
 

 

 اهمیت کار تیمی
 مهدمق
 باید نیز تیمی کار ،است مهم شما کار و کسب مدل برای کارمندان جذب و درآمدزایی ،افراد بهترین حفظ اگر

 .باشد مهم شما برای

 هاتیم اهمیت درک
 که عبارتند از: ،شود درک باید اصلی ایده دو ،کار محل در هاتیم اهمیت درک برای

 و کنند ایجاد بهتری هایمشارکت تا کنندمی همکاری هم با آنها قوت نقاط دانندمی که افرادی (1

 .کنندمی شروع فرد از قوی های تیم. کنندمی ایجاد را تری قوی هایتیم تریمتفکرانه هایمشارکت

 .گذاردمی تأثیر کار و کسب نتایج بر مستقیماً شما تیم پویایی و قوت نقاط (2

 
 خدمات ارائه یا مالی هایکمک افزایش ،محصول یک فروش در سعی شما. بگیرید نظر در کاملً  را نهایی هدف

 و جزئیات هاهلفوم تمام باید ،کنیدمی فکر خود هدف به که همانطور. نکنید فکر روابط به لحظه یک دارید؟

، کنید هدف اصلی خود وارد دوباره را روابط اکنون. بگیرید نظر در را گذارندمی تأثیر آن بر مستقیماً که را تجاری

 . است مهم تجارت رسیدن به اهداف سازمان شما در برای شما هایتیم همکاری نحوه و هستند مهم شما افراد



 

 

 عضای تیم با یکدیگراروابط موثر 

 برقرار ارتباط گریکدی با یثرتروم طور به آنها ،هستند قائل ارزش گریکدی قوت نقاط یبرا میت یاعضا یوقت

 جادیا یمثبت یگفتگو و کنند یم تیتقو را گروه انسجام ،کنندیم یریجلوگ یاحتمال یهایریدرگ از ،کنندیم

 .کنند یم

 تیم و کلیفتون ارتباط
 دییبگو دیتوانیم شما. است نهیزم نیا در آنها مهارت دادن حیتوض ،شخص کی یبرا کارها نیدشوارتر از یکی

 یهامیت که آنجا از. باشد داشته یمختلف یمعنا مختلف افراد یبرا تواندیم نیا اما ،دیهست "منظم" شما

 است قدرتمند یابزار قیتحق بر یمبتن CliftonStrengths یابیارز ،شوندیم شروع یفرد سطح در قدرتمند

 .کنند استفاده بهتر فیتوص یبرا توانند یم که دهدیم یمشترک واژگان و زبان مردم به که

 
 های تیماثربخش

 قدرت و کار محل در یمیت کار تیاهم دییتأ از پس. دیکن برقرار ارتباط آنها با و دیکن برقرار ارتباط گریکدی با

 .دیده روین قوت نقاط آن به CliftonStrength قیطر از و دیبردار را یبعد قدم ،قوت نقاط شناختن

 .ردیبگ الهام خود یشرکا از را امر نیهم و کند تیتقو را خود یعال عملکرد تواندیم آنها اقیاشت و یانرژ

 
 های بزرگاشتراکات تیم

 :دیریبگ نظر در دارند مشترک بزرگ یهامیت که را موارد نیا

 کنند درک و ببرند نام را میت افراد همه یفرد یاستعدادها توانندیم میت یاعضا. 



 

 

 کنند مشاهده را گریکدی رفتار و قوت نقاط نیب یمشخص ارتباط توانندیم میت یاعضا. 

 نندیبب را تیموفق و هاقوت وندیپ توانندیم آنها. 

 شودیم آنها قوت نقاط تیتقو باعث که دارد وجود ییهامشارکت ،میت نیا در. 

 تیهدا و لیتحل و هیتجز ،یاستراتژ ،یزیر برنامه یبرا گریکدی قوت نقاط مورد در خود دانش از میت یاعضا 

 .کنندیم استفاده خود اقدامات

 اهکارر

 را خود یاحتمال "یبعد مراحل" ؟دیببر یبعد مراحل به را خود بزرگ میت ای دیباش یعال میت کی دیخواه یم ایآ

 میت هر که دارد احتمال درصد صفر). دیکن تمرکز قطعه کی یرو بار هر. دیکن میتقس "یبعد مرحله نیبهتر" به

 (.دهد انجام را یمیت کار بهبود روش کی به

 نتیجه
 به یمیت کار چگونه که دیریبگ نظر در سپس و دیکن نییتع را اهداف دیبا ابتدا که دیباش داشته ادی به نیبنابرا

 .کندیم کمک سازمان یتجار اهداف آن به یابیدست

 !دیکن کار به شروع و دیاموزیب را خود قوت نقاط؟ دیهست آن به یابیدست یبرا تلش در شما ایآ

 


