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 تعریف تیم

متعدند،  مشتركاهداف عملکردي دارند، به  مقصد واحديشود که گفته می هاي مکملمهارتتیم به تعداد کمی از افراد داراي  -1

 هستند. همگی پاسخگوه مسائل دارند و نسبت به رهیافت خود نسبت ب رهیافت واحد

آمیز کار در راستاي تحقق رسالت سازمان به شود که براي انجام موفقیتاي از افراد رسما تعیین شده گفته میتیم به مجموعه -2

 اند. این تعریف به تعریف گروه مشابه است.یکدیگر وابسته

کاري است که به مرحله اجرایی خود رسیده است. بسیاري از کاري، تیم گروهگروه گیريبا در نظر گرفتن چرخه حیات شکل -3

 کنند.کیفیت الزم براي تیم شدن را پیدا نمی روابط متقابل شخصی ناپایدارو  تعارض بر سر قدرت و اختیارها بعلت گروه

کند در حالی که با تعهد یک واحد ل میاي از افراد عمي تیم تعهد مشترك است و بدون آن فقط مثل مجموعهجوهرهنکته: 

  قدرتمند عملکرد جمعی است.

  تکامل تیم 1-1نگاره 

 

 

 

 

 

)4(صفحه   

 

  

  

 

  

 شود که :کاري تبدیل میمکاري به تیهنگامی گروه

 رهبري، جمعی باشد.-1

 پاسخگویی از صرفا فردي به فردي و گروهی تبدیل شود.-2

 گروه مقصد یا رسالت خود را تدوین کند.-3

 وقت.طریق زندگی حل مساله باشد نه فعالیتی پاره-4

 اثربخشی با نتایج و محصول جمعی گروه سنجیده شود.-5

 نفره هستن!8ها نفر ولی معموال گروه 10. یه گروه اثربخش زیر نفرباشه 25تا  2تعداد گروه میتونه 
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  تمایز تیم از گروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )5: تمایزات تیم و گروه                                                  (صفحه 1-1نمودار 

ولی در تیم هم به سهم هریک از اعضا و هم محصول کار جمعی آنان. یعنی عملکرد  عملکرد گروه وابسته به تک تک اعضاست -1

 تیم به نتیجه کار هماهنگ همه اعضاي آن نیز وابسته است.

شود و اعضا مسئولیتی جز میریزند ولی موقع پاداش عملکرد فردي آنان در نظر گرفتهدر گروه اعضا منابع خود را روي هم می -2

د در واقع با هم کار شوگیرند اما در تیم هم بر پاسخگویی فردي و هم جمعی تمرکز میخود برعهده نمیدر قبال کار فردي 

در گروه، مدیر اعضا اي برسند که بیانگر تالش مشترك آنان است و هرکدام در برابر نتیجه مسئولیت دارند. کنند تا به نتیجهمی

 ).اعضاي خود رهبري دارنددانند(را مسئول پاسخگویی می داند ولی در تیم اعضا خودشانرا مسئول کارشان می

اي است گروه هدف مشترك دارد ولی تیم عالوه برآن تعهد مشترك نسبت به مقصد نیز دارد. منظور از مقصد پیروزي به گونه -3

برند شرفت اعضاي خود بکار میها اهداف را براي هدایت پیها مانند گروهها باشد. تیماي اول یا بهتر از سایر تیمکه تیم در زمینه

 )6(صفحه دهند.  هایی است که انجام میتري دارند که منشاء معنی بخشی و تولید انرژي عاطفی در فعالیتولی مقصد گسترده

 
 هاتیم هاگروه

 سهم هر فرد

 نتایج فردي

 اهداف مشترك

 تقاضاهاي مدیریت
تقاضاهایی که بر خود 

 اندتحمیل کرده

اهداف مشترك و تعهد 
 به مقصد

 نتایج طرفینی

سهم هر فرد و 
 محصوالت کار گروهی

 عملکرد وابسته
 است به ....

آمادگی پاسخ 
 به ....

پاسخگویی براي 
نتایج مبتنی 

 است به ....

اعضا عالقمندند  
 به ....
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دهد ولی خواهد پاسخ میماهیت ارتباط تیم و گروه با مدیریت متفاوت است، گروه به تقاضاهاي منظمی که مدیریت از آن می -4

شود تا بدون مداخله کند و به آن اختیار داده میو تیم در جهت تحقق آن تالش میکند مدیریت رسالت را تدوین می در تیم

شود. یعنی در تدوین جدول زمانبندي و دستیابی به اهداف و کارخود را انجام دهند و تا حد زیادي بصورت خودگردان اداره می

  ي عمل دارند.انتخاب رهیافت خود جهت تحقق رسالت، آزاد

  کاريکاري به تیمتبدیل گروه

هاي مشترك متمرکز کرد و به آنان در مورد توافق چگونگی کسب آن توان توجه اعضا تیم را به هدفبراي انجام این تبدیل می

  پس باید از موارد زیر مطمئن بود: .کمک کرد

  

  براي این تبدیل باید از موارد زیر مطمئن شد:

 

  

کنند که ابتکار عمل به خرج دهند و با راي پاسخ سریع به محیط متحول استفاده کرده، کارکنان را تشویق میمدیران از تیم ب

گیري به سطح ها تصمیمتوجه به خبره بودنشان پیشنهادهایی براي بهبود محصوالت و فراگردهاي انجام کار ارائه نمایند. تیم

  )7(صفحه                                                کنند.م دارند تفویض میعملیاتی آورده و آن را به کارکنانی که دانش الز

  

  

  

  توانمندسازي کارکنان

دهند کارکرد تیم بهبود مساله بدون دخالت مدیریت افزایش میگیري و حلهنگامی که مدیران توان کارکنان را براي تصمیم

  شود.ر زمینه تخصص خود بیشترین دانش را دارند اختیار بیشتري به آنها داده مییابد. امروز بر اساس این باور که کارکنان دمی

  

ها را شناخته و پذیرفته باشند.همه اعضا تیم هدف 

هاي الزم را کسب کرده باشند.اعضاي تیم مهارت 

هاي تیم را شناسایی کرده و پذیرفته باشند.اعضا اولویت 

کیت کار خود را داشته باشند.اعضاي تیم مال 

انداز مشترکی براي انجام کارش داشته باشد.تیم چشم 

باشند.اعضاي تیم بصیرت براي انجام کارهایشان داشته 

 توانمندسازي کارکنان-4

 تغییر شکل رهبري-5

 ارزیابی و ارائه پاداش به کارکنان بر اساس اهداف تیمی-6

 ها مستلزم: مدیریت اثربخش تیم
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هاي که عموما براي تیم دهدگیري را هم مینکته: توانمندسازي کارکنان معنی آموزش مهارت براي قبول مسئولیت تصمیم

  شود.خودگردان برگزار می

  

  

  )8(صفحه 

  رهبري در تیم

طلبندو مدیر بیشتر نقش معلم، مربی و رهبر دارد تا رئیس هاي خودگردان رهبري جدیدي میتیمها بخصوص بیشتر تیم

  اقتدارمآب. رهبر تیم باید موارد زیر را رعایت کند:

 ي خاص هراسی نداشته باشد.از اذعان به جهل خود در یک زمینه 

 .زمان مناسب براي هر اقدام را بداند 

 ند.چگونگی تسهیم واقعی قدرت را بدا 

 پذیرند.پذیرند نه آنچه که نمینگران مسئولیتی باشد که افراد می 

 .به یادگیري ضمن کار دعوت کند 

هاي شودو و نقشکاري سنتی به خودگردان رهبري تیم به جاي اینکه دست فرد منتخبی باشد بین اعضا پخش میبا تغییر تیم

  شود.رهبري به اعضاء منتقل می

  

گیردبعد صورت می 4سازي کارکنان در توانمند  

-هاي کاري باور جمعی دارند که می، تیمتوانایی -1

 توانند اثربخش باشند.

هاي سازمان تاثیر داند که کارش برسایر بخشتیم می نتایج، -4
 مهم دارد

گیري نسبت هاي کاري آزادي و بصیرت در تصمیم، تیماستقالل -3
 رند.به چگونگی انجام کارشان دا

هاي ، اعضاي تیم باورها و نگرشپرمعنی بودن -2
 مشترکی دارند.

 حداقل انتظارات مدیریت-1

 چگونگی مدیریت تیم-2

 چگونگی کارکرد مستمر تیم-3

 گردد.مسائل فنی که موجب بهبود عملکرد تیم می-4

ها اي که تیمچهار زمینه
 نیاز به راهنمایی دارند:
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  )9ت تیم و تغییرات عمده در رهبري                                 (صفحه : تحوال1-2نمودار

بینند، مدیر بیستر مسئولیت ها را براي خود شود، اعضا آموزش فشرده میریزي اولیه انجام میبرنامهگیري تیم: آغاز شکل -1

 کوشد اعضاي تیم کنترل بیشتري بر کارشان داشته باشند.کند هرچند میحفظ می

و مدیران دهند هاي جدید دشوار بوده و در برابر حرکت بسوي خودگردانی مقاومت نشان میانطباق اعضا با نقشلت ابهام: حا -2

 شوند.نیز بعلت کمرنگ شدن نقششان مانع تغییر می

گونه شود.ایندر صورتی پایداري اعضا در مرحله انتقال تیم سودمند شده  و با تکیه بر رهبري درونی ختم میتیم رهبر محور:  -3

ها هاي رهبر محور معموال تعارض کمتري با مدیران خود دارندو هنجارهاي کارکردي براي اداره جلسات و انجام ماموریتتیم

 کنند.تدوین می

ها مشکل ور با سایر تیمممکن است در جذب اعضاي جدید و برخورد بهرههاي قوي در این مرحله تیمتیم کامال منسجم:  -4

 کنند.. آنان یک رهبر درونی قوي بصورت یک فرد یا چرخشی میان اعضا تیم ایجاد میداشته باشند

هاي خودگردان وفاداري سازمان را توامان با تعهد به هدفهاي تیمی و سازمانی در بردارد.اعضاي تم تکامل تیمتیم خودگردان:  -5

هاي درون سازمان بطور ها و تیمانند، با سایر گروههاي جدید ادامه داده، کارهاي جدید فنی را به انجام میرسبه کسب مهارت

بخشند و چگونگی انجام کارهاي خود مانند انتخاب و سفارش هاي پشتیبانی خود را بهبود میکنند، سیستماثربخش کار می

یادي بر عملکرد گیرند، کنترل زهاي اداري و رهبري را برعهده میسازند، مسئولیتکارهایی را که باید انجام دهند بهینه می

کنند که ممکن است از میزان کنترل مدیرات سنتی نیز فراتر رود و بالقوه نتایج زیانباري به همراه داشته فردي اعضا اعمال می

 )10(صفحه                                                                                              باشد.                                     

  

 

گیري تیممرحله اول : آغاز شکل  

حله پنجم: تیم خودگردانمر  

 مرحله چهارم : تیم کامال منسجم

 مرحله سوم : تیم رهبر محور

 مرحله دوم : حالت ابهام
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  تیم داراي عملکرد عالی

  

  

  

  

  

  

گانه مشارکت، توانمندسازي، رعایت اخالق در ارائه خدمات، هاي هشتاین ویژگیها می رود زیرا انتظار بیشتري از تیم

ربخش با هم تلفیق شنوا و تجسم وضع مطلوب آتی را بطور اثهاي خود، خودمدیریتی،اعتماد، گوشمسئولیت فردي و بهبود توانایی

اي از افراد داراي هویت و مقصد مشترك است و شکیبایی و پشتکار عامل اساسی در بنابراین تیم چیزي بیش از مجموعه دنکنمی

  )11(صفحه           کار تیمی است.                                                                                                       

  هاي کاريشناسی کلی تیمنوع

  عمل (اقدام)  -4پروژه  و  - 3تولید  -2مشورتی  -1داریم:  هاي کاريچهار نوع کلی تیم 1-2در نگاره 

  گیرند.دهند و بندرت تصمیم نهایی را میهاي مدیریتی ارائه میهایی براي تصمیمتوصیه هاي مشورتیتیم

  آورند.مدیریتی را به اجرا در میهاي تصمیم هاي تولید و عملتیم

  : تخصص فنی، هماهنگی، چرخه کار و محصول(خروجی) هر تیم.چهار متغییر کلیدي

کم است و هنگامی که از  تخصص فنیشود میکند گفتهکه تیم از تجربیات و توان حل مساله کلی افراد استفاده میهنگامی 

هاي فشرده را بکارگیرند تخصص فنی شده از طریق تحصیالت عالی با آموزشهاي فنی کسب شود که مهارتمیاعضاي تیم خواسته

  زیاد است.

  شود.با سایر واحدهاي کاري با استقالل نسبی تیم( هماهنگی کم) یا وابستگی( هماهنگی زیاد) معین می درجه هماهنگی

ایجاد بهم وابستگی میان اعضاء از طریق توانمندسازي، آزادي عمل و  رهبري جمعی(مشارکتی):-1
 ایجاد روحیه خدمت به دیگران.

اي تیم مانند مدیر نسبت به عملکرد واحد کاري ایجاد محیطی که تمامی اعض مسئولیت مشترك:-2
 احساس مسئولیت کنند.

 داشتن حس مقصد مشترك درباره علت وجودي تیم و کارکرد آن. همسویی مقصد:-3

 ایجاد جو اعتماد و ارتباطات باز و صادقانه. ارتباطات زیاد:-4

 تغییر را فرصتی براي رشد دانستن. گرایی:آینده-5

 ت بر نتایج.حفظ تمرکز جلسا کارمحوري:-6

 هاي فردي.: به کارگیري استعدادها و خالقیتاستعدادهاي خالق-7

 برداري از آنها.ها و بهرهشناسایی فرصت واکنش سریع:-8

هشت ویژگی براي عملکرد 
 هاي اثربخش:عالی تیم
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  )12(صفحه                                                      عبارت است از میزان زمان الزم براي انجام ماموریت تیم. چرخه کار

  هاي کاري و محصول آنها: چهارنوع کلی تیم 1-2نگاره 

  نوع و نمونه

درجه 

تخصص 

  فنی

درجه 

هماهنگی با 

  سایر واحدها

  محصول(خروجی)  چرخه کار

  مشورتی

  کم  کم

 چرخه کاري می -

 تواند کوتاه یا بلند باشد.

  یک چرخه کاري

ي چرخه تواند مساومی

  حیات تیم باشد.

 هاتصمیم 

 هاانتخاب 

 پیشنهادها 

 هاي پیشنهاديطرح 

 هاتوصیه  

 هاکمیته 

 هیات مدیره 

 هیات بازنگري عملکرد 

 هیات کنترل کیفیت 

 گروههاي جذب کارکنان 

 هیات مشاوره  

  تولید

  زیاد  کم

  چرخه کاري نوعا

تکراري با فراگرد مستمر 

 است.

 هاي کاري چرخه

از چرخه حیات  تراغلب کوتاه

  کاري است.تیم

 محصوالت غذایی 

 مواد شیمیایی 

 قطعات 

 هاي سرهم شدهدستگاه 

 فروشیخرده 

 خدمت به مشتري 

 تعمیر تجهیزات  

 گروه سوار کردن قطعات بر روي هم 

 تیم ساخت 

 تیم اکتشاف 

 تیم خدمات پرواز 

 گروه پردازش اطالعات 

 تیم تعمیرات  

  پروژه

  زیاد

کم( براي واحد

انی) یا زیاد ( هاي می

براي واحدهاي میان 

  بخشی)

  چرخه کاري نوعا

جدید متفاوت براي هر پروژه 

 است.

  یک چرخه کاري

تواند مساوي چرخه می

  حیات تیم باشد.

 هابرنامه 

 هاطرح 

 هارسیدگی 

 هاارائه 

 هانمونه 

 هاگزارش 

 هایافته  

 گروه تحقیقاتی 

 ریزيتیم برنامه 

 تیم مهندسان معمار 

 تیم مهندسی 

 تیم ایجاد سیستم 

 تیم ضربت  

 هاي رزمیماموریت چرخه کاري کوتاه    زیاد  زیاد  عمل( اقدام)



13 
 

 تیم ورزشی 

 گروه سرگرمی 

 هیات اعزامی 

  کنندهمذاکرهتیم 

 هاي جراحیتیم 

 سرنشینان تانک 

 گروه و رسته نظامی  

و اغلب تحت شرایط جدید 

 تکراري است .

  به آموزش و

  آمادگی بلندمدت نیاز دارد.

 هااکتشاف 

 قراردادها 

 پیگرد قانونی 

 کنسرت 

 عملیات جراحی 

 مسابقات  

  )13(صفحه

 هاي مشورتیتیم -1

ها به درجه هاي کیفیت است. این تیمهاي مدیریتی است، بهترین نمونه آن حلقهها براي گسترش پایه اطالعاتی تصمیماین تیم

هاي کنند. کمیتهیر واحدها کم است زیرا بیشتر مستقل عمل میکمتري از تخصص فنی نیاز دارند، میزان هماهنگی آنها با سا

  تري دارند.هاي دایم(کمیته رسیدگی به شکایتها) چرخه کاري کوتاهویژه(کمیته گردهمایی ساالنه) نسبت به کمیته

 هاي تولیديتیم -2

کند، صص فنی این تیم را کم میمسئول انجام عملیات روزانه است، حداقل آموزشی به سبب انجام کارهاي تکراري نیاز به تخ

به هماهنگی زیادي نیاز دارد چون از یک تیم به تیم دیگر جریان دارد مثال تیم خدمه قطار باید اطالعات تازه در مورد نیازهاي 

  تعمیراتی قطار را به تیم نگهداري خط آهن بدهد.

 هاي پروژهتیم -3

اند. مثال تیم طراحی هواپیما تخصص فنی زیادي یري دانش تخصصصیو اغلب بستر بکارگ طلبندهاي خالق میحلها راهپروژه

دارد و با سایر واحدها بسیار هماهنگ است اما یک تیم پژوهشی دارویی کمتر با سایر واحدها کاري تعامل دارد و نسبتا خوداتکاست 

  و به هماهنگی کمی نیاز دارد.

