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 مترجمان یادداشت
  

 .رساند یارى راه این در را ما و داد سوق اثر این ترجمۀ راستاى در را ما فکر و اراده که را سبحان خداوند پایان بى سپاس
 توجـه  پـیش  از بـیش  سـازمان  عملکرد بهبود در واحدهاى بنیادى عنوان به تیمها به اخیر، سالهاى در اینکه به توجه با

 .کنیم ارائه عزیز خوانندگان به کتاب موضوعهاى از تصویر روشنى تا است بوده این بر ما سعى شده،
 و بخـش  چهـار  در است، همکاران ایشان و دوستان و لوى دنیل بار گران عملى و علمى تجارب حاصل که جامع اثر این
 معرفـى  بـه  گیـرد  مـى  بـر  در را دوم و اول فصـلهاى  اول، کـه  بخـش  .است شده آورى جمع گسترده طور به فصل هفده
 اصـلى  فرایندهاى شود، مى شامل را ششم تا دوم فصلهاى که دوم، بخش .پرداخته است تیمى کار و گروه شناسى پویایى
 یـادگیرى  اعضا در که کند مى تأکید مسائلى بر سیزدهم، تا هفتم فصلهاى شامل سوم، بخش .کند مى را بیان تیمى کار

 مسـائل  مجموعۀ شود، مى شامل را تا هفدهم چهاردهم فصلهاى که چهارم، بخش .شوند مى مواجه آن با صحیح عملکرد
 .کند مى را بیان سازمانها در شده گرفته کار به اعضاى به مربوط
 و انجـام  امانـت  رعایـت  تـا  انجام گرفـت  بسیارى تالش متن برگرداندن در و نیست نقص از فارغ ترجمه این شک بدون

 ارزنـدة  نظرهـاى  دریافـت  بـا  اسـت  امید که ایم پذیرفته آن را نارساییهاى این، وجود با .شود لحاظ فرهنگى موضوعهاى
 .بکاهیم آن ضعفهاى از ویرایشهاى بعدى در بتوانیم محترم خوانندگان

 و ریاسـت  از همچنـین  .کنـیم  دادند تشکر یارى اثر این چاپ و تدوین ترجمه، در را ما که آنهایى همۀ از دانیم مى الزم
 ویژه به حوزه، آن همکاران و »سمت«پژوهشى  معاونت نیز اصفهان و دانشگاه در» سمت«سازمان  شوراى محترم اعضاى
 هـیچ  از اثـر  ایـن  رسیدن نتیجه به در که دوستانى و اولیه ویراستار پور کریم ناصر همچنین آقاى و ویراستارى بخش در

 صمیمانه سمیه معتمدى، و انصارى مریم فرزانه، پروانه خانمها و یونسى حمیدرضا آقاى جمله از نکردند، تالشى مضایقه
 .کنیم مى تشکر و تقدیر
 .ایم خواسته که نیست آن ولى ایم، توانسته که است کارى این پایان، در

 انصارى اسماعیل محمد دکتر
 انصارى شهناز
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 نویسنده قدردانى
  

 تیمهـاى  بـا  مشـورت  مطالعـه و  به که زیادى موقعیتهاى طى در .اند داشته نقش کتاب این گیرى شکل در بسیارى افراد
 انـدرو  .شـد  بیشـتر  اى حرفه و تولیدى جمله تیمهاى از کارى، تیمهاى دربارة من شناخت پرداختم، مى صنعت در واقعى
 بـرایم  را متعددى فرصتهاى )دبیلو .آر اسبق مدیر( دویتو دان و )هاى نورتل شبکه اسبق مدیران( الن مارگریت و یانگ
 چـارلز  بـا همکـارم   ام مشاوره و پژوهش اعظم بخش .کنم کار کشور از خارج و متحده ایاالت در تیمها تا با کردند فراهم
 به پلى، کال مهندسى تیمهاى با تا شد برایم فراهم فرصتى ضمناً .است شده انجام ابیسپو، لویس سن پلى، کال در اسلم
 یـونى  و فـریمن  جـوآن  کـامینگز،  راسل .کنم کار مهندسى بهبود آموزش منظور به ناسا حمایتى برنامۀ از بخشى عنوان
ماریـا   و رینزل لورنس ویژه به کردند، مى کار من با که مهندسى دانشجویان همراه به پلى در کال مهندسى کالج از منون

