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چکيده
در ايران ساالنه بیش از 1500 برنامه در شبکه های تلويزيونی سازمان صداوسیمای جمهوري اسالمي ايران 
از سوی تیم های برنامه ساز تولید می شود؛ اما فقط تعداد معدودی از اين تیم ها می توانند برنامه های موفق 
و برند تولید کنند. پژوهش حاضر، با عنوان فهم فرايند موفقیت تیمي در تیم هاي برنامه سازي تلويزيوني، 
با استفاده از راهبرد نظريه داده بنیاد انجام شده است. روش گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق )با 15 نفر 
از کارگردانان و تهیه کنندگان برنامه هاي موفق تلويزيوني(؛ روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند و روش 
تحلیل داده ها، سه مرحله کدگذاری )باز، محوری و انتخابی( بوده است. يافته هاي پژوهش بیان مي کنند 
تیمی )پديده  بلوغ  به  به مرور زمان  به نحوی موفق سازماندهی )شرايط علی( می شوند،  تیم ها  که وقتی 
محوری( مي رسند. بلوغ تیمی به  همراه سازگارجويی سازمان، تیم )عوامل زمینه ای( و هزينه هاي نگهداری 
آن؛ همچنین کشش مخاطب )عوامل مداخله گر( در سرآمدی تیم بروز پیدا مي کند و نتیجه يا پیامد اين 

سرآمدی، موفقیت تیمی است.
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مقدمه
تیمی  کار  به  مشتريان،  نیاز هاي  برآوردن  و  خود  اهداف  تحقق  برای  سازمان ها  امروزه 
ازاين رو، استفاده از روش های توسعه تیم ها که  متکی هستند )لوکا1 و تاريکن2، 2001( 
بر افزايش عملکرد اثربخش تیم تمرکز دارند، فزونی يافته است )هیگز3، 2007(. تیم های 
بقا در فضاي به شدت رقابتی حاکم بر جهان شناخته  به عنوان راهی اساسی برای  کاری 
شده اند  )ريچ4، 1987( و در آينده قابل پیش بینی، سنگ بنای مديريت پیشرو خواهند بود. 
تیم های  با تشکیل  بداند که  بايد  بهبود بخشد،  اگر مديريت بخواهد عملکرد سازمان را 
موفق به چنین هدفی خواهد رسید. موفقیت تیم در ارائه عملکرد بیشتر ايجاب می کند که 
ويژگی های خاصی در آن مشاهده شود؛ به اين معنی است که سرانجام، همه کارکنان به 
بهبود مهارت هاي تیمی خود نیاز خواهند داشت )رضائیان،1393، ص 5(. با وجود اين، 
آنچه برای سازمان ها اهمیت دارد، بهره گیری از تیم های موفق است نه صرف انجام کار 
به صورت تیمی، بنابراين، سازمان هايی موفق و اثربخش خواهند بود که تیم های موفقی را 
ايجاد و سازماندهی کنند. موضوع موفقیت تیمی، دغدغه مديران همه سازمان هايی است 
که برای دستیابی به اهداف خود و برآوردن نیازهای مشتريان، متکی به کار تیمی هستند. 
موفقیت تیمی اشاره به وضعیتی دارد که حل آن، تیم توانسته است در انجام وظیفه، در 
دستیابی به اهداف سازمانی )برآورده کردن انتظارات ذی نفعان و مشتريان( و در ارضای نیاز 
اعضا موفق باشد و در سه سطح سازمانی، تیمی و فردی، احساس رضايت مندی از عملکرد 
را موجب شود. بر اساس معیارهای ارائه شده از سوی هاکمن5 )1985( زمانی می توان تیم 
را اثربخش دانست که خروجی و بهره وری تیم از استاندارد کسانی که خروجی را دريافت 
يا آن را بازنگری مي کنند، بیشتر يا با آن برابر باشد؛ همچنین تجربیات تیم، قابلیت افراد 
را برای کار با يکديگر در مورد وظايف آينده ارتقا بخشد و نیازهای شخصی اعضای تیم 
را ارضا کند )به نقل از ترنت6، 2016(. در معاونت سیمای سازمان صداوسیمای جمهوری 
اسالمی ايران ساالنه به طور متوسط 1500 عنوان برنامه در شبکه هاي تلويزيونی برآورد 
برآورد  بر اساس طرح و  تیمی شکل گرفته که  برنامه،  تولید هر  برای  تولید مي شود.  و 
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مصوب، اقدام به ساخت برنامه مي کند. نظام تولید برنامه در تلويزيون از يک ساختار تیمی 
سازماندهی  تیم  درون  در  برنامه  يک  تولید  عملیات  و  فرايندها  چنان که  می کند،  پیروی 
و اجرا می شود؛ بنابراين، نقش اصلی و اساسی در تولید يک برنامه تلويزيونی بر عهده 
شکل  متفاوت  ترکیب های  با  و  متنوع  شیوه ای  به  که  تیم ها  اين  است.  تولیدی  تیم های 
می گیرند و به سازمان پیوند می خورند ، بخش قابل توجهی از بدنه عملکردی سازمان را 
شکل می دهند. هنگام واگذاری و سپردن طرح های تولیدی به تیم هاي برنامه ساز، درک 
تیم  اثربخشی  و  موفقیت  به  منجر  که  فرايندی  و  موفق  تیم  يک  شکل گیری  چگونگی 
مي شود، برای مديران اهمیت ويژه ای دارد. در همین زمینه، پژوهش حاضر در پی فهم 
نظريه ای است که فرايند موفقیت تیمی را در تیم های برنامه سازی تلويزيونی در سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران را تبیین می کند. به اين ترتیب، ابتدا تالش شده است 

تا پاسخ پرسش های زير داده شود:
فرايند موفقیت تیمی در تیم های برنامه سازی تلويزيونی سازمان صداوسیما چگونه است؟

عناصر فرايند موفقیت تیمی در تیم های برنامه ساز تلويزيونی کدام اند؟
چه روابطی بین عناصر فرايند موفقیت تیمی در تیم های برنامه سازی تلويزيون وجود دارد؟

