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:تعهد اخالقي
در اين لحظه مهم تاريخي ، با يكديگر هم قسم ميشويم ، از آنچه 

كه در اين دوره مي آموزيم ، براي بهبود خويشتن ، سازمان و 
.كشورمان بهره بگيريم

The key is always you 







حلقه نگراني و حلقه نفوذ
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حلقه 
نفوذ

حلقه نگراني
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حلقه 
نگراني اثرگذار و عامل بودن

حلقه نفوذ

حلقه نگراني و حلقه نفوذ
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حلقه  
نگراني

حلقه 
نفوذ

حلقه نگراني و حلقه نفوذ





مغز انسان
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اين روزھا

دستاوردهاي مهم از  عمده
شكستن روش هاي قديمي  

.دديدن مي آين
پارادايم شيفت
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پيشنهاداتي براي جذاب كردن محيط كار
 برگزاري برخي جلسات خارج از محل كار  -1
  ميهمان كردن كاركنان به ناهار يا صبحانه -2
 انعطاف پذيري در مورد ساعات كاري  -3
  برگزاري رقابت هاي دوستانه-4
قراردادن ساعت ورزش دسته جمعي با موسيقي  -5

  شاد



gamificationبازي كاري-6
فنگ شويي-7
.در محيط كاري از موسيقي استفاده كنيد-8
با استفاده از گياهان و ساير المانهاي زنده ، فضا را  -9

.زنده كنيد
.در محيط كار خود ، از نور طبيعي استفاده كنيد-10



سالن غذا خوري-11
ديوار يا پارتيشن-12
خنده درماني-13
ارگونومي-14



:گوش كردن
كودك انسان ظرف دو سال صحبت  
كردن را مي آموزد اما گاهي شصت 

سال طول مي كشد تا كسي گوش 
.كردن را بياموزد



گوش دادن با چهار گوش
)حقيقت.(واقعيت و حقيقت  نهفته در پيام را درك كنيم 

چيزي راكه فرد قصد دارد درباره خودش بگويد درك  
)خودافشاگري .(كنيم

)  رابطه.(احساس واقعي اش را در رابطه با خودم كشف كنم

)  اثرگذاري(انتظارش از من چيست؟



مثال

  راهنما چراغ پشت اتومبيل .اند نشسته خود اتومبيل در شوهر و زن
  سبز راهنما چراغ وقتي .است اتومبيل فرمان پشت زن .است كرده توقف
.شود مي

”.سبزه چراغ كن، نگاه رو جلو !عزيزم“: گويد مي خانم به شوهر  
”من؟ يا تو ميكنه رانندگي داره كي“:دهد مي جواب خانم

بنظر شما خانم با كدام گوش شنيده است؟



ايده ال؟



زن چگونه شنيد؟
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اگر مي خواهيد شنونده خوبي باشيد

كمتر سخن بگوييد1

گوينده را در شرايط خوشايندي قرار  22
دهيد

عوامل بازدارنده را دور كنيد33

باهمدلي نشان دهيد كه به موضوع عالقه  44
داريد
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مفهوم سخن خود را با مخاطب 55
يكسان كنيد

پر حوصله باشيد66

خود را كنترل كنيد77

انتقاد پذير باشيد88

اگر مي خواهيد شنونده خوبي باشيد
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تا مي توانيد پرسش كنيد99

از كلمات خوب استفاده كنيد10

طرز بيان خود را اصالح كنيد11

عاطفه مثبت داشته باشيد12

اگر مي خواهيد شنونده خوبي باشيد
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و تهديد كردندر اين نوع ارتباط فرد با  :پرخاشگرانه  
.توهين آميز برخورد مي كندبطور  تضييع حق ديگران

و  عذر خواهي افراطي دراين نوع ارتباط فرد با  :منفعالنه
كوچك انگاري خود تمامي افكار، احساسها و حقوق  
. شخصي خود را به نفع طرف مقابل ناديده مي گيرد

اي از ارتباط است ارتباط جرات مندانه گونه :جرات مندانه
راحتي ابراز   اضطراب بهبدون  كه در آن هر احساسي

اهداف و مقاصد  حركت به سويشده و نتيجه آن 
.شخصي بدون ضايع كردن حق ديگران است

هاي برقراري ارتباط سبك
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مندانه رفتار جرأت
مندانه عبارت است از بيان مناسب   رفتار جرات

.اضطراباحساسي بدون هر
كه شامل است رفتار بين فردي  مندانه يك  رفتار جرات

 مي باشد،ابراز صادقانه و نسبتاً رك افكار و احساسات 
به نحوي كه از نظر اجتماعي مناسب بوده و احساسات 

.و آسايش ديگران نيز در آن مد نظرباشد
مندي همچنين شامل دفاع فرد از حقوق خود  جرات

. باشد، به شكلي كه حقوق ديگران پايمال نشود مي
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 درماندگي  و نااميدي . عصابنيت از خود و:  افسردگي

 عصبانيت از ديگران مبني بر سوءاستفاده از او: رنجيدگي

 عدم توانايي فرد در رسيدن به اهداف : ناكامي
 عدم كنترل خشم:انفجار خشم
ازدست دادن فرصتها:دنبال آن اجتناب  اضطراب و به

ضعف در روابط بين فردي
 مشكالت جسماني
 عدم امكان رفتار قاطعانه در برابر : مشكالت مربوط به فرزندپروري

مسائل خانوادگي و تربيتي و داشتن خصوصيت منفعالنه

مند نبودن مشكالت ناشي از جرأت
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:كند كه بتواند مندانه به فرد كمك مي رفتار جرأت
 احساسات خود را ابراز

.كند
 روابط خود را بهبود

.بخشد
اعتراض كند.
نظر خود را بيان كند.
درخواست كند.
نه بگويد.

 به خود اطمينان
.باشد داشته

نفس خود را  اعتماد به
.دهد افزايش 

 احترام ديگران را نيز جلب
.كند

گيري خود  توانايي تصميم
.بخشد را بهبود 

حقوق خود را حفظ كند.
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:هر كسي حق دارد
به تقاضاهاي ديگران نه بگويد.
اش به   دليل كارهاي شخصي احساسات و در مورد

.ديگران توضيح ندهد
در برابر تقاضاهاي بيش از حد ديگران ايستادگي كند.
  از ديگران بخواهد كه هنگام صحبت به نظراتش گوش

.دهند
تغيير عقيده دهد.
از ديگران بخواهد كه كاري را برايش انجام دهند.



:هر كسي حق دارد
كه نياز داشت تنها بماند زماني.
در روابط بين فردي مورد احترام قرار گيرد.
اشتباه كرده و مسئوليت آن اشتباه را به عهده بگيرد.
بگيرد براي زندگي خود تصميم.
احساس خاصي را داشته و آن را نشان دهد.
از ديگران سوال كرده يا كمك بخواهد.
باشد خودش را دوست داشته.