  )14(صفحه 
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 هاي عملتیم -4

تیم جراحی بیمارستان، د با هماهنگی زیاد تلفیق شده است. هماهنگی میان خدمه هواپیما، هاي وزشی که تخصص زیامثل تیم

  هاي عمل، به نمایش گذاشتن اوج عملکرد تقاضاست.کننده و .... باید زیاد باشد. چالش منحصربفرد تیمتیم مذاکره

  نوع شناسی مبتنی بر ابعاد چهارگانه 

  

  

  مقصد یا رسالت   -1

دمت به مشتریان و مدتاً به کار انجام شده در سازمان مادر مانند طراحی و ساخت محصوالت جدید، ارائه خهاي کاري عتیم

ه تولید محصول یا ارائه هاي کاري بر استفاده اثربخش از منابع سازمان براي ایجاد نتایج، خوامندند. تمرکز اصلی تیممانند آن عالقه

افزایش اثربخشی شوند که گرایش عمده آنها، نامیده می هاي بهبودتیمن بعد قرار دارند یی که در ایهاباشد. دیگر تیمخدمت، می

  )16( صفحه                                                                    به کار رفته در سازمان مادر است.  فراگردهاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  نهانواع تیم هاي مبتنی بر ابعاد چهارگا 1-3نمودار 

بعد:  4ها در راستاي بندي تیمدسته  

 مقصد یا رسالت .1

 زمان .2

 میزان استقالل .3

 ساختار اختیار .4

م هاي کاريتی  
 عالقه مند به محصوالت یا خدمات

هاي بهبودتیم  
 به بهبود اثربخشی فراگردها عالقمندند

 مقصد
 یا

 رسالت

 موقت
 براي دوره معینی وجود دارد

 دائمی
-تاز مانی که سازمان هست گروه هم دست نخورده می

 ماند.

 
 زمان 

 گروه هاي کاري
درهبران براي اعضاي گروه تصمیم می گیرن  

هاي کاري خودگردانتیم  
هاي اصلی مربوط به خود را اعضاي تیم آزادند تصمیم

 بگیرند

 میزان 
 استقالل 

 منسجم (ثابت) 
 در زمینه تخصصی خود کار می کنند

بخشیهاي میانتیم  
هاي تیم مرکب از اعضایی است که داراي تخصص

اند.گوناگون  

 

 ساختار 
 اختیار 
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  زمان  -2

براي  اند. براي مثال تیمی را کهتشکیل شده چرخه حیات معین، با اي خاصپروژهآیند و براي به شمار می ها موقتیتیمبرخی 

که سازمان مادر فعال است باقی ها دایمی هستند و تا زمانی نامند. سایر انواع تیمشود، موقتی میطراحی محصول جدید ایجاد می

                                                                                                                             هاي دایمی اند. شتریان، جزء بخشهاي متمرکز بر ارائه خدمت اثربخش به مها تیمي مثال در بسیاري از سازمان. برامانندمی

  )17(صفحه 

  میزان استقالل  -3

گیرند و کار هایی را از جانب اعضاي گروه میها تصمیمقرار دارند که در آن رهبران تیم هاي کاريدر یک نهایت پیوستار، گروه

  شود. کارکنان واگذار میهاي کلیدي به خود نهایت دیگر این پیوستار و تصمیم اعضاي گروه پیروي از دستورات رهبر است. در

  ودگردان و گروه هاي کار سنتیمقایسه تیم هاي خ 1-3نگاره 

  هاي کار سنتی گروه  هاي خودگردان تیم
  گرا مدیریت  گرا مشتري

  کار متخصص در یک زمینه نیروي  کار چند مهارتی نیروي
  شرح شغل زیاد   شرح شغل کم 

  اطالعات محدود تخصصی   تبادل گسترده اطالعات 
  سطوح متعدد مدیریتی   سطوح محدود مدیریتی 

  تمرکز وظیفه اي/ بخشی   رکز بر کل کسب و کار تم
  هاي منفک شده هدف  هاي مشترك هدف

  یافته به ظاهر سازمان  به ظاهر آشوبناك 
  مسئله تأکید بر حل  تأکید بر مقصد 

  تعهد زیاد مدیریت   تعهد زیاد کارکنان 
  بهبود تدریجی تکمیلی   بهبود مستمر 
  کنترل توسط مدیریت   خودکنترلی 

  مبتنی بر خط مشی/ رویه   ها مبتنی بر اصول/ ارزش
  )18(صفحه 

  ه داشتند، از قبیل گیرند که زمانی سرپرستانشان آنها را بر عهداعضاء وظایفی را بر عهده می هاي خودگردانتیمدر

ه چه هاي کاري، تعیین سرعت کار، تعیین چگونگی ارزیابی کیفیت و حتی تصمیم نسبت به اینکتقسیم مأموریت

  کسانی به گروه بپیوندند. 
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  ساختار اختیار  -4

شود. در برخی از هاي شغلی رسمی گوناگون مربوط میر سازمان به ارتباط میان مسئولیتها با ساختار کلی اختیار دارتباط تیم

د و تخصص خود کننکار می ه با هم روي محصوالت معیناند که همیشه اعضاي پروژاي سازماندهی شدهها به گونهها، پروژهسازمان

د شده در اثر منحرف شدن از هاي ایجاتوانند بدون ابهامها میبرند. بنابراین تیمکار نمیاي از محصوالت به را براي طیف گسترده

 هاي میان بخشیشوند. تیمهاي میان بخشی تشکیل می رشد، تیمهاي تخصصی خود به فعالیت بپردازند. با افزایش تناوب زمینه

  اند. اگون آمدههاي تخصصی گونن یک سطح سازمانی است که از حوزهمرکب از کارکنا

هاي آن باید ناثابت باشند. در واقع افراد اند مرزهاي میان تمام تیمتیم هاي میان سازمانی تشکیل شده در سازمان هایی که از
اط با یکدیگر و هماهنگ کردن ري چگونگی برقراري ارتبهاي گوناگون براي یادگییک تیم عضوند. افراد متخصص حوزه در بیش از

  بر است.اي کار نزدیک با یکدیگر نیز زمانهایشان به زمان نیاز دارند. ایجاد اعتماد و پذیرش متقابل افراد برتالش

  )19(صفحه 
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  کارياثربخشی تیم
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 :فصل دوم در یک نگاه  
 

 

 

 

 

 

 اثربخشی تیم کاري: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 شناختیمدل بوم-1

2-. 

 
 ها،  مسادل اعضاي تیمخطاهاي متداول مدیریت در مورد تیمهاي کاري: ست تیمشک -3
  2-2نگاره شناسایی و توسعه بازیکنان تیمی: -4

 کارتیمی اثربخش از طریق همکاري-5
 

6- 

 

 مقایسه همکاري مبتنی بر اعتماد و رقابت-7
 
 

 هاي همکاري مبتنی بر اعتماد مجازي: مدل-8
 
 
 

 چگونگی رشد همکاري-9

 عملکرد -1

 ابلیت زیستن ق-2
 کاري: دو شاخص اثربخشی تیم

 کتابخانه اي -1

 درخواستی -2

 تیمی -3

 جامعه اي -4

 پشتیبانی فراگرد -5

 ) همکاري1

 ) اعتماد 2 

 ) انسجام  3 

 سه عنصر کارتیمی: 
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  مدل بوم شناختی 

 

مقبولیت نتایج براي مشتریان داخلی و خارجی سازمان است که محصوالت، خدمات، اطالعات و تصمیمات یا  عملکرد: -1

افراد خارج از سازمان مانند کنند و به برآورده ساختن نیازها و انتظارات ها) را دریافت میها و رقابترخدادهاي عملکرد (مانند ارائه

  گردد. رجوع، مشتریان و تماشاچیان بر میارباب

در گرو رضایت اعضاي تیم و تداوم تمایل آنان به همکاري است که به نتایج مثبت یا منفی مشارکت در  قابلیت زیستن: -2

رفتگی بکشاند حقیقتاً ا اعضاء را به تحلیلهاي تیمی بستگی دارد. در صورتی که تیم، در فراگرد کار، خود را تخریب کند یتالش

 اثربخش نیست. 

هاي کاري به نظام کند که تیم شان است. این مدل تأکید میها با محیطمطالعه تعامالت میان ارگانیزم منظور از واژه بومی:

-ین ترتیب مشارکت و استقالل تیمکاري باید با راهبرد سازمان هماهنگ باشد به همپشتیبانی حیات سازمانی نیاز دارند. مقصد تیم

کند و اعضاي تیم به ابزارهاي مبتنی بر فناوري مناسب و آموزش هاي کاري، فرهنگ سازمانی حامی این فراگردها را طلب می

ردي هاي کارکنان صرفاً به نتیجه کار فنیازمندند. کار تیمی باید با نظام پاداش سازمانی تقویت گردد. در صورتی که حقوق و پاداش

  )22(صفحه                         آنان وابسته باشد کار تیمی تقویت نخواهد شد.                                                         

  )23کاري (صفحه مدل بومی اثربخشی تیم 2-1نمودار 

  

   

 عملکرد .1

 قابلیت زیستن .2
 کاري: دو شاخص اثربخشی تیم

 بافت سازمانی 

 فرهنگ 
 نظام پاداش 
/آموزش   حمایت اداري 

راهبرد 
 ساختار 
  فناوري 

 
 تیم هاي کاري 

 ترکیب اعضا 
 پویایی هاي میان فردي 
 مقصد 
 منابع 
 همکاري با سایر واحدهاي کاري 

 . عملکرد 1
 نتیجه کار تیم، انتظارات کاربران را

 برآورده سازد. 

 شاخص هاي اثربخشی تیم 

 . قابلیت زیستن 2
ی رضایت اعضا از تجربه کار تیم 
 تمایل اعضا به تداوم همکاري با تالش

 تیمی  
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  ویژگی هاي تیم اثربخش  2-1نگاره 

 مورد پذیرش همه است و برنامه عملی نیز وجود دارد. چشم انداز، رسالت، هدف یا کار تیم تعریف شده و  مقصد روشن 

 جو تیم غیررسمی، راحت و آرام است. هیچ گونه عالمت آشکار تنش یا عالیم بی حوصلگی وجود ندارد.  غیر رسمی بودن 

 شوند. ها تشویق میپذیرد و همه به مشارکت در بحثهاي زیادي در تیم صورت میبحث مشارکت 

بندي کردن براي به کاري از فنون شنود مؤثر مانند پرسیدن، بحث و تفسیر کردن و جمعي تیماعضا گوش شنوا 
 کنند. دست آوردن فکرهاي نو استفاده می

نظرهاي مخالف وجود دارد ولی تیم با وجود نظرهاي مخالف راحت است و هیچ نشانه اي از اجتناب،  مخالفت مؤدبانه 
 . سازش یا سرکوب تعارض وجود ندارد

تصمیمات با اجماع 
 نظرات 

براي تصمیمات مهم، هدف مهم است ولی نه ضرورتاً با توافق جمعی از طریق بحث باز پیرامون افکار 
 شود. گیري رسمی یا مصالحه آسان اجتناب میهمه اعضا، در ضمن از رأي

دارند. دستور کار گروه بیان میاعضاي تیم آزادانه احساسات خود را نسبت به کار و همچنین عملیات  ارتباط باز 
 شود. نهان به ندرت وجود دارد. خارج از جلسات هم ارتباطات برقرار می

نقش ها و مأموریت 
 هاي کاري روشن 

شود،  کنند وجود دارد. هنگامی که اقدامی میهایی که اعضاي تیم ایفا میانتظارات روشنی از نقش
آید. کار به طور  شود و به اجراء در میفق اعضاء جلب میشود و نظر مواهاي روشن داده میمأموریت

 شود.   عادالنه میان اعضاي تیم توزیع می

در حالی که تیم رهبر رسمی دارد وظایف رهبري هر از چندگاه با توجه به شرایط، نیازهاي تیم و  رهبري مشترك 
سب بوده، به ایجاد هنجارهاي مثبت شود. رهبر رسمی الگوي رفتار مناهاي اعضاء به آنان داده میمهارت

 کند. کمک می

هاي تیم براي برقراري روابط بیرونی مهم، بسیج منابع، و ایجاد اعتبار نزد بازیگران مهم در سایر بخش روابط بیرونی 
 گذارد. سازمان وقت می

گذاري و فراگرد ار، هدفتیم طیف گسترده اي از انواع بازیگران تیمی دارد از جمله اعضایی که بر ک تنوع سبک 
 تمرکز کرده، چگونگی کارکرد تیم را زیر سؤال می برند. 

اش مداخله کند می تواند در اثربخشیاي به بررسی چگونگی عملکرد خود و آنچه میتیم به طور نوبه خودارزیابی 
 پردازد. 

  )24(صفحه 

  کاري هايشکست تیم

که بخواهد استفاده از ساختارهاي تیمی را در محیط کاري مدنظر قرار دهد خورند و هرکس کاري اغلب شکست میهايتیم

باشد. براي اثربخشی تیم، هم مدیریت و هم اعضاي تیم باید تالش هماهنگ هاي آن داشتهباید دید جامعی از مزایا و محدودیت

  اي را براي اندیشیدن و انجام کارها به طور متفاوت صورت دهند. شده
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است که به عجز و  انتظارات غیرواقعینسبت به اثربخشی تیم،  تهدیدات اصلیها : ل مدیریت درباره تیمخطاهاي متداو

 ضعف در ایجاد محیط حمایتیمدیریت شامل  خطاهاي متداولکند. از جمله ناکامی منجر شده، افراد را به خروج از تیم تشویق می

رقابت میان افراد را تشویق نماید، روحیه کار تیمی را فرسوده می کند. تیم براي تیم ها و کار تیمی است. برنامه هاي پاداشی که 

  هاي کاري به یک نظام پشتیبانی چرخه حیات سازمانی خوب نیاز دارند. 

دارد براي کار تیمی واقعی انگیزش و خالقیت وجود ندارد، درباره کارکنان که بیان می xبرخالف نظریه مسائل اعضاي تیم : 

هاي ها قبول کار بیش از حد و انجام سریع کار و تالش زیاد براي به دست آوردن نتایج فوري، امري متداول است. پویاییبراي تیم

شود. در نتیجه مدیریت و اعضا باید واقعی بودن انتظارات تیم را هاي تیمی در هجوم براي کسب نتایج گم میمهم گروهی و مهارت

شوند نیاز به مشاوره دارند تا در اثر نشده مواجه میبینیه در دستیابی به اهداف با موانع پیشکنترل کنند. اعضاي تیم، هنگامی ک

  )25عجز، سازمان را ترك نکنند.                                                                            (صفحه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )26(صفحه                              کاري          هايعلل شکست تیم 2-2نمودار 

 خطاهایی که نوعاً مدیر مرتکب می شود: 

هاي ضعیف کسب و کار فائق آیند.  توانند بر راهبردها و اقدامتیم ها نمی 
هاي پاداش فردي/ ها ناشی از فرهنگ فرماندهی و کنترل، برنامهمحیط خصمانه تیم

 رقابتی، و مقاومت مدیریت است. 
حل فوري، بدون تعهد بلندمدت و صرفاً به دلیل مد بودن انتخاب می ها به عنوان راهتیم

 شوند. 
یابد (تجربه محدود در ها انتقال نمیهاي فرا گرفته شده توسط هر تیم به سایر تیمدرس

 کار با تیم ها). 
 شود. هاي مبهم یا متعارض به تیم داده میمأموریت 
ناکافی است.  هاي تیمیآموزش مهارت 
 .اعتماد وجود ندارد 

 انتظارات غیرواقعی که به عجز و ناکامی منجر می شود. 

 کنند: مسائلی که نوعاً اعضاي تیم تجربه می

.تالش تیم براي انجام دادن کارهاي زیادي در مدت اندك 
هاي شخصیتی). هاي کاري شخصی (و یا تعارضتعارض به دلیل تفاوت در سبک 
هاي گروه. و تأکید ناکافی بر فراگردها و پویاییاز حد بر نتیجهتأکید بیش 
 شود.  رفتگی تیم می-نشده که موجب تحلیلبینیمانع پیش 
 .مقاومت در برابر انجام کارها به گونه اي دیگر 
هاي میان فردي ضعیف (ایجاد ارتباط تهاجمی به جاي ارتباط توأم با قاطعیت، مهارت

 ه برد و باختی). تعارض مخرب و مذاکر
  .اعتماد وجود ندارد 
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 هاي میان فردي راه حلی براي جلوگیري از مسائل متداول کار تیمی  :   آموزش جامع در زمینه مهارت  

  شناسایی و توسعه بازیکنان تیمی    

  هاي کاري داراي ترکیب مناسبی از افراد ماهر باشند. مدیران باید اطمینان پیدا کنند که تیم

دانش، مهارت ها و توانایی « ونز و کمپیون: مدلی براي ارزیابی آمادگی فرد براي کار تیمی ارائه داده اند که شامل فهرست استی

  مورد نیاز اعضاي تیم است که دو بخش دارد. » هاي 

  دانش، مهارت و توانایی الزم براي بازیکنان تیمی خوب  2-2نگاره 

 ط متقابل شخصی دانش، مهارت و توانایی در زمینه رواب

تعارض: تشخیص انواع و منابع تعارض؛ تشویق اختالف نظر و برخورد آراء ولی عدم دانش، مهارت و توانایی حل -1
  باخت)  –راهبردهاي توزیعی (برد  برد) به جاي –مذاکره تلفیقی (برد  راهبردهاي کارگیري به تعارض؛ سطح نامطلوب تشویق
مسئله گروهی را هایی که حلسئله با همکاري مبتنی بر اعتماد: شناسایی وضعیتدانش، مهارت و توانایی حل م -2

کند و استفاده از میزان مناسب مشارکت؛ شناسایی موانع حل مسئله گروهی مبتنی بر اعتماد و اجراي اقدامات طلب می
  اصالحی مناسب. 

هاي و در صورت امکان استفاده از شبکه هاي ارتباطاتی مؤثردانش، مهارت و توانایی ارتباطات: شناخت شبکه -3
هاي کالمی و هاي ارتباطاتی حمایتی و باز؛ به حداکثر رساندن سازگاري میان پیامارتباطاتی غیرمتمرکز؛ شناسایی روش

هاي غیرکالمی دیگران؛ درك و به کارگیري گفتگوهاي مختصر و آداب و غیرکالمی؛ شناسایی و تعبیر و تفسیر پیام
 دگویی. رسوم خوشام

 دانش، مهارت و توانایی در زمینه مدیریت بر خویشتن

هاي تیمی مشخص، چالشی و مورد قبول گذاري و مدیریت عملکرد: تدوین هدفدانش، مهارت و توانایی هدف -4
  اعضاء؛ پیگیري، ارزیابی و بازخور دادن نسبت به عملکرد کلی تیم و عملکرد فردي اعضاء. 

ها، اطالعات، کارهاي میان ریزي و هماهنگی کاري: هماهنگی و ترکیب فعالیتایی برنامهدانش، مهارت و توان -5
اي که از تعادل مناسب حجم هاي هر کس به گونهاعضاي تیم و همچنین کمک به تیم در تبیین کار فردي و مأموریت

 کار میان اعضاي تیم اطمینان حاصل شود.  

