شوپاسخ با پاتریک لنچونی
پرس 

سؤال :سه فضیلت بنیادی بازیکن تیمی ایدئال چیست؟

لنچونــی :ســه فضیلــت ضروری هســت کــه شــخص را به بازیکــن تیمی
تهــا عبارتانــد از فروتنــی ،ولــع و
ایدئــال تبدیــل میکنــد .ایــن فضیل 
هوشــمندی .مهمتریــن ایــن فضیلتهــا فروتنــی اســت .بنیــان غایــی هر
بازیکــن تیمی این اســت که شــخص متمایل و قادر باشــد منافــع تیم را
ً
بــر منافع خود ترجیــح دهد .فقط انســان حقیقتــا فروتن میتوانــد این کار
را بــه شــکلی مؤثر انجــام دهد .دومیــن فضیلت ضروری ولع اســت ،میل
فــراوان بــه ســخت کار کــردن ،تغییــری ایجاد کــردن و بــه انجام رســاندن
کارها .ســومین و آخر یــن فضیلت بازیکــن تیمی ایدئال چیزی اســت که
مــن آن را هوشــمندی مینامم .اما این هیــچ ربطی به هوش نــدارد ،بلکه
ً
کال به شــعور اجتماعی و عقل ســلیم در روابط بینفردی مربوط میشــود.
نهــای تیمی ایدئال ،عــاوه بر فروتــن و پرولع بودن ،بــا توانایی خود
بازیک 
بــرای درک همکارانشــان و همکاری اثربخــش با آنها هوشــمندی را نیز به
نمایش میگذارند.
ســؤال :در بازیکــن تیمــی ایدئــال شــما بــه موضــوع تیمهــا بازمیگردیــد .میتوانیــد
بگوییــد چــرا؟

لنچونــی :طی بیســت ســال گذشــتهای کــه بــا رهبــران و تیمهایشــان کار
کردهام ،باره اوبارها شاهد بودهام که وقتی یک عضو تیم فاقد یک یا چند
تا از این فضیلتها باشد ،فرایند ساختن تیمی منسجم بسیار دشوارتر از
چیزی میشود که باید باشد .درواقع ،در برخی موارد ،این کار غیرممکن
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اســت .ما از زمان تأســیس ِتیبل گروپ 1در  1997بهاینسو از این رویکرد
برای اســتخدام و مدیریت استفاده میکردهایم و به اثبات رسیده که این
ٔ
کننده
روش ابزار جالبتوجهی برای پیشبینی موفقیت و همچنین تبیین
قابلاتکایی برای شکســت اســت .درنتیجه ،به این جمعبندی رسیدهام
ً
خصلت ظاهرا بدیهی برای کار تیمی همانند سرعت ،قدرت
که این سه
ِ
ٔ
و هماهنگی برای ورزشکاران است  -آنها باعث میشوند که همه کارها
آسانتر شود.
سؤال :چرا آنها را «فضیلت» نامیدهاید و نه خصوصیت؟

ٔ
کلمــه فضیلت یکی از
لنچونــی :بهایندلیل آنهــا را فضیلت مینامــم که
واژگان متــرادف بــرای کلمات «ویژگی» و ُ«م َّ
حســنه» اســت .اما همچنین
ضمنی درســتی و اخالقمداری اســت .فروتنی ،کــه مهمترین
بــه معنــای
ِ
ً
این ســه اســت ،مطمئنــا به معنــای واقعــی کلمــه فضیلت اســت .ولع و
ّ
«محســنات» قــرار میگیرد.
هوشــمندی بیشــتر در مقولـ ٔـه «خصلتهــا» یا
همچنیــن ،کلمـ ٔـه «خصوصیــت» میتوانــد این معنــی را متبادر ســازد که
ْ
رفتاری ایســتایند -یــا آنها را دارید یا ندارید -که درســت
این ویژگیهای
نیســت .فروتنی ،ولع و هوشــمندی را افرادی که خود را وقف پرورش این
فضایل میکنند میتوانند اختیار کنند یا این فضایل در آنها رشد کند.