زماني كه از سوي ديگران خواسته اي نامعقول مطرح مي شود.
  زماني كه مشغول كار مهمي هستيم، شخصي كاري با اولويت كمتر را به ما

.  پيشنهاد مي دهد
 مهارت و دانش كافي را نداريم» كار پيشنهادي«زماني كه براي.
زماني كه خيلي عصباني و ناراحت هستيم  .
زماني كه كار پيشنهادي را كس ديگري مي تواند به خوبي انجام دهد.
زماني كه پيشنهاد دهنده، به هويت و حريم شخصي ما قصد تجاوز داشته باشد  .
  زماني كه از ما بر خالف عالئق، معيارها يا اعتقادات ديني و ارزشي ما ، چيزي

.را طلب نمايند

به عنوان يك ناجي مقدس » نه«از جمله مواردي كه ضروري است از كلمه ي 
:ارتباطي استفاده كنيم، موقعيت هاي زير مي باشد 



براي عيني تر كردن كاربرد مهارت ها، فرض كنيم كسي ما را به ميهماني دعوت  
مي كند كه اصالً ديگران و آن خانه را نمي شناسيم ، در اين صورت از روش  

:هاي بيان جرأت مندانه زير استفاده مي نماييم 

 نه حتماً بايد بروم  . من اهل اين جور ميهماني ها نيستم. نه نمي آيم: نه گفتن
.منزل

 راستي  . در اين روش موضوع صحبت را عوض مي كنيم: تغيير دادن موضوع
!فيلم ديشب را ديدي ؟ فردا امتحان داريم ؟ لباسي كه خريدي، خيلي قشنگه 

 رفتن به خانه اي كه نمي شناسم را اصالً درست نمي دانم: دليل آوردن  .
روحيه ام در اين جور ميهماني ها  . دليلي ندارد به جايي بروم كه راضي نيستم

.ضعيف مي شود

:مهارت هايي براي گفتن نه نه نه نه



 انتظار نداشتم اين  : ايجاد احساس شخصيت مهم تر در طرف مقابل
من شما  ! من روي شما يك جور ديگر فكر مي كردم ! پيشنهاد را به من بدهي 

!را عاقل تر از اين ها مي دانستم
 بيا  . حاضرم با شما سينما بيايم ولي ميهماني نمي آيم: ارائه پيشنهاد بهتر

.برويم منزل ما
 در خانواده ما رسم نيست كه در اين  : نشان دادن شأن باال خانوادگي خود

اگر اين موضوع را درخانواده ام مطرح كنم، آن  . جور ميهماني ها شركت كنيم
.ها خيلي تعجب مي كنند

 من شب ها  . من هنوز بچه ام، بزرگ نشده ام: بيان موضوع در قالب شوخي
.زود خوابم مي بره

گفتم كه اهل رفت و آمد با غريبه ها  : پافشاري و اصرار در رد درخواست
.ديگر حرفش را نزن، به هيچ وجه نمي آيم. نيستم



 در مواقعي كه مي بينيم شخص خيلي اصرار مي كند،  : دور شدن از موقعيت
.بهتر است ازآن محل و موقعيت دور شويم

 شايد دلت مي خواست كه من با شما بيايم، اين موضوع را مي  : ابراز همدلي
.فهمم ولي متأسفانه در اين گونه ميهماني ها شركت نمي كنم

 موافقيد جاي  : پيدا كردن راه حل مناسب با نظر خواستن از طرف مقابل
غير از ميهماني برويم كه شما هم دوست داشته باشيد؟

 اميدوارم مرا ببخشيد. با عرض پوزش به هيچ وجه نمي آيم: معذرت خواهي.

 لطف كرديد مرا به ميهماني دعوت كرديد، ولي من دوست  : تشكر و قدرداني
. ندارم و نمي آيم



. از مهمترين مزاياي جرأتمندي، احساس مثبتي است كه فرد درباره خود دارد -1
افراد جرأتمند در مقايسه با افراد سازشكار و پرخاشگر درباره خود احساس بهتري  

.آنها احساس عزّت نفس دارند و خود را شريف و عزيز مي بينند. دارند

مردم افراد جرأتمند را صريح و صادق ميدانند و معتقدند چنين افرادي اهل   -2
اين افراد آنچه را مي توانند انجام دهند مطرح  . چاپلوسي، تملّق و نفاق نيستند

كنند؛ گرچه به ظاهر آن  ¬بنابراين مردم به چنين افراد بيشتر اعتماد مي. ميكنند
.را نشان ندهند

اينان به ديگران اجازه مي دهند تا  . زندگي افراد جرأتمند، معنادار است -3
مستقل بينديشند و عمل كنند و خود نيز افزون بر در دسترس قرار دادن خواسته  

.هايشان، از زورگويي، تحكّم، زبوني و ذلّت فاصله مي گيرند

:مزاياي رفتار جرأتمندانه 



Conscientious

Dominance

Steadiness

Influence
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تند و سريع
رك  و قاطع  

قوي و نافذ  
خطرپذير 

پيشگام/ اهل رقابت 
سريع الفكر

شاد و سرزنده
معاشرتي 

قانع كننده  
تاثير گذار 

دوست داشتني 
اجتماعي  

صبور  و  وفادار
احساسي  -آرام  

خوش برخورد 
خونگرم 

منطقي
دقيق  

منظم
نظام مند   

حساب گر
تحليل گر 





تفكر سيستمي
تفكر انتقادي
تفكر استراتژيك

تفكر خالق



تفكر استراتژيك







 Swotتحليل 

• Swot  بيانگر حروف اول كلماتStrength )  (
) نقـاط ضـعف   (  Weaknesses، )نقاط قـوت  (

Opportunities   ) و ) فرصـــتهاThreats  
.است ) تهديدات(
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ك كليا به صورت يدن





واكنش نسنجيده ، باعث 
.تشديد مسائل است



همه چيزمان به همه چيزمان  
.مي آيد



تصميمات خوش آيند در كوتاه مدت 
ممكن است عواقب وخيمي را در بلند 

.مدت به همراه داشته باشد



معموالً راه حلهاي ساده مشكل گشا نمي  
 .باشند

علت معلولي  همه اتفاقات
.است



اجبار به رشد سريع ، رشد  
.كندتري را بدنبال دارد



نشانه هاي بيماري و ريشه آنها لزوماً 
.نزديك هم نمي باشند



تغييرات كوچك ، نتايج بزرگي را بدنبال 
دارند ولي محدوده عمل اين تغييرات ، 

.مشخص نيست“ لزوما



همة يك كيك را نمي 
.توان يك دفعه خورد



تقسيم يك فيل بزرگ به دو قسمت دو 
.فيل كوچك بوجود نمي آورد



هرگز شرايط محيطي را 
.سرزنش نكنيد



توان يك سيستم در حد ضعيف 
.ترين حلقه آن است



تفكر سيستميموانع 
ها انسان خودساخته و ذهني هاي چارچوب

مسايل به واكنش مقام در ها انسان گرفتن قرار

روابط به نه و )اشياء( موضوعات به توجه

خالقيت ذهني هاي قفل



داستاني بخوانيم و حظ وافر ببريم

پدربزرگ عصرها دراز مي كشد و چرت مي زند يك روز نوه هـاي پيرمـرد   
انـدكي بعـد   . براي شوخي كمي پنير بدبو الي سبيل پـدربزرگ مـي ريزنـد   

پدربزرگ از خواب بيدار مي شود و با خود مي گويد اين اطاق چه بوي گندي 
به طرف آشپزخانه مي رود حس مي كند آشپزخانه هم همان بوي بـد را  ! دارد

اما با . از آشپزخانه به بيرون از خانه مي رود تا هواي تازه تنفس كند. مي دهد
بنـابراين بـا   . تعجب متوجه مي شود كه هواي بيرون هم ناراحت كننده است

!همه دنيا را بوي گند فرا گرفته: لحن اعتراض آميز مي گويد 
زماني كه طرز فكر ما به پنير بدبو آغشته باشد تمام  

.  دنيا بوي بد مي دهد



:بازي بازي
تصور كنيد مـي توانيـد بـدون اسـتفاده از     

ايــن . هــيچ وســيله اي در هــوا راه برويــد 
توانايي چه مشـكالتي را مـي توانـد بـراي     

دقيقــه هــر  3شــما بوجــود آورد؟ ظــرف 
تعداد ايده مي توانيد ارائه نماييد





تفكر نقادانه

به كه شده دهي سازمان و مند هدف ،فعال شناختي فرايند يك 
  از خود درك و كرده بررسي را ديگران و خود تفكر آن، وسيله
.دهيم مي ارتقا و كرده روشن را وقايع



انهاجزاي تفكر نقاد
تفكر فعال داشته باشيم.