  )27(صفحه 

 هنگام استخدام، به کارگماري و آموزش کارکنان باید مراقب این پنج نوع دانش،  محوردانشهاي مدیران در سازمان

 مهارت و توانایی در نگاره فوق باشند. 
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  کار تیمی اثربخش از طریق همکاري 

  با شدت گرفتن فشار رقابت، موفقیت سازمان در گرو کار تیمی خواهد بود نه تک ستارگان. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )28(صفحه 

شود که آنان با هم هاي افراد به طور منظم براي کسب هدف جمعی تلفیق شوند گفته میهنگامی که تالش کاري:هم -1

ها در کار تیمی و در سازمان هایی که ها بیشتر باشد درجه همکاري بیشتر است. تلفیق تالشکنند. هر چه تلفیق تالشهمکاري می

  د می تواند به دو صورت باشد:شونهاي کاري به هم وابسته تشکیل میاز گروه

  ) هماهنگی  2) همکاري مبتنی بر اعتماد          1 

پذیرد که اعضاي گروه مسئولیت توأمان براي نتایج همکاري هنگامی بر پایه اعتماد صورت می همکاري مبتنی بر اعتماد:  -1

  معین داشته باشند. 

 ) همکاري1

 ) اعتماد 2 

 ) انسجام  3 

 سه عنصر کارتیمی: 

 همکاري: 

 تلفیق تالش ها 

 »همکاري مبتنی بر اعتماد « 

تلفیق تالش هاي افرادي که مسئولیت مشترك 
 براي حاصل کار تیمی دارند. 

 »هماهنگی « 
ت فردي تلفیق تالش هاي افرادي که مسئولی

 براي انجام کارهاي فرعی ترتیبی دارند. 
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ردي براي انجام کارهاي فرعی ترتیبی دارند هماهنگی نامند. از آنجا هاي افرادي را که مسئولیت فتلفیق تالش هماهنگی: -2

که همکاري مبتنی بر اعتماد به گروهی رشد یافته با ارتباطات اثربخش، اعتماد دوجانبه و انسجام نیاز دارد از نظر سازمانی، 

  دستیابی به آن دشوارتر از هماهنگی است. 

  هاي پیچیده به هر دو بعد همکاري نیاز دارد. * نکته: تشکیل تیم هاي همکاري در سازمان 

  مقایسه همکاري مبتنی بر اعتماد و رقابت 

ولی از منظر روابط متقابل شخصی، منتقدان » کند. رقابت بهترین استعدادهاي افراد را شکوفا می« پیش فرض مدیران غربی: 

به قیمت تضعیف روحیه همکاري تمام شده است. یکی از  اند که رقابت بیش از حد مورد تأکید قرار گرفته و آن هم عمدتاًمدعی

  )29با مرور شواهد متقاعد شدم که شکست رقابت دو دلیل مهم دارد:                     (صفحه « دارد:  نظران بیان می صاحب

د چنین تبادلی کننآنکه موفقیت، اغلب در گرو تسهیم کارامد منابع است و هنگامی که افراد بر علیه یکدیگر تالش می -1

گرداند و به طور فعال مانع فراگرد تبادل تقریباً ناممکن است. رقابت، افراد را نسبت به یکدیگر مظنون و متخاصم می

هاي اعضاي تیم و همچنین فراگرد شود. در حالی که همکاري مبتنی بر اعتماد از تمام مهارتمنابع و اطالعات می

  گیرد. می شود بهره میافزایی را موجب اسرارآمیزي که هم

رقابت عموماً کمال را در افراد ارتقاء نمی بخشد زیرا تالش براي خوب انجام دادن کار، و تالش براي شکست دادن دیگري  -2

 دو موضوع متفاوت اند. 

 

 هاي همکاري مبتنی بر اعتماد مجازي مدل

  

  

  

  )30(صفحه 

 کنند و سطح تعامل با هم تفاوت دارند. نها استفاده میهر یک از این مدل ها بر اساس اندازه جمعیتی که از آ  

 

هاي همکاري مبتنی بر اعتماد در یک یا بندي محیطدسته

 هاي پنجگانه اصلی همکاري:چند مدل از مدل

 کتابخانه اي .1

 درخواستی .2

 تیمی .3

 جامعه اي .4

 پشتیبانی فراگرد .5
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  مدل هاي همکاري مبتنی بر اعتماد مجازي  2-4نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل کتابخانه اي  

  باشد:   هاي زیر میاست که داراي ویژگی ايهمکاري کتابخانهمدل  ترینمتداولو شاید  ترینساده

 آورد. را فراهم می به محتوا یا داده مشترك دسترسی دوجانبه  

 ماند. میباقی مدت مدیدي محتوایی دارد که نوعاً براي 

  رابطه واقعاً تعاملی نیستتعداد مشتریان محتوا نسبت به نویسندگان آن بسیار بیشتر است ولی . 

  می شود. مدیریت از افراد  مجموعه کوچکیمحتوا توسط 

  ازخور اندك داده می شود. یا ب بازخوري داده نمی شودبه ایجادکنندگان محتوا 

 است (ولی می تواند به صورت همکاري بر خط نیز باشد).  غیرهم زمانافراد در خصوص محتوا اغلب  همکاري 

 هاي کالن وجود دارد. براي فهرست نویسی و بازیابی مبتنی بر کلید واژه ها، محتوا یا حتی داده ايساز و کار پیچیده 

 31ندي مبتنی بر نام نویسنده، تاریخ یا موضوع است.                        (صفحه بنسخه پشتیبانی کنترل و دسته( 

اي به عنوان مکانی که مطالب نوشتاري بارها در آن مورد شود. عنوان کتابخانهنامیده می مدل مخزنیاین مدل همکاري اغلب 

مخزن، انبار را به ذهن انسان متبادر می سازد یعنی جایی دهد؛ در حالی که عنوان تري به فرد میگیرد حس فعالاستفاده قرار می

خبر «اي را می توان به عنوان مدل شوند و به طور مستقیم و مکرر قابل دستیابی نیستند. مدل کتابخانهکه اقالم نگهداري می

 کتابخانه اي 

 درخواستی

پشتیبانی 
 فراگرد 

 جامعه اي 

 تیمی

 بزرگ 
 

 
 

 اندازه 
 گروه 
 
 

 
 کوچک 

 زیاد                    سطح تعامل          کم 
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مدل » خبر پراکنی«د. به هر حال نظیر رادیو را دار» خبر پراکنی«هاي هاي رسانهنیز در نظر گرفت زیرا بسیاري از ویژگی »پراکنی

که در آن اطالعات باید به طور برخط به کار رود یا از بین خواهدرفت. استفاده متداول  زمان را به ذهن متبادر می سازدهمکاري هم

-ه میاي توسط گروه کوچکی نوشتباشد. کاربرگ داده اي براي پخش مطالب تولید شده به نمایندگان فروش میاز مدل کتابخانه

نظام دهند، و یک اي مورد استفاده قرار میکنند و سرانجام افراد زیادي از فروشندگان حرفه شود، چند نفري آن را کنترل می

 می باشد.  توزیع یک طرفه

  تکامل تعامل با محتوا  2-5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

)32(صفحه   

  مدل درخواستی 

دهندگان را در برداشته باشد. هاي چندگانه پاسختواند پاسخست که میهاي اطالعاتی مجموعه کوچکی از متقاضیان ادرخواست

  اند و تعداد متقاضیان اغلب کم است. دهندگان بیش از متقضیانپاسخ

  

  

  

  

 تعامل افراد با یکدیگر 
 درباره داده/ محتوا 

 تعامل افراد با داده/ محتوا

 تعامل شخص با داده/ محتوا 

 داده/ محتوا

 داده/ محتوا

 داده/ محتوا

ویژگی هاي مدل 
 درخواستی:

 غلب از دید سایر پاسخ دهندگان پنهان است. پاسخ ها ا-1

 پاسخ دهندگان می توانند پرسش هایی از متقاضیان بپرسند. -2

 درخواست ها و  پاسخ ها اغلب تعدیل می شوند. -3

تعامل مبتنی بر همکاري و اعتماد تقریباً همیشه غیر هم زمان بوده، از طریق نامه الکترونیکی و یا -4

 ایستگاه روي شبکه می باشد. 

 آگاه سازي خود کار مشارکت کنندگان درخواست هاي جدید و پاسخ ها نیز متداول است. -5
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هایی از مدل درخواستی است. پیمایش مثال دیگري از مدل درخواستی است. در پیمایش از تمام فراگردهاي درخواست مثال

که همراه با قدري تعامل است و به طور معمول  2-5ها پاسخ دهند. گام دوم نمودار اي از پرسششود به مجموعهیافراد خواسته م

  )33تعامل از طریق محتوا صورت می پذیرد بیانگر پیمایش است.                                                       ( صفحه 

  مدل تیمی 

  رود. هاي تیم مجازي به کار میاین مدل براي تسهیل فعالیت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي دهد. از آنجا که تیم اي صورت می پذیرد و به اعضاي تیم امکان بررسی مسائل و موضوعات را میبحث ها به صورت رشته

این  کنند.ی میمجازي هم به صورت هم زمان و هم به طور غیر هم زمان کار می کنند ابزارهاي تیمی از هر دو نوع تعامل پشتیبان

  که اعضاي تیم به طور مستقیم درباره محتوا با یکدیگر تعامل دارند مالحظه می شوند.  2-5مدل در گام سوم نمودار 

در تعامل هاي تیمی مانند دو مدل مثل تمرکز تدابیر ایمنی بر محتوا و دستیابی به آن متمرکز بوده زیرا ایمنی، تمرکز  * نکته:

 )34(صفحه ایجاب می کند.                                     برخورد تعامل ها را 

هاي مدل ویژگی
 تیمی:

 اعضاي تیم، اهداف مشترك اندکی دارند.-1

 اعضاي تیم نفع مشترکی در موفقیت شان دارند. -2

 شوند.اعضاي تیم اغلب توسط پارامترهاي پروژه محدود می-3

 اند. اعضا به هم وابسته-4

 شود. عضویت به شدت کنترل می-5

 نفر).  20-2تعداد اعضاي تیم نسبتاً کم است (-6

 نویسند. خوانند و میبیشتر اعضا محتوا را می-7

 سطح باالتري از تعامل میان فردي در این مدل وجود دارد. -8

 هاي یک جلسه الکترونیکی را دارد. این مدل بسیاري از ویژگی-9

-ها و پروژهها، گروهشود و اغلب مبتنی بر نقشتیابی به محتوا و ایمنی آن اعمال میتدابیر کنترلی بسیار شدید بر دس-10

 هاست. 

 توانند با خواندن تاریخچه گروه، سرعت خود را باال برند. اعضاي جدید می-11

و ها، مدیریت کار و موضوع هاي مدیریت پروژه مانند کنترل ورود و خروج، کنترل نسخه مدیریت محتوا و سند ویژگ-12

 پدیده تعهد بیش از حد به پروژه متداول است. 

 هاي پروژه یا نظرات کلی مدیران اجرایی نیز متداول است.ممیزي توأمان از طریق محافظ-13
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  مدل جامعه اي 

هاي جامعه مانند جامعه عمل یا جامعه ذي و براي تسهیل فعالیت قدرتمند استکمتر متداول ولی بسیار  همکاري مجازي

  رود. نفعان به کار می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )35(صفحه 

گیرد. احتماالً تعداد زیادي از اعضاي آن مانند مدیریت پروژه عالقه مندند شکل میجامعه عمل حول افرادي که به یک رشته 

اند نه از جهت اینکه به عضو تیم نیز هستند ولی در جامعه حول عالقه مشترکشان به مدیریت پروژه به عنوان یک رشته جمع شده

به عنوان مدیر پروژه عضو » الف « عضو تیم یک هستند. فرد هر دو » د « و » الف « فرد  2-6اي خاص تعلق دارند. در نمودار پروژه

نیز به عنوان یک توسعه گر عضو » د « تواند با دیگران در جامعه مدیران پروژه تبادل نظر کند. فرد جامعه مدیران پروژه است و می

  جامعه توسعه گران است. 

  

  

 اعضاي جامعه عالقه، وابستگی یا هدف مشترك دارند.-1

 شوند.بندي میاعضاي جامعه اغلب خودشان گروه-2

 .اعضاي جامعه در جستجوي تبادل اطالعات اند-3

 اعضاي جامعه در جستجوي شناخت خود از عمل یا زمینه مورد عالقه اند.-4

 کنترل کمی بر عضویت اعمال می شود. -5

 براي خودپایداري، تعداد اعضا باید نسبتاً زیاد باشد و همواره به محتواي جدید نیاز است.-6

 جوامع بزرگ اغلب تعدیل، تسهیل یا ممیزي می شوند.-7

 هم محتوا را بخوانند و هم بنویسند. شوند تاهمه اعضا تشویق می-8

 برند.بسیاري از اعضاي جامعه با صرف خواندن سود می-9

 باشند.درصد جمعیت آن می 10کنند معموالً کسانی که به جامعه کمک می-10

« به این فکر افتادند که از » جوامع گفتگو«زمان است ولی طی چند سال گذشته، ها به صورت غیر همبیشتر تعامل-11

 هاي رشته اي استفاده کنند.به عوض بحث IM (Interaction Median)تعامل  رسانه

 قواعد پیوستن به جامعه یا رفتارهاي مناسب براي جامعه اغلب خوب تعریف شده اند. -12

هاي مدل ویژگی

 اي:جامعه
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  عضویت در تیم و جامعه  2-6نمودار 

  

  

  

  

  

  )36(صفحه 

هاي الکترونیکی شکل گرفتند. جوامع جدیدتر مجازي با نخستین جوامع بر خط یا مجازي با پخش نامهخط .  جوامع بر

سازي را هنگامی که جامعه هاي نامرئی، نوسازي و آگاههایی مانند جستجو، نقشهاي تشکیل شدند. ویژگیهاي رشتهافزایش سیستم

  کار گرفت. توان به  است میاز نظر تعداد و محتوا رشد کرده

  امکان بازیابی اطالعات قدیمی را که در صورت عدم بازیابی از بین می رود فراهم می کند.  جستجو: .1

 سازد.  : امکان مالحظه سریع مطالب افزوده شده یا تغییر یافته را براي اعضا امکان پذیر مینقشه هاي نامرئی .2

آید، و نقش برقراري تعادل در جذب اعضا به جامعه به شمار میالکترونیکی ابزار نیرومندي در : از طریق نامهسازيآگاه .3

 کند. هاي کاري را ایفا میبرابر فشار فعالیت

 پشتیبانی فراگرد 

  هاي همکاري مبتنی بر اعتماد در یک فراگرد یا جریان کار مفید است. این مدل براي استفاده از فناوري

  ویژگی هاي مدل پشتیبانی فراگرد :

  که بارها انجام می پذیرد. فراگردهایی  -1

 فراگردهاي پیچیده یا استثنایی. -2

 رسانی خودجوش). خدمت رسانی (خدمت –پیگیري وضعیت خود  -3

 رود؛ ها به کار میبارها همراه با سایر مدل -4

  
 

 جامعه ایجادکنندگان و توسعه گران سیستم 

 جامعه مدیران پروژه
 الف ١ ٢

 ژهمدیر پرو

 د

گر ایجادکننده و توسعه
 سیستم

 ه

مدیر پروژه و ایجاد کننده 
 گر سیستمو توسعه

 ب

 مدیر پروژه

 ج

گر ایجادکننده و توسعه
 سیستم
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ی طلبد شامل ایجاد محصول جدید، فروش/ بازاریابی، پشتیبانبراعتماد را میفراگردهاي مهم سازمانی که همکاري مبتنی -5

 و خدمت به مشتري، آموزش و مدیریت زنجیره عرضه.

ها (در متن) به عنوان متن هاي سفارشی که از فراگرد پشتیبانی کند. حل مسائل از طریق این کاربرگتوان ایجاد کاربرگ - 6

 )37صفحه قابل تبادل نیز مفید است.                                                                           (

 دهد.اغلب دید کلی درباره فراگرد به مدیر فراگرد ارائه می -7

دهد. گذشته از انتقال حالت سیستم به ها را صورت میاغلب یک سیستم جریان کار زیربنایی وجود دارد که پشتیبانی -8

 پذیرد. میصورت دستی، انتقال به حالت خودکار مبتنی بر فعالیت یا زمان که بسیار ارزشمند است نیز صورت 

هاي خودکار پیچیده اي کنترل بر دستیابی کاربران به سیستم براي انتقال، مرور و اصالح اطالعات، امکان ایجاد سیستم -9

 آورد. هاي کاربردي را در بر گیرد فراهم میاي از سیستمکه طیف گسترده

سازد، نیاز به تعامل حول فراگرد معین ي می* نکته: دومین عاملی که اغلب این مدل پشتیبانی را یک مدل مبتنی بر همکار

درصد  80درصد منابع براي پشتیبانی از  20کند که پارتو پیروي می 20/80هاي آن است. این مدل از قانون براي حل پیچیدگی

ه        موارد سازي، قواعد حکمیت، رسیدگی بتعامالت استاندارد صورت می پذیرد. این فراگرد بسیار پیچیده است و نیاز به شفاف

 )38(صفحه                                     استثناء و مانند آن دارد

هاي بر خط یا مجازي همکاري مبتنی بر اعتماد را بسیاري از مدلارزش مدل هاي همکاري مبتنی بر اعتماد مجازي  . 

  ) به کار برد. هاي پیوندي تجمیع یا ترکیب (به طور هم زمان یا مستقل توان به صورت مدلمی

  نتایج تحقیقات یک تیم پژوهش 

  )39وري همکاري بر رقابت برتري دارد.                                               (صفحه طلبی و بهرهدر ارتقاي توفیق -1

  هاي فردي برتري دارد. وري همکاري بر تالشطلبی و بهرهدر ارتقاي توفیق -2

گروهی، برتري گروهی، نسبت به همکاري با رقابت میانوري، همکاري بدون رقابت میانطلبی و بهرهدر ارتقاي توفیق -3

 دارد. 