 کریستنسون، رابرت و اشتولتزفرد  دستیارى از گروه، پویایى مدرس عنوان به .کردند همراهى طرح این در مرا ،کاکاپیت
  .آموختم بسیارى مطالب
 سـارا  و جانسـون  کتـى  .است ارزشمند بوده بسیار تامپسون،-برس جیم ویراستار، ویژه به سیج، انتشارات اعضاى حمایت
 دلیـل  بـه  نیـز  سـارا،  همسـرم،  .سازند تر خواندنى را ام نوشته بخشند و بهبود را زبانم تا کوشیدند جدیت با دو هر کوچر

 .است ویژه احترام سزاوار اثر، این سرتاسر در اش حضور حمایتى و جدى تجدیدنظرهاى
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 مقدمه
  

 علـوم  و شناسـى  در روان تحقیقـات  از وسـیعى  مجموعـۀ  طـرف،  یـک  از .دارد وجود تیمى کار دربارة اطالعاتى منبع دو
 .کند مى بررسى را کوچک گروههاى در افراد چگونگى کار و شود مى نامیده گروه شناسى پویایى که دارد وجود اجتماعى
 یافته توسعه گروهها عملکرد دربارة دانش از اى گسترده پایۀ شکل به و شده آورى گذشته جمع قرن طول در پژوهش این
 .است گسترش یافته سرعت به گذشته دهۀ دو طول در کار محل در تیمها از استفاده دیگر، طرف از .است

 عمـل  مـؤثرتر  چگونگى دربارة اند تا کرده مطالعه را پیشرفت این کاربردى اجتماعى علوم دانشمندان و مدیریت محققان
 مسیرهاى امتداد در اوقات اغلب دانش و تحقیق حوزة این دو چند هر .کنند تهیه سازمانها براى هایى توصیه تیمها کردن
   .کنند مى عمل جداگانه
 و تحقیق کتاب، این .است با یکدیگر افراد کردن کار چگونه دربارة مهم دیدگاه دو این کردن یکپارچه کتاب، این هدف
 عملکـرد  روشهاى براى توان مى را اطالعات این که طورى کند، به مى دهى سامان را گروه شناسى پویایى دربارة ها نظریه
 تیمـى  صـورت  به که افرادى براى که شود مى ارائه اى گونه به گروه شناسى پویایى مفاهیم .برد کار به سازمانها در تیمها
 درك بـه  سازى این یکپارچه است امید .دهد مى افزایش تیمها فعالیت چگونگى از را آنها درك و است مفید کنند مى کار
 .شوند مؤثرترى تیمى اعضاى رهبران و که طورى به کند، کمک تیمها درونى پویایى دربارة افراد بهتر
 تیمى کار مهارتهاى یادگیرى و اند مهم جامعۀ ما در گروهها و تیمها .تیمهاست ساختن تر موفق کتاب، این تر بزرگ هدف
 دهد، مى ارائه گروهها و تیمها عملکرد چگونگى با رابطه در را بسیارى کتاب مفاهیم .دارد اهمیت فرد شغلى موفقیت براى

 تیمـى  کار توسعۀ مهارتهاى براى که شوند مى شامل را فعالیتهایى و روشها همراه به کاربردى بخشهاى از فصلها بسیارى
 هدایت تجربۀ رهگذر از تیمى کار کند؛ درك را بعد آن و بخواند فقط کسى که نیست چیزى تیمى کار .اند شده طراحى
تیمها  که دهد مى ارائه روشهایى بهبود و تیمها دربارة آموزش براى را چارچوبى این کتاب، .یابد مى توسعه بازخورد و شده

  .کنند مى عمل آن براساس
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 مختصر شرح
  

 زیر بخش چهار از فصلها این .است تیمى کار و گروه شناسى پویایى دربارة اى گسترده موضوعهاى شامل کتاب فصل هفده
 .کار به مشغول تیمهاى و تیمها روى پیش مسائل تیمى، کار فرایندهاى تیمها، ویژگیهاى .شوند مى تشکیل
 تیم ویژگیهاى :اول بخش
 گروهها بین تفاوتهاى اول، فصل در .است شده پرداخته تیمى کار و گروه شناسى پویایى معرفى به دوم و اول فصلهاى در
 ایـن  .است شده داده توضیح آنها افزایش چرایى و سازمانها در تیمها از استفاده هدف همچنین، .است شده بیان تیمها و

 .یابد مى پایان گروه شناسى پویایى بررسى و تیمها کارگیرى به موضوع دو از مختصرى توضیح با فصل
 کارآمـد  تیمهاى ایجاد در الزم اصلى عناصر ضمن، در .است شده پرداخته موفق تیمهاى ویژگى بررسى به دوم فصل در

