
 فصل اول

 ل استقبال کنید اعتماد و گفتگوی متقاب از 

 

مانند داستان    ایخورده وجود ندارد. حتی در متن روایت داستانیحل سریع و آسانی برای تیم شکستهیچ راه

است که گروه را به سمت جلو سوق  های قدیمی روش در  های اولیه برای تغییر  ، سختی"دیسیژِن تِک"شرکت

های بد است. ازنظر  مت، تنها راه از بین بردن اشتباهات و عادتوکند که تکرار و مداتاکید می  لِنچیُونی دهد.  می

از اعتماد، توانایی اعضای    لِنچیُونی تعریف    عدم اعتماد به نفس است.  ، های بدِ تیمیترین عادت، بنیادی لِنچیُونی

بدون ترس از انتقام است.    ،ناظهار عقاید به همکارا  در  حتهای خود و صراپذیریبرای نشان دادن آسیبگروه  

ای قوی و اعتماد به نفس باال در  زیرا آنها با داشتن اراده ، این امر خصوصا در برابر مدیران سخت و دشوار است

اعتماد کم اعضا به یکدیگر به خوبی   "دیسیژن تِک"در داستان شرکت  موقعیت امروزی خود قرار گرفته اند.

  لِنچیُونی رسد، با این وجود  به تصویر کشیده شده است. رها کردن تیم کاریست که به ندرت شجاعانه به نظر می

 داند.  ای اساسی در مدیریت می مسئلهآن را 

ن اطمینان داشته باشیم. اگر هر فرد اطمینان  مطلب دیگر این است که اعتماد یعنی به نیت خوب همکارانما

در مواجهه    ،کنند داشته باشد که دیگر اعضای تیم فقط به فکر خودشان نیستند، بلکه از کل گروه محافظت می

نیتی همکاران منجر به رفتارهای  ندارند. عدم اعتماد به خوش   کاری محافظهبا مسایل شرکت نیازی به احتیاط و  

های شرکت در گفتگوها کمتر سیاست  ،شود و در نتیجهتمایل به همکاری و کمک به یکدیگر میدفاعی و عدم  

فتگوی  شود گگیرد. یکی دیگر از دالیل اهمیت اعتماد این است که باعث میو اهدافش مورد توجه قرار می

او برای نشان دادن   مشاجره نشانه خوبی نیست. اما لِنچیُونی پذیر شود. از نظر سازنده بین اعضا تیم امکان

آشکارا اهمیت آن را دریابند.  کند تا مخاطبان  اهمیت گفتگو و بحث از شخصیت کاترین در داستان استفاده می

بحث در جلسات   ،ها ندارند هیچ ارتباطی با زندگی شخصی انسان ی سینمایی که هافیلم برعکس گوید او می 



در فیلم بحث و تضاد    "ها در چیست؟پس دلیل جذابیت فیلمتواند در هر ساعتی از زندگی تاثیرگذار باشد.  می

 زیاد است، و بدون وجود تضادها، کل فیلم اهمیت زیادی ندارد.

در طول بحث   ولی  ،د نهای زیادی وجود دارد که پایان مناسبی نداردرگیریبحث معتقد است که در  لِنچیُونی 

هایی که تمایل به  نوعی هماهنگی تصنعی وجود دارد. تیم  ،هایی که بحث کم استاثرگذار است. در گروه

  ،اما اغلب به این دلیل است که اعضا ،آیند از دید بیرونی کامال هماهنگ بنظر می ، جلوگیری از بحث دارند 

 . است گیرد و رشد محدودم شکل نمیتغییر الزومشاجره بحث دانند. بدون یک تیم نمی عضو خود را 


