فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي /سال بيستو پنجم /شماره ( 2پياپي  / )94تابستان 29-49 /1397
Quarterly Journal of Communication Research, 2018, Vol. 25, No. 2 (94), 29-49

فرايند موفقيت تيمي در تيمهاي برنامهساز تلويزيوني:
پژوهشی دادهبنیاد
عباس نژادعبداله ،دكتر علياصغر فاني* ،دكتر حسن دانائيفرد**،
***
دكتر جليل دلخواه
چکیده

در ایران ساالنه بیش از  1500برنامه در شبکههای تلویزیونی سازمان صداوسیمای جمهوري اسالمي ايران
از سوی تیمهای برنامهساز تولید میشود؛ اما فقط تعداد معدودی از این تیمها میتوانند برنامههای موفق
و برند تولید کنند .پژوهش حاضر ،با عنوان فهم فرايند موفقيت تيمي در تيمهاي برنامهسازي تلويزيوني،
با استفاده از راهبرد نظریه دادهبنیاد انجام شده است .روش گردآوری دادهها ،مصاحبه عمیق (با  15نفر
از كارگردانان و تهيهكنندگان برنامههاي موفق تلويزيوني)؛ روش نمونهگیری ،قضاوتی هدفمند و روش
تحلیل دادهها ،سه مرحله کدگذاری (باز ،محوری و انتخابی) بوده است .یافتههاي پژوهش بیان ميکنند
که وقتی تیمها به نحوی موفق سازماندهی (شرایط علی) میشوند ،بهمرور زمان به بلوغ تیمی (پدیده
محوری) ميرسند .بلوغ تیمی به همراه سازگارجویی سازمان ،تیم (عوامل زمینهای) و هزینههاي نگهداری
آن؛ همچنین کشش مخاطب (عوامل مداخلهگر) در سرآمدی تیم بروز پیدا ميکند و نتیجه یا پیامد این
سرآمدی ،موفقیت تیمی است.
کلید واژهها :صداوسیما ،نظریه دادهبنیاد ،برنامه تلویزیونی موفق ،بلوغ تیمی ،فرايند موفقیت تیمی
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مقدمه
امروزه سازمانها برای تحقق اهداف خود و برآوردن نیازهاي مشتریان ،به کار تیمی
متکی هستند (لوکا 1و تاریکن )2001 ،2ازاینرو ،استفاده از روشهای توسعه تیمها که
بر افزایش عملکرد اثربخش تیم تمرکز دارند ،فزونی یافته است (هیگز .)2007 ،3تیمهای
کاری بهعنوان راهی اساسی برای بقا در فضاي بهشدت رقابتی حاکم بر جهان شناخته
شدهاند (ریچ )1987 ،4و در آینده قابل پیشبینی ،سنگ بنای مدیریت پیشرو خواهند بود.
اگر مدیریت بخواهد عملکرد سازمان را بهبود بخشد ،باید بداند که با تشکیل تیمهای
موفق به چنین هدفی خواهد رسید .موفقیت تیم در ارائه عملکرد بیشتر ایجاب میکند که
ویژگیهای خاصی در آن مشاهده شود؛ به این معنی است که سرانجام ،همه کارکنان به
بهبود مهارتهاي تیمی خود نیاز خواهند داشت (رضائیان ،1393،ص  .)5با وجود این،
آنچه برای سازمانها اهمیت دارد ،بهرهگیری از تیمهای موفق است نه صرف انجام کار
بهصورت تیمی ،بنابراین ،سازمانهایی موفق و اثربخش خواهند بود که تیمهای موفقی را
ایجاد و سازماندهی کنند .موضوع موفقیت تیمی ،دغدغه مدیران همه سازمانهایی است
که برای دستیابی به اهداف خود و برآوردن نیازهای مشتریان ،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 ذینفعان و مشتریان) و در ارضای نیاز
اعضا موفق باشد و در سه سطح سازمانی ،تیمی و فردی ،احساس رضایتمندی از عملکرد
را موجب شود .بر اساس معیارهای ارائه شده از سوی هاکمن )1985( 5زمانی میتوان تیم
را اثربخش دانست که خروجی و بهرهوری تیم از استاندارد کسانی که خروجی را دریافت
یا آن را بازنگری ميکنند ،بیشتر یا با آن برابر باشد؛ همچنین تجربیات تیم ،قابلیت افراد
را برای کار با یکدیگر در مورد وظایف آینده ارتقا بخشد و نیازهای شخصی اعضای تیم
را ارضا کند (به نقل از ترنت .)2016 ،6در معاونت سیمای سازمان صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران ساالنه بهطور متوسط  1500عنوان برنامه در شبکههاي تلویزیونی برآورد
و تولید ميشود .برای تولید هر برنامه ،تیمی شکل گرفته که بر اساس طرح و برآورد
2. Tarricone
4. Reich
6. Trent