بررسي كنيم موقعيت ها را به طور دقيق ،با استفاده از سؤال ها.

خودمان فكر كنيم.

هر موقعيتي را از ديدگاه هاي مختلف مد نظر قرار دهيم  .

در مورد عقايدمان به شيوه اي سازمان دهي شده بحث كنيم.



تفكر فعال
(Open-mindedness)گشوده ذهني

confidence-(CT(اعتماد به تفكر انتقادي

(Truth-seeking)حقيقت جويي

(Analyticity)تحليلگري



دانستن حقايق امور قبل از هر قضاوتي: حقيقت جويي 

تعصب نداشتن :گشوده ذهني

زود نپذيرفتن: اعتماد به تفكر انتقادي خود

سطحي برخورد نكردن: تحليلگري



بررسي موقعيت توسط سؤال ها

مناسب و مرتبط   يتوانايي پرسيدن سؤال ها  
ررسي موقعيتببراي 



:بازي بازي
.فرض كنيد كسب وكار شما ديگر سودآور نيست

اگر با همين وضعيت ادامه دهيد به زودي دچار مشكل خواهيد  
.  شد

با وجود پيش بيني هاي الزم، برخي كاركنان شما دچار توقعات 
.  نابجا هم هستند

ابتدا ليستي از مسايل و توقعاتي كه با آن مواجه هستيد تهيه  
.  نماييد

سپس راه حل اصلي كه بايد براي هر كدام از اين برداشتها، بر  
.آن تمركز نماييد را پيدا كنيد

راه حل فرعي را نيز در كنار راه حل اصلي هر كدام  تعيين   5
.  نماييد



پس س س س س
پرسشگري 

تكنيك بسيار مهمي
قال. است 



كارمندي كه مي خواهد از روش  
.جديدي در كارش استفاده كند

چه چيز باعث شد كه تصميم بگيريد از اين روش استفاده كنيد؟

چه اطميناني داريد كه اين روش كارآمدست؟

بدترين اتفاقي كه مي تواند در صورت استفاده از اين روش روي دهد چيست؟

فرد ديگري را مي شناسيد كه بتواند كمكتان كند؟



عمل كنيم  
سعي كنيد از چيزي انتقاد نكنيد كه  

قابل تغيير نباشد، مثال انتقاد كردن از  
خصوصيات جسماني كامال غير منطقي  

.است



  : مهم
  .كند جدا ذهنيات و حدسيات ، فكر از را ها واقعيت بتواند بايد فرد 

  .دارد ارتباط معمولي روزمرة زندگي با و نيست فلسفي و منطقي بحث يك



داستاني بخوانيم و حظ وافر ببريم

دختري نزد پدرش رفت و از مشكالت و اينكه زندگي خيلي سخت شده 
.شكايت كرد

.  پدرش او را به آشپزخانه برد و سه ظرف آب را روي اجاق گذاشت تا بجوشند
در ظرف دوم يك تخم مرغ . سپس يك هويج خرد كرد ودر ظرف اول ريخت

.و در ظرف سوم مقداري پودر قهوه ريخت. گذاشت
تخم مرغ ها را پوست كند و . بعد از چند دقيقه هويج ها را در يك ظرف ريخت

.در يك بشقاب گذاشت و قهوه را هم در يك فنجان ريخت و روي ميزگذاشت



:سپس به دخترش گفت
.هويج ابتدا سخت بود اما آب جوش آنرا نرم كرد

تخم مرغ ها ابتدا شكننده بودند اما آب جوش مقاومت آنها را باال برد و آنها را انعطاف 
.پذير و الستيك مانند كرد

پودر قهوه ابتدا غير قابل استفاده بود اما آب جوش را به يك مايع خوشمزه و معطر تبديل  
.كرد

و به دخترش گفت اين تو هستي كه انتخاب مي كني كه چگونه در مقابل مشكالت واكنش 
.نشان دهي

ميتواني اجازه دهي مثل اين هويج تو را ضعيف كنند و يا مثل اين تخم مرغ تو را منعطف تر  
و قويتر كنند

.استفاده كني و آنها را تبديل به يك فرصت كني مشكالت  و يا مثل اين قهوه از



تفكر خالق  

خالقيت فردي



همگرا يا واگرا؟: تفكر خالق
به عبارت ديگر در . در تفكر همگرا، فرد به دنبال پيدا كردن يك راه صحيح است

شرايطي كه فرد با مسئله اي برخورد كند و براي حل آن به يك راه حل كه از 
.قبل تعيين شده توجه نمايد، بايد گفت او داراي تفكر همگرا است



 در مقابل اگر يك فرد در مقابل يك مسئله، به چندين راه حل از زواياي مختلف
روانشناسان افرادي كه تفكر واگرا دارند را افراد . پي ببرد، داراي تفكر واگرا است

.خالق مي دانند



هيچ حادثه اي به خودي خود 
معنايي ندارد ، ما هستيم كه با 
توجه به ذهنيت خودمان به آن ، 

.معني و مفهوم مي بخشيم



شش كاله تفكر
 در اين تكنيك، شش جنبه يا سبك فكري تعريف و براي هر يك كاله رنگي

.خاصي به عنوان سمبل تعيين شده است

 راجع به  ) به صورت سمبليك(هر كس مي تواند با به سر گذاشتن اين كاله ها
.مسأله به صورت مشخص و از دريچه تفكر مربوطه اظهار نظر كند

  ًفرد در اثر تعويض كالههاي فكري، نقشش را در گروه تغيير مي دهد و نهايتا
.تنوع و كثرت اين تغييرها باعث رشد خالقيت فرد مي شود

 خود يا قالب هاي ذهني جدا شده من هنگام بازي كردن نقش ها، فرد فكرش از
 Role Play.و به سمت نقش هدايت مي شود



ديدن موقعيت از ديدگاه هاي مختلف

         تفكرسفيد
تفكر قرمز            

تفكرسياه  
         تفكرزرد

تفكر سبز              
تفكرآبي



تفكر سفيد
سفيد  عدم حضور رنگها ونشانه بيطرفي است
تفكر اطالعات خام ، واقعيتها،ارقام است
اين نوع تفكر فقط اطالعات محض به ما ميدهد
عقيده ونظر شخصي درتفكر سفيد جايي ندارد
  در تفكر سفيد تمام واقعيتها ارائه ميشوند بدون آنكه قرار