 توان با نظام پاداشی که کار تیمی و موفقیت فردي را تقویت کند تشویق نمود. همکاري را می

وري بررسی محور را بر بهرهبندي فضاي کار و فضاي باز تیمپژوهشگران آثار استفاده از دفاتر خصوصی، دفاتر مشترك، بخش« 

هاي کوچک (قرار گرفتن میزها در یک فضاي کوچک بدون کردند و برخالف انتظار اولیه خود دریافتند که ویژگی دفتر باز در تیم

 )40ه (صفح».                                                        اي دارد دیواربندي) با عملکرد بهتر همبستگی قابل مالحظه
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اي، همبستگی منفی میان همکاري و اندازه تیم مشاهده شد، به بیان دیگر همکاري با افزایش تعداد اعضاي * نکته: در مطالعه

  هاي کاري را محدود کنند تا میل به همکاري زیاد بماند.یابد و مدیران باید اندازه تیمتیم کاهش می

  چگونگی رشد همکاري 

هایی که با در هدف« حادثه مهم توصیف شد. به گفته پژوهشگري:  60و افسران و خدمه پرواز  خلبان 35در یک پژوهش، از 

شد (به ویژه هنگامی که افراد در یک مجادله سازنده نظرات خود را با  گردید نظرات مخالف در نظر گرفته میهمکاري تدوین می

ل منابع به شدت با انطباق اعضاي جدید با خطرات همبستگی داشت. شد، و تبادداشتند)، ابراز عواطف پذیرفته می ذهن باز بیان می

آمیز توانند در آینده به طور موفقیتبردند و مطمئن بودند که می هاي ایمنی را به کار میکردند، رویهاعضا به صورت کارآمد کار می

  .. ».  هاي مبتنی بر همکاري با هم همکاري مبتنی بر اعتماد داشته باشند .در خصوص هدف

هایشان مکمل یکدیگرند از ارزش تدوین اهداف حس مقصد مشترك، درك اینکه کار مشترکی دارند و شناخت اینکه نقش

  )41هاي مبتنی بر همکاري بوده است.                                                              (صفحه دالیل مهم براي تدوین هدف

 tit"اي را براي تشویق همکاري و عدم تشویق رقابت طراحی کردند. نام این بازي اي برنامه سادهي رایانههاپردازان بازينظریه

for tat"  است. کارشناسان بهبود سازمان، راهبرد این به آن در(tit for tat)  را در قالب چهار نکته براي مدیران و راهبران تیم ها

  اند: بیان کرده

  د را براي همکاري نه رقابت به نمایش بگذارید. میل بنیادي گروه یا فر -1

تواند و باید خدمت دیگران از دیگران بخواهید که از خود یا گروه خود سوء استفاده نکنند و به آنان بفهمانید که آدمی می -2

  را جبران کند. 

صورت تمایل رابطه همکاري آیند و از آنان دعوت کنید در به دیگران تفهیم کنید که آنان دشمن یا مخالف به شمار نمی -3

 داشته باشند و هم پیمان شوند. 

 با الگو بودن در نوع رفتارهایی که تمایل دارید دیگران از خود بروز دهند اعتماد و روشنفکري خود را به نمایش بگذارید.  -4

« ه، از به کارگیري راهبرد سازي و تقویت کرد، همکاري میان مخالفان بالقوه را به طور اثربخش مدل»این به آن در « راهبرد 

 دهد. رقابت پرهیز می» برد و باختی 

  )42(صفحه 
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  فصل سوم
  

  اعتماد و انسجام
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 :فصل سوم در یک نگاه 
  

  

  

  

  اعتماد وانسجام: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اعتماد-1

 اعتمادسازي گانه شش عملی رهنمودهاي در اعتماد مفهوم بیان-2

 شناختیجهش-3

 مدل ایجاد اعتماد-4

 اعتمادسازي-5

 
 :آن حفظ و سازياعتماد براي گانهشش رهنمودهاي-6

 
 
 

 تعربف و انواع انسجام:-7

 
 گروهی انسجام هايپژوهش نتایج-8

 هاراهکارهایی براي اثربخشی تیم-9

 ارتباطات -1

 پشتیبانی-2

 احترام-3

 انصاف -4

 بینیقابلیت پیش-5

 شایستگی -6

 اجتماعی  –انسجام احساسی -1

 انسجام ابزاري -2
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 اعتماد 

ها در کسب و کار و خلف یران اجرایی، رسواییهاي زیاد و متورم مدها، پاداشکار کردنها، از کار بیسازيها، کوچکادغام

  هاي بسیار باور مدیریت مبتنی بر اعتماد را براي بسیاري از کارکنان دشوار ساخته است. وعده

ها بسیار نیرومند ها و شرکتنقش اعتماد در سازمان« اعتمادي: بیان رئیس شرکت جنرال الکتریک براي پر کردن شکاف بی

توان خود را به کار نخواهند گرفت مگر آنکه باور کنند با آنان عادالنه برخورد خواهد شد. آنچه را که می گویی است. افراد حداکثر 

  ».  باید پیوسته در طول زمان بدان عمل کنی 

  بیان مفهوم اعتماد در رهنمودهاي عملی شش گانه اعتمادسازي 

  تعریف اعتماد

  رفتار خوب دیگران است.  اعتماد به معنی ایمان دوجانبه به نیات پاك و

کنند که بیانگر اعتمادشان به ماست بیشتر بینیم دیگران به طریقی رفتار میهنگامی که می«  تشریح دوجانبه بودن اعتماد:

رسد اعمال آنان بر هم زننده شویم که اعتمادشان را با اعتماد بیشتر به آنان جبران کنیم. برعکس کسانی که به نظر میترغیب می

  )44(صفحه ».                          شوند اعتمادي ما نسبت به خودشان میدهند موجب بیاعتمادي نشان میتماد ماست یا بیاع

را در بر » آمادگی براي اعتماد کردن به دیگران « بر اساس مدل جدیدتري از اعتماد سازمانی که یک صفت شخصیتی به نام 

میزان آمادگی افراد با توجه به تجربیات بهبود و ». ل کلی براي اعتماد کردن به دیگران دانست توان تمایآمادگی را می« دارد: 

اعتماد کور « کند. یک حالت افراطی آن چیزي است که معموالً هاي فرهنگی با هم فرق میها و زمینهتوسعه، انواع شخصیت

کنند که بیشتر مردم توافق دارند تضمینی براي اعتماد وجود ندارد. هایی اعتماد میشود. برخی از افراد بارها به وضعیتمینامیده

  اي دیگر در بیشتر وضعیت ها بدون در نظر گرفتن شرایطی که موافق اعتماد است تمایل به اعتماد کردن ندارند.عده

  جهش شناختی 

کننده آن باشند. هنگامی که به یناعتماد نیازمند یک جهش شناختی وراي انتظاراتی است که دلیل و تجربه به تنهایی تضم

کنید به نیات خوب او ایمان دارید. به هر حال اعتماد به دیگري با مخاطره ذاتی سوء استفاده از اعتماد همراه کسی اعتماد می

  )45شخصی به مراتب بیشتر از مخاطرات آن است.(صفحه است.مدیران پیشرو بر این باورند که مزایاي اعتماد در روابط متقابل
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  اعتماد در روابط متقابل شخصی، جهش شناختی را با خود دارد. 3-1نمودار

  مدل ایجاد اعتماد 

را ارائه کرده که  –هاي کاري ها و تیممانند کمیته –هاي حل مسئله یکی از پژوهشگران مدل چگونگی ایجاد اعتماد در گروه

توانند آغازگر روابط مبتنی بر اعتماد ست. رهبران رسمی و غیررسمی میشامل تعامل میان سه متغیر: اطالعات، نفوذ و کنترل ا

هایشان، قبول مسئولیت براي خطاهاي خود، تسهیم اطالعات باشند. آنان با پذیرش آسیب پذیري خود از طریق پذیرش محدودیت

اي، با خودکنترلی، به جاي کنترل رویهکنند. تلفیق این عوامل دار افراد و خودکنترلی اعتمادسازي میمهم، تشویق مشارکت معنی

کند. در صورتی که رهبران براي آسیب ناپذیري خود تالش کنند، اطالعات مربوطه را با اعضاء در میان چرخه اعتماد را تقویت می

اي هر چه ر مطالعهنگذارند، در مقابل نفوذ مقاومت کنند، و قوانین و مقررات مانع خودکنترلی گردد، عدم اعتماد غلبه می یابد. بناب

  اعتماد در سازمان بیشتر باشد رفتارهاي سیاسی کمتر خواهد بود. 

  )46(صفحه 

  

  

  

  

  

  

دانش دست اول از قابلیت اعتماد 
 گر و انسجام شخصیتی فرد دی

 
 عدم اعتماد 

 
 اعتماد 

 » جهش شناختی « 
ایمان به نیات خوب دیگري، پیش فرضی که 

 دیگري آن گونه که مطلوب است رفتار خواهد کرد
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  )47مدل چگونگی ایجاد اعتماد                                (صفحه  3-2نمودار                                    

عتماد به عنوان رفتاري که اطالعات مناسب را منتقل ساخته، دوجانبه بودن نفوذ را مفهوم پردازي ا« نتیجه مطالعات زند: 

  ».  ممکن و خودکنترلی را تشویق می کند و از سوء استفاده از نقاط آسیب پذیر دیگران پرهیز می دهد کاري مفید است 

  )48(صفحه              * نکته: از منظر علمی در مورد اعتماد، اعمال گویاتر از کلمات هستند.        

  

 سطح آغازین اعتماد، زمینه ساز جریان اطالعات، نفوذ و کنترل است. .1

 پاسخ هاي دیگران بازخوري براي تغییر میزان اعتماد است.  .2

 می شود. رابطه تثبیت .3

 اعتماد 

 افزایش آسیب پذیري انسان در
برابر دیگرانی که نمی توان 

 رفتارشان را کنترل کرد 

1 

3 

 کنترل
 پذیرش به هم وابستگی بیشتر 
هاي کمتر براي کنترل وضع رویه

 دیگران   

 دیگران آنچه را پذیرفته اند با
 اعتماد بیشتري انجام خواهند داد 

ق می کند با آنچه را که انسان تواف
 تعهد بیشتري انجام خواهد داد 

 اطالعات 
تر، مرتبط و  افشاي اطالعات دقیق

کامل تر درباره مسائل، افکار و 
 عواطف خود   

2 

 نفوذ

 پذیرش نفوذ بیشتر از جانب
دیگران در انتخاب اهداف، 
 روش ها و ارزیابی پیشرفت

1 
2 
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  اعتماد سازي 

  گانه براي اعتمادسازي و حفظ آن رهنمودهاي شش

ها و تصمیمات و با دادن بازخور دقیق به اعضاي تیم و کارکنان، آنان را آگاه نگه دارید. درباره مشیبا تشریح خط ارتباطات: -1

   هاي خود صادق باشید. حقیقت را به آنان بگویید.مسائل و محدودیت

در دسترس و خودي باشید، به اعضاي تیم کمک کنید و آنها را اندرز دهید. مربی باشید و از افکار اعضاي تیم  پشتیبانی: -2

 حمایت کنید. 

گیري به کارکنان است. دومین ترین شکل بیان احترام مدیریتی، تفویض اختیار در شکل واقعی و دادن حق تصمیممهم احترام: -3

شنوا براي شنیدن افکار دیگران به صورت فعال است. توانمندسازي بدون وجود اعتماد ممکن ن گوششکل بیان احترام، داشت

 نیست. 

-اند سریع عمل کنید، مطمئن شوید که تمامی ارزیابیدر به رسمیت شناختن و اعتبار دادن به کسانی که شایسته آن انصاف: -4

 طرفانه است. هاي عملکرد عینی و بی

هاي بینی داشته باشید. به تمامی وعدهطور که اشاره شد در امور روزانه وحدت رویه و رفتار قابل پیشانهم بینی:قابلیت پیش -5

 داده شده و ضمنی خود وفا کنید. 

با برخورداري از شم خوب کسب و کار و به نمایش گذاشتن توان فنی و حرفه اي، اعتبار شایسته کسب کنید. اعتماد  شایستگی: - 6

 توان اعتماد را از دیگران درخواست کرد. رد. نمیرا باید به دست آو

  تعریف و انواع انسجام 

شود هاي فردي پدیدار میها و ارتقاي انگیزهبودن در افراد براي استفاده بهینه از تفاوت» ما « فراگردي را که طی آن حس 

  )49. دالیل این اتحاد:                (صفحه انسجام گویند. اعضاي یک گروه منسجم با هم متحدند و به ترك گروه تمایل ندارند

  اعضاي گروه از همراهی با هم لذت می برند؛ (یا)  -1

 براي دستیابی به هدف مشترك به یکدیگر نیاز دارند.  -2

  

بشوند حس با هم بودن  ارضاي عاطفیهاي گروهی هنگامی که افراد از مشارکت در فعالیت اجتماعی: –انسجام احساسی  -1

 اجتماعی نامیده می شود.  –نند که انسجام احساسی پیدا می ک

 اجتماعی  –انسجام احساسی .1

 انسجام ابزاري .2
 دو نوع انسجام گروهی:



38 
 

میان افرادي که نمی توانند به تنهایی به هدف گروهی برسند انسجام ابزاري نام  با هم بودن و وابستگیحس  انسجام ابزاري: -2

  گردد. ابزاري براي دستیابی به هدف مشترك می» ما بودن « دارد. در واقع حس 

  ابی به انسجام دوگانه گام هاي دستی 3-1نگاره 

 اجتماعی  –انسجام احساسی 

  .اندازه گروه را نسبتاً کوچک نگه دارید  

  .براي کسب تصویر عمومی مطلوب به منظور افزایش وجهه و اعتبار و تشخص و حس تعلق اعضا تالش کنید 

  .تعامل و همکاري میان اعضا را تشویق کنید 

 أکید قرار دهید. ویژگی ها و منافع مشترك اعضا را مورد ت 

  .تهدیدات محیطی (براي مثال موفقیت هاي رقبا) را براي بسیج گروه یادآور شوید 

  انسجام ابزاري

 هاي گروه را به طور منظم بهنگام و روشن سازید. هدف  

  .به هر یک از اعضاي گروه یک اقدام مهم و حیاتی را بسپارید 

  هاي مشترك هدایت کنید. استعدادهاي ویژه اعضاي گروه را در جهت هدف 

  .سهم هر یک از اعضاي گروه را مورد شناسایی قرار داده، عادالنه تقویت کنید 

  .بارها نیاز به یکدیگر براي انجام کار را به اعضاي گروه یادآور شوید 

  )50(صفحه 

  هاي انسجام گروهی نتایج پژوهش

  دارد. انسجام گروهی تأثیر کم ولی از نظر آماري مهم بر عملکرد 

 هاي ابتکاري در مطالعات آزمایشگاهی تأثیر بیشتر هاي واقعی و کوچک نسبت به گروهانسجام گروهی بر عملکرد در گروه

 داشته است. 

 رود اثر انسجام هاي ورزشی می هاي نظامی و به تیمهاي واقعی غیرنظامی به گروههنگامی که انسان از بررسی گروه

 یابد. می گروهی بر عملکرد شدت بیشتري

 ترین اثر را بر رابطه میان تعهد نسبت به کار در دست انجام (یعنی فرد استانداردهاي عملکرد را مشروع بداند) قوي

 انسجام گروهی و عملکرد دارد. 
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 تر از رابطه انسجام گروهی با عملکرد است از این رو موفقیت گروه را منسجم و رابطه میان عملکرد و انسجام گروهی قوي

 هاي موفق تر را با هم متحد کند. کند به جاي آنکه گروهعضاي گروه را با هم متحد میا

 کننده اصطکاك ناشی از استحکام انسانی در سیستم نیست. انسجام روان 

 هاي دستیابی به عملکرد گروهی از طریق افزایش جاذبه میان فردي یا القاي غرور گروهی اثربخش نخواهد احتماالً تالش

 )51(صفحه                                                                                                         بود. 

 هایی که اعضاي آن یکدیگر را زیاد دوست دارند زند. گروههایی با رهبري قوي لطمه میبه انسجام در گروه اندیشیگروه

 یرند. تري بگممکن است تصمیمات کیفی ضعیف

هاي تیمی باید * نکته: رمز بهبود عملکرد تیمی در کوچک نگه داشتن اندازه تیم کاري است. استانداردهاي عملکرد و هدف

  روشن و مورد پذیرش اعضاي تیم باشد.

اند انسجام توکنند و رخدادهاي اجتماعی خارج از کار میهاي خود را انتخاب میتیمیهاي کاري انتخابی که در آن افراد همتیم

اجتماعی با انسجام ابزاري متعادل شود.  –اجتماعی را تقویت کند. ارتقاي گروه مستلزم آن است که انسجام احساسی  –احساسی 

توان با حصول اطمینان از اینکه هر یک از اعضاي گروه سهم حیاتی دیگر اعضا را در دستیابی به هدف هم انسجام ابزاري را می

  )52دارند تقویت کرد.                                                      (صفحه س میشناخته اند و هم پا

  تیم موفق و اثربخش 

  راهکارهایی براي اثربخشی تیم ها 

ها و تجربیات گوناگون را ها بیشترین اثربخشی را دارند که اعضاي آن تنوعی از مهارتهنگامی تیم تنوع بخشی عضویت: -1

هاي متفاوت تشکیل شده باشد، گاهی ها و ملیتست انجام داشته باشند. البته اگر تیم از افرادي از فرهنگبراي کار در د

  هاي منحصر به فرد مواجه خواهد شد. با چالش

شود و در صورتی که اندازه تیم  ها بیش از اندازه بزرگ شوند ایجاد هماهنگی دشوار میهنگامی که تیم اندازه کوچک: -2

 شوند. وچک باشد افراد از کار کالفه میبیش از حد ک

هاي بالقوه) حائز اهمیت است زیرا موفقیت تیم در ها (مهارتانتخاب اعضاي تیم بر اساس مهارت انتخاب اعضاي مناسب: -3

                                                          هاي مکمل توسط اعضاي تیم ضروري است.                    گرو همکاري نزدیک اعضا در بسیاري از کارهاست و داشتن مهارت

 )53(صفحه 
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هاي تخصصی سایر اعضاي گروه را فرا گیرد. هر عضو باید در هاي کلیدي زمینهبراي هر عضو ضروري است جنبه آموزش: -4

 با دیگران خوب آموزش ببیند.  فردي براي همراهی هاي برقراري روابط میانزمینه مهارت

اگر رسالت تیم درست تعریف شده و اهداف تیم به صورت روشن و شفاف تبیین شده باشد، جهت گیري  تبیین اهداف: -5

 مشخصی خواهند داشت. 