پيشينه پژوهش

 جايگاه و اهمیت کار تیمی از اوايل دهه 1920 در میان سازمان های بهداشتی و خدمات 
درمانی انگلستان مورد توجه قرار گرفت )میلن1، 1981( و همزمان با شروع مکتب روابط 
انسانی موضوع کار گروهی و تیمی وارد دانش سازمان و مديريت شد )اکیموا2، 2015، 
ص 848(؛ اما نخستین مطالعات بر روی تیم، ابتدا در دهه 1950 آغاز شد )ايلگن3 به نقل 
از پاريس4 و همکاران، 2000(. از آن زمان تاکنون پژوهش های زيادی با موضوع تیم انجام 
شده اند که هر کدام بر جنبه هايی از تیم تمرکز داشته اند. اولین مدل برای مطالعه تیم را 
مک گراث5 )1964( ارائه کرد. اين مدل بر اساس رويکرد سیستمی، عوامل مؤثر بر عملکرد 
تیم را در سه دسته عوامل )ورودی – فرايند - خروجی( تقسیم بندی می کرد. ورودی های 
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)ساختار،  ...(، عوامل گروهی  و  )مهارت، شخصیت  فردی  در سه سطح عوامل  نیز  تیم 
اندازه و ...( و عوامل محیطی )کار، فشار روانی، پاداش و ...( تقسیم می شدند. فرايند به 
تأثیر می گذارند،  نتايج  تأثیر عوامل ورودی قرار دارند و بر  رفتارهای گروهی که تحت 
اشاره دارد؛ مانند تالش و راهبرد به کار گرفته شده از سوی گروه، تعامل، زمان صرف شده 
با يکديگر، ارتباطات و تشويق در میان اعضای گروه. خروجی نیز در دو بخش پیامدهای 
 )... و  انسجام  )رضايت مندی،  پیامدها  ساير  و   )... و  خطاها  سرعت،  )کیفیت،  عملکرد 
تعريف می شود )هری1، 2010(. اين مدل بعدها از سوی تننبائوم2 و همکارانش )1992( 
تکامل يافت؛ آنها عوامل ورودی را در چهار دسته متغیر، ويژگی های اعضا )نگرش، انگیزه، 
دانش، مدل های ذهنی و ...(، ساختار کار )تخصیص وظايف، قوانین تیم، ساختار ارتباطی 
تیم و ...(، ويژگی های تیم )توزيع قدرت، همگونی اعضا، منابع تیم، انسجام تیم و فضای 
حاکم بر تیم( و ماهیت وظايف )نوع و پیچیدگی وظايف( دسته بندی کردند. اين متغیرها 
در ارتباط با فرايندهای تیم، مانند هماهنگی، ارتباطات، حل تعارض و نحوه تصمیم گیری و 
حل مسئله با خروجی )نتايج و عملکرد( تیم مرتبط هستند. نتايج عملکرد و خروجی های 
)قوانین،  تیم  در  تغییرات  مانند  عوامل  از  مجموعه  سه  شامل  مدل،  اين  در  تیمی  کار 
نقش ها، الگوهای ارتباطی و فرايندهای جديد(، عملکرد تیم )کمیت، کیفیت، اشتباهات 
و هزينه ها( و تغییرات فردی )تغییر در نگرش، انگیزه، مدل های ذهنی و ...( می شود. در 
اين مدل تأثیر عوامل سازمانی و موقعیتی مانند سیستم پاداش، آموزش، میزان دسترسی 
به منابع، فشارهای محیطی، فضای سازمانی، سطح شايستگی، روابط بین گروهی و نبود 
اطمینان محیطی نیز در نظر گرفته شده است )به نقل از خیرانديش و همکاران، 1394(.
 از اواخر دهه 90 به بعد، برخی از مطالعات و بررسی ها بر متغیرهای ورودی يا خروجی 
متمرکز بودند و رابطه آنها را با موفقیت و اثربخشی تیم می سنجیدند. اين روند همچنان 
ادامه دارد. برای نمونه، به برخی از پژوهش هايی که در پنج سال اخیر، به تأثیر يک يا چند 

متغیر خاص بر عملکرد و اثربخشی تیم پرداخته اند می توان اشاره کرد.
 هیل3 )2011( در رساله دکترای خود به بررسی تیم های موفق پرداخته و ويژگی هايی چون 
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اضافه کردن عوامل مثبت به تیم، بازيکن تیم بودن، يادگیری بلندمدت، تعاريف روشن 
داشتن از تیم و همکاری را از ويژگی های تیم موفق دانسته است. وی همچنین داشتن 
چشم انداز مشترک و ارتباطات قوی را در موفقیت تیم مؤثر می داند. ديويدسون1 )2011( 
تیمی  موفقیت  و  اثربخشی  در  اعتمادبه نفس،  آوردن  به وجود  و  رهبر  نقش  تأثیر  به  نیز 
اشاره دارد. پوبدينا2 و همکاران )2013( معیارهايی را برای موفقیت يک تیم در مسابقات 
بازيکنان،  افراد قهرمان، تجربه  انتخاب  به  از آن جمله می توان  بر شمرده اند که  ورزشی 
بازی با اعضايی که دوست يکديگر هستند و يا ترکیبی از اين معیارها اشاره کرد. لوپز3 
)2015( نقش رهبری تحولگرا را بر اثربخشی )موفقیت( تیم در ارتش امريکا بررسی کرده 
است. او به خوبی دريافته که رفتار رهبر تحولگرا، اثربخشی )موفقیت( تیم را باال می برد. 
انطباق تیم را در محیط نامطمئن مورد مطالعه قرار داده است  نیز  لیوينگستون4 )2015( 
)مطالعه موردی بی ثباتی پويا در واحد نیروی دريايی(. بررسی ها نشان می دهد که تجربه 
قبلی، نقش مهمی در ظرفیت انطباقی يک تیم دارد، تجربه موجب تقويت روابط )اعتماد، 
آشنايی( بین اعضای تیم می شود و به آنها )تیم( اجازه می دهد تا به سرعت انطباق پیدا کنند 
و به عنوان يک جمع، عملکردی مؤثر داشته باشند. ترنت در سال )2016( به مطالعه در 
زمینه عوامل تأثیرگذار بر موفقیت يا شکست تیم های کاری در سازمان ها پرداخت او در 
يک جمع بندی کلی، عواملي را به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت تیمی، معرفی کرده است 
که عبارت اند از: رهبر تیم، روشن ساختن درک نقش اعضای تیم، کار کردن به عنوان يک 
بخش جمعی به جای مجموعه ای از افراد، خلق محیطی که مشوق تعامل تیمی است، ايجاد 
اهداف روشن برای راهنمايی عملیات تیم، دستیابی به ابزارهايی که تعامل تیمی و ارتباطات 
را حمايت می کنند )به ويژه در تیم های مجازی( و تعهد منابع مورد نیاز برای حمايت از 
وظايف تیم. هوئی لن5 )2016( مطالعه اي را با موضوع »کار تیمی تولید تلويزيونی موفق 
در کالس درس: تحلیل انتقادی« انجام داد. در اين پژوهش به مطالعه اين موضوع پرداخته 
ارتباط  شده است که چگونه عواملی مانند هدف گذاری، تصمیم سازی، سبک رهبری و 

