
 

 1صفحه 

 

 22کارگاه آموزشی شماره 
 جلسه دوم –کار تیمی 

حمن   الله    سم  ب   ح  الرَّ  میالرَّ

با دعا برا  مقاله گفته  نیکه در ا یکنند و مطالب  یتعنای شاءاهلل که إن میکن یآغاز م  ریفرج وارث غد  یصحبت خود را در کارگاه امشب 

بد گزاری خدمت قیو بتوانند توف ردیقرار بگ  دهیفا دیمف  ران،یو سف  زانیخدمت عز  شود، یم  دهند.  شیافزا  لهیوس  نیخود را 

ح ب سم   حمن  الرَّ َول  مَّ ک. الّلهمیالله  الرَّ ل  ة  ْبن  اْلَحَسن  َصَلواتاْلح  َک ی  ْن  ه  الّساَعة  َو ف ىَو َعلى آبائ ه  ف  ه  یْ َک َعلَ جَّ ل  ک  ىهذ 
را  َو َدلَو حاف ظا  َو قائ دا    ا  یّ ساَعٍة َول   َنهَحّتى ت  نا  یْ َو عَ   ل  یَو ناص  ْرَضک ََطْوعا   ْسک 

َ
َعهَو ت  أ  ل  یَطو   هایف َمت 

 برم که پاکم سازند  ینام عل من یکه ناپاک مبر نام عل  ندیگو

. میکن یم میبخش خدمت بزرگواران تقد ۵. بحث را در میهست زانی، در خدمت دوستان و عز۲کارگاه شماره   یمیامشب در بحث کار ت

آن در   گاهیبه چه صورت است و جا  یمیو کار ت  میبحث ت  تیکه اهم  میاست. در کارگاه قبل گفت  یم سازیمراحل تبحث، بحث   نیاول

بخش بعد ییباال گاهیجا  اریبسقرآن   اتیو آ  ثیبخش احاد نکته  ،یاست. در  . میکن  یم  معرفی  دوستان خدمت  را  ها بحث سؤاالت و 

  ی. بخش بعد میکن  یسؤاالت بوده، خدمت دوستان عرضه م  نیا رامونیپ  و نه،یزم  نیرا که در ا  یبودند و نکات  دهیکه دوستان پرس یسؤاالت

 نیشود. ا  یبخش خدمت دوستان گفته م  ۳است که در   روش و بهبود خشبباشد،  یکاربرد  های از بخش یکی رسد  یکه به نظر م

برا باش یبهتر و خوب  میت  کیما   نکهیا  یروش،   یاست که خودمان را م  نیا  ،تست  نیگام در ا  نیاست. اول  تست کی  شامل م،یداشته 

 اریو در مورد سوم که بخش بس  میکن یم  ییشناسا م،یدر کنار او باش مخواهی یم میکه به عنوان هم ت  یدی. دوم، فرد جدمیبشناس متوانی
به چه گونه باشد، تا تعادل ت  تیافراد و مسئول نشیچ  ،میت  کینکته مهم است که در  نیا  ؛است یمهم از  یکی نیو ا شود شتریب میافراد 

 م،یداشته باش  ییو باال  دلافراد متعا  نکهیا  یاست که: به جا نیروش ا نیا  ی. شعار اصلشود یتست به آن اشاره م  نیاست که در ا  یموارد

 .میواال و باال و با تعادل داشته باش  اریبس میت  کیدر   یافراد متوانی یم
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از حالت   میافراد ت  نکهی. امیرا در اول کار شکل ده میت  کیافراد   میاست که بخواه نیا ،سازی میت برای ها گام نتری و از مهم  گام نیاول

 .بحثهاست و ها قسمت نتری و مشکل نتری از مهم  یکی ،که دارند، به سمت گروه حرکت کنند ییفردگرا

است. حاال  بحث آراء و نظرات افرادکار کنند، مورد دوم  یو گروه یمیکه به صورت ت رفتندیرا پذ نیافراد ا نکهی: بعد از امطلب نیدوم

  شوند ینظرات متفاوت افراد کنار هم جمع م نیو با ا شود یمتفاوت مطرح م ارینظرات بس افراد و یفکر  ای یاست که طوفان مغز  یزمان

که بعداً    یمرحله بعد ۳پا را فراتر بگذارند و به   توانند یمرحله هم م  نیاز ا  رد،یصورت بگ یآراء با هم، اگر به صورت خوب ردبرخو  نیکه ا

 وارد شوند. ،کنم یخدمتتان عرض م

 

 

 

 

 

 

 

به کار ت  دهی  نظم: مرحله مرحله سوم به صورت آزاد انجام م  یتیفعال کیاز    یمیاست، کار ت  یمیو چارچوب دادن  وارد   شود،  یکه 

 زین  ملزم باشد که آن را انجام دهد و کند، یکه قبول م  یتینسبت به مسئول  دیکه تمام کارها تعهّدآور است. هرکس با شود یم  یمرحله ا
مراحل  نتری مهم ءجز  دیشرط که شا نیمرحله، ا نی. در احفظ کند  گریبا افراد د  ایو  میمثال با رهبر ت ،میت  افراد  گریاش را با د یهماهنگ

خواهم   حیتوض  شتریخدمتتان ب  یبعد  عکسکه در    مینببی  بخش  نیرا در ا  یو اثربخش  ییکارآ  نیشتریتا ب  ردیانجام پذ  دیبا ،است یمیکار ت

 داد.

نظم  یاست. وقت بحث عملکرد: مورد نیچهارم نرمال خارج شد  دهی  از    فی وظا  میو تقس نییو تع  ییاجرا  یو وارد کارها میو حالت 

 .شود  و حل ییمشکالت شناسا کامالً شفاف مطرح شود و  مسائل  دی، بامیشد

عملکرد   یسر  کی ،میداد لیرا تشک میخود را شروع کرده، نظم داده و ت  تیما فعال  نکهیاست. بعد از ا  یبحث فرصت ده:  مرحله نیپنجم

ت  میفرصت ده  دیبا نجایدر ا .میهم دار نها  میتا افراد  بتوانند به دستاوردها و  نیبا ا ت،یبا هم آشنا شوند، کار کنند و در  فرصت دادن، 

 .ابندیدست  هایی تیموفق
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. در میده لیتشک یکار میت  کی  مخواهی ی. مدکنی یاست که مشاهده م یدیاسال نیا  ،بخش نیا یدهایاسال نیو مهمتر  نیاز بهتر  یکی

رفتار احتمال و شا  یمراحل مختلف احساس اعضاء و  نسبت به تمام   ها تیفعال  اکثر دیاعضاء کامالً متفاوت است. در مرحله اول، همه 

 یتعلق خاطر به ما م  کیخودش   م،یبه گروه و ت یوابستگ  نیدهند که ا لیرا تشک میگروه و ت نیدارند که ا  قههستند. چون عال نبیخوش

 کار را انجام دهند.  نای  که  مندند کند افراد عالقه یکه مشخص م دهد

 یم یزیچه چ  یو رسالت آن، در پ تیمأمور  نییگروه قرار است چکار کند؟ تع  نیاست که بدانند ا نیمثال ا یبرا  آنان  یاحتمال یرفتارها

برقرار کنند؟ نحوه ارتباط توانند  یو چگونه م باشد؟  ن نیرا که نسبت به ا یگروه، اطالعات نیبا ا  دهی  ارتباط   خواهند  یدارند، م  ازیگروه 

مقاومت  مرحله، نیاعضا، در انظرات خود را مطرح کنند. احساس افراد  چون قرار است  .است یمهم  اریمرحله بس  ،کامل کنند. مرحله دوم
به روش گروه بق  یدر مقابل کار  با نظر آنها پ یلیگروه است. چون خ  تیدر مورد موفق هیاست. حس  نظر   رود  ینم شیاوقات گروه  و 

بدب  کیحالت   نیا  در ،مخالف نظرات آنهاست گرانید مرحله، بحث در خصوص مطالب مختلف و   نی. در انندیب  یدر خود م ینیحس 

 شود یم  افتیمرحله به وفور   نیمختلف در ا یبحث ها  یعنی.  گریمهم مباحث د یلیتا بحث خ  شود یشروع م  زیر  اریاز مطالب بسساده، 