 اعضـاى  بـراى  را هـدفى  فصل این موارد، اغلب در .است شده بررسى موفق کارى تیمهاى ویژگیهاى و شده داده توضیح
 .است شده بیان هدف این به رسیدن چگونگى فصلها بقیۀ در و کند مى مشخص گروه
 تیمى کار فرایندهاى :دوم بخش
 تشـکیل  بـه  مـرتبط  فرایندهاى سوم، فصل در .است شده بیان تیمى کار اصلى فرایندهاى ششم فصل تا سوم فصل در

 و هـدفها  بایـد  تیمهـا  کـار،  شـروع  در .باشـند  متحـد  اعضا سایر با و اجتماعى باید تیم اعضاى .است شده بررسى تیمها
  .تیمهاست گسترش جهت در گام نخستین این که کنند، دنبال را مشخصى هنجارهاى

 کردن کار .است شده بیان تیم عملکرد چگونگى و شده پرداخته گروه پویایى اصلى مفاهیم برخى ارائۀ به چهارم فصل در
 ایجاد با تیم اعضاى .است مشارکت براى اى انگیزه منفى، صورت به هم و مثبت صورت به هم گروهها، همانند همدیگر با

 اى گونـه  بـه  را خـود  فعالیـت  تیمهـا  .کننـد  مشـخص  تـیم  عنـوان  به را خود هویت توانند مى همدیگر با اجتماعى روابط
 اجتمـاعى  یـا  وظیفه نوع نظر از توان مى را تیم اعضاى فعالیت .باشد هماهنگ اعضا دیگر کار با که کنند مى بندى تقسیم
 تیمى کار که اساسى مفاهیم از یکى .است ضرورى و الزم تیمها تر راحت عملکرد براى اصل دو هر که کرد، بررسى بودن
 هم با مشارکتى صورت به اهداف به نیل براى که افرادند از اى مجموعه شامل تیمها .اعضاست مشارکت کند، مى تعریف را
 .شود مى گسسته رقابت با تیمى روابط موارد اغلب در این، وجود با .کنند مى کار
 در ارتباط، ایجاد با تیم اعضاى .است شده تشریح تیمها پویایى در همکارى و رقابت تأثیرگذارى چگونگى پنجم، فصل در

  .گذارند می متقابل تأثیر یکدیگر
 چگـونگى  و ارتبـاط  فراینـد  فصـل،  این در .است شده داده توضیح تیم اعضاى بین ایجادشده ارتباط این ششم، فصل در

 گسـترش  و تیمـى  جلسـات  تسـهیل  چگـونگى  ضمن، در .است شده وصف تیم اعضاى ارتباط شرایط و الگوها گسترش
 .است شده مطرح تأثیرگذارند، تیمى روابط بهبود در که مهارتهایى
 تیمها روى پیش مسائل :سوم بخش
 مواجه آن با صحیح عملکرد یادگیرى در اعضا که کند مى تأکید مسائلى بر که است فصل هفت شامل کتاب سوم بخش
 قلمـداد  منفى اى واقعه تضاد این موارد اغلب در هرچند .است شده پرداخته تیمها بین تضاد به هفتم فصل در .شوند مى
 متضـاد  پویاییهـاى  بررسـى  به فصل این در .اند ضرورى و الزم تیم اعضاى موفقیت در تضاد خاص هاى گونه اما شود، مى

 .است شده بحث تیمها در تضاد مدیریت مختلف راهکارهاى دربارة و پرداخته تیمها اعضاى
 اعضـاى  و تیمهـا  .است شده کشیده تصویر به تیمها عملکرد در افراد اجتماعى نفوذ و قدرت تأثیرگذارى هشتم فصل در
 در ترى عمیق تأثیر که گیرند مى بهره روشهایى از و برخوردارند تأثیرگذارى تدبیرهاى و قدرت متفاوت هاى گونه از آنها
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 شـوند،  مـى  تشکیل تیمها .آنهاست قدرت در تغییر کار، به مشغول تیمهاى اساس تر، مهم مفهوم در .باشند داشته تیمها
  .هستند تیمها بر کنترل و قدرت این در تغییر درصدد سازمانها زیرا
 .اسـت  شـده  پرداختـه  تـیم  گیـرى  تصـمیم  فراینـد  بـه  نهم فصل در .است گیرى تصمیم آنها اصلى هدف تیمها اغلب در

 در .اسـت  مؤثرتر کردن کار انفرادى به نسبت تیمى مشارکت گیریها، تصمیم در که شود مى بیان فصل این در همچنین
 با فصل این .است شده بیان کنند، اتخاذ را تصمیمها بهترین دارند سعى آنها با رویارویى در گروهها که مشکالتى ضمن،
 .یابد مى پایان است، مفید تیمها براى که گیرى تصمیم روشهاى ارائۀ
 ضمن همچنین، .خودمدیریتى تا گرفته مستبدانه کنترل از است؛ شده بیان تیمها براى رهبرى اختیارات دهم، فصل در