اعضاي تیم همانطور که به خاطر موفقیت تیم پاداش دریافت می دارند  مرتبط ساختن پاداش هاي فردي به عملکرد تیم: - 6

 کسب موفقیت تیم تعهد نشان خواهند داد. پس بخشی از پاداش باید براي سهم فرد در موفقیت تیم باشد.  براي

هاي عملکرد تیم را تعریف دهد که اعضاي آن شاخصهنگامی تیم به بهترین وجه کارش را انجام می هاي مناسب:شاخص -7

 ند. ها باید به جاي نتایج مبتنی بر فراگردها باشکرده باشند. شاخص

-آمیز بودن عملیات تیم در گروه اعتماد اعضاي آن به یکدیگر است. از سوي دیگر اعضاي تیم نمیموفقیت افزایش اعتماد: -8

فردي خود را بهبود بخشند مگر آنکه از تأثیر رفتارهایشان بر دیگران آگاه شوند. هرچه کمک اعضا به توانند روابط میان

گیرد و اعتماد آنان نسبت به همدیگر و در نتیجه انسجام تري شکل میبط صمیمانهیکدیگر براي بهبود افزایش یابد روا

 )54(صفحه                                یابد.                                                                        تیم افزایش می

 سبت به آن تصمیمات دارند. گیري بیشتر مشارکت کنند، تعهد بیشتري ناگراعضاي تیم در تصمیم تشویق مشارکت: -9

موفق » توانندمی«ها اثربخش خواهند بود که باور داشته باشند هنگامی تیم پرورش روحیه تیمی و حمایت اجتماعی: -10

اغلب هنگامی که اعضا حمایت کاري دارند و روابط مقابل شخصی صمیمانه با » توانیممی«شوند. این خودباوري و نگرش 

 افزایش می یابد. همدیگر برقرار می کنند 

ها کار تیمی مستلزم برقراري ارتباط با یکدیگر و همکاري اعضا تیم با هم است، هر تیم باید با سایر تیم ارتباط و همکاري: -11

 نیز ارتباط برقرار و با آنها همکاري کند تا موفقیت کلی سازمان مادر حاصل شود. 

- هایی که آنان را به رعایت استانداردهاي عملکرد باال وا میچالش اعضاي تیم گرایش دارند حول تأکید بر فوریت کار تیم: -12

 دارد بسیج شوند. 

 هاي اثربخش قواعد روشن براي رفتارهاي قابل قبول و غیرقابل قبول دارند. تیم روشن ساختن قواعد رفتاري: -13

اطالعات تازه پدیدار می شوند.  هاي تازه به وسیلهبه احتمال، رهیافت هاي جدید:ها با واقعیتمواجه ساختن منظم تیم -14

 ها به وجود آورد که نوآور بودن را طلب کند. هایی را براي تیمتواند چالشهاي جدید میارائه واقعیت

: قدردانی از رفتارهاي مطلوب اعضاي تیم راهی براي حصول اطمینان از تکرار آنها در هاي مهمشناسایی و قدردانی کمک -15

 )56و  55(صفحه                ها نباید ضرورتاً زیاد باشند.                               ، پاداشآینده است. براي اثربخشی
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 هاي متفاوت نسبترهیافت

  هاي کاري:به تیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 ها:سه رهیافت به تیم

 هاي کنترل کیفی حلقه.1

 هاي خودگردان تیم.2

 هاي مجازي تیم.3

 ها در عملتیم-1

 
2- 

 
 هاي کیفیحلقه-3
 هاي کیفیجنبش حلقه-4

 هاي حلقه کیفیتچرخه حیات برنامه-5

 هاي کیفیتتوانمندسازي حلقه-6

 هاي خودگردانتیم-7

 هاي خودگردانماهیت تیم-8

 هاي خودگرداناي تاریخی و مفهومی تیمهریشه-9

 هاي خودگردانشواهد پژوهشی اثربخشی تیم-10

 هاي خودگردانسازي براي تیمزمینه-11

 هاي خودگردانهاي کیفی به تیمتبدیل حلقه-12

 هاي خودگردانموفقیت تیم-13
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  تیم ها در عمل

 

 

 هادالیل انتخاب این رهیافت

هاي ارزشمندي نسبت به هاي اساسی آنها، بینشاند. مدیران با شناخت تفاوتهاي کامالً متمایزي نسبت به کار تیمیرهیافت .1

  آورند. هاي کاري به دست میتیم

  کنند. برخی از شواهد پژوهشی آنها را تأیید می .2

 ندسازي را در بر دارند. طیفی از کمترین تا بیشترین میزان توانم .3

هایی بین آنها وجود دارد. مثالً تیم هاي * نکته: این سه نوع تیم اگرچه از هم متمایزند ولی کامالً منحصر به فرد نیستند و تداخل

د یا ها می توانند خودگردان باشناي ممکن است اعضاي داوطلب داشته یا نداشته باشند و تیمهاي رایانهمجازي مبتنی بر شبکه

 .نباشند

-مراتب اختیارات و ارتباطات رسمی قرار دارند. تیمهاي کنترل کیفیت ساختار موازي با سازمان دارند زیرا خارج از سلسلهحلقه

ترند زیرا مرکب  اند هرچند که به ساختار موازي نزدیکاند و از این منظر متنوعهاي خودگردان با ساختار اساسی سازمان تلفیق شده

-هاي موقتی تشکیل شدهباشند که براي پروژه) می… اي (مهندسان، حسابداران، بازاریابان و صان وظیفهاز متخص

 )58(صفحه                                                                                            اند.                                                    

  تمایزات اساسی میان حلقه هاي کیفی، تیم ها مجازي و خودگردان 4-1نگاره 

 تیم هاي خودگردان  تیم هاي مجازي  حلقه هاي کیفی  

 تولید، پروژه یا عمل  مشورتی یا پروژه (معموالً پروژه)  مشورتی  نوع تیم 

 تفویض  مشاوره، مشارکت یا تفویض  مشاوره  نوع توانمندسازي 

نیروي تولید/ خدمات متخصصان  مدیران و متخصصان فنی  ولید و خدمات نیروي ت اعضاء 
 فنی 

 مأمور  مأمور (گاهی داوطلبانه)  داوطلبانه  مبناي عضویت 

 ترکیبی  موازي یا ترکیبی  موازي  رابطه با ساختار سازمان 

ه از فناوري اطالعات برحسب استفاد گاهی تا هیچ  صرفاً چهره به چهره  میزان ارتباطات چهره به چهره 
 تفاوت می کند

  

 ها:سه رهیافت به تیم

 هاي کنترل کیفی حلقه.4

 هاي خودگردان تیم.5

 هاي مجازي تیم.6
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  هاي کیفی حلقه

- بهره، کیفیتحل براي مسائل مربوط به اند که به منظور شناسایی، تحلیل و توصیه راههاي کوچکی از افراد یک زمینه کاريگروه

ان حلقه کیفی و گوش دادن آموزي به داوطلبشوند. مدیریت سازمان از طریق مهارتداوطلبانه دور هم جمع می کاهش هزینهو  وري

هاي مادي براي پیشنهادهاي حلقه کیفی به جاي آنکه به توصیه هاي آنان، کار این برنامه را تسهیل می کند. در نظر گرفتن پاداش

 یادگیري مهارت هايناشی از  انگیزش درونیهاي کیفی، عمده اعضاي داوطلب حلقه بازده قاعده باشد یک استثناء به شمار می آید.

  )59باشد.                                                                                               (صفحه  میمشارکت معنی دار و  جدید

  جنبش حلقه کیفی 

ده به هاي کیفی در ایاالت متحآور حلقههاي کیفی رشد سرسامپس از جنگ جهانی دوم و کمک به صنعت ژاپن با معرفی حلقه

  سه عامل زیر نسبت داده می شود: 

  میل به تکرار موفقیت صنعتی ژاپن  .1

  آمادگی آمریکا براي مدهاي کسب و کار  .2

 هاي کیفی بدون ساختاردهی مجدد سازمان سهولت نسبی استقرار حلقه .3

 

  هاي حلقه کیفیت چرخه حیات برنامه

  

 

 )60(صفحه        

مظنون و احتماالً غیرقابل اعتماد براي تشکیل حلقه کیفیت پذیرش بگیرد (به خاطر از کارکنان نخستین مانع مهم مدیریت : 

، گذشته از غلبه بر مقاومت، اعضاي حلقه هاي کیفیت باید مرحله دوماند). در هاي کیفیتداشته باشید داوطلبان، جریان خون چرخه

لب و مقاصد خود به دست آورند. داشتن دانش عملی خوب از دانش کافی براي حل مسئله کسب کنند و مهارت الزم را براي ارائه مطا

، مقاومت سرپرستان و مدیران مرحله سومهاي حلقه کیفیت غیرواقعی خواهد بود. در عملیات سازمان یک ضرورت است وگرنه توصیه

این مقاومت از طریق دانند باید خنثی شود. میانی سازمان که گاهی مشارکت کارکنان را تهدیدي نسبت به اختیارات خود می

خارج بودن  مرحله چهارمرود. در مشارکت دادن شخصی آنان و شناساندن مزایاي حلقه کیفیت براي مدیریت سازمان از بین می

حلقه کیفیت سازمان را به عنوان یک رخداد گام به گام تکامل یابنده ترسیم  برنامه.1

 می کند تا یک رخداد جهشی. 

 مسائل طاقت فرساي بالقوه در طول هر مرحله را یادآور می شود..2

 دو ویژگی مدل زیر: 
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دهد. صرفاً به دلیل آنکه گروهی از مدیران یک طرح به صورت خودکار آن را اجرا هاي کیفیت از سلسله مراتب رسمی رخ میحلقه

اي  مجموعه مرحله پنجمگرداند. در ساز میهاي پیشنهادي را بسیار مسئلههاي کیفیت، استقرار طرححلقه» موازي«تار کنند. ساخنمی

رود. در صورتی که تهدیدات نسبت تواند پدیدار شود مثل اینکه حلقه کیفیت در اثر نبود مسئله خود به خود از بین میاز مسائل می

  ) 62جمع شوند، سرانجام حلقه کیفیت نابود خواهد شد.                                          (صفحه  5تا  1به موفقیت در طول مراحل 

  مدل چرخه حیات برنامه هاي حلقه کیفی  4-1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )61(صفحه 

  هاي میدانی هایی از پژوهشبینش

هاي کیفیت، ابزار خوبی براي مدیریت  اند. حلقهیفیت نامیده شدهها و اشکال حلقه هاي کهاي مشارکت تیمی در تمام اندازهبرنامه

  مشارکتی هستند به شرط آنکه به دقت اجرا شوند و همه مدیران در سطوح مختلف از آنها حمایت کنند. 

نبود داوطلب، 
بودجه یا 

آموزش به 
 اندازه کافی

شکست در 
توافق بر مسائل؛ 

باره نبود دانش در
عملیات به اندازه 

 کافی   

 مقاومت 
 افراد ستاد 

 یا مدیریت میانی 

 نیاز به هزینه 
 زیاد؛ مقاومت 

گروه هاي هدف 
که باید 

پیشنهادها را به 
 اجرا درآورند

 تعارض میان 
اعضاي تیم و 

 سایرین؛ 
 انتظارات 

برآورده نشده اعضا؛ 
عدم وجود مسئله؛ 

 عدم وجود 
 پاداش  

نسبت اعضاي تیم 
به هم بدگمان شده 
یا از تحلیل رفتگی 

 رنج می برند

 تهدیدات در هر مرحله:

 زیاد 

درجه 
مشارکت 

 کیفیت

 پیشنهادها 
 و 

 رضایت خاطر 
 اعضا

 کم

 زمان

 مرحله اول 
 راه اندازي  

 مرحله دوم 
حل مسئله 
 آغازین   

 مرحله سوم 
ارائه و 
تصویب 

 پیشنهادها

 مرحله چهارم 
 اجرا

 له پنجممرح

 توسعه
 مرحله ششم

 افول

 حلقه کیفی 
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  هاي کیفیت توانمندسازي حلقه

هاي خودشان در کار است. جوییصرفه ترین تغییري که به احتمال باید صورت پذیرد تدوین فرمول سهیم کردن کارکنان درمهم

هاي توان به کار گرفت شامل بهبود اطالعات و آموزش براي اعضاي حلقه کیفیت، و استفاده از دورههاي دیگر که میرهیافت

کارآموزي، سیستم ارزیابی عملکرد و دادن پاداش براي ایجاد نظام نظارت مشارکتی است. تغییرات پیشنهادي در نظام آموزش، 

  )63 اطالعات و پاداش، مستلزم تغییر در سازماندهی کار است.                                                                     (صفحه

باشند هر سازمانی که بخواهد چنین ساختاري را حفظ کند باید بیشتر هاي کیفی موازي ساختار سازمانی میاز آنجا که حلقه

هاي کیفیت و سهیم شدن اعضاي آن نه خود را با سازوکارهاي مشارکتی به انجام رساند. برقراري ارتباط میان حلقههاي روزافعالیت

  دهد. در منافع حاصل از پیشنهادهاي بهبود، پیوند مهم فرهنگی را میان کارکنان و سازمان شکل می

  هاي خودگردان تیم

توان براي کارکنان ادارات و  رست ندارند. به طور کلی چنین ادعایی را نمیکنند که سرپکارآفرینان و فناوران اغلب ادعا می

  واحدهاي صنعتی مطرح کرد، ولی همه چیز در حال تغییر است. 

  ماهیت تیم خودگردان 

د واژه خودگردان صرفاً بدین معنی نیست که کارکنان رها شوند تا خودشان کار را انجام دهند بلکه همان گونه که مالحظه خواه

هاي باشد باید براي تغییرات انقالبی در فلسفه مدیریت، ساختار، کارگزینی، اقدامهاي خودگردان داشتهخواهد تیمشد سازمانی که می

  )64فحه (ص     آموزشی و نظام پاداش آماده باشد.                                                                                              

است. این مباشرت تفویض شدهشان به خودشان دادهاند که مباشرت اداري قلمرو کاريهایی از کارکنانهاي خودگردان گروهتیم

شود. شامل می –دهند که معموالً مدیران انجام می –بندي، پیگیري و نیروگیري را ریزي، تهیه جدول زمانهایی نظیر برنامهفعالیت

هاي سنتی اقتدار مدیریتی و کنند. این امر نشانهفرد به عنوان سرپرست خود عمل میهاي کاري منحصربهن گروهکارکنان در ای

  کند. کنترل را وارونه می

هاي خودگردان به گیرد. ویژگی مشترك تیممستقل، مستقل و برتر را در برمیهاي کاري نیمههاي خودگردان طیفی از گروهتیم

اي بودن آنهاست. به عبارت دیگر، متخصصان شوند میان وظیفهباالتر از سطح کارگاه یا سطح دفتري تشکیل میهایی که ویژه تیم

  شوند. هاي مختلف در یک تیم قرار داده میحوزه
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  )65(صفحه 

  هاي خودگردان هاي تاریخی و مفهومی تیمریشه

هاي فنی/ ام راه را هموار ساختند. محرك بعدي رهیافت سیستمهاي پویایی گروه درباره متغیرهایی نظیر انسجدر آغاز پژوهش

وري و کیفیت زندگی کاري کارکنان با هم اجتماعی بود که در آن عوامل فنی و اجتماعی سازمان با هدف افزایش هم زمان بهره

خواهان زیادي پیدا  احی شغلطرفداران مدیریت مشارکتی و طردر میان  هاي خودگردانفکر ایجاد تیمشوند. به تازگی هماهنگ می

خاطر و عملکرد فرد را از طریق پنج ویژگی اصلی هاي شغل هکمن و اولدهام، انگیزش درونی و رضایتکرده است. در مدل ویژگی

هاي خودگردان به توان به دست آورد. از این پنج عامل اصلی، افزایش استقالل فردي در کار مزیت عمده براي اعضا تیمشغل می

تعیین شاخص هاي ارزیابی کار و زمان بندي کار ، استقالل در روش انجام کارعبارت اند از:  انواع سه گانه استقاللآیند. می شمار

اجتماعی خود هاي بیشتر را دارند. نظریه یادگیريسازد که آمادگی و توان پذیرش مسئولیت. استقالل کسانی را توانمند می(تمرین)

  ورد براي تیم هاي خودگردان کمک کرده است. مدیریتی به تقویت این م

اختیار و دادن استقالل بیشتر به کارکنان غیر مدیر از شوندگان با تقویضهاي خودگردان تمایز سنتی میان مدیر و مدیریتدر تیم

مستقل تعادل میان کنترل یمههاي کاري نبرد. تیمهاي خودگردان نیاز به کنترل مدیریتی را به کلی از بین نمیرود. البته تیمبین می

  دهند. توسط مدیر و کنترل توسط گروه را نشان می

  تکامل تیم هاي کاري خودگردان  4-2نمودار 

  

  

  

  

  

 از جمله بازاریابی و مالی مشارکت دارند.  هاي شرکتتمام بخشافرادي از .1

 به مدیر ارشد گزارش می دهند.  به طور مستقیممعموالً .2

کنند بلکه تسهیلگر بوده، ها را اداره نمیها تیمبرخالف فراگرد عادي سازمان رؤساي بخش.3

 کنند تا تجهیزات و پول مورد نیازشان را فراهم نمایند. ار میبراي آنان ک

 توانند هفتگی، ماهیانه یا هر وقت که اعضا مناسب بدانند تشکیل جلسه دهند. ها میتیم.4

 هاي خودگردان:در تیم

 

 کنترل ساختار، نیروگزینی و رویه هاي

 کاري گروه توسط خود گروه

 هاي کنترل ساختار، نیروگزینی و رویه

 کاري گروه توسط خود گروه

 هاي کاري سنتیگروه هاي کاري نیمه مستقلگروه هاي خودگردانتیم

 )67(صفحه 
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  هاي خودگردان شواهد پژوهشی اثربخشی تیم

  

  

  

 هاي خودگردان سازي براي تیمزمینه

هاي خودگردان هیالت تولیدي و خدماتی جدید حول تیمهاي موجود به خودگردان بهتر است تسبه جاي تالش براي تبدیل تیم

دهد که فناوري مناسب را انتخاب کرده، هاي خودگردان براي نخستین بار این امکان را به مدیریت میایجاد گردد. ایجاد تیم

سازمان  هاي کیفی سنگ زیرین خوبی براي حرکت ازمتقاضیانی را گزینش کند که روحیه کار تیمی داشته باشند. حلقه

  )60(صفحه                      کنند.                                 هاي خودگردان آن را اداره میغیرمشارکتی به سازمانی است که تیم

  )70(صفحه                                                             تبدیل حلقه هاي کیفی به تیم هاي خودگردان     4-3نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وري.تأثیر مثبت بر بهره)1

 پذیري و کنترل). هاي خاص مربوط به خودمدیریتی (براي مثال مسئولیتتأثیر مثبت بر نگرش)2

 عدم تأثیر قابل مالحظه بر غیبت یا ترك خدمت. )3

 

هاي ها در خصوص تیمبندي پژوهشجمع
 خودگردان:

 

 حلقه هاي کیفی 
 سازمان مبتنی بر 

 تیمهاي کاري

بهبود و توسعه مدیریت 
 منطقی 
 جدید

 

طراحی مجدد فنی و 
 سازمانی 

تغییراتی در نیروي 
انسانی و سایر سیستم 

 هاي سازمانی 

بهبود و توسعه 
سرپرستی نقش هاي 

 جدید

 آموزش تیمی: 
 فنی 
 کسب و کار 

فراگردگروهی 
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  هاي خودگردان هاي کیفی به تیمتبدیل حلقه

پذیري در فرهنگ سازمان آموزش فشرده مدیریت و جامعه yهاي مدیریت مشارکتی و نظریه ارزش براي عمق بخشیدن به

ضرورت دارد. این منطق جدید ضرورتاً باید از مدیریت عالی سازمان آغاز شده، به سطح عملیاتی برسد، وگرنه مقاومت مدیران میانی 

باشند. هاي خودگردان ممکن است به فناوري ویژه نیاز داشتهشد. تیمهاي خودگردان خواهد و عملیاتی مانع تبدیل سازمان به تیم

- آیند و از این رو طراحی مجدد ساختار سازمان اجتناب ناپذیر است ( حلقه ناپذیر ساختار سازمان به شمار میها جزء جداییاین تیم

  هاي کیفی ساختاري موازي با ساختار سازمان دارند). 