1. Luca
3. Higgs
5. Hackman

فرايند موفقيت تيمي در تيمهاي برنامهساز تلويزيوني  :پژوهشی دادهبنیاد

31 

مصوب ،اقدام به ساخت برنامه ميکند .نظام تولید برنامه در تلویزیون از یک ساختار تیمی
پیروی میکند ،چنانکه فرایندها و عملیات تولید یک برنامه در درون تیم سازماندهی
و اجرا میشود؛ بنابراین ،نقش اصلی و اساسی در تولید یک برنامه تلویزیونی بر عهده
تیمهای تولیدی است .این تیمها که به شیوهای متنوع و با ترکیبهای متفاوت شکل
میگیرند و به سازمان پیوند میخورند ،بخش قابل توجهی از بدنه عملکردی سازمان را
شکل میدهند .هنگام واگذاری و سپردن طرحهای تولیدی به تیمهاي برنامهساز ،درک
چگونگی شکلگیری یک تیم موفق و فرایندی که منجر به موفقیت و اثربخشی تیم
ميشود ،برای مدیران اهمیت ویژهای دارد .در همین زمینه ،پژوهش حاضر در پی فهم
نظریهای است که فرایند موفقیت تیمی را در تیمهای برنامهسازی تلویزیونی در سازمان
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران را تبیین میکند .به این ترتیب ،ابتدا تالش شده است
تا پاسخ پرسشهای زیر داده شود:
فرایند موفقیت تیمی در تیمهای برنامهسازی تلویزیونی سازمان صداوسیما چگونه است؟
عناصر فرایند موفقیت تیمی در تیمهای برنامهساز تلویزیونی کداماند؟
چه روابطی بین عناصر فرایند موفقیت تیمی در تیمهای برنامهسازی تلویزیون وجود دارد؟
پیشینه پژوهش
جایگاه و اهمیت کار تیمی از اوایل دهه  1920در میان سازمانهای بهداشتی و خدمات
درمانی انگلستان مورد توجه قرار گرفت (میلن )1981 ،1و همزمان با شروع مکتب روابط
انسانی موضوع کار گروهی و تیمی وارد دانش سازمان و مدیریت شد (اکیموا،2015 ،2
ص )848؛ اما نخستین مطالعات بر روی تیم ،ابتدا در دهه  1950آغاز شد (ایلگن 3به نقل
از پاریس 4و همکاران .)2000 ،از آن زمان تاکنون پژوهشهای زیادی با موضوع تیم انجام
شدهاند که هر کدام بر جنبههایی از تیم تمرکز داشتهاند .اولین مدل برای مطالعه تیم را
مکگراث )1964( 5ارائه کرد .این مدل بر اساس رویکرد سیستمی ،عوامل مؤثر بر عملکرد
تیم را در سه دسته عوامل (ورودی – فرایند  -خروجی) تقسیمبندی میکرد .ورودیهای
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تیم نیز در سه سطح عوامل فردی (مهارت ،شخصیت و  ،)...عوامل گروهی (ساختار،
اندازه و  )...و عوامل محیطی (کار ،فشار روانی ،پاداش و  )...تقسیم میشدند .فرایند به
رفتارهای گروهی که تحت تأثیر عوامل ورودی قرار دارند و بر نتایج تأثیر میگذارند،
اشاره دارد؛ مانند تالش و راهبرد بهکار گرفته شده از سوی گروه ،تعامل ،زمان صرف شده
با یکدیگر ،ارتباطات و تشویق در میان اعضای گروه .خروجی نیز در دو بخش پیامدهای
عملکرد (کیفیت ،سرعت ،خطاها و  )...و سایر پیامدها (رضایتمندی ،انسجام و )...
تعریف میشود (هری .)2010 ،1این مدل بعدها از سوی تننبائوم 2و همکارانش ()1992