 رهبـران  رفتارهاى درك متفاوت راهبردهاى بررسى به اند، سازنده و مفید تیم رهبران فهم در که رهبرى الگوهاى تأکید
 رهبرى سنتى رویکرد جاى به پیشنهاد این اهمیت توضیح براى کامل صورت به تیمها خودمدیریتى .است شده پرداخته
 .شود مى تشریح
  مقایسه هم با راهکارهایى فصل این در .است آمده یازدهم فصل در مشکالت، حل در کارگرفته به متفاوت روشهاى
 فنـون  متنوع هاى گونه همچنین، .کنند مى استفاده آنها از مشکالت کردن وفصل حل در تیم، اعضاى معموالً که اند شده
 .مؤثرند مشکالت حل و تیمها کردن وتحلیل تجزیه در که شود مى ارائه مشکل حل

 گروهها .است شده تشریح دوازدهم فصل در شود، مى انتقاد آن از اغلب که گروهها هاى جنبه از یکى نوآورى، و خالقیت
 ایـن  در .اند مواجه ناپذیرى اجتناب مشکالت با خالقانه راهکارهاى گسترش در زیرا شوند، فردى خالقیت مانع توانند مى
 خالقیـت  کـه  اسـت  شـده  ارائـه  فنونى و شوند مى گروهى خالقیت مانع که است شده پرداخته عاملهایى بررسى به فصل
 .بخشند مى ارتقا را گروهى
 دیگر افراد مانند فردى هر اگر عبارتى، به .تأثیرگذارند تیمها در که است شده ارائه متفاوتى راهکارهاى سیزدهم فصل در
 .متعددند و متنوع که برند مى بهره انداز چشم چندین از تیم اعضاى .بود نخواهد نیازى تیمى کار به دیگر پس کند، عمل
 .شود بررسى و کنترل خوبى به گروه فرایند باید مزایا این تشخیص براى هرحال، به

 کار به مشغول تیمهاى :چهارم بخش
 فصـل  در .اسـت  مـرتبط  سـازمانها  در کارگرفتـه  به اعضاى به که شود مى بیان مسائلى مجموعۀ کتاب، چهارم بخش در

 عملکردهـاى  و ارزشـها  کنندة مشخص سازمانى فرهنگ .شود مى تشریح سازمانها فرهنگ و تیمها بین ارتباط چهاردهم،
 ارتباط این .کند حمایت تیمها از سازمانها فرهنگ که یابد مى افزایش زمانى تیمها موفقیت احتمال .است سازمان اساسى
 .گذارد مى تأثیر سازمانى فرهنگهاى تغییر در تیمها ایجاد چون است، سویه دو وابستگى و
 بـه  پـانزدهم  فصـل  در گذارنـد،  مى متقابل تأثیر اعضا دیگر در مستقیماً که کنیم مى تلقى افرادى اغلب را تیمها چه اگر

 در رایانـه  وسـیلۀ  بـه  ارتباط برقرارى فناورى .است شده پرداخته الکترونیکى ارتباط برقرارى در تأثیرگذار عوامل بررسى
 در تغییـر  ایجـاد  باعـث  فناوریها، این از استفاده .است مؤثر اند، پراکنده جهان سراسر در اعضایشان که تیمهایى تشکیل
 .شود مى سازمانها در تیمها کاربرد چگونگى و تیمها پویاییهاى برخى
 خـدماتى،  شرکتهاى و کارخانجات در .شود مى بیان کار محل در تیم عضو هر تالشهاى متفاوت انواع شانزدهم، فصل در

 در سازمانها براى را خطرهایى و منافع متفاوت تیمهاى این .دهند تشکیل کارى تیمهاى توانند مى مدیران یا متخصصان
 و مـدیریت  را آنهـا  باید تیمى کار از حمایت و تأکید براى سازمان که دارد وجود مسائلى تیمها، نوع از صرفنظر .بردارند
 .کند کنترل
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 وجود متنوعى روشهاى .شود مى تشریح تیم، عملکرد بهبود در متفاوت راهکارهاى همان یعنى تیم، ساختار آخر، فصل در
 کارآمـد،  تیمهـاى  توسـعۀ  در مهم عناصر از یکى .شوند مند بهره آنها از تیمها مؤثر توسعۀ در توانند مى سازمانها که دارد
 .بخشند بهبود را خود عملکرد بتوانند آنها که اى گونه به باشد؛ داشته تیم بر مثبتى بازخورد که است سازوکارى ایجاد