تیمی، به موفقیت يک طرح يا پروژه تولید تلويزيونی کالسی کمک می کنند.
اثربخشی و  بر  به بررسی داليل و عوامل مؤثر  به طور خاص،  میان پژوهش هايی که  در 
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موفقیت تیم پرداخته اند و در نهايت، مدلی را برای بررسی عوامل اثرگذار بر اثربخشی تیم 
ارائه کرده اند، می توان به چهار مدل کريتنر1 )2001(، تامپسون2 )2002(، رابینز3 و جودج4 
)2013( و خیرانديش و همکاران )1394( اشاره کرد. در مدل کريتنر )2001( سه دسته 
عوامل سازمانی )ثبات سازمانی و پاداش مناسب(، عوامل کاری )شفافیت اهداف، استقالل 
کاری و چالش کاری( و عوامل فردی )رضايت شغلی، کمبود تعارضات و امنیت شغلی( 
بر اثربخشی و موفقیت تیمی اثرگذار هستند. در مدل جامع کار تیمی تامپسون )2002( 
تعیین کننده شرايط الزم  تیم(  تیم و فرهنگ  تیم )زمینه سازمان، طراحی  عوامل زمینه ای 
تیم )توانائی: دانش، مهارت، تحصیالت و اطالعات، انگیزش: درونی و بیرونی و راهبرد: 
رشد  تیم،  رضايت  )بهره وری،  تیم  عملکرد  شرايط  اين  و  است  هماهنگی(  و  ارتباطات 
فردی و عوايد سازمانی( را تعیین می کند )حقیقی فرد و همکاران، 1387(. رابینز و جودج 
)2013( عوامل مؤثر بر موفقیت و اثربخشی تیم را در سه دسته عوامل بستری )منابع کافی، 
رهبری و ساختار، جو اعتماد، ارزيابی عملکرد و سیستم پاداش( ترکیب تیم )توانايی اعضا، 
شخصیت، تشخیص نقش ها، تنوع، اندازه تیم، انعطاف اعضا و ترجیحات عضو( و فرايند 
)رسالت مشترک، اهداف خاص، کارآمدی تیم، سطوح تعارض، طفره روی اجتماعی( تعیین 
و جانمايی کردند. در مدل ارائه شده از سوی خیرانديش و همکاران )1394( نیز عوامل 
مؤثر بر عملکرد اثربخش کار تیمی در شش بعد دسته بندی شدند، ويژگی های شخصیتی 
اعضا )مسئولیت پذيری، روحیه کار تیمی، اعتمادبه نفس، هوش عاطفی، نگرش و انگیزه(، 
ويژگی های مديريتی )حمايت مديريت، سبک تصمیم گیری و حل مسئله، برنامه ريزی و 
تفويض  تعارض،  مديريت  منظم،  بازخورد  و  بازنگری  منابع،  تخصیص  وظايف،  تقسیم 
اختیار(، ويژگی های ارتباطی و تعامالت اعضا )تسهیل جريان اطالعات و ايده ها، هماهنگی 
ارتباطات، مشارکت مؤثر، تعارض سازنده، احترام به يکديگر، همکاری به جای رقابت، 
تشويق يکديگر، حمايت از يکديگر و انسجام اعضا، تعهد اعضا و رهبر به تیم و اهداف 
آن، اعتماد به يکديگر(، بستر سازمانی و جو حاکم بر تیم )انعطاف پذيری و تمايل به تغییر، 
فضای خالقیت و نوآوری، مشارکت در تصمیم گیری، احترام به هنجارهای تیم، فرهنگ 
کار تیمی، تسهیم منابع و اطالعات، تدارک عوامل زيرساختی، سیستم پاداش و ارزيابی 
1. Kreitner 2. Thompson
3. Robbins 4. Judeg
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عملکرد، نظام آموزش و ترويج کار تیمی(، اهداف تیم )مشخص بودن هدف سازمان و 
نقش تیم، قابلیت درک اهداف از سوی اعضا، قابلیت دستیابی به اهداف، آگاهی افراد از 
اندازه تیم،  اهداف و مشارکت در تدوين آن( و سازماندهی تیم )ترکیب نقش های تیم، 
و  اعضا  بین  ارتباط  و  وظايف  ساختاربندی  اعضا،  وظايف  مناسب  بودن  چالشی  میزان 

نقش ها و مسئولیت های مشخص آنان(.
 همان گونه که مدل های باال نشان می دهند، در خصوص داليل و عوامل مؤثر بر موفقیت 
ندارد.  وجود  اتفاق نظر  پژوهشگران  میان  عوامل،  اين  بین  رابطه  و  آنها  جانمايی  تیمی، 

همچنین می توان ادعا کرد که در پژوهش های قبلی موارد زير از نظر دور مانده است:
1. به فرايند دستیابی يک تیم به موفقیت پرداخته نشده است.

توسعه  و  بهبود  برای  می تواند  که  سازمانی  هويت  دارای  واحد  يک  به عنوان  تیم  به   .2
عملکرد خود راهبردهايی را انتخاب و اجرا کند، توجه نشده است.

با توجه به اين نکات تا حد امکان اين دو نقیصه  در پژوهش حاضر تالش شده است 
برطرف شوند.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با هدف نظريه پردازی، از نوع پژوهش های تفسیری و مبانی پديدارشناسی 
است. در اين پژوهش با توجه به هدف، روش نظريه پردازی داده بنیاد انتخاب و اجرا شد. 
نظريه داده بنیاد نوعی استراتژی کیفی پژوهش است که برای تدوين نظريه در مورد يک 
پديده، به صورت استقرايی مجموعه ای منظم از رويه ها را به کار مي برد و به تبیین فرايند، 
کنش يا واکنش متقابل موضوعی مشخص مي پردازد )کوربین1و استراوس2، 1990(. اين 
روش مزايای زيادی برای پژوهش های مفصل، دقیق، منظم و در عین حال انعطاف پذير در 

خصوص پديده هاي پیچیده و چندوجهی دارد )جونز3 و الونی4، 2011(.
نمونه گیری به صورت نظری و به روش قضاوتی هدفمند انجام گرفت. اين روش نوعی 
گردآوری داده است که بر اساس مفاهیم در حال تکوين انجام می شود. برای اين منظور، 
با مراجعه به اسناد و گزارش های رسمی سازمان صداوسیما از میان برنامه هاي تلويزيونی 