   .دیمختلف را مشاهده کن یها  بحث دتوانی یو شما م

 :اعضاء ریبا سا یو رقابت یبرخورد دفاع

  نی شتریهستند که در رقابت با اعضاء، ب  نیو دنبال ا  رندگی یبه خود م  ینظر مخالف نظر هر فرد را مطرح کند، افراد حالت دفاع یاگر کس
به خود جلب کنند. خ   های   با اهداف و برنامه  یحت شود،  یکه مطرح م  یمرحله، با توجه به نظرات نیاوقات در ا یلیتعداد نظر موافق را 

مرحله، به نظر  نی. ادهند یخود را از دست م  مانیو نسبت به آن اصل، ا  شوند یم وفا  بی اند، افراد دور هم نشسته  که یگروه، با آن اصل

 گرانیکه نظرات د  یزمان و  کنند  یم  انینظرات خود را ب یافراد وقت  نکهیبرخوردار است. ا یادیز تیهم از اهم گزاری  من در بحث خدمت
ن نیبه ا  ،شنوند  یرا م لحظه مد نظر قرار دهند. همانطور که در کارگاه قبل ازیتوجه کنند که افراد  خدمتتان   یاست که هدف را در هر 

به همد  حلقه نیعرض کردم، بحث هدف مهمتر مهم است، اگر   هم گریمهم است اما مسائل د یلیاست. گرچه رهبر خ گریاتصال افراد 

باشند کیافراد   پهدف مشترک و قابل قبول داشته  بگ  یطوالن  یمدت در  گریکدی کنار  در  نکهیآنها و احتمال ا یروزی، احتمال    ،رند یقرار 

 است.  ادیز  اریبس

به دنبال نظرات مهم تر و سازنده تر ماست که   ای مرحله  ،مرحله سوم نظرات ساده   ی. دنبال نظراترودی  احساس افراد  هستند که از 

به دنبال تحول. حالت گروه شکل گرفته و رندیفاصله بگ  می  العاده خوب و فوق یها و کارها  افراد نسبت به گروه تعلق خاطر دارند و افراد 
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به دنبال هماهنگ  شتریب  ،مرحله نی. در اگردند به دنبال ا  یساز  افراد  به هم  نکهیهستند.  نظرات خود را  بگذارند و  کشمکش را کنار 
به علت شناخت ب نیکنند و در ا  تر  کینزد نسبت به افراد،   یم شتربی ،اند  کرده دایکه به هم پ یشتریمرحله اعتماد و صحبت و تفاهم 

به مقررات م  قیبه هدف، از طر  یگانگیمرحله بحث    نیا  ردم،ک  عرض  خدمتتان  که طور  شود و همان از اول مشخص   یعنی.  باشد یاحترام 

 .  میباش  بندیبه آن هدف در تمام مراحل پا  دیبا  م،یدور هم جمع شد یهدف مشخص یما برا یکه وقت میکن

که وارد    ای  مرحله  ،مرحله چهارم بامشوی  یم عملکرداست  باش  گریکدیاز    شتریب  یآگاه  دی. حتماً  بمیو گروه داشته  از   شتری. شناخت 
باش ندیفرآ کار خود در ا مندی تیاحساس رضا  م؟ یکارها را انجام ده  مخواهی  یمچگونه  نکهی. امیو مشکالت کار داشته  مرحله  نیاز 

موفق باشند   ولی  اگر آن کار کوچک باشد یحت  یعنیداشته باشند،  تیکه موفق دهند  یرا انجام م  ییافراد کارها یعنیمهم است.  یلیخ

نسبت به گروه ا شود یباعث م  ،رندیبگ  جهیو بتوانند نت داشته باشند. تالش در جهت  یکنند و احساس بهتر  دایپ  یشتریب  مانیکه افراد 

عم ها  حل  و راه شنهادهایانطباق با گروه و ارائه پ  .دآی یبه چشم م  شتریمرحله ب نیبا افراد گروه، در ا تر قیو ارتباط 

 است. اعتماد به نفس و  یسازندگکار است: بحث   یمرحله پنجم که مرحله اصل 

خوب داشته باشد،   تیموفق  کیکه واقعاً گروه شکل گرفته است. اگر در دو مرحله چهارم و پنجم، گروه  میمرحله شاهد هست نیواقعاً در ا

قبل گفتم که گروه   جلسهاست که در  میبحث ت شتریمنظور از گروه ب  .تضمین می شود که این گروه می تواند فعالیت خود را ادامه دهد
 است.  یمیو کار ت  یکار قبل  نیباول کار و 

جه به این دستاوردها و با تو مهم است  بسیارشده که البته    جادیافراد ا  نیکه ب  یتیمید و صمنکه دار  ییمرحله پنجم با توجه به دستاوردها

ب نیدوباره ا  نکهیا یعنی .خواهند کردتالش  در جهت تجربه مجدد موضوع  یکدیگر را تشویق می کنند، امسال . خدا را شکر  افتدیاتفاق 
 اند کرده  دایرا پ  نیا ییکنند که توانا تیکنند و خوشحال باشند و احساس موفق بندی افراد جمع بعد از جشن، اگر.  میبرگزار کرد یجشن

   .دوباره تکرار کنند یمیکار را به صورت ت نیا  قدم جلوتر روند، حتماً دوست دارند  کی یکه در جهت خدمتگزار

چقدر مؤثّر  افتد، یم شیبرا  رونیکه از ب  یدر مقابلِ اتفاقات  تواند یم که دهد یرا نشان م میت  کیقدرت   د،کنی یکه مشاهده مکلیپی  در 

 یمینسبت به کار تدر ذهن ما داشته باشد و   یکاف  ریو تأث  دیلذت ببر نیاز ا دوارمیام   .دیایمطالب فائق ب نیو بر ا  دو هماهنگ عمل کن
)جهت مشاهده کلیپ  .  ستین  ای کار ساده یمیاست که کار ت نیا تی. چون واقعمیداشته باش یشتریو تحمل ب  تیجد  .مشوی مند  عالقه

 صفحه این دوره در سایت گروه آموزشی سفیران مراجعه نمایید(  توانید به می
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بر ا شد که حال ما چه  میداد لیتشک  میت کیاست که  نیفرض ما   یمیکه ثبات ت  میانجام ده  کاری که در سه حالتِ شما هم مطرح 

   بتواند کار کند. بهتر یباشد و به چه صورت  رگذارتریثأت

 یمسائل م  نیااست. حال که بحث استاندارد مطرح شد، معموالً ذهن ما به سمت عالمت استاندارد و   یمطلب بحث استانداردساز نیاول

. به عنوان مثال خدمتتان  مدهی  یآن روش را کامالً توسعه و انجام م م،یروش را قبول کن  کیکه   یوقت  ،یاما در بحث استانداردساز  رود،

پ .میداد  لیرا تشک  میت کیکه  کنم یعرض م بعد در تلگرام خبر م  .مزنی  یم  امکیروز اول  به    .مزنی  یم لیمیبعد ا .مدهی  یروز  سپس 
 نی. امدهی یافراد قرار م نیب یروش ارتباط  کی. هر روز مکنی یدعوت فرد استفاده م یروش برا  کی. هر دفعه از مزنی یخانه فرد تلفن م

 یاز موارد یما به دنبال داشته باشد. بحث مستندساز یرا برا  یمشکالت تواند یم  لیدل  نیو به ا  میدنبال نکرد  راکار استاندارد    کی  یعنی

که وجود داشته را به دنبال    یخوب گذشته و رفع مشکالت  یتکرار دستاوردها نیکند و همچن یریاز مشکالت جلوگ تواند یکه م  ستا

 داشته باشد.

 . کنند یو فراموش م  روند یچون افراد م  .مهم است  اریبس  نباشد،  یصرفا اطالعات ذهن شود و  داری  جا نگه  کی نکهیبحث دستاوردها و ا

جشن  نیکه ا  میهست  نیو حال به دنبال ا میجشن گرفت شیسه سال پ  م،یرا داشته باش  ریجشن غد یخدمتگزار  قیبه عنوان مثال، ما توف

که صورت گرفته،  هایی تیآن فعال ،یینوشته، در جا  کیعکس،   کی ،یبرگه کاغذ کی  یرو ،یی. اگر در گذشته، در جامیرا تکرار کن

 . میتجربه خوب را از دست داده ا  کیگفت که ما  توان ینشده باشد، م  داری  صورت نگه  کیحداقل به   ای شد،نوشته و مکتوب نشده با

در گروه و  یرگی  می. بحث تصمرندگی ینم  میمسائل مانند هم تصم  یاست. همه افراد در تمام  و توافق یبخش سازش کار  یبخش بعد

 را دچار بحران کند.    میواقعاً ت تواند یاست که م  یاز موارد یکی میت
بتوان باش میهرچه  نباش زیر  یلیو در مطالب خ میبه دنبال توافق  شخص  کیفرد و   کیمطالب لزوما نظرات   نکهیو ا میبه دنبال مطلب 

در گروه  یمشکالت شود یکه باعث م  رسد  یباشد، به نظر م یباشد و نظرش نظر درست یاگر هم توانمند و فرد مقبول یحت  ،خاص نباشد

 به دنبال داشته باشد.  