 یادگیرى رویکردهاى
 مجموعـۀ  تیمـى  کـار  .شـود  نمـى  قلمداد گروه پویایى خواندن براى اى ساده موضوع تیمها در کردن کار چگونه یادگیرى
 روشـهاى  دربـارة  اطالعـاتى  بیـان  بـر  عـالوه  .است ضرورى بازخورد داشتن و فعالیتها گسترش براى که است مهارتهایى
 و عملـى  کاربرد بخش :مفیدند تیمى کار مهارتهاى گسترش در که است دیگر موضوع دو شامل کتاب این تیم، عملکرد
 چگونه در عملى روشهاى ارائۀ قسمتها این هدف .پذیرد مى پایان عملى کاربرد قسمت با کتاب این در فصلى هر.فعالیتها
 این از .مفاهیم و ها نظریه بیان تا پردازد مى فنون بیان به بیشتر قسمتها این .است متفاوت فصلهاى مفاهیم گرفتن کار به

  .کرد استفاده اند، وابسته روشها این از یکى به حداقل که گروههایى یا تیمها در توان مى فنون
   مجموعۀ شامل و پردازد مى فصل موضوع بررسى به فعالیتى هر .یابد مى خاتمه فعالیتها قسمت با کتاب فصلهاى همۀ

 یافته ساختار مباحث براساس فعالیتها برخى .شوند مى گرفته کار به واقعى تیمهاى به دادن آموزش در که است سؤالهایى
 روشـهاى  سـاختاریافتۀ  ههـاى  یافـت  براسـاس  فعالیتهـا  اکثـر  ایـن،  وجود با .شوند مى تنظیم کوچک گروه فعالیتهاى یا

 تیمهـا  عملکـرد  و تیمى کار مهارتهاى بهبود به آن در که هایى شیوه مهمترین از یکى .شوند مى تنظیم تیمها عملکردى
 .شویم تبدیل گروهى فرایندهاى خوب ناظر یک به چگونه بگیریم یاد که است این دارد، توجه
 از تـوان  مى که دارد وجود انتخاب چندین فعالیتها این در .کنند مى استفاده مهارتها توسعۀ جهت در فعالیتها مشاهدة از
 کـه  بپردازنـد  تیمهـایى  مشاهدة به توانند مى باشند، داشته تعلق عملکردى تیمهاى به گران مشاهده اگر .گرفت بهره آنها
 .کنند مى کار اى پروژه تیمهاى در که دارد آموزانى دانش تیمى کار کالس یک مثال، براى .هستند تیمها آن اعضاى خود

 را گروههـا  .شـود  مـى  اسـتفاده  اى پـروژه  تیمهاى براى بازخورد تهیۀ و بررسى براى اى شیوه عنوان به نظارتى فعالیتهاى
 فعالیـت  از هـایى  جـزوه  .کـرد  مشـخص  را آنهـا  بـه  مرتبط وظایف سپس و داد تشکیل کالسى هاى مجموعه در توان مى

 از بسـا  چـه  کالس یک .کرد استفاده آنها از گروهها وظایف تعیین براى توان مى که است دسترس در کوچک گروههاى
 را آنهـا  اطـراف  کـه  درحـالى  کنـد،  کـار  به شروع منفرد گروه یک با یا کند استفاده مخصوص ناظر یک با گروه چندین
 دسـت  در پروژة از بخشى که کنند پیدا را تیمى خواست آموزان دانش از توان مى پایان، در .اند کرده احاطه ناظر چندین
 .کند بررسى و نظارت را اقدام
 فعالیت که شود مى باعث فعالیتها ساختار .است بحث و تحلیل و تجزیه فعالیت، هدف، قسمتهاى برگیرندة در فعالیتى هر
 نوشته فعالیتهاى اصلى ساختار .کند پیدا هماهنگى گروه پویایى هاى مجله در شده ثبت اقالم با یا مقدماتى کار وظایف با

 :است زیر سؤالهاى به گویى پاسخ شامل شده
 گیرد؟ مى کار به را ها داده این چگونه شود؟ مى تحلیل و تجزیه اطالعات چگونه گیرد؟ مى انجام مشاهده چگونه
 خواهنـد  دسـت  کـاربردى  دانش و مهارتها به تیم اعضاى اینجا، در شده ارائه فعالیتهاى و اطالعات روى بر کردن کار با

  .گذارند مى تأثیر تیمى کار موفقیت و تیم عملکرد بهبود در مستقیم که یافت
  
   
  


