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 کارها انجام و تیم تشکیل فکر. است مدیریتی هاي حلقه در متداولی هاي واژه» کاري تیم«و » تیم« امروزه

 سایر و بیمه شرکتهاي بانکها، به و داشته اي گونه قارچ رشد تولیدي واحدهاي سراسر در تیمی صورت به

 ]1:56[است کرده رسوخ نیز مالی خدمات زمینه در تخصصی سازمانهاي ویژه به سازمانها

 لـی « ،کرایسـلر  شـرکت  سابق رئیس. کنند می کار موفق تیمهاي با که هستند کسانی موفق مدیران

 سه به توان می را وکار کسب عملیات تمام« :نویسد می خود زندگی شرح در ،(Lee Iacocca) »ایاکوکا

 و باشـی  داشـته  خـوبی  تـیم  آنکه مگر دارند، را اول اولویت افراد. سود و محصول افراد،: داد تقلیل کلمه
 .]2:15[» دهی انجام توانی نمی زیادي کار دیگر مفهوم دو دربارة

 کاري، تیمهاي حول و دانش بر مبتنی شده، تر تخت آینده سازمانهاي کند می بینی پیش دراکر پیتر

: کند می ترسیم چنین را آینده سازمانهاي وي. شد خواهند سازماندهی شود، می انجام کار که جایی یعنی
 و عالی مدیریت میان بیشتر یا یابد می تمرکز خدماتی کارکنان در نوعاً دانش که را امروزي سازمانهاي«

 از دانـش  شود می تالش که دانست اي مرحله در توان می دارد قرار ناپایدار طور به هم آن عملیاتی افراد

 .آید دست به عملیاتی سطح از آنکه جاي به شود تزریق عملیاتی سطح به عالی سطح

 بخشـهاي . شـود  مـی  انجـام  دیگري ۀگون به کار از اي مالحظه قابل حجم محور، دانش سازمانهاي در

 خـدمت  متخصصان کار محل و کارآموزي براي مراکزي عنوان به و استانداردها، حامیان عنوان به سنتی

 اي مالحظه قابل ورط به کارها و داشت، نخواهند حضور پذیرد می صورت کار که جایی در و کرد خواهند

 .]3:47[» شد خواهد انجام محورکار تیمهاي در

 قـرن  در رهبـري  چـالش « که است باور این بر الکتریک جنرال شرکت مدیریت توسعه بخش مدیر

 بتوانند که رسید ندخواه کمال به افرادي است، جهانی تراز استانداردهاي با کارکنان انطباق ویکم، تبیس

 .]4:50[» شوند ترکیب نیز تیمها سایر با و دهند تشکیل تیم

 هآینـد  در. دارد سـازمانها  و افراد بر توجهی قابل و گوناگون آثار سازمان، مدیریت به تیمی رهیافت
 سـرانجام  که است معنی بدان این. بود خواهد پیشرو مدیریت بناي سنگ کاري تیمهاي بینی، پیش قابل

 ماننـد  تیمـی  کار و تیم بر روزافزون تأکید البته. دارند نیاز خود تیمی مهارتهاي بهبود به کارکنان همۀ

 کـار  سـنتی  هـاي  شـیوه  به که است کسانی براي عمده چالشی جدید کار محیط در تغییرات از بسیاري

 پویاییهـاي  و تـیم  بـا  مرتبط خاص مسائل شود سپرده تیمها به بیشتري کارهاي هرچه .اند کرده عادت

 مسـائلی  بـا  مثبـت  برخورد آمادگی باید کاري تیمهاي اعضاي و رهبران. کند می بروز بیشتر گروهی میان
 میـان  تعـارض  و اصـطکاك  گیـري،  تصـمیم  هنگـام  مشاجره و تأخیرها و اهداف سر بر توافق عدم نظیر

 دست به را بیشتر کاري مسئولیت پذیرش به اعضا از برخی عالقۀ و مختلف تیمهاي میان و تیم اعضاي

 هرگونـه  دادن آمـادگی  باید آنان. کند نمی کفایت خالق کاري تیمهاي تشکیل بصیر، مدیران براي. آورند

» باشـند  داشـته  عـالی  عملکـرد  داراي تـیم  بـه  تبـدیل  و مناسب توسعه براي را اعضا به نیاز مورد کمک
]5:446[.  