بعد م یمیکار ت یگارانتبه عنوان   شهیهم قیاست. من از تشو قیبحث تشو یمورد   یرا گارانت  یمیکار ت  دخواهی  ی. اگر مبرم یاسم 

  .خاص باشد   قیتشو  کیحتماً   قیکه تشو  ستی. الزم نقیو تشو  قیو تشو قیاست. تشو قیوجود دارد و آن هم تشو  یگارانت  کیتنها   د،یکن

بعد از مراسم که خستگ  شود می  را  مراسم  آن  اندرکاران  دست د،یگرفت  یمراسم راگ  د،یگرفت یاگر جشن و مشکالت کار   یجمع کرد و 
 اریبس تواند  یم  یتشکّر زبان یحت  م،یدوباره تشکّر کن م،یکن  ی. دوباره از آنها نظرخواهمیو جمعشان کن مینهار بده  کیرفع شده است،  

احساس  انجام ندادند، اگر تری مهم یانجام دادند و کارها یکمتر یظاهراً کارها میت نیدر ا دارمق  کیکه    یآن افراد  نجایمؤثّر باشد. در ا

که واقعاً همه ما  یآن افراد ترضای مورد شاءهلل إن  نکهای همه  از تر بوده و مهم  تیشده و از طرف افراد مورد رضا دهیکنند که کارشان د
امام   ،و حاضر یو مخصوصاً امام ح  ائمه اطهار  ،نیرالمؤمنیگرفته است؛ حضرت ام ارباشد، قر  تشانیمورد رضا  مانیکارها  میدار  ازین

 شانیا  یرضا یِرضما م یشاء اهلل کارها  است که إن نیهم ا  قیتشو  نیرا خدا به همه ما بدهد و بزرگتر  قیتوف نیکه ا  میدواری. امزمان

 باشد. شانیا  تیو مورد رضا ردیقرار بگ

به هم  ازیاوقات ن  یبعض ن قیتشو  کیخود    نیکه خدمتتان عرض کردم، تذکر داده بشود و ا  یمطلب نیهست  که حتماً   ستیاست و الزم 

 .میکن قیتشو  میما فرد را مستق

فعال   یلیکه خ یکسان .گروه یمخصوصاً رهبرها م،یدار یتوانمند  های اوقات دست یلیاست. خ به طور مشارکت کار کردن ،یبحث بعد

نم  یدارند ول  یادیز ییهستند، توانا به زمان و مکان محدود هستند.  دانند  یآن نکته را    تی در همه جا فعال  توانند  نمی هاآن یعنیکه 
باشند. در   باشند. بنابرا  توانند ینم یزمان  هرداشته  بتوان گریمشارکت افراد د نکهیا  نیحضور داشته    یت یدر کار و فعال  م،یجلب کن میرا 

 مهم است. اریبس یمیت
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  ، به خصوص امام زمان باشد، توسّل به ائمه اطهار یکمک بزرگ تواند یکه م  یاز موارد یکیاست.   یهمدل  جادیبحث ا  یبعدمورد 
 کار  ا هری  و  میبزن  یصلوات ستگاهیا  کی  مخواهی  یم .میانجام ده یکار کوچک  مخواهی  یمراسم م اول.  باشد  یم  مانیقبل از شروع کارها

و م  یلیهستند که خ  ییکارها ...یگرید زمان ؛ائمه  تیموجب رضا  توانند  یمهم هستند   م؟ کنی  کار  باشد. چه مخصوصاً امام 

به همراه دارد. اگر ا یکه همدل یزیتوسل است و آن چ  ،کار نیمهمتر  یم یکل توسعه کیکند،  دایتوسعه پ  میافراد ت نیتوسّل ب  نیرا 

بروند در حرم دعا کنند  نیهم دارند، مثل مشهد که یارتیز  یکه جا  یی. حاال آن شهرهاشود باشند،  .افراد  با هم  بتوانند همه    کی اگر 
به طور مثال آخر هفته ییروزها  کیساعت مشخص دور هم جمع شوند،  همه افراد    .کار را انجام بدهند نای حتماً  و  بدهند  قرار را  ها را 

 نیا ،اتفاق افتاده و امام زمان  همه افراد احساس کنند توسلشان با ائمه اطهار  یوقت  انجام دهند.  تیفعال  کیاستغاثه بخوانند،    مازن

  واکسن   کی باشد، ساز  مشکل تواند  یکه م یمخصوصاً در بحث همدل د،آی  یم شیانجام کار پ یکه در ط  یمشکالت  یبرا تواند  یکار م

 . خواهد بود

نم یول  میاوقات ما گروه دار یلیباشد. خ  یبحث ابراز احساس گروه تواند  یم ،بخش بحث نتری  و مهم به    یتیموفق  ی. وقتمکنی یابراز 

به خودش نسبت  دهد، یرا انجام م زآمی تیکه آن کار موفق  یهر فرد  ایکه رهبر و سر گروه است،  یآن کس م،یآور یدست م همه کار را 

باشد. ول دهد  یم  یکه گزارش م یوقت  م،یما استفاده کن ریکه از ضم  میریبگ ادیاگر   یو ممکن است که همه کار را خودش انجام داده 
کند، اگر رهبر گروه  جادیکار ا یبرا یمورد مشکل کی یوقت دهد، یکار اشتباه انجام م  کینفر   کی  یخوب چه بد، وقت  جهیچه نت  م،دهی

که  یدهد، وقت یکار خوب را انجام م کی میرهبر ت ایکه آن فرد  یوقت ای. خورد یوقت به آن فرد بر نم  چیه ،ما استفاده کند ریاز ضم

نسبت م نسبت به کار گروه دهد، یآن را به تمام افراد گروه   .شوند یدلگرم م یمیو ت یافراد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میاست. افراد ت میت یرهبر های یژگیومورد بحث است، در مورد   ۱۷از   شیب  دیست، شاهبحث   آن در مورد  یلیکه خ  یاز موارد  یکی

 .کنم می  عرض  خدمتتان است،  تر را که مهم مطالبی  آن  وار، . به صورت خالصهکنند یم  انبی را  نظراتشان هستند، نظر  صاحب هیو بق

بحث  یشیبحث دوراندو مهم است:  شود  یذکر م  یرهبر  یها  یژگیکه در و  یبحث نیاول   دی مهم است. رهبر با اریبس  اریکه بس  یاست. 

بتواند آن چشم بشناسد، و حتماً  قرار است به آن برسند، بب  یانداز  هدف را  لمس کند. برا  ندیرا که افراد  باشد. به عنوان  شیو  ملموس 

 نیا یکامالً مجسم کند. وقت افتد، یرا که روز جشن م یبتواند در ذهن خودش تمام اتفاقات  دی. آن فرد بامیریجشن بگ میخواه  یمثال م
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برنامه تواند  یاتفاق افتاد، آن فرد م نوع کارکرد و کمک گرفتن از افراد د  یزیر  در   اریکه بس یمطلب  نیمؤثّرتر عمل کند. دوم گریو در 
بس کیمهم است،   نتواند ارتباط مؤثّر یول  م،داری  نظر وشخ  و  فکر  خوش اریبس ش،یدوراند اریفرد  نتواند آن   یاگر  برقرار کند،  با افراد 

با خودش همراه کند، نم دهیرا که ا یکه در ذهنش است، آن مطلبرا    یزیچ به افراد منتقل کند و افراد را  موفق  تواند  یخودش است، 

به افراد منتقل کند، افراد م  تینتواند ذهن  یرا دارد. وقت تیباشد. خود فرد آن ذهن داند،   یرا که آن فرد در کار م یمطالب  توانند  یرا 

ناشتباه برداشت   نکرده است.  دایانتقال پ  امیاست. آن پ  فتادهیکنند. چرا؟ چون ارتباط مؤثّر اتّفاق 

نظرات افراد و نوع  یدارند و وقت  ییانتظارات باال  فرادا  ریاست. معموال افراد توانمند، ازسا یریانعطاف پذمهم است،   یلیکه خ  یبحث بعد