فروتنی ،ولع و هوشمندی را افرادی که خود را وقف پرورش این
فضایل میکنند میتوانند اختیار کنند یا این فضایل در آنها
رشد کند.
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ســؤال :چگونــه کســی میتوانــد نیــروی کاری شــامل افــرادی کــه پرولــع ،فروتــن و
هوشــمند باشــند ایجــاد کنــد؟

لنچونــی :مطمئنتریــن راه بــرای تضمیــن اینکــه کار تیمــی در ســازمان پا
بگیرد این است که فقط بازیکنان تیمی ایدئال را استخدام کنیم .البته،
این کار عملی نیست ،بهویژه باتوجهبه اینکه بیشتر رهبران از این فرصت
ً
مطمئنــا ٔ
همه
برخــوردار نیســتند کــه تیــم خــود را از صفر پدیــد آورند .امــا
رهبران میتوانند حداکثر تالششان را بکنند تا وقتیکه فرصتی برای اضافه
کــردن نفــر جدید پیش میآیــد ،افــرادی را به خدمــت بگیرنــد ،برگزینند و
ً
اســتخدام کنند که فروتن ،پرولع و هوشمند باشــند .درعینحال که فعال
ابزار تشــخیصی برای انتخاب و شناســایی افراد دارای این فضایل وجود
ٔ
مصاحبه شغلی و منابع ارزیابیای را
ندارد ،من در کتابم برخی ســؤاالت
ارائه کردهام که میتواند به مدیران و رهبران کمک کند در میان داوطلبان
بالقــوه به دنبال افراد فروتن ،پرولع و هوشــمند بگردند .بــا مصاحبه کردن
فهــای افــراد بــا نیمنگاهــی بــه شــهرت و رفتــار هر
مفصــل و بررســی معر 
ٔ
داوطلــب ،مدیــر میتواند با درجه باالیــی از اطمینان افرادی را اســتخدام
کند که بازیکنان تیمی خوبی باشند.
ســؤال :کارکنــان فعلــی چــه؟ اگــر کارکنانــی داشــته باشــید کــه فاقــد ایــن خصلتهــا
باشــند چــه؟

ً
نحــال کــه شــاید برخــی افــراد طبیعتــا بــه
لنچونــی :خوشــبختانه ،درعی 
بــروز فروتنــی ،ولع و هوشــمندی گرایش داشــته باشــند ،اینهــا ویژگیهای
رفتــاری ارثی نیســتند و هرکس ـیکه مایل بــه پذیرفتــن آنها باشــد میتواند
یهــا را اختیــار کنــد .رهبــران میتواننــد افــراد خــود را ازنظر این
ایــن ویژگ 
ســه فضیلت ارزشــیابی کنند تا آنها بتوانند بهتر تشخیص دهند که باید
بهخاطر خودشــان و بهخاطر تیم چــه کارهایی انجام دهند .این همیشــه
مطلوبترین پیامد است.
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سؤال :این کتاب جدید چگونه پنج دشمن کار تیمی را تکمیل میکند؟

ٔ
زمینــه تیمهــا درگیــر
لنچونــی :بســیاری از خواننــدگان کتــاب اولــم در
تهــای مشــاوره و آمــوزش با محوریت مــدل پنج دشــمن کار تیمی
فعالی 
بودهاند که تمرکز آن بر این است که گروهی از افراد باید چگونه با یکدیگر
تعامــل بورزنــد تــا بــه تیمــی منســجم تبدیــل شــوند .ایــن کتــاب ،و مــدل
«فروتنــی ،ولع ،هوشــمندی» ،بــر تکتک اعضــای تیم و بــر فضیلتهایی
ً
متمرکز اســت که احتمــاال آنها را قادر میســازد بر اختالالتی کــه تیم را از
مســیر خارج میکنــد غلبه کنند .مــا دریافتهایم که برخی تیمها در مســیر
خــود بــرای غلبه بر ایــن اختالالت بــه در بســته میخورند .در بســیاری از
موارد ،آنچه میتواند راه پیشــرفت اعضای تیم را بگشاید واداشتن آنها به
خودکاوی عمیقتر در رشد فردیشان پیرامون کاستی در فضیلتهاست.
عالوهبراین ،مــدل و ابزارهای کتاب جدیدم فرصت دیگری برای اعضای
تیــم فراهــم میکنــد تــا درقبــال یکدیگــر انتقادپذیــر باشــند .اعضــای تیــم
میتواننــد بــا دور هم نشســتن و اذعــان به نقاط قــوت و ضعفشــان -و به
یاد داشــته باشــید که رهبــر تیم بایــد اول ایــن کار را بکند -باعــث ایجاد
یشــود تعــارض ،تعهد و
میــزان اعتماد بیشــتری شــوند ،کــه ایــن باعث م 
مسئولیتپذیری نیز به همان اندازه محتملتر شود.
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