تکامل یافت؛ آنها عوامل ورودی را در چهار دسته متغیر ،ویژگیهای اعضا (نگرش ،انگیزه،
دانش ،مدلهای ذهنی و  ،)...ساختار کار (تخصیص وظایف ،قوانین تیم ،ساختار ارتباطی
تیم و  ،)...ویژگیهای تیم (توزیع قدرت ،همگونی اعضا ،منابع تیم ،انسجام تیم و فضای
حاکم بر تیم) و ماهیت وظایف (نوع و پیچیدگی وظایف) دستهبندی کردند .این متغیرها
در ارتباط با فرایندهای تیم ،مانند هماهنگی ،ارتباطات ،حل تعارض و نحوه تصمیمگیری و
حل مسئله با خروجی (نتایج و عملکرد) تیم مرتبط هستند .نتایج عملکرد و خروجیهای
کار تیمی در این مدل ،شامل سه مجموعه از عوامل مانند تغییرات در تیم (قوانین،
نقشها ،الگوهای ارتباطی و فرایندهای جدید) ،عملکرد تیم (کمیت ،کیفیت ،اشتباهات
و هزینهها) و تغییرات فردی (تغییر در نگرش ،انگیزه ،مدلهای ذهنی و  )...میشود .در
این مدل تأثیر عوامل سازمانی و موقعیتی مانند سیستم پاداش ،آموزش ،میزان دسترسی
به منابع ،فشارهای محیطی ،فضای سازمانی ،سطح شایستگی ،روابط بین گروهی و نبود
اطمینان محیطی نیز در نظر گرفته شده است (به نقل از خیراندیش و همکاران.)1394 ،
از اواخر دهه  90به بعد ،برخی از مطالعات و بررسیها بر متغیرهای ورودی یا خروجی
متمرکز بودند و رابطه آنها را با موفقیت و اثربخشی تیم میسنجیدند .این روند همچنان
ادامه دارد .برای نمونه ،به برخی از پژوهشهایی که در پنج سال اخیر ،به تأثیر یک یا چند
متغیر خاص بر عملکرد و اثربخشی تیم پرداختهاند میتوان اشاره کرد.
هیل )2011( 3در رساله دکترای خود به بررسی تیمهای موفق پرداخته و ویژگیهایی چون
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اضافه کردن عوامل مثبت به تیم ،بازیکن تیم بودن ،یادگیری بلندمدت ،تعاریف روشن
داشتن از تیم و همکاری را از ویژگیهای تیم موفق دانسته است .وی همچنین داشتن
چشمانداز مشترک و ارتباطات قوی را در موفقیت تیم مؤثر میداند .دیویدسون)2011( 1
نیز به تأثیر نقش رهبر و به وجود آوردن اعتمادبهنفس ،در اثربخشی و موفقیت تیمی
اشاره دارد .پوبدینا 2و همکاران ( )2013معیارهایی را برای موفقیت یک تیم در مسابقات
ورزشی بر شمردهاند که از آن جمله میتوان به انتخاب افراد قهرمان ،تجربه بازیکنان،
3
بازی با اعضایی که دوست یکدیگر هستند و یا ترکیبی از این معیارها اشاره کرد .لوپز
( )2015نقش رهبری تحولگرا را بر اثربخشی (موفقیت) تیم در ارتش امریکا بررسی کرده
است .او بهخوبی دریافته که رفتار رهبر تحولگرا ،اثربخشی (موفقیت) تیم را باال میبرد.
لیوینگستون )2015( 4نیز انطباق تیم را در محیط نامطمئن مورد مطالعه قرار داده است
(مطالعه موردی بیثباتی پویا در واحد نیروی دریایی) .بررسیها نشان میدهد که تجربه
قبلی ،نقش مهمی در ظرفیت انطباقی یک تیم دارد ،تجربه موجب تقویت روابط (اعتماد،
آشنایی) بین اعضای تیم میشود و به آنها (تیم) اجازه میدهد تا بهسرعت انطباق پیدا کنند
و بهعنوان یک جمع ،عملکردی مؤثر داشته باشند .ترنت در سال ( )2016به مطالعه در
زمینه عوامل تأثیرگذار بر موفقیت یا شکست تیمهای کاری در سازمانها پرداخت او در
یک جمعبندی کلی ،عواملي را بهعنوان عوامل مؤثر بر موفقیت تیمی ،معرفی کرده است
که عبارتاند از :رهبر تیم ،روشن ساختن درک نقش اعضای تیم ،کار کردن بهعنوان یک
بخش جمعی بهجای مجموعهای از افراد ،خلق محیطی که مشوق تعامل تیمی است ،ایجاد
اهداف روشن برای راهنمایی عملیات تیم ،دستیابی به ابزارهایی که تعامل تیمی و ارتباطات
را حمایت میکنند (بهویژه در تیمهای مجازی) و تعهد منابع مورد نیاز برای حمایت از
وظایف تیم .هوئی لن )2016( 5مطالعهاي را با موضوع «کار تیمی تولید تلویزیونی موفق
در کالس درس :تحلیل انتقادی» انجام داد .در این پژوهش به مطالعه این موضوع پرداخته
شده است که چگونه عواملی مانند هدفگذاری ،تصمیمسازی ،سبک رهبری و ارتباط
تیمی ،به موفقیت یک طرح یا پروژه تولید تلویزیونی کالسی کمک میکنند.
در میان پژوهشهایی که بهطور خاص ،به بررسی دالیل و عوامل مؤثر بر اثربخشی و
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موفقیت تیم پرداختهاند و در نهایت ،مدلی را برای بررسی عوامل اثرگذار بر اثربخشی تیم
4
ارائه کردهاند ،میتوان به چهار مدل کریتنر ،)2001( 1تامپسون ،)2002( 2رابینز 3و جودج
( )2013و خیراندیش و همکاران ( )1394اشاره کرد .در مدل کریتنر ( )2001سه دسته
عوامل سازمانی (ثبات سازمانی و پاداش مناسب) ،عوامل کاری (شفافیت اهداف ،استقالل
کاری و چالش کاری) و عوامل فردی (رضایت شغلی ،کمبود تعارضات و امنیت شغلی)
بر اثربخشی و موفقیت تیمی اثرگذار هستند .در مدل جامع کار تیمی تامپسون ()2002
عوامل زمینهای تیم (زمینه سازمان ،طراحی تیم و فرهنگ تیم) تعیینکننده شرایط الزم
تیم (توانائی :دانش ،مهارت ،تحصیالت و اطالعات ،انگیزش :درونی و بیرونی و راهبرد:
ارتباطات و هماهنگی) است و این شرایط عملکرد تیم (بهرهوری ،رضایت تیم ،رشد
فردی و عواید سازمانی) را تعیین میکند (حقیقیفرد و همکاران .)1387 ،رابینز و جودج
( )2013عوامل مؤثر بر موفقیت و اثربخشی تیم را در سه دسته عوامل بستری (منابع کافی،
رهبری و ساختار ،جو اعتماد ،ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش) ترکیب تیم (توانایی اعضا،
شخصیت ،تشخیص نقشها ،تنوع ،اندازه تیم ،انعطاف اعضا و ترجیحات عضو) و فرایند
(رسالت مشترک ،اهداف خاص ،کارآمدی تیم ،سطوح تعارض ،طفرهروی اجتماعی) تعیین
و جانمایی کردند .در مدل ارائه شده از سوی خیراندیش و همکاران ( )1394نیز عوامل
مؤثر بر عملکرد اثربخش کار تیمی در شش بعد دستهبندی شدند ،ویژگیهای شخصیتی
اعضا (مسئولیتپذیری ،روحیه کار تیمی ،اعتمادبهنفس ،هوش عاطفی ،نگرش و انگیزه)،
ویژگیهای مدیریتی (حمایت مدیریت ،سبک تصمیمگیری و حل مسئله ،برنامهریزی و
تقسیم وظایف ،تخصیص منابع ،بازنگری و بازخورد منظم ،مدیریت تعارض ،تفویض
اختیار) ،ویژگیهای ارتباطی و تعامالت اعضا (تسهیل جریان اطالعات و ایدهها ،هماهنگی
ارتباطات ،مشارکت مؤثر ،تعارض سازنده ،احترام به یکدیگر ،همکاری بهجای رقابت،
تشویق یکدیگر ،حمایت از یکدیگر و انسجام اعضا ،تعهد اعضا و رهبر به تیم و اهداف
آن ،اعتماد به یکدیگر) ،بستر سازمانی و جو حاکم بر تیم (انعطافپذیری و تمایل به تغییر،
فضای خالقیت و نوآوری ،مشارکت در تصمیمگیری ،احترام به هنجارهای تیم ،فرهنگ
کار تیمی ،تسهیم منابع و اطالعات ،تدارک عوامل زیرساختی ،سیستم پاداش و ارزیابی
2. Thompson
4. Judeg

1. Kreitner
3. Robbins
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عملکرد ،نظام آموزش و ترویج کار تیمی) ،اهداف تیم (مشخص بودن هدف سازمان و
نقش تیم ،قابلیت درک اهداف از سوی اعضا ،قابلیت دستیابی به اهداف ،آگاهی افراد از
اهداف و مشارکت در تدوین آن) و سازماندهی تیم (ترکیب نقشهای تیم ،اندازه تیم،
میزان چالشی بودن مناسب وظایف اعضا ،ساختاربندی وظایف و ارتباط بین اعضا و
نقشها و مسئولیتهای مشخص آنان).
همانگونه که مدلهای باال نشان میدهند ،در خصوص دالیل و عوامل مؤثر بر موفقیت
تیمی ،جانمایی آنها و رابطه بین این عوامل ،میان پژوهشگران اتفاقنظر وجود ندارد.
همچنین میتوان ادعا کرد که در پژوهشهای قبلی موارد زیر از نظر دور مانده است:
 .1به فرایند دستیابی یک تیم به موفقیت پرداخته نشده است.
 .2به تیم بهعنوان یک واحد دارای هویت سازمانی که میتواند برای بهبود و توسعه
عملکرد خود راهبردهایی را انتخاب و اجرا کند ،توجه نشده است.
در پژوهش حاضر تالش شده است با توجه به اين نکات تا حد امکان این دو نقیصه
برطرف شوند.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با هدف نظریهپردازی ،از نوع پژوهشهای تفسیری و مبانی پدیدارشناسی
است .در این پژوهش با توجه به هدف ،روش نظریهپردازی دادهبنیاد انتخاب و اجرا شد.
نظریه دادهبنیاد نوعی استراتژی کیفی پژوهش است که برای تدوین نظریه در مورد یک
پدیده ،بهصورت استقرایی مجموعهای منظم از رویهها را به کار ميبرد و به تبیین فرایند،
کنش یا واکنش متقابل موضوعی مشخص ميپردازد (کوربین1و استراوس .)1990 ،2این
روش مزایای زیادی برای پژوهشهای مفصل ،دقیق ،منظم و در عین حال انعطافپذیر در
خصوص پدیدههاي پیچیده و چندوجهی دارد (جونز 3و الونی.)2011 ،4
نمونهگیری بهصورت نظری و به روش قضاوتی هدفمند انجام گرفت .این روش نوعی
گردآوری داده است که بر اساس مفاهیم در حال تکوین انجام میشود .برای این منظور،
با مراجعه به اسناد و گزارشهای رسمی سازمان صداوسیما از میان برنامههاي تلویزیونی
2. Strauss
4. Alony

