻪ ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﯾ ﭘﯿﻤﺎن و ﭘﯿﻮﺳﺘ را ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺷﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻓﺪاﮐﺎری
در ﻗﺒﺎل ﯾﺪﯾﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨ ﺑﺮای ﺷﻮﻓﺎ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻟ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣ

اﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﯾ ﺗﯿﻢ ﻋﺎﻟ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﺣﺴﺎس ﺷﺴﺖ را در ﮐﻨﺎر ﯾﺪﯾﺮ
درک ﻣ ﮐﻨﺪ.
در ﻟﯿ ﻣﻠ راﮔﺒ ،اﯾﻦ ﯾ از ﻣﻮارد راﺣﺖ ﺑﺮای درک ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﺑﺎﺧﺖ در
ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺗﻼش دوﺑﺎره ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺑﻬﺮه وری.
اﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،در ﯾ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﻧﺪه
ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪۀ ﺳﻮﭘﺮ ﺟﺎم ﺷﻮﯾﺪ .ﮐﺎر و
ﻫﺪف را ﻣﺠﺰای از ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰی ﮐﺎر و ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑ درک
ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﺴﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻌﺪی ﺧﻮد دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﮔﺎﻫ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﮔﺎﻫ ﻫﻢ اﺣﺴﺎس دردﻧﺎک ﺷﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ.

اﻋﻀـﺎی ﯾـ ﺗﯿـﻢ ﻋـﺎﻟ ﺑـﺎ ﺑـﻪ اﺷﺘـﺮاک ﮔﺬاﺷﺘـﻦ داﻧـﺶ و ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ اﺣﺴﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﺎ ﺑﺎزﯾﻨﺎن ﻣﺎﻫﺮی دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺻﺪق ﻣ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ
ﯾ ﺗﯿﻢ ﻋﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و اﻧﯿﺰه ﻫﺎی ﻫﺮ ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ را ﺑﻔﻬﻤﺪ و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﻀﺎ ﻣ ﮐﻨﺪ از آن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﻤﻌ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﻞ ﻗﻮﻟ از  Jermaine Kearseﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .زﻧﺪﮔ ﻋﺎﻟ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺑﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ .وﻗﺘ
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻨﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺷﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾ
ﭼﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣ دﻫﯿﺪ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻋﺎﻟ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣ ﺷﻮد.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻤ ﻋﺎﻟ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ
ﺷﻮﯾﻢ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ را در زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﮐﺎر در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺮام ،ﯾ ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه وری ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻣﻮزش اﺳﺮام و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪاوم اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﺳﺮام در دوره ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮه ای از اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺜﺒﺖ در اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ  ،ﺗﯿﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ .

ﻣﻘﺎﻻت دﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺮام  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای آﻣﻮزش اﺳﺮام
دورﮐﺎری ؟؟؟؟ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ زد !!!!
اﺳﺮام ﻣﺴﺘﺮی در  ۳۰۰ﮐﻠﻤﻪ
اﺟﺎﯾﻞ ﭼﻪ ﻣﺸﻼﺗ را ﺣﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ؟
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﯾ ﺗﯿﻢ اﺳﺮام ﺑﺎﻟﻎ
ارزﺷﻬﺎی اﺳﺮام