باشدبعداً از آنها در جهت اثبات ديدگاه خاصي استفاده  
شود

 هنگام استفاده از تفكر سفيد متفكر بايستي مانند يك
كامپيوتر باشد



مثال:

افزايش  % 45در سال گذشته فروش گوشت مرغ 
داشته است بررسي ها نشان ميدهند كه مردم به  
دليل مسئله كلسترول  به اين خريد روي آورده 

.اند



تفكر قرمز
تفكر هيجاني ،احساسات وعواطف، است

نقشي متضاد با ارائه بي طرفانه اطالعات دارد

شور ،هيجان وخشم را بيان ميكند

بيان آني احساس است

EQ



اين نوع تفكر دو گروه عمده از حسها را در بر ميگيرد:

ظناحساساتي معمولي از قبيل ترس،نفرت،ترديد ،سوء :الف
نوعي قضاوتهاي پيچيده تحت عنوان الهام،دريافت ناگهاني،حس  :ب

وسليقه

:مثال
 نمي دهيدهيچوقت حرف ديگران را گوش شما
 من از روند پيشرفت مذاكرات خيلي راضي هستم



تفكر زرد
زرد  مانند نور است ،انرژي وروشنايي و نشاط ميدهد
تفكري خوش بينانه وحاوي افكار سازنده ومثبت است
جرئت عمل ميدهد
  جنبه هاي اميدوارانه و خواست عميق براي درست شدن كارها

است
در پي ارزيابي مثبت است
 به دنبال يافتن فرصتها گمانه زني ميكند



:مثال
 من ميتوانم تصور كنم كه روزي تفكر به عنوان يك واحد درسي در تمام مدارس

.تدريس شود

در بعضي  .(اگر قيمت سوخت باالتر برود فروش خودروها پايين خواهد آمد
!!!)كشورها البته برعكس است

  كرونا باعث تقويت و بسترسازي كسب و كارهاي مجازي مي گردد.



تفكر آبي
تفكر انتظامات است!!!
كنترل وايجاد هماهنگي بين مراحل مختلف تفكر را بر عهده دارد
موضوع تفكر را تبيين، موضوع و محدوده تمركز را مشخص ميكند
ناظر روند تفكر وگفتگو است
به منازعات ومجادالت كالمي پايان ميدهد.



مثال:
 اجازه بدهيد در مورد آنچه تا بحال گفته شد يك جمع بندي كلي

داشته باشيم
  آيا همه اين نظريه ها را نتيجه گيري نهايي ميدانيد؟



رنگ سياه
سياه، رنگ غمگين و منفي است  .
  بايد گفت كه بيشتر متفكران، چه كساني كه دوره هاي

آموزش تفكر صحيح را گذرانده اند و چه سايرين، با كاله  
.  سياه بيشتر از ساير كاله ها احساس راحتي مي كنند

  كسي كه از كاله سياه استفاده مي كند، به
خطاها،اشتباهات و موارد نادرست موجود در طرح تجاري  

و بنگاه اقتصادي اشاره مي كند
   او به ما مي گويد كه چرا اين كار ممكن نيست و درست

. از آب در نخواهد آمد
 كاله سياه از اشتباه كردن، انجام كارهاي ناآگاهانه و

انجام كارهايي كه ممكن است غير قانوني باشد  
.جلوگيري مي كند



رنگ سبز
سبز يعني گياه، فراواني نعمت و زمين حاصل خيز  .
كاله سبز نشانگر ايده هاي نو و خالق است .
 گريز از نظرات كهنه براي يافتن نظرات نو
خالقيت
 يا راهي خواهم يافت يا....



هرگز فراموش نكنيد كه
بزرگ ترين ارزش كاله ها 

اين است كه در سازمان،باعث 
. تولد فرهنگ تفكر مي شوند

)ع(قال منصور 



توصيه هايي براي افزايش خالقيت
آهنگ باران: به آهنگهاي الهام بخش گوش كنيد؛مثال!
از مكانهاي رويايي مثل موزه ها و آثار باستاني بيشتر ديدن كنيد.
به جاهايي كه تا به حال نرفته ايد بيشتر سفر كنيد.
اشياي محل كارتان و روي ميزتان را از اشياي پيچيده و عجيب و غريب انتخاب كنيد.
سعي كنيد مخالف عادتهاي خود رفتار كنيد.
دكوراسيون منزل و محل كار خود را مرتب تغيير دهيد.
هميشه از نمايشگاه اختراعات و اكتشافات ديدن كنيد.
از افراد غريبه، بي خبر و حتي بچه ها در حل مساله تان كمك بگيريد.
 ايده حداقل 5براي خلق ايده ها حداقل تعيين كنيد؛ مثال
معما زياد حل كنيد.
مراقب وسوسه ارزيابي اقتصادي قبل از موعد باشيد.
به مشكالت به عنوان فرصت نگاه كنيد.
اگر مساله اي دو راه حل دارد آن را از راه سوم حل كنيد!



بازي بازي
بعد از انتخاب ، اعداد را به هيچ  .سه عدد يك رقمي غير تكراري انتخاب كنيد

.وجه تغيير ندهيد
 اين اعداد را با استفاده از عمليات جمع،تفريق،ضرب،تقسيم،يا به توان رساندن به

.برسانيد 100عدد 
از هر عدد حداكثر دو بار مي توانيد استفاده كنيد.
از همه اعداد بايد استفاده كرده باشيد.



ضد خالقيت ها
   به هرايده تازه اي كه از طرف زير دستان به شما ارائه مي

شود با ترديد و بدگماني نگاه كنيد صرفاً به اين علت كه هم  
.جديد است و هم از طرف زير دستان پيشنهاد شده است

   ،بر اين پافشاري كنيد كه كاركناني كه براي اقدام به كاري
به تصويب شما نياز دارند، ابتدا به چندين طبقه ديگر از  

.مديران مراجعه كرده و از آنها نيز تأييديه بگيرند



ضد خالقيت ها
  انتقادات خود را آزادانه ابرازكنيد، اما از تحسين خودداري كنيد

اين كار همواره زير دستان را مضطرب و گوش به زنگ نگه مي  ( 
.بگذاريد بدانند كه امكان اخراج آنها هميشه وجود دارد). دارد

   براي منصرف كردن افراد از گزارش كردن اشكاالت در حوزه
كاري خود، با مشكالت به عنوان نشانه هاي عدم موفقيت آنها  

.برخورد كنيد



ضد خالقيت ها
 ،در مورد تجديد سازمان يا تغيير در سياستها

محرمانه تصميم بگيريد و به صورت ناگهاني 
اين تدبير نيز آنها  . ( آنها را به افراد اعالم كنيد

.)را در حالت آماده باش نگه مي دارد



رفتارهاي ما توسط % 97بيش تر از  
ضميرناخودآگاه مديريت مي شود و 
در اين بين ضميرخودآگاه فقط توليد 

  .از رفتارهاي ما را بر عهده دارد% 3



تمركز: و فيلم

كتاب



. مزاياي كار تيمي

توسعه مهارتهاي رهبري و تحليلي افراد -1
توليد محصوالت با كيفيت باالتر  -2
استفاده موئثر از توان و دانش  مهرت وتجارب پرسنل-3
افزايش رضايت شغلي و انگيزه كاري -4
افزايش بهروري - 5
بهبود ارتباطات دو طرفه موجود بين پرسنل و مديريت -6
افزايش خالقيت در اعضائ تيم -7

+



آفات كار تيمي .