نداشته باشد که  تیآن کار آنقدر اهم  دینتوانند مطالب را حفظ کنند. شا یلیخ  دیشا  ست،ین ،که آنها انتظار دارند یکارکردشان آن طور
به ما کمک کند.   تواند  یم  یریپذ انعطاف یکم  نجایا  .میباش  شتهرا از فرد توقع دا  ییباال یلیکارکرد خ ایآن استاندارد   یبرا میما بخواه

نظر من خ یبحث بعد بحث صبور  یلیکه به  خطاها یپوش  چشم یعنیاست.    یو فداکار  یمهم است،  به   یلیخ دیکه شا ییاز  نسبت 

.  م یخودمان را به غفلت بزن  یعنی.  میکه تغافل کن هم به ما تذکر داده شده ینیاوقات در بحث مطالب د  یبعض  نکهیمهم نباشد. و ا  گرانید
آن اشتباهات   دنی. و دمینین اشتباهات را ببآهمه   میکه بخواه  ستندنی  بزرگ  قدر  اشتباهات آن  ی. بعضمیاصالً متوجه آن اشتباه نشد  یعنی

بزرگتر جلوه کند. یو برا شتریآن ب  تیکه اهم شود یباعث م  افراد 

. دهند  یو گروه خودشان نسبت م میرا به ت  گرانید  یخطاها  ،بزرگ  یاوقات رهبرها  یلیاست. خ  یبحث فداکارکه هست،  یگریمورد د

نکرده است، ول نی. آن فرد مسلّماً است ینوع فداکار  کیکار  نیا  نیو ا ردیگ  یاشتباه را به گردن م نیخودش، ا یبا فداکار یاشتباه را 

مورد که در بحث   نیبه آنها کمک کند. در ا  شتریدر کارها ب  تواند یآنهاست و م  بانیدارند که پشت  یدهد که رهبر  یاحساس را به افراد م

َکْیل َتْأَسْوا َعلى  که: میکن یم لیقرآن تکم  هیصحبت را با آ  ،گفتم یو رهبر یمیکار ت َتْفَرحما فاَتک ل  ما آتاکْم َو ال   ی. که هنگامْم وا ب 

 یلیخ  م،یده یرا از دست م یمثالً فرصت م،یده  یرا از دست م  یزیچ  ای شود  یم  جادیا مانیبرادر تیم   یکلعنوان رهبر عضو مشبه  که 

نخور باش یدستاورد خوب  نکهیاز ا میخوشحال نشو یلیطور هم خ  نیو هم  میمطلب را از دست داد  کیکه   میتأسّف  .  م یبه دنبال داشته 
نواقص کوچک هم داشته است، خ  یسر  کیکرده و   یگر  یمجر ای یمراسم، سخنران کیکه در   یبه عنوان مثال فرد  یلیاشتباهات و 

بتواند موثّرتر عمل کند. و نکته   یتگزارخدم  بحث  در  شاءهلل ظاهر شود و إن نیدفعات بعد بهتر از ا تواند یچون مطمئنّاً م  .ناراحت نشود

ما آتاکَو ال َتْفَرح میکار کن  دیبا شتریب یلیبحث خ نیبحث که به نظر من در ا یبعد رخ داده و خدا   یکه اتفاق  یدرصورت .است  ْم وا ب 

مطلب  نی. خود هممیا انجام داده یرا به صورت فرد یمثبت  ای  دیکه کار مف  میزده نشو خوشحال و ذوق یلیبه ما داده است، خ قیتوف  کی

به گروه و ت نیکه ما ا  نیرا از ب میت کی تواند یکه م یگام نیاولو    میشود که دچار غرور نشو یباعث م  م،ینسبت ده مان میمطالب را 

بهتر شدن نسبت به وضع  رییبه تغ یازین چیفکر کند ه  میاست که ت نیببرد، ا  ندارد. خود موجود تیو 

 

 یبزرگ  یلیکه اول شروعِ به کارشان است، دفعات اول اشتباهات خ  یمخصوصاً افراد م،یرا به افراد نشان ده یمیکار ت  یسخت میاگر بخواه

باش  دی. بامیسیبا دست چپ بنو  میخواه یم  م،هستی  دست  است که ما راست نیمثل ا طیشرا  نیدارند. ا ب میدقت داشته   شتریکه در 

نم نیاگر من ا نکهی. اشود یخسته م  عیسر اری. بسشود  یاوقات انسان همان اول خسته م بودم، آن اشتباه را   یکار را تنها انجام داده 
 شتریدوره ب  لیاوا  ،میخدمتتان گفت  یکار میو همان طور که در بحث ت  ام دهیها از افراد شن اوقات در بحث یلیکه خ  ستیمطلب  کردم،

ب  ییو توانا میمقدار جلوتر برو  کیو اگر   افتد یاتفاق م نیا  مشکالت به همان اندازه کمتر خواهد شد. نیشود، ا  دهید شتریافراد 
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 نیاست. به هم  یبحث خانواده هر شخص م،ییآ یو به وجود م  میدار  تیکه ما در آن عضو یمیت نیاول  دیشا .است  خانواده  یموضوع بعد

به صورت خانوادگ ییها  بحث جشن لیدل به خاطر ا یخاص  یلیخ  تیاهم  ،شود یگرفته م یکه    ییباال  یریپذ  انعطاف  نکهیدارد. چرا؟ 

عالوه بر ا  گروه جشن نیدارند. ا   .رد یشکل بگ تواند  یم یخوب  اریبس  یها  میبه هم دارند، ت تنسب یافراد شناخت خوب نکهیها و مراسم، 
نسب باشند  گرید  هم  یها یینسبت به توانا یچون افراد شناخت  با   یچون قبالً خاطرات خوب دیشا  .دارند و عالقه هم دارند که کنار هم 

نزد  یلیهم داشتند. خ مختلف دوست دارند که در  یها به صورت  ایهستند   رخواهر و براد  ای  .دارند یخاص  یلیو قرابت خ  یکیاوقات افراد 

 ییها  نقش نیاول  دیاست. شا  ادیز اریدر بحث خانواده بس یمیکار ت تیاهم  نینوع جشن و همچن  نیا  تیاهم  نیکنار خانواده باشند. بنابرا

که   یمخصوصاً افراد .میکرده ا کتمختلف شر  یها  در خانواده بوده که در مراسم ،میعمل کرده ا  میت کیو به عنوان   میکرد  فایکه ما ا
مختلف بوده، حالت همدل  ایمراسم دعا بوده، شب اح شانیها داشتند و در خانه  قیتوف  شتریرا در خانواده ب  یمیو کار ت یبوده، مراسم 

 اند. حفظ کرده

 

د  مقدار تجربه کرده کیمطلب است که من خودم    نیا گریمورد د مسابقه   میتوان  یاوقات م یلیاند. خ  هم تجربه کرده گریام و افراد 

ا  م،یدار  ی. اگر مراسممیکن  جادیا یبا گروه بند یمشارکت گروهمیکار را انجام ده نیدر مراسم  . مشارکت افراد میکن یبند  . افراد را 

با هم، در کنار هم قرار بده  یاست، ول  یگروه و  یمیکار کوچک ت نیتجربه است. افراد کنار هم باشند. ا  کیهم  نی. خود امیمختلف را 

به صورت ت کیکه   میگو  یخاطر م نیاست. به ا یکار خوب به فضا  کی نیو همچن میانجام بده  یمیمقدار از کارها را    ری غد یمقدار هم 

از  یکیبود که  نیا  ،میکه انجام داد  ی. کارمینوجوانان انجام داده ا  یمطالعات برا  یسر  کی  ریغد رسان امی. ما در بحث پمیبشو  کینزد

نشان م  ریغد خطبه  یها امیاز پ امیپ  کی م،یکرد  یرا دعوت م میهر ت  فرادا به افراد  بعد از ا میداد  یرا   یم ادیرا کامالً   امیپ نکهیو افراد 
 نیاش ا  نکته دارد. نکته  نجاینه! ا ک،یبه    کینه    یکردند ول یخودشان و گروه خودشان منتقل م میبه افراد ت  کردند، یو حفظ م  گرفتند

پ  ند،یشان بگو به همه  کیبه    کی نکهیا یبه جا کهاست  به  رساند یرا به نفر دوم م امی. نفر اول پرساندند یرا م  امیبه نفر اول  . نفر دوم 

