بسم اهلل الرحمن الرحيم

ارتباط مؤثر

معاونت توسعه منابع انسانی

تيم را بشناسيم و بدانيم چگونه عمل مي كند

يك تيم فقط مجموعه اي از افراد
نيست ،بلكه سازماني است با نيروهاي
مخصوص به خود كه كيفيت و عرف
خاص خود را داراست .يك تيم گروهي
است كه اعضاي آن روي يك هدف
مشترك متمركز هستند ،اگر هر فردي
فقط بر روي اهداف شخصي خود
متمركز شود ،هرگز يك تيم به خوبي
كنار هم جمع نمي شوند.

زماني متوجه مي شويم يك تيم داريم كه كلمه «ما» و «براي ما» را بشنويم نه
اينكه كلمه ي «من» و « براي من» را.
وقتي مي فهميم يك تيم داريم ،تصميم گيري هاي سخت برايمان آسان مي شود،
چون مي شنويم كه آنها مي گويند« :خوب ،ما همه با هم هستيم»

هر يك از ما يك يا چند نقش از نقش هاي تيمي را بر عهده داريم،
اين كه نقش خود ما مشخص شود خوب است ،اما مفيد تر اين است
كه تيم شناسايي شود و بعد از آن ،با توجه به اطالعات به دست آمده
ايفاي نقش كنيم.

نقش هاي موجود در يك تيم عبارتند از:
برنامه ريز

آنها متفكران اصلي اند ،ايده هاي خوبي دارند ،راه حل هايي را براي مشكالت ارائه مي كنند ،به طرق
مختلف و در ابعاد گوناگون فكر مي كنند و فرضيه هاي متفاوت و همه جانبه اي ايجاد مي كنند.

محقق منابع

آنها به دنبال كسب نتيجه و دستاورد هستند .براي به دست آوردن نتايج تالش و مبارزه مي كنند.

هماهنگ كننده

آنها به شدت افراد منظم و دقيقي هستند ،روي مسايل متمركز مي شوند و تيم را هماهنگ مي كنند.

متخصص

آنها كامال مراقب هستند كه مهارتهاي ناشي از تخصص هاي الزم به كار گرفته شود و در كار خود تخصص
كامل دارند ،محرك و فداكارند.

شكل دهنده

آنها همه چيز را تجزيه و تحليل مي كنند و تعادل برقرار مي نمايند ،افراد آرامي هستند.

ارزيابي كننده هاي ناظر

• آنها جزئيات را بررسي مي كنند ،اوضاع را مرتب مي كنند و سخت كوشانه هوشياري به خرج مي دهند.

اجرا كننده

آن ها خالق اند ،ايده مي گيرند و با آن به پيش مي روند ،برون گرا هستند و افراد شناخته شده اي هستند.

تكميل كننده

آنها مهارتهاي سازماني خوبي دارند ،حس همكاري نشان مي دهند و دوست دارند كارها به درستي انجام شود.

مي توانيم اطمينان داشته باشيم شخصي كه همه ي اصول زير را داراست،
نقش تيمي خود را خوب بازي خواهد كرد
انعطاف پذير
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ابتدا اهداف را معلوم كنيم ،سپس تيم را بسازيم و در ادامه
براي آنها به دنبال بهترينها باشيم

وفاداري و روحيه تيمي را القا كنيم
بايد براي افراد تيم ،قابل احترام ،مورد اعتماد و تكيه گاه باشيم .آيا مي توانيم
ويژگي هاي فوق را داشته باشيم؟ حتما مي توانيم ،فقط كافي است كارهاي زير را
انجام دهيم:

با آنها مهربان باشيم
به آنها اعتماد كنيم
الهام بخش آنها باشيم
آنها را راهنمايي كنيم
به آنها انگيزه بدهيم
پرورششان بدهيم
مراقب آنها باشيم
به آنها پاداش دهيم
آنها را ستايش كنيم