.بي اعتمادي و نبود اعتماد  -1
.ترس از برخورد  -2
.نبود تعهد  -3
.پرهيز از مسئوليت  -4
.بي توجهي به نتيجه  -5



عومل پويايي كار تيمي .

برقراري ارتباط  ( گوش دادن به سخن ديگران  -1
).موثر

مديريت (گامهاي عملي براي رفع تعارض  -2
).تعارض

.تنوع فكري در تيم  -3
.ايجاد انگيزه براي تحرك بيشتر تيم  -4

+



تيم كاري/ گروه  تشكيل و رشد يك

  چند با شما كه زماني موضوع اين و نيست آسان كاري موثر تيم يك تشكيل
 گروه افراد . كند مي پيدا بيشتري نمود داريد سروكار مختلف فرهنگ

 ، مشترك قوت نقاط تقويت وبا كنند استفاده مشتركي زبان و نگاه از بايد
. نمايند ايجاد كارها دركيفيت بهبود ايجاد براي تعهدي

: است زير بشرح كاري تيم يك رشد و تشكيل مراحل
FORMING   شكل دهي    1.

STORMING  ايجادطوفان         2.

NORMING        نظم دهي                3.

PERFORMINGعملكرد                                 4.

ADJOURNINGفرصت دهي                         5.



تيم كاري/ گروه  تشكيل و رشد يك

FORMING   شكل دهي     -1
اولين و شايد مشكلترين مرحله تشكيل تيم است كه درطي آن افراد بايد باتالش 
فراوان و شناخت خوب يكديگر ديدگاه خود را از فردگرايي به گروه گرايي تبديل  

در اين مرحله افراد بايد با صبر و حوصله به يادگيري و رعايت اصول  . نمايند 
.كارتيمي تشويق شوند

STORMING  ايجادطوفان          -2
دراين مرحله بمنظور كاهش استرس و جمع آوري كليه نظرات اعضاء گروه و جلب  

مشاركت همه افراد با ايجاد حس تشويق و غلبه بر نقاط ضعف افراد استفاده از 
.طوفانهاي مغزي بسيار راهگشا خواهد بود 



تيم كاري/ گروه  تشكيل و رشد يك

NORMING        نظم دهي               -3
دراين مرحله تيم باتعيين و اجراي يك چارچوب به آرامش ، يكنواختي و هماهنگي مي  

تيم با مشاركت اعضاء يك نظامنامه ، جهت بهبود كارايي و اثربخشي عملكرد  . رسد 
.تهيه و بكار مي گيرد ، تا حس تعهد و تعلق اعضا بيشتر شود

PERFORMINGعملكرد                            -4
دراين مرحله اعضا با شناخت نسبي يكديگر، وظايف را تعيين و تقسيم مي نمايند  

وسپس مسائل را بدرستي شناسايي و بطور موثر باكمك يك الگوريتم نظام مند حل مي 
.نمايند 

ADJOURNINGفرصت دهي                         -5
زماني تيم به اين مرحله مي رسد كه ديدگاه مشترك اعضاء تحقق يابد و مزيت اين  

ساند و بنابراين يادگيري آسانتر رنگرش آنست كه تيم را به تفاهم ، تعادل و تكامل مي
.مي شود 



تيم كاري/ گروه  تشكيل و رشد يك

رفتارهاي احتمالي اعضاء احساس اعضاء   عناوين مطالعه  
  گروه ماموريب تعيين جهت در تالش-
ارتباطات نحوة تعيين جهت تالش  -
نياز مورد اطالعات تعيين جهت در تالش  -

  بيني خوش-
غرور و افتخار  -
گروه به وابستگي  -

مرحلة اول
  Forming

  ساده و مختلف مطالب خصوص در بحث  -
اعضاء باساير رقابتي و دفاعي برخورد  -
  گروه اهداف و برنامه به اعتمادي بي  -

  گروه روش به كار درمقابل مقاومت-
 موفقيت مورد در بدبيني حس -

  گروه
مرحله دوم

  Storming
  كشمكش جاي به همĤهنگي براي تالش-
  اعضاي بين تفاهم و اعتماد و صحبت -

  گروه
  به احترام ازطريق هدف در يگانگي -

مقررات

  سازنده نظرات ارايه توانايي-
  گروه در تعلق و عضويت قبول  -
  متحول قدرت و خاطر آسايش -

سازي

سوممرحله
  Norming

  گروه با انطباق جهت در تالش-
 راه ارايه و مشكل رفع جهت رد تالش -

  حل
  عميقتر ارتباط ايجاد جهت در تالش-

  گروه و يكديگر ار بيشتر آگاهي-
مشكل و فرآيند ار بيشتر شناخت  -
  خود كار از رضايتمندي احساس-

مرحله چهارم  
Performing

  يكديگر تشويق  -
  فراوان صميميت  -
  موضوع مجدد تجربه جهت در تالش  -

سازندگي-
  نفس به اعتماد  -
  نتايج از گروهي و فردي ارضاي  -

مرحله پنجم 
Adjourning



ويژگي هاي مرحله شكل گيري
خوش بيني
  پيش بيني  خوبي از نتيجه كار
احساس افتخار
  احساس وابستگي

102

.اعضاء از حالت فرد بودن به حالت گروه بودن تغيير مي يابند



رفتار هاي  مرحله شكل گيري
شود انجام بايد كه كارهايي تعيين.
با اعضاء مناسب برخورد نحوه تعيين  

يكديگر
اطالعاتي نوع خصوص در گيري تصميم  

.شود آوري جمع بايد كه
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ويژگي هاي مرحله تالطم
مقاومت در مقابل مسائل مختلف
تغيير شديد در نحوه نگرش
 ايجاد نظرهاي متفاوت در مورد منطقي بودن

كار گروهي و شانس موفقيت كار تيم

104

سخت ترين مرحله ي كار تيم، مرحله بروز اختالف نظر



رفتار هاي  مرحله تالطم
 بحث در مورد طالب مختلف حتي موضوعات مورد

توافق  
 برخورد دفاعي و رقابتي با ديگر اعضاء و در نتيجه جبهه

بندي 
 شك و ترديد در خصوص تفكر تعيين كنندگان  پروژه

و اعضاي گرو
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ويژگي هاي مرحله برقراري تفاهم

توانايي ارائه نظرات سازنده
قبول عضويت در گروه

آسايش خاطر ميان اعضاء، به دليل احساس قدرت 
حل مساله و بهينه سازي امور محوله 

106

احترام به قوانين ومقررات  تيم
توجه به نظرها و ايده هاي ديگران

همكاري براي انجام وظيفه



رفتار هاي  مرحله برقراري تفاهم
 احتراز از كشمكش و ناسازگاري و ايجاد

هم آهنگي  
  محبت و اعتماد ميان اعضاي تيم و

مشاركت در پيدا كردن راه حل 
  احساس همبستگي روحي و يگانگي

هدف در بين اعضاي تيم
  احترام به قوانين و مقرارت تيم
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ويژگي هاي مرحله ايفاي نقش