1. Corbin 2. Strauss
3. Jones 4. Alony



 پژوهش هاي ارتباطي/ سال بيست و پنجم/ شماره 2 )پياپي 94( / تابستان361397

 )... و  ترکیبی  مستند،  نمايشی،  ساختارهای  و  قالب ها  همه  )در  برنامه   44 تعداد  موفق، 
انتخاب شدند. برنامه هاي انتخابی از هر سه ويژگی زير برخوردار بودند:

y برنامه موفق تلويزيونی از ديدگاه مخاطبان: تعداد مخاطب باال و رضايت مندی باال
y برنامه موفق تلويزيونی از ديدگاه ذی نفعان: سازمان صداوسیما
y برنامه موفق تلويزيونی برگزيده شده در جشنواره هاي داخلی يا خارجی

داده های اين پژوهش بر اساس مصاحبه با 15 نفر از تهیه کنندگان/ کارگردانان با تجربه و 
موفق که در قالب ها و ساختارهای نمايشی )فیلم و سريال(، مستند، ترکیبی و ... برنامه 
تولید کرده اند، به دست آمده است. تمرکز زمانی بر انتخاب برنامه های پخش شده در فاصله 
زمانی سال های 80 تا 93 بوده است. مصاحبه ها بر اساس يک پروتکل و به صورت نیمه 
ساخت يافته عمیق با کارگردانان/تهیه کنندگان انجام گرفت و تا رسیدن مقوله ها به اشباع 
نظری ادامه يافت. به منظور افزايش اعتبار در پژوهش های کیفی، پژوهشگران کیفی بايد در 
هر پژوهشی، دست کم از دو راهبرد )اعتبار سنجی( استفاده کنند )کرسول1، 2007(. به اين 
ترتیب، در پژوهش حاضر، از سه راهبرد بررسی عضو )برای اينکه مدل و نظريه به وجود 
آمده منطبق با نظر شرکت کنندگان در مصاحبه باشد(، بازبینی خارجی )مصاحبه با افرادی 
به غیر از افراد تعیین شده برای مصاحبه به منظور بررسی فرايند پژوهش، ستاده پژوهش 
و دقت آن( و تکثرگرايی )مصاحبه با افرادی از سطوح مختلف سازمان با مسئولیت های 

متفاوت( استفاده شده است.

تحليل يافته هاي پژوهش
باز، کدگذاری محوری و  داده بنیاد، شامل سه مرحله کدگذاری  داده ها در روش  تحلیل 

کدگذاری انتخابی است.
کدگذاري باز: در مرحله کدگذاری باز، با مرور مجموعه داده های گردآمده تالش شده است 
مفاهیم پنهان در آنها بازشناسی شوند. بر اين اساس از داده های حاصل از مصاحبه ها تعداد 
189 کد اولیه، استخراج و در گام بعدی، کدهای اولیه به 49 کد ثانويه مفهوم سازی )زير 
مقوله( شدند. در گام آخر، نیز مفاهیم همگرا، شناسايی، به 22 مقوله تبديل و در 6 طبقه 
صورت بندی شدند. جدول 1 بیانگر مفاهیم، مقوله ها و طبقه های استخراجی از مصاحبه هاست.

1. Creswell
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جدول 1. مفاهيم، مقوله ها و طبقه هاي استخراجی از مصاحبه ها

طبقهمقولهزير مقوله
ترکیب مناسب تیم

شکل گیری موفق تیم

سازماندهی موفق تیم

فرايندها و رويه های کاری مناسب در تیم

جو اعتماد بین مديران تلويزيون و تیم

حمايت هاي سازمانی خطرپذيری مديران تلويزيون

حمايت مديران تلويزيون از تیم

خالقیت و نوآوری تیم

کمال جويی تیم

بلوغ تیمی

 طراوت هنری تیم

خطر پذيری تیم

توانايی خود مديريتی تیم

رهبری اثربخش تیم

 مشورت پذيری تیم

نقدپذيری تیم

ارتباطات باز و همه جانبه

دموکراسی تیمی

رفتار شهروندي تیمی

انسجام تیمی

نظم و هماهنگی تیم

نبود بطالت اجتماعی در تیم

مديريت دانش در تیم

انعطاف پذيری تیم

هدف مشترک اعضای تیم

جو اعتماد

جو مناسب تیم جو آرام، صمیمی و شاد

پرهیز از منیت و غرور
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طبقهمقولهزير مقوله
توانايی مديران سازمان

پیشران هاي سازمان

سازگاری جويی سازمان و تیم

میزان حاکمیت مخاطب محوری

 ثبات مديريت

تناسب مسئولیت و اختیار مديران

  تعهد به اهداف سازمان

هوش انتخاب مديران تلويزيون

شدت رقابت در فضاي تولید برنامه

شهرت کارگردان

پیشران هاي تیم پشتوانه پژوهشي برنامه

تعهد به هدف برنامه

هوش انتخاب کارگردان

هزينه بر بودن حفظ انسجام تیم خالق و موفق
هزينه هاي نگهداری تیم

هزينه هاي نگهداری تیم و کشش 
مخاطب

لزوم ارضای نیازهای انگیزشی

 لزوم ارضای نیازهای بهداشتی

افزايش سواد رسانه ای مخاطب
کشش مخاطب

افزايش شبکه های تلويزيونی رقیب

تنوع سلیقه مخاطب

حفظ و تقويت تیم موفق

سرآمدی تیمسرآمدی تیم

رصد اتفاقات جديد عالم هنر و حفظ طراوت هنری

پیشرو بودن در نوآوری در قالب و فرم تولید برنامه

 پذيرش خطر برای ورود به فضاهای ناشناخته و نوآوری در
تولید برنامه

رصد و انتخاب موضوعات و سوژه های نو و بکر

بَرند سازی

تولید برنامه فاخر با مضامین نو و خالقانه

اثربخشی تیماثر بخشی تیم
رضايت مندی و وفاداری مخاطب

رضايت مندی ذی نفعان

رضايت مندی و شهرت اعضای تیم

ادامه جدول 1
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کدگذاری محوری: هدف از اين مرحله، تعیین رابطه بین مقوله ها )و طبقه های( ايجاد شده 
در مرحله کدگذاری باز است. اين عمل بر اساس مدل پارادايم نظريه داده بنیاد صورت 
می گیرد و به نظريه پرداز کمک می کند تا فرايند نظريه پردازی را به سادگی انجام دهد. در 
کدگذاری محوری، با شناسايی پديده محوری، شرايط علی، تشريح و راهبردها مشخص 
می شوند، همچنین شرايط مداخله گر و بستر شناسايی و نتايج اين راهبردها برای اين پديده 
معین می شود )کندال، 1999(. شکل 1 بیانگر کدگذاری محوری در اين پژوهش می باشد.