1. Corbin
3. Jones
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موفق ،تعداد  44برنامه (در همه قالبها و ساختارهای نمایشی ،مستند ،ترکیبی و )...
انتخاب شدند .برنامههاي انتخابی از هر سه ویژگی زیر برخوردار بودند:
yyبرنامه موفق تلویزیونی از دیدگاه مخاطبان :تعداد مخاطب باال و رضایتمندی باال
yyبرنامه موفق تلویزیونی از دیدگاه ذینفعان :سازمان صداوسیما
yyبرنامه موفق تلویزیونی برگزیده شده در جشنوارههاي داخلی یا خارجی
دادههای این پژوهش بر اساس مصاحبه با  15نفر از تهیهکنندگان /کارگردانان با تجربه و
موفق که در قالبها و ساختارهای نمایشی (فیلم و سریال) ،مستند ،ترکیبی و  ...برنامه
تولید کردهاند ،به دست آمده است .تمرکز زمانی بر انتخاب برنامههای پخششده در فاصله
زمانی سالهای  80تا  93بوده است .مصاحبهها بر اساس یک پروتکل و بهصورت نیمه
ساختیافته عمیق با کارگردانان/تهیهکنندگان انجام گرفت و تا رسیدن مقولهها به اشباع
نظری ادامه یافت .بهمنظور افزایش اعتبار در پژوهشهای کیفی ،پژوهشگران کیفی باید در
هر پژوهشی ،دستکم از دو راهبرد (اعتبار سنجی) استفاده کنند (کرسول .)2007 ،1به این
ترتیب ،در پژوهش حاضر ،از سه راهبرد بررسی عضو (برای اینکه مدل و نظریه به وجود
آمده منطبق با نظر شرکتکنندگان در مصاحبه باشد) ،بازبینی خارجی (مصاحبه با افرادی
به غیر از افراد تعیینشده برای مصاحبه بهمنظور بررسی فرایند پژوهش ،ستاده پژوهش
و دقت آن) و تکثرگرایی (مصاحبه با افرادی از سطوح مختلف سازمان با مسئولیتهای
متفاوت) استفاده شده است.
تحليل يافتههاي پژوهش
تحلیل دادهها در روش دادهبنیاد ،شامل سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی است.
كدگذاري باز :در مرحله کدگذاری باز ،با مرور مجموعه دادههای گردآمده تالش شده است
مفاهیم پنهان در آنها بازشناسی شوند .بر این اساس از دادههای حاصل از مصاحبهها تعداد
 189کد اولیه ،استخراج و در گام بعدی ،کدهای اولیه به  49کد ثانویه مفهومسازی (زیر
مقوله) شدند .در گام آخر ،نیز مفاهیم همگرا ،شناسایی ،به  22مقوله تبدیل و در  6طبقه
صورتبندی شدند .جدول  1بیانگر مفاهیم ،مقولهها و طبقههای استخراجی از مصاحبههاست.
1. Creswell
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جدول  .1مفاهیم ،مقولهها و طبقههاي استخراجی از مصاحبهها

زیر مقوله
ترکیب مناسب تیم
فرایندها و رویههای کاری مناسب در تیم

مقوله
شکلگیری موفق تیم

جو اعتماد بین مدیران تلویزیون و تیم
خطرپذیری مدیران تلویزیون

طبقه

سازماندهی موفق تیم
حمایتهاي سازمانی

حمایت مدیران تلویزیون از تیم
خالقیت و نوآوری تیم
طراوت هنری تیم

کمالجویی تیم

خطرپذیری تیم
توانایی خود مدیریتی تیم
مشورتپذیری تیم
نقدپذیری تیم

رهبری اثربخش تیم

ارتباطات باز و همهجانبه
دموکراسی تیمی
بلوغ تیمی

رفتار شهروندي تیمی
نظم و هماهنگی تیم
نبود بطالت اجتماعی در تیم
مدیریت دانش در تیم

انسجام تیمی

انعطافپذیری تیم
هدف مشترک اعضای تیم
جو اعتماد
جو آرام ،صمیمی و شاد
پرهیز از منیت و غرور

جو مناسب تیم
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ادامه جدول 1

زیر مقوله

مقوله

طبقه

توانایی مدیران سازمان
ميزان حاكميت مخاطبمحوری
ثبات مدیریت
تناسب مسئولیت و اختیار مدیران

پیشرانهاي سازمان

تعهد به اهداف سازمان
سازگاریجویی سازمان و تیم

هوش انتخاب مدیران تلویزیون
شدت رقابت در فضاي توليد برنامه
شهرت کارگردان
پشتوانه پژوهشي برنامه

پیشرانهاي تیم

تعهد به هدف برنامه
هوش انتخاب کارگردان
هزینهبر بودن حفظ انسجام تیم خالق و موفق
لزوم ارضای نیازهای انگیزشی

هزینههاي نگهداری تیم

لزوم ارضای نیازهای بهداشتی
افزایش سواد رسانهای مخاطب
افزایش شبکههای تلویزیونی رقیب

هزینههاي نگهداری تیم و کشش
کشش مخاطب

مخاطب

تنوع سلیقه مخاطب
حفظ و تقویت تیم موفق
رصد اتفاقات جدید عالم هنر و حفظ طراوت هنری
پیشرو بودن در نوآوری در قالب و فرم تولید برنامه
پذیرش خطر برای ورود به فضاهای ناشناخته و نوآوری در
تولید برنامه