را  یامیکه آن پ میخواست  یو م میزد یکرده است، صدا م افتیرا در امی. ما نفر آخر را که پکردند یم افتیرا در امیسوم تا تمام گروه پ
برا  تکه از دوس کار را انجام  نیا اریها با عالقه بس و گروه ها میاز ت یبود. بعض  یجالب یلیخما بازگو کند. تجربه   یخودش گرفته است، 

غد  اکرم  غمبریرا که پ  یا هیشد که توص نیتمر  کیهمین  دادند و  به د امیانجام دادند که پ  ریدر روز  به صورت  ام  د،یبرسان گرانیمرا 

باشند،   ای دهای افراد اگر و کرد تر توان آن را جذاب یم زین ندهیبود. در آ ی. تجربه خوبمیکرد سازی  ادهیپ یعمل  یساده ول اریبس داشته 

و ا  شود  یم زین  نهیزم  نیدر ا بگ  یخوب  های  دهیجذابترش کرد  بحث محتوا  نکهی. به خاطر امیریاز افراد  نظر  بعض  ییاز  مواقع   یهم 
انتقال ساده اشتباهات   کیو در   میرگی  ینم یدارد و ما چقدر راحت مطالب را جد تیکه خودش جذاب  دهد یدر کار رخ م  یهاتاشتبا

 .میدار یبزرگ
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(، بخش ستی)فقط بحث مراسم ن مای داشته را اش  قبالً تجربه  ای م،کنی یم طراحی ها جشن یکه ما برا  هایی یاز باز  یلیمتأسفانه در خ

باش نای.  است تر  پررنگ اریبس  هیقض  یفرد   ی میو ت  میبرو شیپ  تر یو در آموزش هم هرچه قدر جمع  ها حیتشر ی: حتمیرا دقت داشته 

 یرا انجام م یباز نیا  میدر قد شهیخاص خودش را دارد: ما هم  تیکه جذاب زنم یمثال خدمت شما م  کیمؤثرتر خواهد بود.   ،میفکر کن

و  شد  ینداشت، از مجموعه خارج م ییکه جا  ماند  یدر مجموعه منفر  نیبود و هرکس آخر ییو صدا مگذاشتی  یم  یصندل  کی  م،دادی

نفر با هم مسابقه م درسی  یم  یصندل  کیبه  ها یو صندل  شدند  یافراد کم و کم م  نطوریهم باز نی. ادادند  یو دو  و   ها یباز ها، ینوع 

 در بحث مراسم.  مخصوصاً .مکنی یم  فیاز آنها تعر ،میهستند که ما تا بتوان یمسابقات

به خاطر ا  نی: امگوی  یرا خدمتتان م  یداستان  ،مسئله  نیو دوم پررنگ هیقض  یمقدار بخش جمع کی  نکهیداستان   نهایو ا  میتر کن را 

داستان خرگوش است که خواب مانده بود و  ،داستان معروف .است  یمیچون بحث کار ت  رد،گی یاست که از قبل شکل م هایی تیذهن
به نقطه پا  زند  یدر مسابقه از او جلو م  تالک پش مختلف و  های  ورژن میو قصد دار مای هدیداستان را شن نیو همه ما ا رسد یم  انیو 

 یرگی  جهیباشد، نت یگریو محتوا به نوع د  میکن  انیب  گرید  یداستان را به نوع  کی. اگر  مییداستان خدمتتان بگو  نیرا از ا دیمف های  نکته

پ باش اریبس  ،که آن دارد  یامیو  بود. داستان خرگوش را اگر داشته  بدهند و ا میمتفاوت خواهد  بار خرگوش  نیکه دوباره با هم مسابقه 

برد  ای را از رودخانه ریرا عوض کرد و مس ریمس ولی  کنند  تکرار را مسابقه دوباره  که خواست  او از پشت  الک .توانست اول شود  د،ینخواب
  نکهای با پشت  برنده شود و الک  تواند یمسابقه نم  نیکه خرگوش در ا  شود  یم نیا  جهنتی!  شود؟   یچه م جهینت  .نداشت یپل  چیکه ه

 یزیمرحله بعد چه چ .ردگی  یم یشیرا دارد که از رودخانه عبور کند و شنا کند، از خرگوش پ  ییتوانا  نیاما چون ا رود،  یآرام راه م  یلیخ

 یانجام م یمیکار ت  کیخودشان را به هم نشان دهند،  های ییافراد با هم مسابقه دهند و توانا نکهیا  یباشد؟ مرحله بعد به جا تواند یم
الک پشت را خرگوش  یخشک  یدر رو  نکهی! اتفاق اافتد؟   یم  یرا در جنگل ثبت کنند. به نظرتان چه اتفاق یجالب یلیتا رکورد خ دهند

پشت   یو خرگوش رو کنند می  استفاده پشت الک ییاز توانا  رسند، یکه به آب م  یو موقع  رود  یم یادیو با سرعت ز کند  یحمل م

 یمیباشد که افراد را به کار ت یو داستان  تحکای  ها  بچه یبرا تواند یاتفاق و داستان م  نی. اکنند می  عبور  رودخانه از  و نشسته  پشت  الک

ب نای.  کند قیتشو است که تا  یبخش و صحبت ،یمی. بخش کار تهستند  ارتباط در ترگفتم که با افراد کوچک  یافراد  یبرا  شتریمطلب را 

 .میندازیافراد جا ب یبرا تر  نییپا نیدر سن  دیبا متوانی یم

 
آماتور در کارها نای به  هامطلب است که ما هدفمان در مراسم نیا  ،دارد  تیاهم اریکه بس یاز مطالب یکی   مانیصورت است که از افراد 

بعض  یتیکه نکات مهم ترب ستیموارد  زا  نی. اای نه افراد حرفه ؛میاستفاده کن افراد شناخته شود و  ییتوانا میاوقات ما دوست دار  یدارد. 
توانمند را دنبال کن  میهست نیبه دنبال ا بالقوه دارند. خب  یسخنران ییکه توانا  ی. به عنوان مثال افرادمکنی جذب  را هاو آن میکه افراد 
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نبا  یاست ول یخوب یلیکار خ نیا بودند و ا  میرا داشت  یاوقات ما افراد یلیکار باشد. خ نیا  دیهدف ما  بودن رو نیکه آماتور   یآماتور 
بودند، توف  نکهیبا ا یعنی .داشته است  ییباال یلیخ  قاتیکارشان، توف  ای  که حرفه  یداشتند و افراد یخوب  یلیخ یخدمتگزار  قیآماتور 

مهم است  شانیافراد و شناخت استعدادها یهم بحث توانمند  هیقض نی. در ادو راحت خارج شدن عیسر  اریبس یخدمتگزار رهیبودند، از دا

آن مهم با  هیقض  یتتربی بخش  ترو از  م  یکار  های  میکه در ت  یافراد  میبپرس دیاست که ما  دا ییخدا  م،کنی  یاستفاده   رهینکرده از 

نشوند.   یخدمتگزار دانش   یتئاتر و کارها  یفرد از کارها  کی د،یدیشناوقات    یلیکه خ  یخدمتتان بزنم: مثال معروف مثال کیخارج 
دارد و افراد نسبت  یعموم  تیکه جذاب  ییاست، مخصوصاً کارها کاری  به  مند که عالقه یکس  دیشروع کرد. مواظب باش  یو آماتور یآموز

نما  یبه آن کشش دارند؛ کار فرد خوب هستند و   اریبس  یهبمذ  یشینما  های ندارد. گروه یاشکال چیکند، ه یباز  شیکه دوست داشته 

 میقدم بردار  ،باشد  تیدر اشاعه نام اهل ب  تواند یکه م  ییو کارها ریو در مس میکن  تشانیترب  میکن  یسع  دیبا  .وجود داشته باشند  دیبا

ب یتیخودشان خارج نشوند. بحث ترب  تیکه افراد از ظرف  میمواظب باش یول  .میمدنظر قرار ده  هانبودن آ ای از بحث حرفه  شتریافراد را 

با تصو یو کسان  میداشت  یخوب اتیاوقات تجرب یلیخ کردند، اول شا  یکسان یرهایبودند که   ییتوانا  دیکه در مراسمات از آنها استفاده 

بروز دادند و آن توانا یخوب  ییتوانا ینداشتند، ول  یادیز یلیخ را حل کند. در کنار ا  توانست  یم ییاز خودشان  رفتار   ن،یمشکالتشان 

. حضرت، بالل را مأمور کردند  میتوجه کن  دیبا  نکات  نیما دارد. ما به ا یبرا  یبزرگ  یلیخ های  درس اکرم  امبریمخصوصاً رفتار پ  ائمه
بگو   دنیمشتاق شن  غمبر اکرمیبعد از شهادت پ  که حضرت فاطمه زهرا  یشد. آن اذان گویی  و آن بزرگوار مسئول اذان  دیکه اذان 