شکل 1. کدگذاری محوری نظريه موفقيت تيمی تيم های برنامه ساز تلويزيونی سازمان صداوسيما بر اساس مدل پارادايم

کدگذاری انتخابی: کدگذاری انتخابی فرايند يکپارچه سازی و پااليش نظريه است. در 
يکپارچه سازی، مقوله ها حول يک مفهوم مرکزی که قدرت توضیح دهندگی دارد، مرتب 
می شوند. در اين مرحله ارتباط بین مقوله محوری با مقوله های ديگر مورد بررسی قرار 
می گیرد. بنابراين با توجه به شکل 1 و توضیحات ارائه شده در ذيل پاسخ سؤاالت پژوهش 

که عبارت بودند از فرايند موفقیت تیمی چیست؟ 
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به  دستیابی  برای  تلويزيون  برنامه سازی  تیم هاي  پژوهش،  اين  يافته هاي  اساس  بر 
موفقیت، فرايندی را که در شکل 1 نمايش داده شده است، طی مي کنند. به اين ترتیب که 
اين تیم ها در ابتدا، سازماندهی موفق دارند يعنی ابتدا به نحوی موفقیت آمیز شکل می گیرند 
و از سوی سازمان حمايت می شوند تا به يک سازماندهی تیمی موفق برسند. سپس به مرور 
پیشران هاي  به کمک  تیم  تیمی،  بلوغ  تیمی مي رسند. در وضعیت  بلوغ  به مرحله  زمان، 
سازمانی و تیمی که بر بستر سازگارجويی سازمانی و تیم قرار گرفته است از يک سو و پرداخت 
هزينه هاي نگهداری تیم و توجه به کشش مخاطب از سوی تالش مي کند راهبردهايي را 
برای سرآمد شدن انتخاب اجرا کند. پیامد سرآمدی تیم، اثربخشی و موفقیت تیمی است. 
در ادامه، به تشريح و ارتباط هر يک از عناصر مدل پرداخته مي شود تا پاسخ پرسش های 

دوم و سوم پژوهش نیز مشخص شود:
y )شرايط علی )سازماندهی موفق تيم

يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که تیم هاي موفق برنامه ساز تلويزيونی، ابتدا بايد مرحله 
شکل گیري را با موفقیت طی کنند. در اين مرحله به ويژگی هاي اعضا تیم )ترکیب مناسب 
اعتماد  و  تعهد  انگیزه،  تجربه،  مهارت،  دانش،  قبیل:  از  خصوصیاتی  داشتن  يعنی  تیم( 
اخالقی  همچنین خصوصیات  عاطفی  هوش  تیم،  اعضای  و  رهبری  تمايل(  و  )توانايی 
روحیه  داشتن  اعتماد،  قابلیت  بودن،  سرزنده  و  شاد  صبوری، صمیمیت،  ازجمله:  اعضا 
کار جمعی، مشورت، انتقادپذيری و بی حاشیه بودن )شخصیت اعضا تیم(، تنوع اعضای 
از  پذيرد.  کافی صورت  و  توجه الزم  بايد  اعضا  مشترک  تجربه  و  سابقه همکاری  تیم، 
سوی ديگر، فرايندها و رويه هاي کاری مناسب يعنی چگونگی انجام کار، توزيع نقش ها 
و وظايف اعضا و نحوه دستیابی به هدف برنامه نیز بايد به طور مناسب طراحی، انتخاب 
و اجرا شود. همچنین حین و پس از شکل گیري و شروع به کار تیم، مديران گروه هاي 
و  تدبیر  با  به موقع،  را  الزم  حمايت هاي  بايد  تلويزيونی  شبکه هاي  مديران  و  برنامه ساز 
هوشمندانه به عمل آورند. حمايت هاي سازمانی از تیم به میزان خطر پذيری مديران، جو 
اعتماد بین مديران تلويزيون با تیم و میزان حمايت هاي مديران از تیم در تخصیص مناسب 
بودجه يا امکانات و نیز پشتیبانی از آنان در مقابل فشارهای روانی وارد شده از بیرون، 
بستگی دارد. هرچقدر اين حمايت ها قوی تر، به هنگام تر و هوشمندانه تر باشد، تیم سريع تر 

راه خود را پیدا مي کند و به بلوغ مي رسد.
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y )پديده محوری )بلوغ تيمی
در اين مرحله تیم به اصطالح به وضعیت بلوغ رسیده و به عبارتی، برنامه يا راه خودش 
شرايط  همه  بر  عالوه  گیرد،  قرار  وضعیت  اين  در  تیم  اينکه  برای  است.  کرده  پیدا  را 
الزم )شرايط علی( که در مرحله سازماندهی موفق تیم بیان شد، رهبری و اعضای تیم 
بايد تالش کنند تا شرط کافی برای رسیدن به بلوغ تیمی را هم به وجود آورند؛ يعنی 
اهداف،  و شفاف  واضح  )بیان  اثربخش  رهبری  ويژگی  ازجمله چهار  تیمی  ويژگی هاي 
دموکراسی تیمی، ارتباطات باز و همه جانبه، انتقاد پذيری، مشورت پذيری و توانايی خود 
مديريتی(، کمال جويی )خالقیت و نوآوري تیمی، طراوت هنری تیم و خطرپذيری تیم(، 
نبود بطالت اجتماعی، مديريت  انسجام تیمی )رفتار شهروندي تیمی، نظم و هماهنگی، 
دانش در تیم و هدف مشترک اعضای تیم( و جو مناسب تیم )جو آرام، صمیمی و شاد، 

جو اعتماد و پرهیز از منیت و غرور( را به حد کمال و سرآمدي برسانند.