شناخت بيشتراعضاء نسبت به هم و فرايند
مشخص شدن ضعف و قوت تيم
احساس رضايتمندي

108

.اعضاي تيم ميزان ارتباطات و انتظارات خود را از يكديگر تعيين مي كنند

تمايل افراد براي حل مشكالت •
به دست آوردن اعتماد به نفس•



رفتار هاي  مرحله ايفاي نقش
گروه اهداف با افراد انطباق
مشكالت از جلوگيري توانايي
يكديگر با اعضاء نزديك ارتباط
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  موفقاولين گام در تشكيل يك تيم
 داشتن هدف مشترك
ارزش هاي  و  ايجاد تعهد به هدف

گروهي
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مراحل ايجاد يك تيم 
هدف مشترك
 اعضامشخص كردن
  مشخص كردن محدوديت ها وانتظارات
تعيين نقش ها
 توافق روي هنجارهاي اصلي
زمان و تداركات جلسه,  تنظيم مكان
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ماموريت تيم
   مجموعه فعاليت هايي كه تيم براي انجام آنها به وجود

مي آيد و اعضاي تيم را ترغيب، تشويق و هدايت مي  
.كند تا به وضعيت مطلوبتري دست يابند
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عوامل مهم پايداري و موفقيت يك تيم
باط گروهيضان
ارتباطات موثر
ايجاد و انگيزش و شوق كاميابي
    اعتماد متقابل
  آموزش مستمر
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و بزرگ يم قويت
مگر ساخت توان نمي بزرگ تيمي  

باشيم داشته بزرگ بازيگراني اينكه

معروف مثلي:
  است ممكن خوب بازيگراني وجود با"  

  نمي  آنها بدون اما ببازيم را بازي
  "برد را بازي توان
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كار تيمي هدفدار
تضمين كننده بهبود كيفيت  

در هرسازماني است



چهارده كليد طاليي بهبود مستمر
)اصول دمينگ ( 

. سازمان ارشد مديريت جانب از هدف در ثبات ايجاد .1
 كه نكنيد نهايت و رضايت احساس هيچگاه كيفيت با رابطه در .2

) جديد فلسفه اتخاذ ( . دارند وجود بهبود فرصتهاي هميشه
.ضروري غير و گسترده بازرسيهاي اعمال و وابستگي از پرهيز .3
 اين مالك اما كنيد معامله آنها بهترين و محدود كنندگان تامين با .4

. نيست پايينتر قيمت ارائه تنها انتخاب
.مستمر بهبود حركت خصوص در اجرا و ريزي برنامه .5



.كاركنان آموزش برنامه مداوم تامين و برقراري ، نيازسنجي .6
 به مسئوليت و تعهد حس به اعتقاد با سطوح تمام در رهبري كردن نهادينه و برقراري .7

. كيفيت ايجاد
تيمي و دوطرفه ارتباط ايجاد به تشويق و كاركنان ترس بردن بين از . 8
  كار طريق از مسائل حل به تشويق و سازمان مختلف بخشهاي بين موانع ريختن فرو .9

.) اي وظيفه سازماني ساختار از پرهيز ( تيمي
.غيرواقعي و توخالي هدفهاي و نصيحتها ، شعارها حذف .10

چهارده كليد طاليي بهبود مستمر
)اصول دمينگ ( 



از كاركنان خود بخواهيد كه كيفيت كار خود را از طريق كار تيمي افزايش  .  11
.دهند ، نه اينكه فقط در محل كار حضور داشته باشند 

) نيست كيفيت معرف هيچگاه كميت يعني كه ها سهميه حذف (
 ، آشنايي بمنظور آموزش و تشويق و دركاركنان مهارت از غرور حس ايجاد .12

. جديد مهارتهاي بكارگيري و درك
  و جديد مهارتهاي آموزش و تعليم موثر و قوي برنامه برقراري و ايجاد .13

. جديد تكنولوژيهاي و تحوالت با كاركنان بروزنگاهداشتن
  ايجاد جهت در همواره و بدانيد اصول اين اجراي مسئول را ارشد مديران .14

) كيفيت مشي خط( . كنيد تالش بهبود و دگرگوني شرايط

چهارده كليد طاليي بهبود مستمر
)اصول دمينگ ( 



. پريدن ديگر شاخه به اي شاخه از اهداف و ها ديدگاه در   -1
. كردن ريزي برنامه مدت كوتاه سود روي   -2
.فردي بين رقابت نگرش با عملكردها كردن ارزيابي   -3
  . انتصابات در بلند هاي پرش و نشده حساب هاي ارتقاء   -4
. كردن شناسايي رقم و عدد به را چيز همه   -5
 كه كاركنان   بيماري هاي هزينه برافزايش مبني هايي نشانه وجود  -6

. است كاركنان سالمت افتادن خطر به از ناشي
 به خسارت پرداخت به مجبور را شركت كه هايي هزينه افزايش  -7

 .باشد كرده ديگر ذينفعان و ها مشتري

بيماري مهلك از نظر دمينگ 7



تمرين كار تيمي
تاكسيراني مساله:

 و مكانها با كه دارد رانندگاني به نياز تاكسيراني اتحاديه كنيد فرض
  افراد اين كامل آموزش .باشند آشنا كامال شهر آدرسهاي
 و نقاط كليه كه بطوري تاكسيراني اداره براي داوطلب
  مي طول به يكسال درحدود  بشناسند را شهر آدرسهاي
  اين به تاكسيراني اداره كه است درحالي اين انجامد؟

 شما نظر به .بماند منتظر تواند نمي و دارد مبرم نياز رانندگان
 اين سريع توان مي چگونه  چيست بهينه حل راه بهترين
نمود؟ حل را مشكل



بطري مساله:
  كه بگيريد درنظر را اي شيشه بطري يك          

  اين درون .است پنبه چوب از آن درپوش
  مي چگونه . دارد قرار سكه عدد چند بطري
  پنبه چوب درب كردن خارج بدون توانيم

  از را ها سكه بطري شكستن يا و بطري اي
نماييم؟ خارج بطري داخل

تمرين كار تيمي



نجات مساله:
  كامال را زمين سطح برف كه زمستاني آفتابي و سرد روز دريك

  درحال شهري بسوي مسافر 85 با هواپيمايي است پوشانيده
 به مجبور هواپيما مقصد كيلومتري 85 در .است حركت
 تا كه طوري شود مي جنگلي درباتالق اظطراري فرود

  بايستي مسافرين .شد خواهد غرق باتالق در ديگر دوساعت
 انتخاب به تواند مي هرفردي و كنند تخليه را هواپيما سريع
 چه شما شرايط دراين .ببرد راهمراه زير اولويت 4 خود

كنيد؟ مي انتخاب
 قطب - آيينه - آب تصفيه قرص - طناب - تاشو نردبان - شير بطري

- كبريت - پتو- گرم پوتين - خواب كيسه -دوچرخه- نما
دعا كتاب -جغرافي نقشه -آب بطري-ارتشي كارد

تمرين كار تيمي



يميكار ت
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پذيرند سازگار و انعطاف -1
:پذير تيم سازگار و انعطافويژگي هاي عضاي يك 

آموختن را دوست دارند.
كنند احساس امنيت مي.
خالق هستند.
خدمت به مردم را دوست دارند.
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سازگار تر و انعطافيبرا
:رترشدن بايديپذ
خود را به آموختن عادت دهيد
ديكن يابينقش خود را از نو ارز.
دينيفراتر را بب .