  تار سنتی فعال هستند: ها در ساخسه سطح از تیم

اي مانند حسابداران و مهندسان اي مرکب از کارشناسان وظیفههاي میان وظیفههاي بهبود کیفیت و اقدام اصالحی تیم. تیم2و1

  و مدیران میانی است. 

مسائل کوتاه مدت هاي اقدام اصالحی منحصر به فردند زیرا براي حل گیرند. تیمهاي اثربخش با کارگران تولید شکل میتیم .3

هاي پاداش، ها به سیستمهاي بلندمدت دارند. سازمانها همگی مأموریتشوند. سایر تیمحل منحل میتشکیل و پس از یافتن راه

انسانی نیاز دارندکه مشوق کار تیمی باشد. آموزش فشرده تیمی براي کمک به اعضاي تیم به منظور گذاري و آموزش نیرويهدف

در زمینه جزئیات فنی و کسب و کار به طور کلی و چگونگی ایفاي نقش در تیم مورد نیاز است و از اینجاست که  یادگیري بیشتر

  )71شود.                                                                                                                (صفحه سازي آغاز میتیم

 

 موفقیت تیم خودگردان          

اند. موفقیت این تیم در گرو شرایط زیر کاري سهیمتیم خودگردان رهبر رسمی ندارد و اعضاي آن در مسئولیت مدیریت تیم

  است: 

 :وظیفه مدیر عالی سازمان باید وقت و منابع کافی براي تیم خودگردان فراهم آورد تا توسعه یابد و به انجام  تعهد مدیریت عالی

  بپردازد. 

 :تمایل کارکنان به قبول مخاطره و در میان گذاشتن اطالعات از اعتماد سرچشمه می اعتماد دوجانبه میان مدیران وکارکنان-

  گیرند. 
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 :ریزي به کارکنان آموزش داده شود. سایر انواع حمایتریزي و برنامههاي فنی و مدیریتی نظیر بودجهمهارت تعهد به آموزش -

 کنندگان نیز ممکن است مورد نیاز باشد. نی نظیر حمایت ناظران و تسهیلهاي بیرو

 :ها مناسب نیست. ماهیت کار باید به گونه هاي خودگردان براي همه مشاغل یا فعالیتاستفاده از تیم انتخاب عملیات مناسب -

 هتر تیم سود برد. گیري ممکن باشد و با دادن اختیار بتوان از عملکرد باي باشد که استقالل در تصمیم

 هاي خودگردان، روابط میان مدیریت و نیروي کار در تیم هایی که اتحادیه کارگري حضور دارد:  حمایت اتحادیه در سازمان

رود. در صورتی که تیم خودگردان بخواهد تداوم یابد، مدیران در تمام سطوح سازمان یابد و عموماً رابطه خصمانه از بین میتغییر می

- رهنگ حامی همکاري مبتنی بر اعتماد ایجاد کنند. در محیط تیمی، بسیاري از مدیران به عنوان مربی کارکنان رفتار میباید ف

 )72(صفحه                                                                کنند.                                                                   
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 فصل پنجم
 

هاي مجازيتیم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 :فصل پنجم در یک نگاه  
 

  

  

  

  

  

  هاي مجازي:تیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعریف و محیط تیم مجازي-1

 
2-. 

 

3-. 
 

 هاي مجازيشناخت تیم-4
 

 

5- 
 
 
 

 مجازي شدن و پیچیدگی-6
 هاي مجازيتوجیه استفاده از تیم-7

 ارتباطات -1

 همکاري مبتنی بر اعتماد -2
 ترین عوامل موفقیت تیم مجازي: مهم

 هاي مجازي؛ شناخت تیم-1

 هاي مجازي؛ ایجاد تیم-2

 هاي مجازي. لط بر تیمتس-3

 هاي مجازي:سه بخش کسب مهارت در زمینه تیم

 شبکه اي )1

 موازي )2

 پروژه یا ایجاد محصول )3

 کار یا تولید )4

 خدماتی )5

 مدیریتی )6

 عمل)7

 هاي مجازي :انواع اساسی تیم
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تواند عضو تیم کاري بدون حضور فیزیکی باشد مرهون فناوري اطالعات تکامل یابنده نظیر شبکه جهانی اینکه انسان می« 

بیشتر افراد به سرعت و بدون داشتن حق ». یدئویی، ابزار ارتباط گروهی و دستگاه نمابر است اینترنت، نامه الکترونیکی، کنفرانس و

  انتخاب عضو یا رهبر تیم مجازي خواهند شد. 

  تعریف و محیط تیم مجازي 

انجام می  هاي جدید اطالعات کار خود راکاري پراکنده از نظر فیزیکی که از طریق فناوريگروه«  مجازي: تعریف عملیاتی تیم

ها و نه زمان و ند زیرا توسط اطالعات و مهارتکارآمدترو  ترمنعطفها گویند این گونه تیمهاي مجازي میطرفداران تیم». دهد 

  تواند اعتماد، ارتباطات و پاسخگویی را تضعیف کند. شوند. در بعد منفی عدم تعامل چهره به چهره میمکان اداره می

  

  )74(صفحه 

بر اعتماد را به طور بنیادي تغییر ها و اثربخشی ارتباطات و همکاري مبتنیکند که انتخابیر مهمی را معرفی میمتغ فناوري

نمایند هاي مجازي با هم ارتباط برقرار کرده و با هم همکاري میهایی که تیمنیز بر راه مرزهاي مناطق مختلف جغرافیاییدهد. می

شود که نخست فرد و بعد گروه در نظر گرفته شود و این امر موجب استقالل میا ترجیح دادههگذارد. در برخی از فرهنگاثر می

-اند، آزاردهنده باشد. جلسات تیمگرا رشد کردهگرا یا گروه تواند براي کسانی که در فرهنگ جمعشود؛ اما این امر میاعضاي تیم می

  ز اعضا نامناسب خواهد بود. هاي مجازي به دلیل اختالف زیاد افق زمانی براي برخی ا

موفقیت و شکست افراد در گرو کسب شایستگی در تعریف و انجام کار به صورت مجازي و اقدامات تسهیلگر اثربخش است. 

 گیري که در محیط مجازي کارساز است نیاز دارند. هاي مجازي به ابزارها، فنون و راهبردهاي تصمیمرهبران و اعضاي موفق تیم

  

  )75(صفحه 

 هاي مجازي شناخت تیم

ها، مقابله با تهدیدات و به معنی تغییر شکل مستمر سازمان براي به حداکثر رساندن قوت رقابتیکسب مزیتدر محیط جهانی، 

و به  سرمایه فکريهاست. هدف، اهرم نفوذ قرار دادن افزایش سرعت است. روش متداول براي انجام این مهم، استفاده از انواع تیم

 ارتباطات .1

 همکاري مبتنی بر اعتماد .2
 ترین عوامل موفقیت تیم مجازي: مهم

 مجازي؛  هايشناخت تیم.1

 هاي مجازي؛ ایجاد تیم.2

 هاي مجازي. تسلط بر تیم.3

 هاي مجازي:سه بخش کسب مهارت در زمینه تیم
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برند بستگی  هایی که براي مدیریت این فراگرد به کار مها به روشتر آن است. موفقیت و شکست سازمانیري هر چه سریعکارگ

  )76(صفحه                                         دارد.                                                                                         

گیرند ممکن هاي مجازي را به صورت اثربخش به کار نمیهایی که تیممحیط به سرعت متحول، رقابتی و جهانی، سازماندر 

هایی در هزاره بعدي موفق خواهند بود که وراي مرزها از طریق سیستم ها، فراگردها، فناوري است مشت بر سندان بکوبند. سازمان

  ا یافته باشند. هاي جدیدي از کار کردن رو افراد روش

ها، شناخت چگونگی کار در تیم یا هدایت تیم مجازي یک شایستگی محوري براي افراد درآمده است. در بسیاري از سازمان

هاي هایی مانند دورکاري که روشهاي مجازي اغلب به عنوان واکنشی نسبت به نیاز کسب و کار یا در نتیجه اجراي برنامهتیم

  شوند. دهند شکل داده میان میجدید انجام کار را نش

هاي هاي انسانی، دانش چگونگی مدیریت افراد از بخشهاي خاص از جمله شناخت پویاییهاي مجازي به مهارتافرادي در تیم

ي هاي ارتباطات به عنوان ابزارهاي عمده ارتباطات، و همکارهاي ملی گوناگون، توان استفاده از فناورياي مختلف و فرهنگوظیفه

  مبتنی بر اعتماد نیاز دارند. 

  انواع تیم هاي مجازي 

توانند هر نوع مأموریتی را بر هاي مجازي تقریباً میگذارد هرچند که تیمماهیت کار بر چگونگی مدیریت تیم مجازي اثر می

هاي خاصی که کرد و چالشها به شناخت منسجمی از نوع تیم مجازي که در آن کار خواهند عهده گیرند ولی رهبران و اعضاي تیم

ها آن است که اعضاي تیم باید با هم ارتباط برقرار کرده هاي مجازي با سایر تیمهر نوع به همراه دارد نیاز دارند. وجه مشترك تیم

  )77(صفحه                                  و همکاري مبتنی بر اعتماد داشته باشند تا بتوانند کار کنند یا محصولی تولید نمایند.      

  

  

  

  

  

  

   

 شبکه اي )1

 موازي )2

 پروژه یا ایجاد محصول )3

 کار یا تولید )4

 خدماتی )5

 مدیریتی )6

 عمل)7

 هاي مجازي :انواع اساسی تیم
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اي مرکب از افرادي است که براي دستیابی به هدف یا مقصد مشترك همکاري تیم مجازي شبکه اي:هاي شبکهتیم -1

کنند و تعریف روشنی میان تیم و ها بارها وراي مرزهاي سازمانی و زمان و مکان کار میمبتنی بر اعتماد دارند. این گونه تیم

شود با اعضاي تیم که برحسب نیاز به خبرگی آنان ال بوده و بارها قطع و وصل میاي که در آن عضویت سیسازمان مبتنی بر شبکه

اي و هاي مشاورههاي این نوع تیم مجازي اغلب در شرکتشوند وجود ندارد. نمونهبه طور چرخشی به تیم پیوسته یا از آن جدا می

 شود.  هاي داراي فناوري سطح باال یافت میسازمان

خواهد انجام دهد یا اي را که سازمان معمولی نمیها، کارها یا وظایف ویژههاي مجازي موازي مأموریتتیم هاي موازي:تیم -2

-هاي زمان و مکان کار میها نیز بارها وراي مرزهاي سازمانی و محدودیتدهند. این گونه تیمبراي انجام آن مجهز نیست انجام می

تیم  اعضايسازد. ت زیرا عضویت متمایزي دارد که آن را از بقیه سازمان متمایز میاي متفاوت اسکنند. تیم موازي با تیم شبکه

هایی کنند تا براي بهبود در فراگردهاي سازمانی توصیه با هم کار می مدتافق زمانی کوتاهو نوعاً بر اساس اند کامالً مشخصموازي 

هاي مجازي موازي به صورت روش هاي چندملیتی و جهانی، تیمنارائه دهند یا به مسائل مشخص کسب و کار بپردازند. براي سازما

اند.                                                                                                 هاي با دیدگاه جهانی درآمدهنسبتاً مشترکی براي ارائه توصیه درباره فراگردهاي با گسترده جهانی و سیستم

 )78(صفحه 

به صورت محلی نیز » مجازي موازي « هاي * نکته: هنگامی که تجربه و خبرگی در یک مکان یا یک سازمان وجود ندارد از تیم

  شود.استفاده می

ن و هاي زماتوانند وراي مرزهاي سازمانی و محدودیتهاي مجازي پروژه نیز میتیم هاي پروژه یا ایجاد محصول:تیم -3

دهند. هایی براي کاربران یا مشتریان در دوره زمانی تعریف شده ولی نوعاً طوالنی انجام میمکان کار کنند. اعضاي تیم، پروژه

گیري است. یک محصول جدید یا سیستم اطالعاتی، یا فراگرد کارهاي آنان معموالً غیرجاري و نتایج آنها مشخص و قابل اندازه

تیم پروژه معموالً دوره زمانی جازي پروژه است. تفاوت میان تیم پروژه و تیم موازي آن است که سازمانی حاصل کار تیم م

. تیم پروژه از آن جهت که اعضاي آن ممکن است برحسب نیاز به گیري نه فقط توصیه استتري دارد و شأن آن تصمیم طوالنی

اي شباهت دارد و به دلیل آنکه عضویت در تیم پروژه به تیم شبکهشان به تیم پروژه بپیوندند یا از آن منفک شوند مهارت و خبرگی

  اي تفاوت دارد. به روشنی از بقیه سازمان متمایز شده و محصول نهایی به روشنی تعریف نشده با تیم شبکه

مانند  ايهاي وظیفهدهند و معموالً در بخشکارهاي معمولی و جاري سازمان را انجام میهاي کار یا تولید: تیم -4

هاي سازمان است و از سایر بخشحسابداري، مالی، آموزش و تحقیق و توسعه وجود دارند. عضویت در آنها به روشنی تعریف شده



56 
 

                                                                                                        اند.                    هاي مرزهاي سازمانی زمان و مکان کار خود را آغاز کردههاي کاري یا تولید وراي محدودیتمتمایزند. اکنون بسیاري از تیم

  )79(صفحه 

است. هر تیم در طول ساعات روز اعضاي خود کار هاي زمان و مکان آغاز شدهاکنون وراي محدودیت هاي خدماتی:تیم -5

  سپارد. را به تیم دیگر با توجه به افق زمانی معین بعدي می کند و در پایان روز کار و مسائل آنمی

هاي مدیریت در  توانند از نظر زمان و مکان از هم جدا باشند. امروزه بسیاري از تیمهاي مدیریت میتیم هاي مدیریت:تیم - 6

ها اغلب از دارند. هرچند این تیم اند ولی به صورت روزانه با هم همکاري مبتنی بر اعتمادگوشه و کنار یک کشور یا جهان پخش

  )80شوند.                                           (صفحه مرزهاي ملی فراتر رفته ولی تقریباً هرگز از مرزهاي سازمانی خارج نمی

تظره، پاسخ هاي غیرمنهاي عمل اغلب براي وضعیتتوانند مجازي کار کنند. تیمها نیز میاین گونه تیمهاي عمل: تیم - 7

  کنند. دهند. آنها وراي مرزهاي سازمانی و مکان عمل میهاي فوري ارائه می

  مجازي شدن و پیچیدگی 

  سازند: تر میهاي مجازي را پیچیدهدو دسته عمده از متغیرهایی که تیم

  نوردند.  هاي مجازي مرزهاي زمانی، مکانی (جغرافیایی) و سازمانی را در میتیم -1

  )82(صفحه              کنند. ا استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات با یکدیگر تبادل اطالعات و همکاري میها باین تیم -2

شود این امر ارتباطات و همکاري هم زمان را هرچه فاصله میان اعضاي تیم افزایش یابد تفاوت در افق زمانی نیز بیشتر می

کند زیرا تفاوت در زبان، فرهنگ و دستیابی کم به فناوري پیچیده میکند. کارکردن وراي مرزهاي ملی وضعیت را ساز میمسئله

 شود. مانع ارتباطات اثربخش و همکاري می

 

  

  

  

  )82(صفحه 

  نکته: انتخاب فناوري و چگونگی تعاول برحسب عواملی مانند نوع تیم، ماهیت کار، و دسترسی اعضا به فناوري با هم

  کند.فرق می

 در یک مکان و زمان (مانند جلسات چهره به چهره)؛ .1

 ان، ولی مکان متفاوت (مانند کنفرانس صوتی یا ویدئویی)؛ یک زم.2

هاي گفتگو یا داشتن هاي متفاوت ولی در یک مکان (مانند استفاده از اتاقزمان.3

 پرونده مشترك بر روي شبکه جهانی اینترنت)؛ 

 هاي نامه صوتی). زمان و مکان متفاوت (مانند تبادل نامه الکترونیکی یا پیام.4

 

هاي مجازي به چهار صورت تعامالت تیم

 شود:انجام می
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 )83(صفحه 

  بخش اول : شرح تیم

 شرحی را انتخاب کنید که با تیم شما بهترین سازگاري را دارد. لعمل:دستورا

 شرح نوع تیم

 شوند. تیم مرزهاي روشنی با پیوندند یا از آن جدا میعضویت تیم پخش و سیال بوده، اعضاء بر حسب نیاز به تیم می شبکه اي

 سازمان ندارد.