y )عوامل زمينه ای )سازگار جويی سازمان و تيم
عوامل  اين  مهم ترين  دارند.  تأثیر  تیم  اثربخشي  و  عملکرد  بر  زيادی  سازمانی  عوامل 
انتصاب  و  انتخاب  در  مهم  و  اساسی  نکته  تلويزيون:  مديران  توانايی   )1 از:  عبارت اند 
در  کافی  تجربه  و  مهارت  دانش،  از  برخورداری  تلويزيون،  گروه های  و  شبکه  مديران 
حوزه فرهنگ، رسانه، تلويزيون و فرايند تولید برنامه است. چنین مديرانی مي دانند کجا 
و چگونه بايد تیم را ياری دهند و از اختیارات خود در راه حمايت از آن استفاده کنند. 
اين مديران برای اينکه در دام مداخالت بي مورد در کار تیم نیفتند، حد اعتماد به تیم را 
مي دانند و اختیارات خود را به موقع به کار می گیرند. مديرانی که درک درستی از سازمان 
يا محیط )جامعه( دارند و دارای يک فلسفه اجتماعی هستند، تیم ها را تشويق به انتخاب 
راهبرد هايي مي کنند که به سرآمدی آنها منجر مي شود. 2( ثبات مديريت: مديريت گسسته 
و پايبند نبودن مديران به تصمیمات مديران قبلی باعث می شود که برنامه تولیدی تیم از 
نبود انسجام رنج ببرد و مرتب تغییر جهت داشته باشد. ثبات مديريت و تعهد به تصمیمات 
مديران قبلی تیم را از سردرگمی در فضای تولید نجات می دهد. مديران با تجربه درک 
مي کنند که مديريت جريانی پیوسته است؛ به تصمیمات مديران قبلی، احترام مي گذارند 
و از اعمال سلیقه در کار تیم خودداری مي کنند. آنها متعهد به اهداف سازمان هستند و 
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تالش مي کنند تیم هاي برنامه ساز را در اين مسیر حمايت و هدايت کنند. ثبات مديريت به 
تیم کمک مي کند تا با حمايت و راهنمايی هاي مديران تیم برای سرآمد شدن، راهبردهای 
خود را عملیاتی کند. 3( میزان توجه به مخاطب محوری: هدف همه مديران تلويزيون و 
تیم هاي برنامه ساز تولید برنامه هايي است که اوالً توسط مخاطب انتخاب، ديده و باعث 
رضايت آنها شوند. ثانیًا توانسته باشند پیام خود را به درستی منتقل کنند و تأثیر مناسب را 
بر روی مخاطب بگذارند. ازاين رو، توجه و تأکید بیشتر بر مخاطب محوری و شناخت 
نیز تأثیرگذار است. 4( هوش  درست از مخاطب، بر راهبرد هاي تیم برای سرآمد شدن 
انتخاب مديران: مديران توان مند و باهوش انتخاب باال بهترين و امین ترين مشاوران برای 
تیم هاي برنامه ساز هستند. 5( فضای رقابتی تولید: در رقابت فشرده و نفس گیر تیم هاي 
برنامه ساز تلويزيونی با ساير تیم هاي شبکه هاي داخلی و خارجی، تیم هايي موفق مي شوند 
که سرآمد باشند. البته فضای رقابتی مي تواند مزيت باشد، چراکه اگر رقابتی در کار نباشد، 

تیم ها هرگز به سرآمدی نمی انديشند.

y )عوامل مداخله گر )کشش مخاطب و هزينه های نگهداری تيم
کشش مخاطب: امروزه فضای کار در سپهر رسانه، به شدت رقابتی شده است. حیات هر 
رسانه به حفظ مخاطب موجود و جذب مخاطب جديد وابسته است. مخاطب به عنوان 
يک عنصر فعال و انتخاب گر متمايل به سمتی می شود که قدرت جذب و کشش بیشتری 
دارد. رسانه های رقیب داخلی و خارجی تالش می کنند تا ضمن اينکه قدرت کشش و 
جذب خود را افزايش می دهند، مخاطبان موجود را حفظ و مخاطبان بیشتری را جذب 
کنند. نیازها و سلیقه های گوناگون مخاطب، بايد به درستی درک و برای هر نیاز و سلیقه، 
پاسخ مناسب ارائه شود. افزايش سواد رسانه ای مخاطب مي تواند باعث افزايش انتظارات 
و در نتیجه، مشکل پسند شدن وی شود به طوری که ديگر هر برنامه ای با هر کیفیت او را 
راضی نکند. هزينه های نگهداری تیم: توجه کافی به نیازهای انگیزشی و بهداشتی اعضای 
تیم و ارضای اين نیاز؛ همچنین حفظ و نگهداری اعضای تیم، به ويژه اعضای که به شهرت 
رسیده ، در کنار هم و برای مدت طوالنی، هزينه هايی برای تیم و سازمان دارد که بايد برای 

حفظ تیم پرداخت شود.
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y )راهبردها )سرآمدی تيم
سرآمد  برای  که  راهبرد هايی  در  را  خود  بتواند  بايد  تیم  موفقیت،  و  اثربخشی  برای 
شدن انتخاب مي کند، متجلی سازد. تیم هاي برنامه ساز تلويزيونی موفق، راهبردهايي را 
انتخاب کرده اند که آنها را سرآمد ساير گروه هاي برنامه ساز کرده چنان که توانسته اند با 
انتخاب و اجرای اين راهبردها به موفقیت برسند. مهم ترين راهبردهايي که تیم هاي مورد 
بررسي در اين پژوهش، از آنها استفاده کرده اند، عبارت اند از: 1( حفظ و تقويت تیم: 
اين تیم ها همه عوامل و ويژگی هايي را که به موفقیت تیم کمک مي کرد، حفظ يا تقويت 
کردند و با شناسايی سريع عواملی که موجب تضعیف عملکرد تیم مي شدند، به اصالح 
به حذف آنها پرداختند. 2( رصد اتفاقات جديد عالم هنر و حفظ طراوت هنری: عرصه 
هنر وسیع و گسترده است و تلويزيون به عنوان يک رسانه، ظرفیت بهره برداری از انواع 
هنر را فراهم کرده است. رصد نوآوری هاي عرصه هنر و استفاده از آن در تولید برنامه، 
به طراوت، تازگی و نو بودن برنامه کمک مي کند. برای اين منظور، بايد به طور مستمر، 
تحوالت و نوآوري هاي عرصه هنر را رصد کرد و به اقتضای برنامه، بهره برداری مناسب 
از آنها پرداخت. 3( پیشرو بودن در نوآوري در قالب و فرم تولید برنامه: برنامه هاي موفق 
توانسته اند با نوعی ساختارشکنی پسنديده و مورد قبول، از کپی سازی و تولید برنامه هاي 
فاقد خالقیت در فرم و قالب پرهیز کنند. اين برنامه ها اغلب توانسته اند سبک جديدي 
را در تولید برنامه هاي تلويزيونی ايجاد کنند و به عنوان الگو برای ساير برنامه ها شناخته 
شوند. 4( رصد و انتخاب موضوعات يا سوژه هاي نو و بکر: محیط اجتماعی، فرهنگی 
و تاريخی، دنیای بیکران و بي پايانی از موضوعات و سوژه ها را فراروی اصحاب هنر 
و رسانه قرار می دهد. انتخاب سوژه هاي مناسب روز و موردپسند مخاطب، در صورت 
بکر و تازه بودن، تأثیر زيادی بر جذب مخاطب خواهد داشت. اين سوژه ها را بايد از 
خود مخاطب گرفت، پرورش داد و سپس بر مبنای آن برنامه تولید کرد، بنابراين ارتباط 
سوژه ها،  از  انبوهی  درون  از  جذاب  سوژه  يک  کشیدن  بیرون  و  مخاطب  با  رودررو 
برنامه هاي  از  بسیاری  برندسازی:   )5 است.  تیمی  موفقیت های  برای  اساسی  راهبردی 
موفق و تأثیرگذار در جامعه تبديل به يک برند شده اند و توانسته اند خاطره ای ماندگار 
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باقی  سال ها  تا  مخاطب  حافظه  در  آنها  نام  که  به گونه ای  کنند  ايجاد  مخاطب  ذهن  در 
بايد  برنامه ساز  تیم هاي  می کنند.  ياد  برنامه ها  اين  از  مثال  يک  به عنوان  و همیشه  مانده 