125



هم دلي و يك دستي -2
نشيدر برداشت و ب يتحول

اعضا تيم  همكاراند نه رقيب
نگرش

بپشتيباني اعضا از يكديگر
كانون توجه

.  توجه به  تيم بجاي بوجه به خود
ديشيجه انديبه نت

126



:براي هم دلي و يك دستي بايد
 ايد هكه همه برندكنيدفكر.
  مصلحت تيم را از مصلحت خود فراتر

  .ببينيد
مكمل ديگران باشيد.  
چه اتفاقي مي يداگر در جلسه نباش  

.افتد
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يپذير تعهد -3
 معلوم مي شودتعهد در سختي ها
استعداد و توانايي بستگي ندارد هتعهد ب.
 شود، نه بر   ايجاد مي است انتخابيك تعهد

اثر شرايط  
ها باشد پايدار   تعهدي كه مبتني بر ارزش

  .ماند مي

128



: بايد بر اي افزايش تعهد
 تعهدها و ارزش هاي خود را به يكديگر گره بزنيد
 تعهد مخاطراتي در بردارد(دل به دريا بزنيد(....
اعضاي تيم خود را ارزيابي كنيد  تعهدات.

جورج  .پشيمان نمي شودانجام دهد كسي كه هر كاري از دستش برآيد 
       ماالس  
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  اتارتباط -4
است آفرين مسئله تيم عضو يك انزواي حتي.
روابط تيرگي از گيري جلو  
فوتبال، قرارداد( .سندينو يم را مهم ارتباطات 

)ازدواج عقدنامه تجاري، قرارداد عقد
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براي بهبود ارتباط خويش  
مقاصد داشتنن ، مسائل مستقيم انتقال ا( باشيد راست و رك  

)پنهان
كارها به نسبت سريع بازخور( بجنبيد زود (  
اطالعات احتكار( نگذاريد خبر بي را تيمي ياران(

.دهند مي دل بكار بگيريد بازي به را ديگران اگر(
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  هستند اليق و با كفايتاعضاي تيم  -5
)كمال شايستگي(

:وي  ژگي هاي مشترك آدم هاي اليق و با كفايت
تعالي جو و كمال طلب( .تعالي طلب هستند(
با متوسط نمي سازند  .
به جزئيات مي پردازند
كيفيت كار خود  (. كيفيت كار را حفظ مي كند

.)را پايين نمي آورند
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براي افزايش كارداني و كفايت خويش
ص برويدخصدنبال ت.
راه را تا آخر برويد  .  

به اجراي كار بيشتر توجه كنيد.
سر مهندس و ناخدا كشتي

  ".مهندس بيا برو به موتورخانه، موتور كار نمي كند"
معلومه كه كار نمي كند، كشتي به گل نشسته  "

"!است

133



.قابل اعتماد هستند -6
از آن هايي كه بحث و استدالل مي كنند نترسيد،

.از كساني بترسيد كه از بحث و گفتگو طفره مي روند
:پايه هاي اعتماد

انگيزه واقعي افراد تيم(انگيزه هاي اصلي  (
 مسئوليت پذيري ()گزارشكر جوان، بازي(فكر كردن +

)فكر
جا نزدن در دشواري ها و هميشه مورد اعتماد ( پايداري

)بودن 134



.براي اينكه قابل اعتماد باشيد
انگيزه هاي خود را بشناسيد.
آيا به نظر ديگران حرف تان حرف است؟

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

.روند
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.انضباط دارند -7
:جهت مفيد بودن براي تيم 

فعال نگه داشتن ذهن( با انضباط انديشيدن(

انضباط احساسات و عواطف
غلبه بر احساسات و كنبرل  خلق و خوي  

منظم كار (انضباط الزم براي اقدام و عمل
)كردن 
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:باشيد تيم در تر بطضمن عضوي خواهيد مي اگر
عادت به كار را تقويت كنيد.

انضباط يعني انجام كارهاي درست در زمان مناسب و به دليل 
موجه
به چالشي دست بزنيد.

انجام كارهاي چالشي براي تقويت فكر و اراده 
زبان خود را نگه داريد.

.در زمان احساساتي شدن، نگفتن آنچه نبايد بگويد
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.تيم را باال مي كشند -8
چند ويژگي مشترك تقويت مي كنند وبه آنان رسد مي دهند تيم خود را  اعضايكساني كه 

:  دارند
 تيمي خود را مي شناسندهم ياران قدر و ارزس.
قدر و منزلت ياران تيمي را باال مي برند.

رشد مي  ي دهد، اول خود را رشد مكسي كه به ديگران 
.دهند
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: خود يميت هم ياران رشد براي
كنند باورتان آنكه از شيپ ديكن باور را گرانيد.
خدمت شما به آنكه از شيپ ديكن خدمت گرانيد به 

.كنند
باال را قدرتان آنكه از شيپ ديببر باال را گرانيد قدر  

.برند

139



مشتاقند -9
: دارند زياري شوق  گروهي و تيمي كار محيط در كه كساني
اراده و خواست به مثبت هاي آدم( .افروزند مي خود را خويش اشتياق 

).اند مثبت خويش
انگيزند مي بر خويش در را احساس.
  كنيد فكر خود كار مثبت هاي جنبه تمام به( .دارند اعتماد خود كار به.(
كنند مي نشر و حشر شايقان مشتاق افراد با.
  بي و خنثي توان نمي انديشان مثبت حضور در .است مسري اشتياق«

Denis     »بود تفاوت whitely
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  را خويش اشتياق شعله خواهيد مي اگر
:بزنيد دامن

1- احساس تكليف را در خود بپروريد.  
).خود را به انجام كاري مكلف سازيد(
2- بيش از حد انتظار كار كنيد.
3-   سعي كنيد هر كاري را در سطح

.عالي آن انجام دهيد
كاري كه امروز به خوبي انجام شود سنگ ( 

).بناي كار خوب فردا است
  رابرت هوبارد                                                         
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قصدي و هدفي دارند -10
..دارند هدفي و مقصدي موفق اشخاص

داشته رعم صرف ارزش كه برگزيند مقصودي و هدف 
.باشد

بشناسيد را خود هاي قدرت و ها ضعف.
كنيد گذاري اولويت را خود هاي مسؤوليت.
 ايم آمده .دهيم انجام را كارها همه كه ايم نيامده دنيا به"

".دهيم انجام كاري كه
بگويند نه كه گيرند مي ياد.
بينند مي را دور.
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  :طريق تقويت نماييد اين عزم خويش را به
نقطه هاي ضعف خود را بشناسيد.
 در كاري كه تبحر داريد بمانيد و بر

.تخصص خود بفزاييد
 تقويم فعاليت هاي ساالنه خود را بر

  .و مقصودي قرار دهيد دفپايه ه
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.احساس رسالت مي كنند -11
:افراد اين هاي ويژگي

دانند مي را تيم مقصد.
كند رهبري تيم، رهبر كه گذارند مي.
توفيق بعد خواهند مي را تيم توفيق اول  

را خود
تا زنند مي دست باشد الزم كه كاري  هر به  

 .دهند انجام را خود رسالت
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نسبت به   براي تقويت احساس رسالت
مأموريت تيم

مأموريت شما تيم كه كنيد دقت  
 .كند مي دنبال را خود

طبق در تيم براي داريد چه هر 
.بگذاريد اخالص
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آماده اند -12
:اگر مي خواهيد خود را آماده كنيد اين چيزها را در نظر بگيريد

براي چه چيزي آماده  مي شويد و  مقصد كجا ست( ارزيابي( .

