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 ي شماآیندهتصویري از  برتر هاي سطحدرك تیم: فصل اول

اید. شاید سازمان شما سعی ي کار تیمی و اهمیت آن در فضاي کاري امروزي شنیدهشک دربارهبی
 ها انجام دهد و کار تیمی را ستوده است.کرده است بیشتر کارش را با تیم

محصولی ي گروه کاري آشناتر هستند. این، خطِ اولِ سازمانی است که در ان ولی بیشتر مردم با نظریه
ي دیدگاهی از کار بنا شده که هاي کاري بر پایهي گروهشود. نظریهشود یا خدمتی ارائه میتولید می

پذیري ي قدیمی استوار است که سازمان باید مرزهایی خشک از کنترل، اقتدار و مسؤولیتبر این عقیده
رض را بر تند تمایل دارند فهاي رهبري هسپستمدیریتی داشته باشد. به عبارت دیگر، آنانی که در 

طور ارند اینداین بگذارند که خودشان باید بیشتر تصمیمات را در مورد کار بگیرند و کارکنان تمایل 
 شود، انجام دهند.ها گفته میفرض کنند که باید آنچه را توسط رهبر به آن

 چرا امروزه نوعی جدید از تیم مورد نظر است؟

گیريِ ه سرعت در حال تغییر و تحول است، تمرکز بر قدرت تصمیمدر محیطی تجاري که امروزه ب
دهد. عالوه بر این، تعداد معدودي از اشخاص، دیگر آن نوع نتایجی را که مورد نیاز است بدست نمی

گیرند، و براي کسانی که مورد بر دوش کسانی است که تصمیم میگیري متمرکز، تحمیلی بیتصمیم
 یمی اتخاذ نشده دست به عمل بزنند، ناامید کننده است.تصمتا وقتی  توانیدنمی

گیري کند است و رود، زیرا تصمیمارتباط در نظام کاري سنتی و قدیمی بسیار آهسته و کند پیش می
ي کاري، شیوه شوند. با اینافراد از اینکه در الگوي جدید زمانی و مسؤولیتی عمل کنند، بازداشته می

ها ارزش کنند به آناي موفق رقابت کنند و افراد داخل شرکت احساس میه گونهتوانند بها نمیسازمان
اول،  داده نشده است. نتیجه، انگیزش و عملکرد پایین شرکت است. ارجاع تصمیمات کلیدي به خط

کند، ي کاري تیمی است که نتایج بزرگی حاصل میشود. این شیوه، هستهباعث حس تجاري خوبی می
 اي بیشتر مردم عمل کردن در دنیایی جدید است.لی معنایش برو
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