روش هاي تولید يک برنامه برند تلويزيونی را بشناسند و آنها را به کارگیرند.

y )پيامدها )اثر بخشی تيم
نو و خالقانه  با مضامین  فاخر  برنامه  تولید،  در  بودن  برای سرآمد  تیم  پیامد تالش هاي 
است؛ برنام هاي که هم از نظر محتوا، غنی و دارای پیام هاي عالی و مناسب است، هم در 
روش انتقال پیام موفق عمل کرده و توانسته است پیام را به درستی منتقل کند و هم از نظر 

جنبه هاي هنری و زيبايی شناختی، در سطح باال و با کیفیت عالی تولید شده است.
رضايت مندی و وفاداری مخاطب: نتیجه تولید و پخش برنامه هاي فاخر با مضامین نو 
و خالقانه، جلب توجه مخاطب و کشش او به سمت برنامه است. برنامه اي که مخاطب به 
تماشای آن عالقه مند است و از ديدن آن لذت مي برد و ديگران را نیز دعوت به تماشای 

آن مي کند )تبلیغ برنامه برای دوستان و آشنايان(.
 رضايت مندی ذی نفعان: مديران سازمان و ساير ذي نفعان از اينکه برنامه با کیفیت عالی 
و همسو با اهداف سازمان تولید شده و توانسته است پیام هاي طراحی شده برای برنامه را 
به خوبی انتقال دهد و در فضای رقابتی مخاطبان را حفظ کند و راضی نگه دارد، رضايت دارند.

شهرت و رضايت مندي اعضای تیم: وقتی برنامه اي با اقبال عمومی مواجه مي شود و 
مخاطبان زيادی آن را تماشا می کنند و از ديدنش آن رضايت دارند، عوامل سازنده برنامه، 
و  می شوند  شناخته  بیشتر  خود،  هم صنف های  سطح  در  به ويژه  مردم،  نزد  و  جامعه  در 

محبوبیت و شهرت اجتماعی بیشتری کسب می کنند.

بحث و نتيجه گيری
سازماندهی موفق تیم، يکی از عوامل کلیدی و مؤثر در موفقیت تیمی و شرط علی برای 
رسیدن تیم به وضعیت بلوغ تیمی است. مقايسه بین يافته هاي پژوهش حاضر با دانش 
موجود نشان مي دهد که به مفهوم و مقوله سازماندهی موفق تیم با عناصر )شکل گیری 
موفق تیم و حمايت سازمانی( يافته شده آن در مطالعات قبلی اشاره نشده است؛ اما برخی 
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تیم شناسايی شده  به  متغیر هاي ورودی  به عنوان  قبلی  اين مقوله در مطالعات  از اجزای 
بودند. توجه به سه سطح عوامل مؤثر )در برخی پژوهش ها چهار دسته: تننبائوم و همکاران 
1992( بر شکل گیري تیم و ويژگی هاي اعضای آن، در کار هاي قبلی وجود دارد. ازجمله 
مک گراث )1964( و هاکمن )1985(، در عوامل ورودی سطح فردی به تیم به شخصیت و 
مهارت اعضای تیم توجه کرده اند. تننبائوم و همکارانش )1992(، در چهار دسته، متغیر هاي 
ورودی به تیم، در گروه متغیرهای ويژگی هاي اعضا، به دانش و نگرش، انگیزه، مدل هاي 
... در گروه متغیر هاي ويژگی هاي تیم، به همگونی اعضا و  ذهنی، مهارت، شخصیت و 
در گروه متغیرهای ساختار کار، به تخصیص وظیفه اشاره کردند )خیرانديش و همکاران، 
1394(. در اين پژوهش نیز اين ويژگی ها، در مرحله شکل گیري تیم مؤثر دانسته شدند. از 
میان پژوهش هاي ديگری که به برخی از عوامل مؤثر بر عملکرد تیم در مرحله شکل گیري 
)ورودی ها به تیم( و فرايند هاي آن اشاره کرده اند، مي توان به يافته هاي کیچوک1 و ويزنر2 
)1998(، ترکیب تیم و ويژگی هاي شخصیتی اعضا، الرسن3 و الفتسو4 )1989(، اعضای با 
صالحیت، ودکاک5 )1989(، رويه هاي مناسب تیم، هیگز )2007(، ترکیب تیم، شخصیت 
و دانش اعضا و فرايندهای تیم و ترنت )2016(، شکل گیري مناسب تیم و دسترسی به 

منابع )حمايت سازمان( اشاره کرد.
بلوغ تیمی، پديده مرکزی و رکن اصلی و مؤثر در موفقیت تیمی است. بلوغ تیمی 
اشاره به وضعیتی دارد که تیم دارای چهار ويژگی رهبری اثربخش، کمال جويی، انسجام 
با  تیمی  بلوغ  به  قبلی مشخص شد  پژوهش هاي  بررسی  در  است.  مناسب  و جو  تیمی 
خصیصه هاي باال هیچ اشاره اي نشده است به برخی از مفاهیم و عناصر استفاده شده در 
ساخت اين مقوله، پیش از اين در برخی از پژوهش هاي اشاره شده است، ازجمله مورگان6 
و همکارانش )1986( هفت بعد مهارتی خاص را در انجام اثربخش کار تیمی به اين شرح 
تیمی،  کار  روحیه  و  اخالق  ارتباطات،  هماهنگی،  انتقاد،  و  پیشنهاد  ارائه  دادند؛  پیشنهاد 
سازگاری، همکاری، پذيرش پیشنهادها و انتقادها. سینیور7 و اسوالیز8 )2004(، ارتباطات 