سرآمدی تیم

سرآمدی تیم

رصد و انتخاب موضوعات و سوژههای نو و بکر
َبرندسازی
تولید برنامه فاخر با مضامین نو و خالقانه
رضایتمندی و وفاداری مخاطب
رضایتمندی ذینفعان
رضایتمندی و شهرت اعضای تیم

اثربخشی تیم

اثربخشی تیم
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کدگذاری محوری :هدف از این مرحله ،تعیین رابطه بین مقولهها (و طبقههای) ایجاد شده
در مرحله کدگذاری باز است .این عمل بر اساس مدل پارادایم نظریه دادهبنیاد صورت
میگیرد و به نظریهپرداز کمک میکند تا فرایند نظریهپردازی را بهسادگی انجام دهد .در
کدگذاری محوری ،با شناسایی پدیده محوری ،شرایط علی ،تشریح و راهبردها مشخص
میشوند ،همچنین شرایط مداخلهگر و بستر شناسایی و نتایج این راهبردها برای این پدیده
معین میشود (کندال .)1999 ،شکل  1بیانگر کدگذاری محوری در این پژوهش میباشد.
شکل  .1کدگذاری محوری نظریه موفقیت تیمی تیمهای برنامهساز تلویزیونی سازمان صداوسیما بر اساس مدل پارادایم

کدگذاری انتخابی :کدگذاری انتخابی فرایند یکپارچهسازی و پاالیش نظریه است .در
یکپارچهسازی ،مقولهها حول یک مفهوم مرکزی که قدرت توضیحدهندگی دارد ،مرتب
میشوند .در این مرحله ارتباط بین مقوله محوری با مقولههای دیگر مورد بررسی قرار
میگیرد .بنابراین با توجه به شکل  1و توضیحات ارائه شده در ذیل پاسخ سؤاالت پژوهش
که عبارت بودند از فرایند موفقیت تیمی چیست؟
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بر اساس یافتههاي این پژوهش ،تیمهاي برنامهسازی تلویزیون برای دستیابی به
موفقیت ،فرایندی را که در شکل  1نمایش داده شده است ،طی ميکنند .به این ترتیب که
این تیمها در ابتدا ،سازماندهی موفق دارند یعنی ابتدا به نحوی موفقیتآمیز شکل میگیرند
و از سوی سازمان حمایت میشوند تا به یک سازماندهی تیمی موفق برسند .سپس بهمرور
زمان ،به مرحله بلوغ تیمی ميرسند .در وضعیت بلوغ تیمی ،تیم به کمک پیشرانهاي
سازمانی و تیمی که بر بستر سازگارجویی سازمانی و تیم قرار گرفته است از یکسو و پرداخت
هزینههاي نگهداری تیم و توجه به کشش مخاطب از سوی تالش ميکند راهبردهایي را
برای سرآمد شدن انتخاب اجرا کند .پیامد سرآمدی تیم ،اثربخشی و موفقیت تیمی است.
در ادامه ،به تشريح و ارتباط هر يك از عناصر مدل پرداخته ميشود تا پاسخ پرسشهای
دوم و سوم پژوهش نیز مشخص شود:
yyشرایط علی (سازماندهی موفق تیم)
یافتههاي پژوهش نشان ميدهد که تیمهاي موفق برنامهساز تلویزیونی ،ابتدا باید مرحله
شكلگيري را با موفقیت طی کنند .در این مرحله به ویژگیهاي اعضا تیم (ترکیب مناسب
تیم) یعنی داشتن خصوصیاتی از قبیل :دانش ،مهارت ،تجربه ،انگیزه ،تعهد و اعتماد
(توانایی و تمایل) رهبری و اعضای تیم ،هوش عاطفی همچنین خصوصیات اخالقی
اعضا ازجمله :صبوری ،صمیمیت ،شاد و سرزنده بودن ،قابلیت اعتماد ،داشتن روحیه
کار جمعی ،مشورت ،انتقادپذیری و بیحاشیه بودن (شخصیت اعضا تیم) ،تنوع اعضای
تیم ،سابقه همکاری و تجربه مشترک اعضا باید توجه الزم و کافی صورت پذیرد .از
سوی دیگر ،فرایندها و رویههاي کاری مناسب یعنی چگونگی انجام کار ،توزیع نقشها
و وظایف اعضا و نحوه دستیابی به هدف برنامه نیز باید بهطور مناسب طراحی ،انتخاب
و اجرا شود .همچنین حین و پس از شكلگيري و شروع به کار تیم ،مدیران گروههاي
برنامهساز و مدیران شبکههاي تلویزیونی باید حمایتهاي الزم را بهموقع ،با تدبیر و
هوشمندانه به عمل آورند .حمایتهاي سازمانی از تیم به میزان خطرپذیری مدیران ،جو
اعتماد بین مدیران تلویزیون با تیم و میزان حمایتهاي مدیران از تیم در تخصیص مناسب
بودجه یا امکانات و نیز پشتیبانی از آنان در مقابل فشارهای روانی وارد شده از بیرون،
بستگی دارد .هرچقدر این حمایتها قویتر ،بههنگامتر و هوشمندانهتر باشد ،تیم سریعتر
راه خود را پیدا ميکند و به بلوغ ميرسد.
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yyپدیده محوری (بلوغ تیمی)
در این مرحله تیم بهاصطالح به وضعیت بلوغ رسیده و بهعبارتی ،برنامه یا راه خودش
را پیدا کرده است .برای اینکه تیم در این وضعیت قرار گیرد ،عالوه بر همه شرایط
الزم (شرایط علی) که در مرحله سازماندهی موفق تیم بیان شد ،رهبری و اعضای تیم
باید تالش کنند تا شرط کافی برای رسیدن به بلوغ تیمی را هم به وجود آورند؛ یعنی
ویژگیهاي تیمی ازجمله چهار ویژگی رهبری اثربخش (بیان واضح و شفاف اهداف،
دموکراسی تیمی ،ارتباطات باز و همهجانبه ،انتقادپذیری ،مشورتپذیری و توانایی خود
مدیریتی) ،کمالجویی (خالقیت و نوآوري تیمی ،طراوت هنری تیم و خطرپذیری تیم)،
انسجام تیمی (رفتار شهروندي تیمی ،نظم و هماهنگی ،نبود بطالت اجتماعی ،مدیریت
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.
yyعوامل زمینهای (سازگارجویی سازمان و تیم)
عوامل سازمانی زیادی بر عملکرد و اثربخشي تیم تأثیر دارند .مهمترين این عوامل
عبارتاند از )1 :توانایی مدیران تلویزیون :نکته اساسی و مهم در انتخاب و انتصاب
مدیران شبکه و گروههای تلویزیون ،برخورداری از دانش ،مهارت و تجربه کافی در
حوزه فرهنگ ،رسانه ،تلویزیون و فرایند تولید برنامه است .چنین مدیرانی ميدانند کجا
و چگونه باید تیم را یاری دهند و از اختیارات خود در راه حمایت از آن استفاده کنند.
این مدیران برای اینکه در دام مداخالت بيمورد در کار تیم نیفتند ،حد اعتماد به تیم را
ميدانند و اختیارات خود را بهموقع بهکار میگیرند .مدیرانی که درک درستی از سازمان
یا محیط (جامعه) دارند و دارای یک فلسفه اجتماعی هستند ،تیمها را تشویق به انتخاب
راهبردهايي ميکنند که به سرآمدی آنها منجر ميشود )2 .ثبات مدیریت :مدیریت گسسته
و پایبند نبودن مدیران به تصمیمات مدیران قبلی باعث میشود که برنامه تولیدی تیم از
نبود انسجام رنج ببرد و مرتب تغییر جهت داشته باشد .ثبات مدیریت و تعهد به تصمیمات
مدیران قبلی تیم را از سردرگمی در فضای تولید نجات میدهد .مدیران با تجربه درک
ميکنند که مدیریت جریانی پیوسته است؛ به تصمیمات مدیران قبلی ،احترام ميگذارند
و از اعمال سلیقه در کار تیم خودداری ميکنند .آنها متعهد به اهداف سازمان هستند و
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تالش ميکنند تیمهاي برنامهساز را در این مسیر حمایت و هدایت کنند .ثبات مدیریت به
تیم کمک ميکند تا با حمایت و راهنماییهاي مدیران تیم برای سرآمد شدن ،راهبردهای
خود را عملیاتی کند )3 .میزان توجه به مخاطبمحوری :هدف همه مدیران تلویزیون و
تیمهاي برنامهساز تولید برنامههايي است که اوالً توسط مخاطب انتخاب ،دیده و باعث
رضایت آنها شوند .ثانی ًا توانسته باشند پیام خود را بهدرستی منتقل کنند و تأثیر مناسب را
بر روی مخاطب بگذارند .ازاینرو ،توجه و تأکید بیشتر بر مخاطب محوری و شناخت
درست از مخاطب ،بر راهبردهاي تیم برای سرآمد شدن نیز تأثیرگذار است )4 .هوش
انتخاب مدیران :مدیران توانمند و باهوش انتخاب باال بهترین و امینترين مشاوران برای
تیمهاي برنامهساز هستند )5 .فضای رقابتی تولید :در رقابت فشرده و نفسگیر تیمهاي
برنامهساز تلویزیونی با سایر تیمهاي شبکههاي داخلی و خارجی ،تیمهايي موفق ميشوند
که سرآمد باشند .البته فضای رقابتی ميتواند مزیت باشد ،چراکه اگر رقابتی در کار نباشد،
تیمها هرگز به سرآمدی نمیاندیشند.
yyعوامل مداخلهگر (کشش مخاطب و هزینههای نگهداری تیم)
کشش مخاطب :امروزه فضای کار در سپهر رسانه ،بهشدت رقابتی شده است .حیات هر
رسانه به حفظ مخاطب موجود و جذب مخاطب جدید وابسته است .مخاطب بهعنوان
یک عنصر فعال و انتخابگر متمایل به سمتی میشود که قدرت جذب و کشش بیشتری
دارد .رسانههای رقیب داخلی و خارجی تالش میکنند تا ضمن اینکه قدرت کشش و
جذب خود را افزایش میدهند ،مخاطبان موجود را حفظ و مخاطبان بیشتری را جذب
کنند .نیازها و سلیقههای گوناگون مخاطب ،باید بهدرستی درک و برای هر نیاز و سلیقه،
پاسخ مناسب ارائه شود .افزایش سواد رسانهای مخاطب ميتواند باعث افزایش انتظارات
و در نتیجه ،مشکلپسند شدن وی شود بهطوری که دیگر هر برنامهای با هر کیفیت او را
راضی نکند .هزینههای نگهداری تیم :توجه کافی به نیازهای انگیزشی و بهداشتی اعضای
تیم و ارضای این نیاز؛ همچنین حفظ و نگهداری اعضای تیم ،بهویژه اعضای که به شهرت
رسیده ،در کنار هم و برای مدت طوالنی ،هزینههایی برای تیم و سازمان دارد که باید برای
حفظ تیم پرداخت شود.