انتخاب مسير درست( مسيريابي(

اعتقاد به خود و اعضاي تيم خود( نگرش(

اقدام به موقع ( اقدام و عمل(
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:براي افزايش آمادگي خويش
ريزي برنامه و ديدن( .ببينيد را آينده فرآيند(
كنيد پژوهش بيشتر.
بياموزيد خود خطاهاي از.

 زمينه اما كند نمي تضمين را برد آمادگي،
  .سازد مي را آن
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با ياران تيم مي جوشند -13
:كنيد توجه چيز پنج به تيمي مناسبات و روابط در
متقابل احترام
مشترك هاي تجربه
اعتماد
جورج مك دونالد   ”مرا دوست دارد گامي فراتر نهاده است  كسي كه به من اعتماد مي كند از كسي كه "

شاعر اسكاتلندي

بدهيم بهره بايد بريم مي بهره اگر ( بستان و بده(
همديگر حضور از بردن لذت روابط، رشد با( متقابل خط(
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:براي ايجاد ارتباط بهتر با ياران تيم
معطوف  را به جاي خود به ديگران تان توجه

.سازيد
باعث پرسشهايي كه  (. پرسش هاي درستي بكنيد

)نه باعث ناراحتيمي شود خوشحالي 
تيم زمينه اي مشترك   اعضايبا (. تجربه مشترك پيدا كنيد

)پيدا نخواهيم كرد مگر از راه تجربه مشترك
  در ديگران نسبت به خودشان احساس خوبي

  .بر انگيزيد
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در پي ارتقاي خويشند -14
:بينش و دانش سطح ارتقاي در مهم نكته سه
كه آنچه نه است، مهم دهيد مي نجام كه آنچه "آمادگي  

".دهيد انجام خواهيد مي
تأمل و تفكر
 مردان ويژگي دادن گوش و كردن تفكر ماندن، تنها”

".است بزرگ
گيريد كار به ايد گرفته ياد آنچه( بستن كار به.(
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:در راه ارتقاي خويش
شويد پذير آموزش.
بريزيد را خود پيشرفت برنامه.
از بيشتر خود دانش ارتقاي به  

.بدهيد بها خود مقام ارتقاي
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از خود گذشته اند   -15
 اين بكاريد؟ خود ذهن بستر در را گذشتگي خود از بذر چگونه
:برداريد زير هاي گام با را كا

باشيد دست گشاده و بخشنده.
شكل بدترين از يكي( .بگذاريد كنار را بازي سياست  

 سياست تيم درون در كه بينيم مي كساني در را خودخواهي هاي
)كنند مي بازي

كاميابي به اتحاد و آورد مي اتحاد وفاداري( .باشيد وفادار 
)انجامد مي

نهيد ارج استقالل از بيش متقابل وابستگي به.  
).شود مي خودخواهي به منجر استقالل( 152



..براي باال رفتن از نردبان از خود گذشتگي
كنيد معرفي را ديگران خود جاي به.
بگذاريد زيردستان نقش در را خود.
كنيد كمك صدا و سر بي و پنهاني.

 باشيد، نكرده كسي براي كاري انتظاري، هيچ بدون امروز اگر"
john      "ايد داده باد به را عمر از روزي Bunyan  
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مشكل گشايند -16
:حقايق اين به توجه

،مانع و بدبياري چيز يك عنوان به شكل هر دانستن( .هستند ما ذهني تصويرهاي مشكالت 
)گذرا

هستند حل قابل مشكالت همه.
،كنند مي آنچنانتر را آنچنان مشكالت.

  باشيم بزرگ خود اينكه به بسته آيند مي نظر به كوچك يا بزرگ ها، مشكل"
".كوچك يا

  sucesess مجله بنيانگذار ماردن اوريسون                                                                  
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براي اينكه در محيط تيم بيش از پيش مشكل گشا و راه حل  
:جو شويد

گويد مي موقعيت همان با رويارويي در ديگري "كنم مي ولش" :گويد مي يكي كه اي لحظه همان در( ندهيد وا: " 
"مغتنمي فرصت چه !به

سازيد متمركز نو از را خود فكر.
بينديشيد نو از خود استراتژي درباره.
ديگر مشكلي براي شكل يك حل راه از استفاده( .كنيد تكرار را فرايند(
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پيگير و ستوده اند -17
:اينكه يعني كار انجام در اصرار

درصد 100 را آن از بيشتر نه و .بگذاريد اخالص طبق در داريد چه هر 
!نه خودكشي .كمتر نه بيشتر نه توان

بسپاريد سرنوشت دست به را خود اينكه نه .كنيد كار اراده و عزم با.
 توماس      “.است كرده رها نفر آخرين كه كنم مي آغاز جايي از من "

اديسون
كه آنگاه نه باشد، شده انجام كار كه بكشيد دست كار از وقتي 

.ايد شده خسته
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 مي بسته و باز را خود بالهاي غاز يك كه همانگونه
 ايجاد جلويي پرنده حركت جهت محرك يك كند،
  .كند مي

بيش از % 71شكل،  Vبا حركت در دسته هاي غاز ها 
.تنهايي مي پيمايد حالت

  :هايي از غازها درس

 حركت مشترك مسير يك در كه افرادي :درس
 توانند مي دارند، را وحدت يك حس و كنند مي

.برسند خواهند مي كه جايي به تر آسان و تر سريع



158

 مي خارج V حالت از غازها، از يكي گاه هر
 سعي و كند مي سقوط احساس سرعت به شود،
برگردد V شكل به تر سريع چه هر كند مي

  :هايي از غازها درس

  است    فاكتوري  سه ايمني  و  قدرت  قوت،: درس
  ما مسير با  كه جمعي  حركت با   كه در سايه

.كنيم احساس مي مشتركي دارند
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خسته مي شود   هنگامي كه غاز پيشرو
تازه نفس ديگري مي   به غاز را جاي خود

.  داخل دسته مي رود خود و دهد

  :هايي از غازها درس

در كارهاي سخت نياز به تشريك : درس
.مساعي وجود دارد
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غازهايي كه در عقب دسته قراردارند، با  
صداهايي غازهاي جلويي را تشويق و  

كنند تا سرعت باالي دسته  ميحمايت
.  شود حفظ

  :هايي از غازها درس

نياز به حمايت   گروهيك اعضاي  :درس
.دلگرمي ساير اعضاي گروه دارند و
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غاز  دوهنگامي كه يك غاز بيمار يا مجروح مي شود،
تا  ،همراه او خارج مي شوند  Vديگر از حالت 

هنگامي كه غاز مجروح به سالمت برگردد، سپس به 
.  سرعت خود را به گروه مي رسانند

  :هايي از غازها درس

 يكديگر به نياز ها گرفتاري زمان در :درس
.داريم





:ارائه دهنده 
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