خ  یاست. من بعض  ییباال اریبس اریبس  قیتوف نیصدا و صوت آن بوده و ا  یکه م طور  نیبالل، هم نکهیبا ا .کنم  یحسادت م یلیمواقع 

با د یمقدار در بحث حروف و هجا  کی ددانی که انجام  یکار نیدر ا م،ینگاه کن  هیقض نیما به ا االنِ  دگاهیحروف مشکل داشته که اگر 
  اکرم  امبریپ  دیکه شا  یخوبش و توجه  یلیخ تیبه خاطر ن  کرده. به چه خاطر؟  دایپ یمقدار آماتور بوده است. اما مقام  کی  داده، یم

  تی باشند که رضا نیکه به دنبال ا  دیسمت سوق بده نیافراد را به ا  دیکن یو سع دیتوجه کن یلیرا خ نیداشته است. ا شانینسبت به ا

 بدانند که خودشان عالقه دارند.  کارهایی آن از تر  را مهم  تیاهل ب
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کرگدن،   م،یانتخاب کن  واناتیفوتبال از ح  میت  کی  میبخواه  مرتبط است: اگر  اریبس  یخدمتتان عرض کنم که با بحث بعد  یمثال فانتز  کی
رسد  یبه فکرش م یکس  ایآبه نظر شما اگر همه افراد از شما نظر بخواهند،    .نیدلف ،یاسب آب ر،یگراز، سگ، پلنگ، ببر، خرس، بوفالو، ش

مهم است،  یلیکه مهارت حرکت به جلو و توپ خ  ییندارد، در خط حمله بگذارد، آنجا  یادیکه تحرک زرا    یمثل اسب آب وانیح  کیکه  

 .  افتد  یم  یلیگونه اتفاقات خ نیاز ا

از  یاریبس تواند یاز اوقات م یلیاما خ .اصول وجود دارند یسر کی م،یده لیرا تشک میت کیما  نکهیا یاوقات برا یلینکته: خ  کیپس 
 یم یکی  ایدروازه استفاده کند   یبرا  لیکه از گور رسد یبه ذهنش م  یکی .دهد یم حیمثال ببر را به پلنگ ترج  .باشند  ای  قهیمطالب سل

به آن   دیبا یمیاست که در کار ت یاصول  و مهم ستیاز اوقات سالئق افراد مهم ن یلیباشد. خ خوبی  بان  دروازه تواند یم  همخرس   دیگو

کسب  تیموفق میو بتوان میکار و تالش کن ،ستندین  یکه اصول ییها  در بحث ی. ولمیوقت فدا نکن چیاصول را ه  .میداشته باش ژهیتوجه و

 .میکن
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آن   رد،یانجام بگ  وستهیبه صورت ناپ یمیاگر کار ت دهد یخدمتتان گذاشته شده است که نشان م بخش از صحبت، دو شکل  نیا  انیدر پا
باش نیب ینظارت و صحبت را داشته باشد که هماهنگ تواند یم  میرهبر است که در ت باال رود. مواظب   یاتفاق در کارها نیکه ا  میافراد 

 بود. یآن اول بحث گفته شد، حلقه رهبر  نتری  اتصال که مهم های حلقه  ما رخ ندهد. یبرا تیما و در واقع

 نقش های تیم بلبین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13صفحه 

 

 22کارگاه آموزشی شماره 
 جلسه دوم –کار تیمی 

.  م یداشته باش یکه مجموعه هماهنگ میاستفاده کن ای  افراد مختلف به گونه های  ییاز توانا  مییایاست که ما ب  یکل  دهیا  نیبا ا  نیبلب روش
را از خودشان نشان دهند.   ییتوانا  نیکه باالتر  میاستفاده کن ای  خود به گونه جای در نفرات تک از تک  میهمگن و هماهنگ باشد و بتوان

به   راداف شانیا   ارتباط  که  هستند  گرا  مردماز افراد    یکرده است. بخش بندی  میافراد تقس  ییگروه مختلف، بر اساس توانا 9بخش و  9را 

و   کردهکار را اجرا   کیدنبال عمل هستند و  شتری. بستندنی  افراد دنبال به. هستند گرا  عمل هستند که   یدارند. افراد  یباالتر عمومی

اجراکنند  یم یاتیعمل ا  ،یی. معموالً به عنوان افراد  سخن گفته م نیاز  که   یهستند. افراد  تفکرگراها  ی. بخش بعدشود  یگونه افراد 

 ند.خاص خودشان را دار های ییهستند که توانا  یافراد ها نی. اکنند یاز قدرت فکر و ذهنشان استفاده م شتریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاز قوه تفکر خود استفاده م شتریهستند که ب  یافراد  متخصصانهستند،  بو مراق ابیارزکه    یافراد،  دارند پردازی  دهیاکه    یافراد

بعد .هستند  ابی  منبعکه    ی. افرادکنند  یبه دنبال کار گروه  شتریهستند که ب  یکسان کاران  گروهی  و کننده هماهنگ یدسته 
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  کنندگان  تمام  ،دهندگان شکل هستند.    اترگر دارد. مردم یشتریب تیآنها اهم یهستند که به طور عمده ارتباطات برا  یافراد ،هستند

 دارند.  ییباال اریبس ییهستند که قدرت اجرا  یگونه افراد، افراد نی. اانگرای  عمل  و

 

نت« هستند که به آنها    یافراد  (Planter) پردازها  دهیا
َ
 یدارند و مبتکر هستند. داخل چهارچوب  ییباال  تیخالق.  شود  یگفته م»ِپل

بس  یرا. بدهند یتازه م  های دهیو ا ستندین هم   ینقاط ضعف قابل تحمل .دهند  یرا ارائه م یدیجذاب و جد  های حل  راه ار،یمشکالت 

  نکهیا گریبرقرار کنند. نکته د  یرارتباط مؤث توانند یو نم  ستندنی  مؤثّر  ارتباط  دنبال که  است  مشغول  ذهنشان قدر  آن نکهین اآو  دارند
با تیجنبه جذاب  دیجد  یرهاکا قدراوقات آن  ی. گاهدهند  یرا از دست م اتیجزئ بررس  اتیجزئ  دیدارد که  کار  نیا ایکرد که آ یکار را 

 است؟   یشدن
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 یلخی  ارتباطات.  هستند  کنجکاو  و  نشاط و  باشور.  هستند  گرا  برون  یلیهستند که خ یافراد  (Resource Investigator) ابیمنبع  

برا تیدارند. ظرف یخوب نو را دارند. هم کی  یالزم  پاسخگو   دیچالش جد  کیبتوانند  نکهیدارند تا ا  ییباال ییتوانا  شهیارتباط تازه و  را 

خود  اقیکار آن عالقه و اشت  انیدر پا یبعد از مدت  شود، یآنها تمام م  هینشاط اول یاست که وقت نیا  شانیا لباشند. نقاط ضعف قابل تأمّ
 یلیخ ییهستند. به خاطر توانا نبی  خوش یلیاوقات خ یاست که گاه  نیکه گروه دارند، ا  یگریو از مشکالت د  دهند یرا از دست م

 یباشد که آنها تصور کنند ول یزیبزرگتر از آن چ  یلیخ  دیمشکالت شا  نند،یتوانند بب یرا که هست، نم  یکه دارند، مشکالت بزرگ یخوب

 .نندیآنها نتوانند بب
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 می. در تصمکنند  یرا دنبال م  یآرام و مطمئن هستند. اهداف مهم یلیهستند که خ یکسان  (Coordinator) ها کننده  هماهنگ

ب یرگی میکه تصم کنند یکمک م ها یرگی . کارها را به صورت عادالنه و بدون  کنند یگروه را خوب انتخاب م  ندهی. نمافتدیراحت اتفاق 

 های ییدر توانا  دیکه خودشان را در کار نشان دهند. شا  ستندین نیدنبال ا یلی. خکنند یم  میافراد تقس  نیب یستگیتعصب، براساس شا

برا  یشخص یکارها  تیاوقات اهم  یگاه  .نباشند  ای  العاده افراد فوق یلیخ  گرید  مهم است.  نشایهم 
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سخت و   یلیهستند. در فشار، خ ایو پو زبرانگی چالش یلیکه خ  افرادی .هستند (Shaper) شکل دهنده هاافراد،   یِو نوع بعد  پیت