فرايند موفقيت تيمي در تيمهاي برنامهساز تلويزيوني  :پژوهشی دادهبنیاد

43 

yyراهبردها (سرآمدی تیم)

برای اثربخشی و موفقیت ،تیم باید بتواند خود را در راهبردهايی که برای سرآمد
شدن انتخاب ميکند ،متجلی سازد .تیمهاي برنامهساز تلویزیونی موفق ،راهبردهایي را

انتخاب کردهاند که آنها را سرآمد سایر گروههاي برنامهساز کرده چنانکه توانستهاند با

انتخاب و اجرای این راهبردها به موفقیت برسند .مهمترين راهبردهایي که تیمهاي مورد

بررسي در اين پژوهش ،از آنها استفاده کردهاند ،عبارتاند از )1 :حفظ و تقویت تیم:

این تیمها همه عوامل و ویژگیهایي را که به موفقیت تیم کمک ميکرد ،حفظ یا تقویت

کردند و با شناسایی سریع عواملی که موجب تضعیف عملکرد تیم ميشدند ،به اصالح
به حذف آنها پرداختند )2 .رصد اتفاقات جدید عالم هنر و حفظ طراوت هنری :عرصه

هنر وسیع و گسترده است و تلویزیون بهعنوان یک رسانه ،ظرفیت بهرهبرداری از انواع
هنر را فراهم کرده است .رصد نوآوریهاي عرصه هنر و استفاده از آن در تولید برنامه،
به طراوت ،تازگی و نو بودن برنامه کمک ميکند .برای این منظور ،باید بهطور مستمر،

تحوالت و نوآوريهاي عرصه هنر را رصد کرد و به اقتضای برنامه ،بهرهبرداری مناسب
از آنها پرداخت )3 .پیشرو بودن در نوآوري در قالب و فرم تولید برنامه :برنامههاي موفق