 هایی در جهت بهبود فرایند یا مدت به منظور ارائه توصیهیم براي کوتاهاند. تتیم مرزهاي مشخصی دارد و اعضاي آن معین موازي

 کند.سیستم کار می

 پروژه یا  

 ایجاد محصول

شده دارد. کار بلندمدت تیم غیرتکراري تیم عضویت سیال، مرزهاي مشخص و مشتري، خواسته فنی و خروجی تعریف

 گیري دارد.است و تیم اختیار تصمیم

 اي انجام عضویت متمایز و مرزهاي مشخص دارد. اعضاي تیم کارهاي منظم و مستمر و معموال در یک ناحیه وظیفه تیم کار یا تولید

 دهند.می

 اي دارد.کند و فعالیت شبکهتیم عضویت متمایز داشته، از مشتري دایمی حمایت می خدماتی 

 کند.ي کل سازمان کار میهاتیم عضویت متمایز داشته، به طور منظم براي هدایت فعالیت مدیریت 

 تواند متمایز یا سیال باشد.تیم معموال در وضعیت اضطراري، با اقدام فوري سروکار دارد. عضویت می عمل 

  بخش دوم: پیچیدگی تیم

 هر تعدادي که کاربر دارد را انتخاب کنید. دستورالعمل:

  تیم من:

  از بیش از یک سازمان عضویت دارد. .1

 ضویت دارد.از بیش از یک ناحیه ع .2

 شوند.پیوندند و جدا میاعضایی دارد که به تیم می .3

 اند.از نظر جغرافیایی در بیش از سه افق زمانی مجاور پراکنده .4

 ساعت با هم فاصله دارند. 12الی  8اند که برخی از اعضا اي پراکندهاز نظر جغرافیایی به گونه .5

 اعضایی از بیش از دو فرهنگ ملی دارد. .6

 ه زبان بومی آنان متفاوت با اکثر اعضاي تیم است.اعضایی دارد ک .7

 اعضایی دارد که به ارتباطات الکترونیکی و فناوري دسترسی برابر ندارند. .8

 اند.اعضایی دارد که بطور رسمی به تیم مامور نشده .9

 جمع تعداد طبقات انتخاب شده

 یچیدهبسیار پ 8 -  6پیچیدگی متوسط؛  5 -3قدري پیچیده؛  2- 1شاخص پیچیدگی: 
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  هاي مجازي توجیه استفاده از تیم

ها را براي در دهند و تلفیق عمودي سازمانها سرعت و چابکی سازمان را افزایش و خبرگی را اهرم نفوذ قرار میاین تیم

ن براي مالقات یکدیگر، دهد زیرا آناسازد. همچنین توزیع عمر افراد را کاهش میدسترس قرار دادن بالفاصله منابع امکان پذیر می

ها و هاي خود را از طریق کار وراي سازماناي و دیدگاهتوانند مسیر حرفهمجبور به مسافرت نخواهند بود. اعضاي تیم مجازي می

  ها و کارها گسترش دهند. ها بر روي تنوعی از پروژهفرهنگ

  )84(صفحه 
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  :فصل ششم در یک نگاه  
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 هاي منابع انسانیخط مشی-2
 آموزش و بهبود-3

 فراگردهاي استاندارد سازمانی و تیمی-4

 فناوري ارتباطات و همکاري الکترونیکی-5

 فرهنگ سازمانی-6

 هاي رهبر تیم مجازيشایستگی-7

 هاي اعضاي تیمشایستگی-8

 هاي پژوهشیبینش-9

 

 فناوري -1

 نابع انسانی هاي مخط مشی-2

 آموزش و بهبود براي رهبران و اعضاي تیم-3

 فراگردهاي تیمی و سازمانی استاندارد -4

 فرهنگ سازمان -5

 هاي مجازيحمایت رهبري سازمان از تیم-6

 هاي رهبر و اعضاي تیم شایستگی-7

 هاي مجازي :عوامل هفتگانه موفقیت تیم

عوامل حیاتی موفقیت 
 هاي مجازي:تیم
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  هاي منابع انسانی خط مشی

دهی به افراد جامع و هاي سازمان براي شناسایی، حمایت و پاداشباید از انجام کار به صورت مجازي حمایت کند. سیستم

  ي یا رهبران آنان تقویت شوند. هاي مجازاي که اعضاي تیمهماهنگ باشد به گونه

هاي شغلی و دادن توانند از طریق فراهم کردن فرصتهاي مجازي میرهبران تیم هاي توسعه مسیر پیشرفت:سیستم

هاي ارتقا و توسعه پیشرفت مشی هاي سنتی، از اعضاي تیم پشتیبانی کنند. اجراي خطهاي قابل مقایسه با محیط تیم مأموریت

هاي شود. اعضاي تیمکنند موجب تقویت ادراکی میهاي مجازي کار میاي منصفانه نسبت به افرادي که در محیطهشغلی و اقدام

هاي مجازي از اند، زیرا هر روز در پیش چشم مدیر قرار ندارند. اعضاي تیمگرفته شدن براي ارتقا نگرانمجازي اغلب از نادیده

  )86(صفحه                 هاي سنتی برخوردارند.                              ضاي تیمهاي توسعه و پیشرفت برابر نسبت به اعفرصت

اي است. رهبران هاي پاداش و شناسایی سازمانی اغلب مطلوب کار فردي و وظیفهنظامدهی به کار و نتایج فرامرزي : پاداش

هاي عملکردي تدوین کنند. کاري مجازي، هدفنی از تیمها باید براي کار کردن فرامرزي و تسهیم اطالعات براي پشتیباتیم

شود. در محیط مجازي سنت بر این است که پاداش بیشتر مبتنی بر نتیجه هاي عملکرد باید با نتایج پاداش انطباق دادهشاخص

  باشد تا تالش. 

ضمن انجام کار و سایر ساز و کارها  مورد توجه و تفقد قرار دادن رسمی و غیررسمی تیم کاري مجازي از طریق پاداش دادن در

تواند ادراك با ارزش بودن کار مجازي را تقویت کند. راه عام دیگر براي شناسایی افراد در محیط مجازي، استفاده از فناوري می

  هاي آن. هاي تیم و تبلیغ عملکرد و موفقیتبراي ارائه بهترین اقدام» سر صفحه اي«مبتنی بر وب است مانند ایجاد 

هاي پشتیبانی فنی سازمان باید براي انجام کار از راه دور توسط تیم، خط مشی کردن منابع و پشتیبانی کار مجازي:فراهم

  )87هایی پشتیبانی کند.                                                                         (صفحه تدوین کند یا از چنین خط مشی

 فناوري .1

 هاي منابع انسانی شیخط م.2

 آموزش و بهبود براي رهبران و اعضاي تیم .3

 فراگردهاي تیمی و سازمانی استاندارد .4

 فرهنگ سازمان .5

 هاي مجازي حمایت رهبري سازمان از تیم.6

 هاي رهبر و اعضاي تیم شایستگی.7

 هاي مجازي :عوامل هفتگانه موفقیت تیم
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  آموزش و بهبود 

خدمت، مدیر ریزي رسمی براي آموزش ضمنآموزش رسمی در استفاده از فناوري براي موفقیت ضروري است. گذشته از برنامه

  باید مطمئن شود که اعضاي تیم به آموزش مستمر بر خط دسترسی و از پشتیبانی فنی برخوردارند. 

  فراگردهاي استاندارد سازمانی و تیمی 

تواند زمان الزم براي شروع به کار تیم را کاهش دهد، و نیاز به ابداع دوباره و استاندارد تیمی میایجاد و استقرار فراگردهاي 

  هاي عملیاتی براي شروع هر فعالیت جدید تیم را از بین ببرد. غیرضروري، اقدام

هاي داول به ویژه براي تیمها باید منعطف باشد. فراگردهاي فنی استاندارد متبراي انطباق با وضعیت مجازي ویژه تیم، اقدام

  موازي، پروژه و شبکه عبارت اند از: 

 ها تعریف خواسته  

 هاتخمین هزینه  

 88ه تهیه مواد اولیه                                                                                                          (صفح ( 

  بیانیه حقوق تیم 

 وژه ریزي پربرنامه 

  مستندسازي 

 دهی گزارش 

  کنترل 

کنند که هنجارهاي تیمی پیشنهادي و استانداردهاي ارتباطاتی اي تهیه میهاي مجازي مجرب منشور تیم را به گونهتیم

هاي منحصر به فرد مشخص باشند. آنان از این منشورها به عنوان نقاط آغازین به منظور ایجاد فراگردهاي مناسب براي وضعیت

 کنند.   استفاده می خود

  فناوري ارتباطات و همکاري الکترونیکی 

  رهبر تیم مجازي به انتخاب فناوري ارتباطات و همکاري الکترونیکی رافع نیازهاي تیم خود نیاز خواهد داشت. 
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  سه وضعیت سازمانی عمده براي بکارگیري ارتباطات الکترونیکی و فناوري همکاري مورد نیاز تیم کاري مجازي: 

هاي اطالعاتی سازمان گزینش شده، مورد احترام و با حقوق مکفی باشند، و در نصب و اعضاي ستاد بخش سیستم .1

  )89هاي مختلف و متعدد مجرب باشند.                   (صفحه  هاي همکاري الکترونیکی در مکانپشتیبانی فناوري

ي شخصی افراد بدون توجه به عنوان یا وظایف آنان تعهد اهاي رایانهسازمان حتی االمکان براي بهنگام کردن سیستم .2

  داشته باشد. 

هاي باشد که امکان توسعه به منظور رفع نیازهاي کاربران و سیستمسازمان، شبکه خوب محافظت شده و فراگیري داشته .3

 پیچیده تر را فراهم کند. 

  فرهنگ سازمانی 

ریان آزاد اطالعات، رهبري تسهیم شده و همکاري فرامرزي حمایت، و به فرهنگ سازمانی باید هنجارهایی داشته باشد که از ج

ها، هاي سازمانی متمرکز بر همکاري مبتنی بر اعتماد، احترام گذاشتن و کار با افراد از همه فرهنگایجاد هنجارها و ارزش

گونگی کار اعضاي تیم مجازي با یکدیگر انتقادهاي سازنده و تسهیم اطالعات کمک کند. فرهنگ سازمانی استانداردهایی را براي چ

هاي مجازي دارد نسبت به سازمان کامالً ساختاریافته و کند. یک سازمان انطباقی تخت و از نظر فناوري پیشرفته که تیممعین می

  تر خواهد بود. محور به احتمال موفقکنترل

یان اعضاي سازمان و میان شرکاي بیرونی بستگی            * نکته: موفقیت تیم هاي مجازي به چگونگی تقویت یا تضعیف اعتماد م

  )      90دارد.                                                                 (صفحه 

هاي مختلف انجام کسب و کار چنانچه یک سازمان چندملیتی یا جهانی بخواهد اثربخش باشد، هنجارهاي آن باید با شیوه 

  هاي مختلف وضع کند. هایی در زمینه چگونگی داد و ستد در فرهنگمشی بیق داشته باشد، و خطقابلیت تط

  »فرهنگیپاره« توانند به اندازه مدیران ارشد بر فرهنگ سازمانی اثر بگذارند. اما، ایجاد هاي مجازي نمیبسیاري از رهبران تیم

  یر است. هاي اثربخش حمایت کند امکان پذکه از هنجارها و ارزش

  رهبري 

هاي مجازي باید فرهنگی ایجاد کند که براي کار تیمی، ارتباطات، یادگیري و مدیریت تنوع رهبر سازمان براي موفقیت تیم

هاي مجازي در تمام ارزش قائل باشد. ایجاد فرهنگ سازمانی براي ارتقاي کار تیمی در گرو آن است که مدیران و رهبران تیم

هاي مجاري می توانند به یر استقبال کرده، کار تیمی مجازي را مورد حمایت قرار دهند. رهبران و اعضاي تیمسطوح سازمان از تغی
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که  الگوسازي رفتارهاي مطلوبو  تخصیص منابع، ایجاد انتظارات، ارتباطاتمدیریت سازمان درباره چهار دسته رفتار رهبري: 

  )91نهادهاي خاص ارائه دهند.                           (صفحه دهد پیش عملکرد تیم مجازي را مورد تشویق قرار می

  رفتارهاي رهبري براي موفقیت تیم مجازي  6-1نگاره 

 الگوسازي رفتارها   تخصیص منابع  ایجاد انتظارات  برقراري ارتباط 

هاي  ضرورت وجود تیم
مجازي را براي کسب و کار بیان 

  می دارد. 
  

ی دارد که کار تیمبیان می
  مجازي قابل تقدیر است. 

  
  
  

ارزش تنوع و اهرم نفوذ قرار 
ها را به بحث می دادن مهارت

  گذارد. 
  

منابع و نتایج کار به صورت 
 مجازي را بیان می دارد. 

هاي  چگونگی کار تیم
مجازي را تعریف و اهداف و 

هاي روشن تدوین رویه
  کند.  می

استانداردهاي عملکرد 
باال براي تیم مجازي 

  گذارد.  یم
  
  

انتظارات مشتریان و سایر 
ذي نفعان مهم را معین 

  کند.  می
  

زمان و هزینه آغاز کار 
 کند. را محاسبه می

براي آموزش رهبران و 
هاي مجازي پول و اعضاي تیم

  دهد.  زمان اختصاص می
  

براي مسافرت رهبران 
هاي مجازي به منظور  تیم

برگزاري جلسات چهره به چهره 
  اختصاص می دهد. پول و زمان 

  
  
  
  
  

فناوري منابع تخصیص  براي
 می دهد. 

هاي خرد و کالن میان هدف
اي را  وظیفه اي و منطقه
  هماهنگ می سازد. 

  
براي مدیریت تیم 
وراي مرزهاي جغرافیایی و 

  کند.  فرهنگی با هم کار می
  
  

هاي اعتماد اعضاي تیم
مجازي به یکدیگر را طلب 
کرده، خود نیز به نمایش 

  گذارد.  یم
 انعطاف نشان می دهد. 

  )92(صفحه 

  بخشد.هاي مجازي را قوت میگرایی تیم*نکته: تعیین انتظارات عملکردي زیاد ادراك از نتیجه

کسب حمایت مشتریان و سایر ذي نفعان مهم از طریق نشان دادن منافع کار تیمی مجازي حائز اهمیت است. رهبران تیم  

هاي کمتر و آنچه عاید ذي نفعان خواهد شد تأکید کنند و راه هایی  هاي مجازي مانند هزینهوجود تیم هاي مجازي باید بر منافع

نشده هاي مجازي به کار در محیطی که بودجه کافی براي آن پیش بینیبراي مشارکت مشتریان در این تغییر بیابند. وا داشتن تیم

  )93(صفحه                                                              شود.                         موجب شکست آنها می

*نکته: رهبران اثربخش الگوي رفتارهاي مورد انتظار خواهند بود. رهبران تیم اثربخش برحسب شرایط کسب و کار انعطاف و 

  .دهند و رفتارهایی را که خود ندارند از دیگران انتظار نخواهند داشت تحول نشان می

  )97(صفحه 
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  هاي رهبر تیم مجازي شایستگی

  رهبران تیم هاي مجازي باید در محیطی که هیچ یا کمترین تماس و بازخور چهره به چهره وجود ندارد اعتمادسازي

  کنند. 

  

  

  

  

  

  هاي اعضاي تیم شایستگی

هره و ثبات در محیط کار نیاز دارند رسد خدمت کردن در تیم مجازي براي برخی از افرادي که به تعامل چهره به چبه نظر می

روز با اعضاي تیم ممکن نیست احساس تنهایی و بههاي همجوار وجود ندارد و تماس روزبسیار ناگوار باشد. آنان در محیطی که تیم

 کنند. انزوا می

بر آن اعضاي تیم  هاي تخصصی خود نیازمندند عالوههاي سنتی و هم تیم مجازي به پایه محکم در زمینههم اعضاي تیم

خدمت و کارآموزي هاي یادگیري که آموزش ضمنتوانند با تهیه برنامه هاي جدیدي نیاز دارند. رهبران تیم میمجازي به شایستگی

  )98را دربرداشته باشد به کسب شایستگی براي اعضا کمک کنند.                                                   (صفحه 

  هاي اعضاي تیم مجازي برحسب نوع تیم، رسالت و ترکیب آن متفاوت خواهد بود.عریف شایستگی* نکته: ت

  

  

  

  

  

   

 ز شکل هاي سنتی بازخورمربیگري و مدیریت عملکرد بدون استفاده ا.1

 انتخاب و استفاده مناسب از ارتباطات الکترونیکی و فناوري هاي همکاري .2

 هدایت در محیط میان فرهنگی .3

 کمک به توسعه و تحول اعضاي تیم .4

 ایجاد و حفظ اعتماد .5

 ایجاد شبکه وراي سلسله مراتب و مرزهاي سازمانی .6

 یازهاي تیم ایجاد و انطباق فراگردهاي سازمانی مطابق با ن.7

هاي هدایت هاي مکمل مهارتشایستگی

 هاي سنتی براي رهبران مجازي:تیم

 فنون مدیریت پروژه .1

 اي و سلسله مراتب ایجاد شبکه وراي مرزهاي سازمانی، وظیفه.2

 هاي همکاري استفاده اثربخش از ارتباطات الکترونیکی و فناوري.3

 تعیین مرزهاي شخصی و مدیریت زمان .4

 مرزهاي وظیفه اي و فرهنگی  کار وراي.5

 استفاده از خودآگاهی میان فرد.6

 شش شایستگی مهم اعضاي تیم:  
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 هاي پژوهشی بینش

اند و از یک فراگرد توسعه گروهی شبیه گروههایی که چهره به هاي مجازي روي شبکه جهانی اینترنت تشکیل شدهگروه .1

 کنند. گیرند پیروي میچهره شکل می

تري نسبت به جلسات چهره به چهره یا هاي ضعیفشود و تصمیمگفتگو در شبکه کار بیشتري ایجاد می هايدر اتاق .2

  شود. هاي تلفنی گرفته میکنفرانس

کند) به آموزش افزاري که تعامل میان اعضاي گروه مجازي را تسهیل میآمیز از ابزار ارتباط گروهی (نرماستفاده موفقیت .3

 )99(صفحه                                                                                                      و تجربه نیاز دارد.    

 اندیشی الکترونیکی دارد. هاي همبخش تأثیر مثبتی بر خالقیت در گروهرهبري الهام .4

ی براي تعامل چهره به چهره نیز وجود هاي مجازي که به طور هم زمان تعامل ندارند و فرصتمدیریت تعارض در تیم .5

 ندارد دشوار است. 

 )100(صفحه 
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سازيتیم  
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 فصل هفتم در یک نگاه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  سازي: تیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعریف تیم سازي-1

 سازيهدف تیم-2

 طراحی تیم اثربخش-3

 
4-. 