از نقاط ضعف باعث تحر نی. اکنند  یخوب کار م را ب یلیدر کارها خ شوند، یم گرانید کیافراد  ممکن   و  کنند  یم حوصله یزود افراد 

 خدشه وارد کنند.  گرانیاست به احساس د
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دارند.   ییباال  بسیار  صی. قدرت تشخکنند  یم  توریکارها را مان  به خوبیهستند که    افرادی  (Evaluator) ارزیاب ها و مراقب ها

م یِابی. درمورد ارزنندیب  یکار را م تیمعموالً نها نظرات خ  اریهوش اریبس  توانند ینظرات افراد  از   یکید  یبدهند. شا  یخوب یلیباشند و 

نداشته باشند. گاه دهی زهیو ارتباط انگ بخشی باشد که قدرت الهام نیمشکالتشان ا که افراد   شوند می منتقد قدر  اوقات آن  یرا به افراد 

 .کنند یرا از خودشان ناراحت م
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هستند که حالت    یافراد  م،ییافراد را بگو نیخالصه و ساده ا یلیخ میهستند. اگر بخواه (Team Wroker) تیم ورک ها  یبعد پیت

 نیتنها اشکالشان ا  .کنند یباحوصله کار م یلیاست. خ ادیز  شان  ییهستند، توانا میمال  یلی. خکنند یم  یهمکار  یلیسربازها را دارند. خ

ندارند. با میقدرت تصم ،یاست که مثل سربازها در لحظات بحران  در کار کمک کرد. یرگی میبه آنها در بحث تصم  دیالزم را 
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قابل تک اریبس اصاشخ  (Implementer) عمل گرایان  یخوب یلیخ  ییو اجرا یعمل ییمحافظه کار و کارا هستند و توانا  ه،یمنظم، 

اتفاق  کینسبت به    نکهیمسئله عدم انتخاب دارند و ا  یخوب دنبال کنند، ول یلیکارها را خ توانند یسختکوش هستند و م یلیدارند. خ

با تغ  دشانخو توانند ی. نمدهند  ینشان م یواکنش کند  دیو امکانات جد  وفق دهند. راتییرا 
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 خوب  را خودشان.  ندمنظم و خودآگاه یسختکوش هستند ول یلیهستند که خ  افرادی  ،(Completer/Finisher) تمام کننده ها

برسانند و بتوانند کار را کامالً جمع کنند.    یلحظات بحران  نیرا دارند که در آخر نی. قدرت اشناسند می به سر منزل مقصود  کار، کار را 

 نیهم  یول کنند  یاز اندازه توجه م شیب  یگاه اتیهستند. به جزئ اتینگران جزئ یلیخ  یلیاست که خ  نیآنها ا  های  یژگیاز و یکی

 و کار را کامالً تمام کنند.  نندیرا بب  اتیکه جزئ  کند یکمک م  به آنها یژگیو
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فکر  ییکه به تنها تاس نیآنها ا یژگیو .است (Specialist) متخصصانشده است، بخش   یگانه که معرف  9 های گروه از گروه  نیآخر

 ی. حتکنند  یباعالقه کار را دنبال م یلیو خ  کنند یکه تخصص دارند، خودشان را وقف کار م یخاص  نهیدر زم  یتنها هستند ول  کنند یم

و  کنند یامر کار م کیاست که به   نیا  شان یانجام دهند. فقط اشکال عموم یبزرگ یکارها نهیزم نیدر ا توانند یکم م یلیبا منابع خ

 ندارند.  یتفکر تیرا عالوه بر ظرف  یمختلف  های و مهارت ها  ییتوانا یلیخ

 نیحال ا.  انجام دهد ژهیو یکارها  تواند یقسمت است که افراد م 9افراد به    بندی بخش ،که خدمتتان عرض کردم یگانه ا  9مطالب   نیا

و  دهم یم حیپرسشنامه را اول خدمتتان توض نیداده که ا شنهادیپرسشنامه را پ  کی  شانیا  ر؟ یخ  ایانجام شود   یشهود کارها به صورت

به   انجام داد که  شانیاست که ا  یترجمه شده و کار جالب  رانیاز دکترها در ا یکیاکسل آن هم گذاشته شده است که توسط    لیفا قبالً 
 یکی  .است دیمف اریو بس  میاستفاده کرد نیا زکرده است، ا شانیکه ا یبا توجه به کار االن. اما مدادی یکار را انجام م نیا  یصورت کاغذ

 یبهتر  جهیآن شود که بتوان از آن نت  یرو  یشتریدقت ب  دیبا .دهم یم  حتوضی  خدمتتان  من.  است  پرسشنامه  بحث ها قسمت  نیاز مهمتر

صورت است:   نیا هپرسشنامه ب.  میکن می  جمع را  بحث  امشب شاءاهلل إن ،دیاگر کمک کن یشده ول  یبحث طوالن خواهم  یگرفت. عذر م
  ۱0بلکه    .میزن  ینم کیما جواب را ت یدو جواب داشته باشد ول  ایجواب داشته باشد    کیاز  شیب  تواند یم  شود، یکه مطرح م یهر سؤال

نکن ی. از اعداد اعشارمدهی اختصاص ها در جواب متوانی  یرا م ازیامت  .میهم استفاده 
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  م یرا تقس  ازهایاز دو قسمت آن امت شیاگر ب. است تر  یتست واقع  جهیکه دارم، دو جواب بهتر است و نت  یا  من با توجه به تجربه هیتوص
باشد. نتا  یاثر جالب یلیخ تواند  یم  د،ینکن و  دیرا تجربه کن نینفر خودتان ا نیاولاست که  نیمن ا هیاست. توص  یجالب اریبس  جیداشته 

.  بگذاریم   ارتانیدر اخت  یمتوان یسؤاالت را هم خواست، م  ستیل  ی. اگر کسدیو از آن استفاده کن  دیدانلود کن وتریاکسل را در کامپ  لیفا  نیا

را   9-۱  نهی. به عنوان مثال گزمیداد یکار را انجام م نیا  ینسبت به گذشته است که ما کاغذ  تری ساده یلیروش خ  نیبه نظر من ا یول

آن جواب  نکهیبا توجه به ا  م؟ یکن یاعداد را انتخاب م نیبه چه صورت ا  .میگذار  یم 6را    ۵/۵بعد   .میگذار  یم  0-0  را یبعد اول  م،یدار
نزد ،  6  نهیگز مینبی یمثال م  یبرا .است  تر  کیو فکر ما نزد ها ییو توانا اتیچقدر به روح را   6  نهیگز .است  تر  کیشصت درصد به ما 

 نیرا ب  ۱0.شود یعدد م  ۱0که مجموع آن   میکن  یرا انتخاب م  4  نجایا.  است  کیبه ما نزد  %40  مینبی یهم م  8  نهیگز.  مکنی یانتخاب م

 شود.  ۱0که مجموع آن حتماً   مشکنی  یم ای  به گونه  نه،یدو گز
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را به  می: گفتمیکن  یرگی  جهینت  میخواه  یاست که ما م  یبحث وقت نیقسمت ا نتریحاال مهم  حاال  .میکرد  میبخش تقس 9که ما افراد 

 یلیاکسل خ  لیکه آن فا  نی: با توجه به اکنم  یرا خدمتتان عرض م  نیا دیدر چند اسال  کند؟  یبه ما م  یافراد چه کمک  بندی میتقس نیا

به دو گز کنم یم  دی. باز هم تأکدیراحت تکرار کن یلیکار را خ نیا دتوانی  یبدهد، م ازیبه شما امت تواند یراحت م   نهیکه در هر سؤال، 
معموالً دو تا از  شود، یم بندی متقسی ها گروه نیا نیهر فرد که ب .شود  ۱0که مجموع آن دو نمره  دینمره ده  ای  و به گونه دینمره ده
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نقاط ضعف قابل قبول را هم مشخص م آورد  یم باالتری نمره  ها عنوان نیا نقاط   تواند یآن فرد م  یعنی. کند یو عالوه بر نقاط قوت، 
بشناس  م،یاگر خودمان هست ایو  مینقاط ضعف را بشناس نداشته باشد و ما آ یضعف  میت نیمن از افراد ا نکهی. با توجه به امیخودمان را 

باشم؟ و بهتر کار کنم؟  توانم یهستم، چگونه م  مثمر ثمرتر 

هست که  یا اگر کسی  .انجام دهم و کمک کنم  تیفعال  ،هست  ییمحتوا و یفکر یکارها  شتریکه ب  ییهستم، در کارها ییاگر فرد تفکرگرا