توانستهاند با نوعی ساختارشکنی پسندیده و مورد قبول ،از کپیسازی و تولید برنامههاي
فاقد خالقیت در فرم و قالب پرهیز کنند .این برنامهها اغلب توانستهاند سبک جديدي

را در تولید برنامههاي تلویزیونی ایجاد کنند و بهعنوان الگو برای سایر برنامهها شناخته
شوند )4 .رصد و انتخاب موضوعات یا سوژههاي نو و بکر :محیط اجتماعی ،فرهنگی

و تاریخی ،دنیای بيکران و بيپایانی از موضوعات و سوژهها را فراروی اصحاب هنر
و رسانه قرار میدهد .انتخاب سوژههاي مناسب روز و موردپسند مخاطب ،در صورت

بکر و تازه بودن ،تأثیر زیادی بر جذب مخاطب خواهد داشت .این سوژهها را باید از

خود مخاطب گرفت ،پرورش داد و سپس بر مبنای آن برنامه تولید کرد ،بنابراین ارتباط
رودررو با مخاطب و بیرون کشیدن یک سوژه جذاب از درون انبوهی از سوژهها،
راهبردی اساسی برای موفقیتهای تیمی است )5 .برندسازی :بسیاری از برنامههاي

موفق و تأثیرگذار در جامعه تبدیل به یک برند شدهاند و توانستهاند خاطرهای ماندگار
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در ذهن مخاطب ایجاد کنند بهگونهای که نام آنها در حافظه مخاطب تا سالها باقی
مانده و همیشه بهعنوان یک مثال از این برنامهها یاد میکنند .تیمهاي برنامهساز باید
روشهاي تولید یک برنامه برند تلویزیونی را بشناسند و آنها را بهکارگیرند.
yyپیامدها (اثربخشی تیم)
پیامد تالشهاي تیم برای سرآمد بودن در تولید ،برنامه فاخر با مضامین نو و خالقانه
است؛ برنامهاي که هم از نظر محتوا ،غنی و دارای پیامهاي عالی و مناسب است ،هم در
روش انتقال پیام موفق عمل کرده و توانسته است پیام را بهدرستی منتقل کند و هم از نظر
جنبههاي هنری و زیباییشناختی ،در سطح باال و با کیفیت عالی تولید شده است.
رضایتمندی و وفاداری مخاطب :نتیجه تولید و پخش برنامههاي فاخر با مضامین نو
و خالقانه ،جلب توجه مخاطب و کشش او به سمت برنامه است .برنامهاي که مخاطب به
تماشای آن عالقهمند است و از دیدن آن لذت ميبرد و دیگران را نیز دعوت به تماشای
آن ميکند (تبلیغ برنامه برای دوستان و آشنایان).
رضایتمندی ذینفعان :مدیران سازمان و سایر ذينفعان از اینکه برنامه با کیفیت عالی
و همسو با اهداف سازمان تولید شده و توانسته است پیامهاي طراحی شده برای برنامه را
بهخوبی انتقال دهد و در فضای رقابتی مخاطبان را حفظ کند و راضی نگه دارد ،رضایت دارند.
شهرت و رضايتمندي اعضای تیم :وقتی برنامهاي با اقبال عمومی مواجه ميشود و
مخاطبان زیادی آن را تماشا میکنند و از دیدنش آن رضایت دارند ،عوامل سازنده برنامه،
در جامعه و نزد مردم ،بهویژه در سطح همصنفهای خود ،بیشتر شناخته میشوند و
محبوبیت و شهرت اجتماعی بیشتری کسب میکنند.
بحث و نتیجهگیری
سازماندهی موفق تیم ،یکی از عوامل کلیدی و مؤثر در موفقیت تیمی و شرط علی برای
رسیدن تیم به وضعیت بلوغ تیمی است .مقایسه بین یافتههاي پژوهش حاضر با دانش
موجود نشان ميدهد که به مفهوم و مقوله سازماندهی موفق تیم با عناصر (شکلگیری
موفق تیم و حمایت سازمانی) یافته شده آن در مطالعات قبلی اشاره نشده است؛ اما برخی
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از اجزای این مقوله در مطالعات قبلی بهعنوان متغیرهاي ورودی به تیم شناسایی شده
بودند .توجه به سه سطح عوامل مؤثر (در برخی پژوهشها چهار دسته :تننبائوم و همکاران
 )1992بر شكلگيري تیم و ویژگیهاي اعضای آن ،در کارهاي قبلی وجود دارد .ازجمله
مکگراث ( )1964و هاکمن ( ،)1985در عوامل ورودی سطح فردی به تیم به شخصیت و
مهارت اعضای تیم توجه کردهاند .تننبائوم و همکارانش ( ،)1992در چهار دسته ،متغیرهاي
ورودی به تیم ،در گروه متغیرهای ویژگیهاي اعضا ،به دانش و نگرش ،انگیزه ،مدلهاي
ذهنی ،مهارت ،شخصیت و  ...در گروه متغیرهاي ویژگیهاي تیم ،به همگونی اعضا و
در گروه متغیرهای ساختار کار ،به تخصیص وظیفه اشاره کردند (خیراندیش و همکاران،
 .)1394در این پژوهش نيز این ویژگیها ،در مرحله شكلگيري تیم مؤثر دانسته شدند .از
میان پژوهشهاي دیگری که به برخی از عوامل مؤثر بر عملکرد تیم در مرحله شكلگيري
2
(ورودیها به تیم) و فرایندهاي آن اشاره کردهاند ،ميتوان به یافتههاي کیچوک 1و ویزنر
( ،)1998ترکیب تیم و ویژگیهاي شخصیتی اعضا ،الرسن 3و الفتسو ،)1989( 4اعضای با
صالحیت ،ودکاک ،)1989( 5رویههاي مناسب تیم ،هیگز ( ،)2007ترکیب تیم ،شخصیت
و دانش اعضا و فرایندهای تیم و ترنت ( ،)2016شكلگيري مناسب تیم و دسترسی به
منابع (حمایت سازمان) اشاره کرد.
بلوغ تیمی ،پدیده مرکزی و رکن اصلی و مؤثر در موفقیت تیمی است .بلوغ تیمی
اشاره به وضعیتی دارد که تیم دارای چهار ویژگی رهبری اثربخش ،کمالجویی ،انسجام
تیمی و جو مناسب است .در بررسی پژوهشهاي قبلی مشخص شد به بلوغ تیمی با
خصیصههاي باال هیچ اشارهاي نشده است به برخی از مفاهیم و عناصر استفاده شده در
6
ساخت این مقوله ،پیش از این در برخی از پژوهشهاي اشاره شده است ،ازجمله مورگان
و همکارانش ( )1986هفت بعد مهارتی خاص را در انجام اثربخش کار تيمی به این شرح
پيشنهاد دادند؛ ارائه پيشنهاد و انتقاد ،هماهنگی ،ارتباطات ،اخالق و روحيه کار تيمی،
سازگاری ،همکاری ،پذیرش پيشنهادها و انتقادها .سینیور 7و اسوالیز ،)2004( 8ارتباطات
2. Weisner
4. Lafasto
6. Morgan
8. Swailes