1. Kichuk 2. Weisner
3. Larson 4. Lafasto
5. Woodcock 6. Morgan
7. Senior 8. Swailes
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و  تننبائوم  اطالعات،  تسهیل جريان   ،)1987( هاکمن  تیم،  رهبری  و  مناسب، جو حاکم 
همکارانش )1992(، متغیرهای ساختار کار: ساختار ارتباطی تیم و ويژگی هاي تیم: انسجام 
تیم و فضای حاکم بر تیم، واتشز1 )2005( الرسن و الفستو )1989( داشتن يک چشم انداز 
مشترک از آينده با اهداف عملکرد، اعضا متعهد، رهبری خردمند، ارتباطات مؤثر و يک 
محیط انگیزشی را الزمه يک تیم موفق می دانند، ماسی2 و همکاران )2008(، به ارتباطات 
مناسب يا احترام به هم )به نقل از خیرانديش و همکاران، 1394( و لیوينگستون )2015( 
دارند  اشاره  تیمی  موفقیت  و  اثربخشی  در  نفس  به  اعتماد  ايجاد  و  رهبر  نقش  تأثیر  به 
)ديويدسون، 2011(، ملوين لوپز )2015( رهبری تحول گرا و ترنت )2016(، رهبری تیم و 
فضای مناسب آن را به عنوان برخی از عوامل مؤثر در اثربخشي و موفقیت تیمی برشمرده اند.
پیامد تالش هاي تیم موفق، اثربخشی تیم است. بسیاری از پژوهش هايي که با موضوع 
اين  از  نتیجه برخی  يافته ها و  تیم توجه کرده اند.  اثربخشی  به مفهوم  انجام شده اند،  تیم 
مطالعات تبیین معیارهای سنجش اثربخشي تیم بوده است. يافته هاي پژوهش حاضر نشان 
مي دهد که اثربخشي تیم در چهار بعد 1( تولید برنامه با کیفیت عالی )برنامه فاخر( به عنوان 
نتايج  از  پیامد عملکردی، 2( رضايت مندي و وفاداری مخاطب به عنوان استفاده کنندگان 
رضايت مندي   )4 و  کار  سفارش دهندگان  به عنوان  ذی نفعان  رضايت مندي   )3 تیم،  کار 
قبلی  پژوهش هاي  با  پژوهش  اين  نتايج  مقايسه  مي شود.  تعريف  تیم  اعضای  و شهرت 
کیفیت،  عملکرد:  پیامد   ،)1964( مک گراث  مطالعات  با  پیامدها  اين  که  مي دهد  نشان 
سرعت، خطاها و ... ساير پیامدها: رضايت مندی، انسجام و... همچنین مطالعات هاکمن 
برابر بودن  يا  باالتر تیم  اثربخشی تیم: خروجی و بهره وری   )1985(، معیارهای سنجش 
آن با استانداردهای مصرف کننده، ارتقای قابلیت اعضای تیم و ارضای نیاز هاي شخصی 
اعضا همچنین معیارهای اثربخشي تیمی تامپسون )2002( بهره روی تیم، رضايت و رفاه 
تیم، رشد فردی و عوايد سازمانی همخوانی دارد. در ادامه بر اساس يافته هاي پژوهش، 

پیشنهادهايي کاربردي ارائه مي شود:
به عنوان  مقدم  سیروس  که  همان گونه  برنامه سازان:  به  تیم سازی  چگونگی  آموزش 
تیم های  است:  کرده  بیان  مصاحبه  طول  در  پژوهش  اين  مصاحبه شوندگان  از  يکي 

1. Wattsz 2. Massey
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برنامه سازی تلويزيونی موفق، به طور اتفاقی و برنامه ريزی نشده شکل می گیرند؛ بنابراين 
آشنايی برنامه سازان به ويژه تهیه کنندگان و کارگردانان با فرايند موفقیت تیمی )چگونگی 
شکل گیری، بلوغ و سرآمدی تیم( می تواند در آمادگی آنها برای تشکیل يک تیم موفق 

مؤثر باشد.
اصلی  هسته  که  تیم  هر  اصلی  ارکان  است  الزم  تیمی:  مهارت های  توسعه  آموزش 
تعیین  برنامه سازی  قالب های  و  ساختار  با  متناسب  می دهند  را شکل  برنامه ساز  تیم های 
دوره های  تولیدی(  )مشاغل  دارند  جای  هسته  اين  در  که  مشاغلی  همه  برای  و  شوند 
آموزشی توسعه مهارت های تیمی طراحی و اجرا شوند. افراد بايد ياد بگیرند که چگونه 
توجه  بايد  دهند. همچنین  توسعه  تیمی  مهارت های  کنار  در  را  مهارت های شغلی خود 
داشته باشند که برنامه سازی يک کار تیمی است. به همین دلیل تالش برای موفقیت فردی 
و اصرار بر فعالیت هايی که فرد را در درون تیم برجسته می کند، بدون توجه به همکاری 
با ساير اعضای تیم، ره به جايی نمی برد، بلکه تالش برای موفقیت تیم است که فرد را 
به موفقیت می رساند. رفتارهای شهروند تیمی، ارتباط صمیمی و دوستانه با هم تیمی ها 
دادن  نسبت  و  غرور  منیت،  از  پرهیز  خود،  تجربیات  و  اطالعات  گذاشتن،  اشتراک  به 
موفقیت های تیم به خود و به ويژه تالش در راه خالقیت و نوآوری تیمی، يعنی همکاری 
و همفکری با ساير اعضای تیم، نقش بسزايی در بلوغ، سرآمدی و در نتیجه، موفقیت تیم 
دارد. به عبارت ديگر همه اعضای تیم بايد توجه داشته باشند که بلوغ تیمی وضعیتی است 
که اعضای يک تیم خود آن را ايجاد می کنند. لذا درک چگونگی رسیدن به بلوغ تیمی و 
راه رسیدن به اين مرحله و وضعیت را بايد ياد گرفت و تمرين کرد. ازاين رو ضرورت و 

اهمیت دارد که کار تیمی آموزش داده شود.
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