از او چه  م؛یدکور بزن  میخواه می! گرا افراد عمل اما  و میاز او استفاده کن میمراسمات ت دعوت در  یدارد، حتماً برا یارتباط  یها مهارت
نشان م کند یم بندی  میو قشنگ افراد را تقس بایز یلیخ  م؟ یکن  ای  استفاده به ما  نقاط قوت و ضعف قابل قبول را  . در بحث  دهد  یو 

را به دست   یجالب  یلیخ  جیرا تست کردم و نتا  نیاز آن استفاده کردم، چند بار ا  یلیخ  مووضعی هست که من هستند،  رامونیکه پ  یافراد

  شوند  تر  آگاه ها به آن  تنسب  دیمقدار افراد با  کینقاط کور افراد را که    مییبهتر بگو  اینقاط قوت و ضعف قابل قبول افراد   قاًیدقکه  آوردم
 شتریب ،که تفکرگرا هستند یبا افراد  ،عملگراست یلیکه خ یکس  ، نشان می دهد:داشته باشند ها نهیدر آن زم یشتربی مشورت هم  آن و

 .استفاده کند  شتریارتباط داشته باشد و بتواند از آنها ب

 

که ما   یا و پروژه  تیاز کار، فعال  یهر مقطع راست که د نیا به ما کمک کند، تواند یحس م نیمهم است و ا اریکه بس  یاز موارد یکی

 که هماهنگ  یافراد  ،ندبی یشکل م  نیطور که در ا  همان  .کمک کنند توانند  یافراد چگونه م  م،یریبگ مخواهی  یکه م یو جشن میانجام ده

یابکه اصطالحاً    یو افراد پرداز دهای  افراد.  کنند کار  و  کمک  و  باشند گام  با ما هم توانند می  آخر تا اول  از هستند، کننده   دهینام  منبع 
باشند  توانند یکمک را در اول کار م نیشتریب  ها نیا شوند،  یم ب  .داشته  به ما کمک   تواند یکمک را م  نیشتریکه ب  یکار کس  نیدر 

نه؟   ای میانجام بده م؟ کنی کار را چه جا نیبد؟ ا  ایخوب است    نجایا پردازی دهیمثال ا.  دیرا به ما بگو  یکه آغاز حرکت اجبار یکس ،کند

پخته م  دهیا گریافراد د و  پردازند یجا را م نیا  یافراد  کیبه ما کمک کند.   تواند یشخص م نیا   تی که قابل  کنند یم یو کار کنند  یرا 
بودند، اکنند  یو خوب کار را شروع م  عیسر یلیخ  .اجرا داشته باشد را   ها کاری زهیافراد تمام کننده. آخر کار ر نی. آن افراد اجراکننده 

به نت  نند،یب یم   با  .میده یانجام م یوتریکارِ کامپ ،است کامپیوتر که اهل فن ی: مثالً ما با کسنی. متخصصرسانند یم  جهیدقّت دارند و 

ندارند    یادیارتباط ز  .هستند  ینرمال  بسیارمتخصصان   این افراد،  به عنوان مثال  .هستند  سنوی  است. معموالً برنامه وتریل کامپکه اه یفرد

 اریبس  توانند یم شکل دهنده ها  .به ما کمک کنند توانند  می ها در تمام قسمت ها ورکی میدقّت و مهارت دارند. ت یلیدر کارشان خ  یول

 ببرند. شیتا آخر کار را به سرعت پ اولاز   .کمک کنند
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 نیا .کنم یبحثِ آخر کار را که ثمره کار است، خدمتتان عرض م  نیو ا دیبه طول انجام کارگاهمقدار    کیکه   کنم یم  یاول عذرخواه

 .کنم یتست است که خدمتتان عرض م  یعتی ها  شاه نکته

از تمام   تواند  یدارد و م  یافراد آگاه  های  ییکه از تمام توانا  یکس  .کند  یم  یاست که رهبر یفرد خوب اربسی ،کننده هماهنگ کی

استفاده کند  یها ییتوانا چون  .خوب است یلیخ  یرهبر  برای  هم دهنده  شکل  کیند. هست کننده گونه افراد واقعاً کمک  نیا  .افراد 

 تواند یکار م اولدر    .بدهد  یخوب یلیخ های  دهیا تواند  یم  پرداز دهیا  کی  .ردیافراد را به کار بگ تواند یم  .دارد  ییباال  اریبس ییتوان اجرا

باشد اریبس افراد   هیکمک کند. از بق ر،یخ ایهست  یکار شدن نیا نکهیکار، و ا  ندهیاز آ  یبانیپشت  یبرا تواند یم  ابیارز  کی  .مثمر ثمر 

است  نیا  دیاک هیتوص  یو در توانمان باشد، ول  میالبته اگر داشته باش(،  در گروه باشند  دیحتماً با ،که خدمتتان عرض شد  هایی  )گروه گروه

بدهد  یخوب های دهیا نکهیا  یبرا  .باشد  پرداز دهیا  کی  حتماً  .باشد دهنده  شکل  و کننده  رهبر هماهنگ کیکه   ابیارز  کی  .به ما 

افراد هم  هیاز بق .میاستفاده کن دهیا نیاز ا می،کامالً خوب باشد و بتوان  دهیا  .به قول معروف چکش بزند  .را پخته کند ها دهیباشد که آن ا
  نی تست بلب یدهایاز شاه کل  یکی من،مهم و به نظر   اریاز نکات بس  یکی.  میکن استفاده  م،یکه دار  هایی  تیبه فراخور کار و فعال متوانی یم

با هم تداخل نظر دارند. گام به گام و حرکت به حرکت   میدار یبزرگ های  تعارض ها که در گروه  نمبی یم شهیاست که من هم  نیا و افراد 

  ییباال ییتوانا یتباطار لحاظ از  مخصوصاً  هستند، دهنده که شکل  ی: افرادهیتوص  کیدارند.    ییباال یلیخ ییتوانا .هستند یافراد هم قو
کنند. چون با توجه   یو همکار یمقدار هماهنگ  کی  دیخواهند با هم کار کنند، با یاگر هم م .است ادیز یلیخ  شانهای  یدارند، توانمند

 .شود یمقدار مشکل م  کی دکردنشانیمق  ،ادیز  یها  ییتوانا نیبه ا
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  کی   م،یچگونه بساز  نکهیا  ،میبساز میت  کی  میخواه  یکه م  یزمان میکه گفت مکنی یم  بندی صورت جمع  نیسخن، بحثمان را بد  انیدر پا
باش نقش  نیو ا  ،میرهبر داشته  خود  یمخصوصاً برا  نیاست. تست بلب  یشنهادیتست پ  کیمختلف به چه صورت باشد،  های که رهبر و 

 نیا ،دانم یم که در خودم ها ییتوانا سری کیجالب بود.   یلیخود من خ یدارم و برا یباشد. من تجربه خوب دیمف  تواند  یم  یلیافراد خ

نگرفته   االنمثل   آن زمان هنوز ،مواجه شدم شیسال پ نیتست در چند نیبه من واضح و آشکار نشان داد که با ا قدر مورد توجه قرار 

نها.  ما کمک کند  های  ییدر توانا توانست یم یبود ول نقش صد در صد  میمواظب باش  تیو در  مقدار هم   کیو    ستین یکه نقش افراد، 
بشناس ییمدنظر است که توانا  سهم  کیانعطاف مطرح است.   یکه کار م یتا زمان میو نقطه ضعفش را هم در نظر داشته باش میافراد را 

بهره میبتوان  م،کنی بخش  وری  راندمان و  باش  تری اثر  بعض میاوقات ما مجبور  یگاه .میداشته  کن یاز   کامالً  میت  کی .میافراد استفاده 

بدان یول  میمحدود دار ب  یدارند و در چه نقاط هایی ییافراد چه توانا میاگر  بتوان یشترینقص  آن را  شتریب  یبا تالش و تکاپو میدارند، 
د ای م،یبپوشان بگ یگریاز افراد  پا .مباشی  تر  موفق  خدمتگزاری  در  شاءاهلل  که إن میریکمک  زمان  لیتعج  یبرا  انیدر    در فرج امام 

 :مکنی یختم م یصلوات

ٍد و آل مم ىَصل  َعل  مَّ ألّله ل َفَرَجهَحمَّ ٍد و َعج   مَحمَّ
َول  مَّ ألّله ل ل   الَفَرَج   َک ی  َعج 