1. Kichuk
3. Larson
5. Woodcock
7. Senior
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مناسب ،جو حاکم و رهبری تیم ،هاکمن ( ،)1987تسهیل جریان اطالعات ،تننبائوم و

همکارانش ( ،)1992متغیرهای ساختار کار :ساختار ارتباطی تیم و ویژگیهاي تیم :انسجام
تیم و فضای حاکم بر تیم ،واتشز )2005( 1الرسن و الفستو ( )1989داشتن یک چشمانداز

مشترک از آینده با اهداف عملکرد ،اعضا متعهد ،رهبری خردمند ،ارتباطات مؤثر و یک

محیط انگیزشی را الزمه یک تیم موفق میدانند ،ماسی 2و همکاران ( ،)2008به ارتباطات
مناسب یا احترام به هم (به نقل از خیراندیش و همکاران )1394 ،و لیوینگستون ()2015

به تأثیر نقش رهبر و ایجاد اعتماد به نفس در اثربخشی و موفقیت تیمی اشاره دارند
(دیویدسون ،)2011 ،ملوین لوپز ( )2015رهبری تحولگرا و ترنت ( ،)2016رهبری تیم و

فضای مناسب آن را بهعنوان برخی از عوامل مؤثر در اثربخشي و موفقیت تیمی برشمردهاند.
پیامد تالشهاي تیم موفق ،اثربخشی تیم است .بسیاری از پژوهشهایي که با موضوع

تیم انجام شدهاند ،به مفهوم اثربخشی تیم توجه کردهاند .یافتهها و نتیجه برخی از این
مطالعات تبیین معیارهای سنجش اثربخشي تیم بوده است .یافتههاي پژوهش حاضر نشان

ميدهد که اثربخشي تیم در چهار بعد  )1تولید برنامه با کیفیت عالی (برنامه فاخر) بهعنوان
پیامد عملکردی )2 ،رضايتمندي و وفاداری مخاطب بهعنوان استفادهکنندگان از نتایج

کار تیم )3 ،رضايتمندي ذینفعان بهعنوان سفارشدهندگان کار و  )4رضايتمندي

و شهرت اعضای تیم تعریف ميشود .مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهاي قبلی

نشان ميدهد که این پیامدها با مطالعات مکگراث ( ،)1964پیامد عملکرد :کیفیت،

سرعت ،خطاها و  ...سایر پیامدها :رضایتمندی ،انسجام و ...همچنین مطالعات هاکمن

( ،)1985معیارهای سنجش اثربخشی تیم :خروجی و بهرهوری باالتر تیم یا برابر بودن
آن با استانداردهای مصرفکننده ،ارتقای قابلیت اعضای تیم و ارضای نیازهاي شخصی

اعضا همچنین معیارهای اثربخشي تیمی تامپسون ( )2002بهرهروی تیم ،رضایت و رفاه

تیم ،رشد فردی و عواید سازمانی همخوانی دارد .در ادامه بر اساس يافتههاي پژوهش،
پيشنهادهایي كاربردي ارائه ميشود:

آموزش چگونگی تیمسازی به برنامهسازان :همانگونه که سیروس مقدم بهعنوان

يكي از مصاحبهشوندگان اين پژوهش در طول مصاحبه بيان کرده است :تیمهای
2. Massey

1. Wattsz
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برنامهسازی تلویزیونی موفق ،بهطور اتفاقی و برنامهریزی نشده شکل میگیرند؛ بنابراین
آشنایی برنامهسازان بهویژه تهیهکنندگان و کارگردانان با فرایند موفقیت تیمی (چگونگی
شکلگیری ،بلوغ و سرآمدی تیم) میتواند در آمادگی آنها برای تشکیل یک تیم موفق
مؤثر باشد.
آموزش توسعه مهارتهای تیمی :الزم است ارکان اصلی هر تیم که هسته اصلی
تیمهای برنامهساز را شکل میدهند متناسب با ساختار و قالبهای برنامهسازی تعیین
شوند و برای همه مشاغلی که در این هسته جای دارند (مشاغل تولیدی) دورههای
آموزشی توسعه مهارتهای تیمی طراحی و اجرا شوند .افراد باید یاد بگیرند که چگونه
مهارتهای شغلی خود را در کنار مهارتهای تیمی توسعه دهند .همچنین باید توجه
داشته باشند که برنامهسازی یک کار تیمی است .به همین دلیل تالش برای موفقیت فردی
و اصرار بر فعالیتهایی که فرد را در درون تیم برجسته میکند ،بدون توجه به همکاری
با سایر اعضای تیم ،ره بهجایی نمیبرد ،بلکه تالش برای موفقیت تیم است که فرد را
به موفقیت میرساند .رفتارهای شهروند تیمی ،ارتباط صمیمی و دوستانه با هم تیمیها
به اشتراک گذاشتن ،اطالعات و تجربیات خود ،پرهیز از منیت ،غرور و نسبت دادن
موفقیتهای تیم به خود و بهویژه تالش در راه خالقیت و نوآوری تیمی ،یعنی همکاری
و همفکری با سایر اعضای تیم ،نقش بسزایی در بلوغ ،سرآمدی و در نتیجه ،موفقیت تیم
دارد .بهعبارت دیگر همه اعضای تیم باید توجه داشته باشند که بلوغ تیمی وضعیتی است
که اعضای یک تیم خود آن را ایجاد میکنند .لذا درک چگونگی رسیدن به بلوغ تیمی و
راه رسیدن به این مرحله و وضعیت را باید یاد گرفت و تمرین کرد .ازاینرو ضرورت و
اهمیت دارد که کار تیمی آموزش داده شود.
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