 
 
 

   تیم کارآمیز موفقیت آغاز براي اثربخش کاريتیم طراحی مرحله چهار-5

 تیم با انرژي-6

 هاي موجودبهبود تیم-7

 اهداف خاص تیم سازي-8

9- 

 

 

   تیم نامؤثر کارکرد تشخیص براي کلیدي هايشاخص .-10

 سازيتیم جلسه کار چگونگی-11

 ایجاد جو حمایتی میان فردي-12

 خودگشودگی و بازخور-13

 ها و ترجیحاتحفظ تعادل میان نقش-14

 هاي خودمدیریتیتوسعه مهارت-15

 تعیین اولویت هاي فردي -1

 تبیین انتظارات -2

 تبیین هدف هاي تیمی و شخصی -3

 ین رهنمودهاي عملیاتی تدو-4

-دهی تیم اثربخش در گرو اقدامشکل

 هاي چهارگانه زیر است:

 شناسایی مسئله جاري -1

 جمع آوري داده از طریق مصاحبه و یا جلسات مباحثه -2

 تحلیل داده توسط تیم -3

 ریزي و حل مسئلهبرنامه-4

 اجرا -5

 ارزیابی-6

 اي تیم سازي: مرحله 6چرخه 



69 
 

هاي گیرد. هدف کارگاهرمیهاي کاري در باي از فنون را به منظور بهبود کارکرد داخلی گروهسازي مجموعه سبد گونهواژه تیم

سازي افزایش همکاري مبتنی بر اعتماد، بهبود ارتباطات و کاهش تعارضات ناسودمند است. فنون یادگیري تجربی مانند آموزش تیم

 اند. هاي تعاملی متداولتعارض و بازيفردي، جلسات ایفاي نقش، حلهاي اعتمادسازي میانتمرین

فعال را به یادگیري انفعالی ترجیح داده، از حفظ کردن عادي و سخنرانی/ بحث استقبال نمی ساز، یادگیري کارشناسان تیم

  پذیرد. هاي کاري صورت میکنند. به جاي تأکید بر کار، تأکید زیادي بر چگونگی انجام کار توسط گروه

  شود.سازي به طور کلی تحت عنوان بهبود سازمانی انجام می* نکته: تیم

هایی که براي بهبود توان حل مسئله توسط اعضاي گروه و رفع مسائل کاري و میان فردي به همه فعالیتي . سازتعریف تیم

هاي جدید یا به عنوان فن اقدام اصالحی دهی گروه توان هنگام شکلسازي را میشود. تیمسازي گفته میپذیرد تیمتیم صورت می

  )102(صفحه                                                                                                         هاي موجود به کار برد.  براي بهبود گروه

سازي شده یا مسائل واقعی زندگی دست و پنجه نرم دهد با مسائل شبیهسازي به اعضاي تیم امکان می. تیمسازيهدف تیم

گردد. از تشخیص و ی فراگردهایی که باید بهبود یابند تحلیل میکنند. از آن پس نتایج کار تیمی توسط گروه به منظور شناسای

  شود. هاي ناقص گروه یادگیري حاصل میبرخورد با پویایی

  

  

  

 طراحی تیم اثربخش 

  

  

  

 

 ت بندي کارها هدف گذاري و یا اولوی.1

 تحلیل یا تعیین چگونگی انجام کار .2

 گیري و ارتباطات)  بررسی چگونگی انجام کار توسط گروه و فراگردهاي آن (مانند هنجارها، تصمیم.3

 بررسی روابط میان افرادي که کار را انجام می دهند..4

 

سازي به گفته چهار هدف تیم

 :ریچارد بکهارد

 تعیین اولویت هاي فردي .1

 ین انتظارات تبی.2

 تبیین هدف هاي تیمی و شخصی .3

 تدوین رهنمودهاي عملیاتی .4

هاي دهی تیم اثربخش در گرو اقدامشکل

 چهارگانه زیر است:
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اي که وي بداند مشارکت در تیم با سایر تعهداتش هاي واقعی براي هر شخص باید روشن شود به گونهاولویت ها:اولویت -1

  دارد یا خیر. انطباق 

  اعضاي تیم باید انتظارات و عالئق خود نسبت به کار تیمی را با یکدیگر در میان بگذارند.  انتظارات: -2

هاي تیم هاي فردي در راستاي هدف هاي تیم باید کامالً شفاف براي اعضا بیان شود و هدفهدف هاي تیمی و شخصی:هدف -3

  )103(صفحه                                                                                               تنظیم گردد.                         

هاي انجام کار، مشارکت، حل تعارض، اتمام کار و بهبود گیري تیمی، روشرهنمودهایی درباره تصمیم رهنمودهاي عملیاتی: -4

  عملکرد تیم باید تدوین شود. 

   کار تیم :کاري اثربخش براي آغاز موفقیت آمیزیمچهار مرحله طراحی ت

گیري تیم سودمند است یا پیش از آنکه تیم واقعاً شکل بگیرد مدیر باید تصمیم بگیرد که شکل مرحله اول، پیش از شروع کار:

ورد. گذشته از این، میزان هاي مورد نیاز را براي انجام کار فراهم آ هاي تیم را تعریف کند و فهرست مهارتخیر. آنگاه باید هدف

  اختیار تیم نیز باید مشخص شود.  

سازمان باید مطمئن شود که تیم منابع الزم را براي انجام کار داشته باشد. این منابع عبارت اند  مرحله دوم، ایجاد شرایط کار:

اي ماهر) و هم پشتیبانی سازمانی اد حرفهاز: منابع مادي (مانند ابزار، تجهیزات، و پول)، منابع انسانی (مانند ترکیب مناسب افر

  گردد. (مانند دادن اختیار به تیم براي انجام کار آن گونه که مناسب می داند) را شامل می

مدیران مرزها را معین سازند یعنی به روشنی مشخص کنند که چه کسی عضو تیم هست و چه  مرحله سوم، شکل دهی تیم:

ناپذیر خواهد شد.  مسئوالن سازمانی باید یت و مقصد کلی تیم را بپذیرند وگرنه شکست اجتنابکسی نیست. اعضاي تیم باید مأمور

هاي تیم را روشن سازند یعنی به طور کامل انتظارات از تیم را مشخص کنند. اینکه آیا اعضاي تیم مسئول مأموریت و مسئولیت

  )104(صفحه                                                                  ریزي کار خود باشند نیز باید روشن شود.    پیگیري و برنامه

کند ممکن است به کمک سرپرستان نیاز داشته باشد : همین که تیمی فعالیت خود را آغاز میمرحله چهارم، ارائه کمک مستمر

کند نابخردانه است ولی طی می تا مسائل برطرف شود و بهتر عمل کند. دخالت مدیر در کار تیم موفقی که چرخه حیات خود را

  تواند باشد. ها براي کمک به تیم به منظور عملکرد بهتر نیز نابخردانه میگرفتن فرصتنادیده
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  تیم با انرژي 

  شرایط تبدیل شدن به تیم پرانرژي 

در میان بگذارند،  ها و باورهاي خود را با یکدیگرها، ترجیحات کاري، ارزشها، ضعف: چنانچه اعضاي تیم قوتماهیت تیم .1

هاي اعضا را بهتر مدیریت کنند. ها و پاره فرهنگتوانند تنوع سلیقهپیش از آنکه تعارض هاي بیان نشده آشکار گردد، می

دهد و دلیل وجودي تیم را روشن اي از باورهاي مشترك خواهد بود که هویت تیم را شکل مینتیجه این که مجموعه

  سازد. می

-دهند متمرکز میهایی دارند ولی بیشتر آنها بر چیزهایی که خوب انجام میها و ضعفها قوتتیمهمه  وضعیت فعلی: .2

 )105(صفحه              گیرند.                                         توانند انجام دهند نادیده میشوند و کارهایی را که نمی

 داشته باشد، و مقصد رسالت و هدف خود را تبیین نماید. اندازي از پایان کار خود : هر تیمی باید چشمچشم انداز .3

هاي فردي را با هم تلفیق نماید. هاي خاص خود را تدوین کند و آنگاه هدفتیم بر اساس مأموریت خود باید هدف مقصد: .4

و با  کند چه کسی، چه کاري را، چه وقت و چگونههاي عملیاتی است که تعیین میمدت مبناي برنامههاي کوتاههدف

 برقراري ارتباط با سایر افراد و واحدها انجام دهد.  

باشد. اعضاي تیم باید شرح تواند عملکرد خوب داشتهدر صورتی که انتظارات از تیم مشخص نباشد تیم نمی انتظارات: .5

 هاي پاسخگویی خود را بدانند. ها، اختیارات و زمینهشغل، نقش و مسئولیت

ها و تهدیدات فردي) می تواند ها، فرصتها، قوتآموزشی هر عضو (با استفاده از تحلیل ضعف : بازنگري نیازهايشتیبانیپ .6

 شود مشخص کند. میزان نیاز هر فرد به آموزش، مشاوره و هدایت را که موجب تقویت فرد و تیم می

اهداف تیم اطمینان بازنگري منظم در عملکرد تیم از منظر کمیت و کیفیت باید صورت پذیرد تا از کسب  اثربخشی: .7

 حاصل شود. 

- اي از مورد توجه و تفقد قرار گرفتن تیم گاهی مدیران عالی با دادن اختیار به تیمشناسایی تیم طیف گسترده شناسایی: .8

 )106(صفحه            دهند.                                                                         ها حمایت خود را نشان می

  هاي موجود بهبود تیم

ها براي یادگیري از خطاهاي گذشته، هاي اعضاي خود را با هم هماهنگ سازند تا اثربخش باشند. تیمهاي کاري باید تالشتیم

هاي نوین ارتباطات هاي جدید وقت صرف نکرده، در زمینه روشگذاري براي جلوگیري از آنها، تدوین راهبردها و تمرین روشهدف

  بینند. معی آموزش میو کار ج
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  اهداف خاص تیم سازي 

که اعضاي آن حامی یکدیگر بوده، انتظارات زیادي براي انجام کار  سازي، ایجاد گروهی قابل اعتماد و منسجم استهدف از تیم

ازي موفق باید سها احترام قائل باشند. تیمها، سبک رفتاري و مهارتهاي فردي از منظر ارزشداشته و در عین حال براي تفاوت

هاي فرد اعضا را پرورش دهد به جاي آنکه بخواهد تطابق و هم شکلی را براي غلبه بر تفاوتهاي منحصربهاستعداد فردي و قوت

  فردي به وجود آورد. 

    سازياهداف خاص تیم

  دیگر؛ ترین تعامل با یکشناخت هر یک از اعضا از نظر تفاوت سبک با سایرین و چگونگی برقراري اثربخش .1

 تر میان اعضا؛ افزایش ارتباطات اثربخش .2

 )107(صفحه           حمایت بیشتر اعضاي تیم از طریق افزایش آگاهی و پذیرش نیاز به سهیم شدن همه اعضا؛       .3

 شناخت بهتر مقصد تیم در کارکرد کل سازمان؛  .4

 شناخت بهتر فراگردهاي گروهی؛  .5

 تر حل مسائل گروهی؛ هاي اثربخشیافتن راه .6

 یجاد توان به کارگیري تعارض به طرق مثبت و خالق براي ارتقاي تغییرات مثبت؛ ا .7

 همکاري مبتنی بر اعتماد بیشتر میان اعضا به جاي رقابت؛  .8

- ها و اولویتها در سازمان از طریق افزایش شناخت و القاي محدودیتورتر با سایر گروهافزایش توان گروه براي کار بهره .9

 هاي کاري خود؛ 

هاي هاي فردي یکی توسط قوتاد حس وحدت و به هم وابستگی میان اعضا از طریق آگاهی از چگونگی جبران ضعفایج .10

 دیگري؛ 

 هاي گوناگون. هاي مورد نیاز تیم و چگونگی انطباق افراد داراي ترجیحات متفاوت با نقششناخت بهتر نقش .11

 

  چرخه تیم سازي 

  

  

  

 شناسایی مسئله جاري .1

 جمع آوري داده از طریق مصاحبه و یا جلسات مباحثه .2

 تحلیل داده توسط تیم .3

 ریزي و حل مسئله برنامه.4

 اجرا .5

 ارزیابی.6

 اي تیم سازي: مرحله 6چرخه 
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 حله به ترتیب زمانی باید طی شود: براي دستیابی به اهداف تیم، چند مر 

  هاي مناسب خیز خاص و اقدامارزیابی نیازها براي تعیین نواحی مسئله .1

 ریزي و طراحی برنامه بهبود پیشنهادي برنامه .2

اي که افراد براي تبادل اطالعات و دریافت بازخور از سایر اعضا کسب تعهد از اعضاي تیم و ایجاد جو حمایتی به گونه .3

 )108شند.                                                                                                            (صفحه راحت با

گردد. سرانجام تیم براي اطمینان از به اجرا هاي کاري براي حل ارجاع میبندي به گروهمسائل تیم پس از تحلیل و اولویت

  بخشد. مسائل، پیگیري و مراقبت از خود را به طور مستمر تداوم می ها و حلحلدرآمدن راه

   

  

  

  

  

  

  مراحل تیم سازي 7-1نمودار 

  استفاده از تسهیلگر 

شوند بهتر است هاي خود براي حل مسائل دوجانبه جمع میهنگامی که اعضاي گروه براي در میان گذاشتن فکرها و نگرانی

سازد اعضاي گروه طلب کمک می کنند. هاي منفی تداوم کار با یکدیگر را ناممکن میانشعاب تیم ایجاد شود. اما فقط هنگامی که

گردد. در صورتی که رهبر تیم یا سایر اعضاي تیم احساس کنند که مهارت و دانش گاهی یک میانجی بیرونی موجب تداوم کار می

دانند به طور معمول از وي را مقصر بخشی از مسائل گروه می سازي را ندارند یا اینکه رهبر تیم احساس کند اعضاالزم براي تیم

  شود.                                                                       تسهیلگر بیرونی استفاده می

  )109(صفحه  

  

 آگاهی از مسئله

 جمع آوري اطالعات

 تحلیل داده ها

 تعیین هویت مسئله 

 برنامه ریزي اقدام پژوهشی 

 اجرا

 ارزیابی

 پیگیري
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  مرحله اول: آگاهی از مسئله 

هبر تیم، یا مدیر عالی سازمان، عضوي از تیم یا مشاور) شود که کسی (مانند رسازي هنگامی آغاز میمعموالً برنامه تیم

  ور با مسائلی رو به روست. تشخیص دهد که تیم تشکیل شده در انجام وظایف خود به صورت بهره

  هاي نامؤثر   هاي تیمنشانه

، بدگویی و شایعه عواملی مانند خصومت آشکار میان اعضا، دیرکرد یا غیبت مدام در جلسات، کمیت و کیفیت پایین تولید

عالقگی افراد ستادي در تفاهم و عدم تمایل به قبول مسئولیت و بیپراکنی درباره یکدیگر، عدم اجراي تصمیمات به دلیل سوء

  آوري اطالعات و تحلیل آنها کشف شوند. اند که باید از طرق جمعهایی از وجود مسائل زیربناییکمک به دیگران نشانه

  

  

  

 هر برنامه بهبود عملکرد تیم در گرو شناسایی دقیق نیازها و مسائل خاص تیم است.* نکته: موفقیت 

  )110(صفحه 

  هاي کلیدي براي تشخیص کارکرد نامؤثر تیم  شاخص

عدم تمایل افراد به کسب اطالعات الزم به صورت آشکار در جلسه گروه، معموالً حاکی از خطایی  ارتباطات خارج از تیم. .1

هاي گروهی در راهرو براي در میان گذاشتن ت که با جلسات دربسته برخی از اعضاي تیم و بحثدر کارکرد تیم اس

  شود. ها نشان داده میها و نگرانیمسائل و بیان عدم توافق

ترین مبتکر اقدام تیمی است، اعضاي تیم باید براي پیشبرد کار حتی در اگرچه رهبر تیم مهم اتکاي بیش از حد به رهبر. .2

 زوم در غیاب رهبر اعتماد به نفس کافی داشته باشند. صورت ل

تصمیمی که گرفته شود ولی به اجرا درنیاید بیانگر عدم تعهد افراد نسبت به تصمیم یا بی  تصمیمات تحقق نیافته. .3

 عالقگی آنان نسبت به موضوع است. 

هاي مورد قبول طرفین طلب می کند. حلها یا حل آنها را از طریق راه. اثربخشی تیم، تحمل عدم توافقتعارضات پنهان .4

 وري و رضایت خاطر افراد است. تظاهر به عدم وجود اختالف، به افزایش تنش منجر خواهد شد که مانع بهره

 ابهام در نقش .1

 منابع ناکافی .2

 خصومت هاي میان فردي .3

 :وري دالیل نبود بهره
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- گردد و از وجود مسائل ریشه. جنگ مستمر میان اعضا موجب تحقیر، افسرده یا رنجور شدن آنان میحلجنگ بدون راه .5

 یت دارد. اي میان اعضاي تیم حکا

دهند عالئق مشترك هاي فرعی خود را در برابر نیازهاي کل واحد قرار می. هنگامی که گروههاي فرعی خودشیفتهگروه .6

 افتد. تیم به خطر می

 

  مرحله دوم: جمع آوري اطالعات 

  پذیرد.  صورت می پرسشنامهو  مصاحبه هاي گوناگون با استفاده ازجمع آوري اطالعات به شکل

  ها سوم: تحلیل دادهمرحله 

هاي پیشنهادي را حلهاي اصلی و راه هاي حاصل از مصاحبه و پرسشنامه، مسائل مشترك و مهم، زمینهتحلیل محتواي داده

  )111(صفحه    معین می کند.                                                                                                                 

  

  

  

  

 

  سازي چگونگی کار جلسه تیم

شود. هدف کلی جلسه کمک به تیم  کنندگان آغاز میسازي با شرحی از آنچه رخ خواهد داد و انتظارات از شرکتجلسات تیم

ي تیم است که میان اعضا» شناختیقرارداد روان« سازي، براي شناخت فراگردهاي خود و حل مسائلش است. حاصل این جلسه تیم

  آید. به وجود می

  

  

در صورتی که برخی 

 از مسائل تیم نتیجه:

 منابع کمیاب .1

 ابهام در نقش .2

 تعارض در نقش .3

 حجم کار غیرواقعی .4

که به طور مستقیم به 

چگونگی کار افراد 

مرابط نیست می توان 

 اقدام کرد به:

 طراحی مجدد شغل .1

 تخصیص منابع بیشتر .2

 انطباق بهتر میان شغل و شاغل .3
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  فردي ایجاد جو حمایتی میان

توانند به صورت یک تیم منسجم عمل کنند. در هنگامی که رقابت و تعارض زیادي میان اعضاي گروه وجود دارد آنان نمی

شود. در این مبادله می فردي بسته بوده، کمترین میزان اعتماد وجود دارد و در نتیجه اطالعات اندکیهاي رقیب نوعاً جو میانگروه

کنند. چنین  گیرند و سرزنش را متوجه دیگران میحالت، اعضاي گروه به سهم خود مسئولیت خطاها و مسائل را بر عهده نمی

  کنند. انگیزه گروه به صورت دفاعی رفتار می وري کم را به همراه دارد. چون اعضاي بیوضعیتی، نارضایتی زیاد و بهره

  )112(صفحه 

افزایی برقرار کنند. را ایجاد کنند تا همه اعضاي گروه تعامل هم» برد  –برد « ین رو، رهبران و تسهیلگران گروه باید جو از ا

هاي جدید بهبود عملکرد و روابط دوستانه را مورد تشویق قرار دهد و با هنجارهاي گروهی باید کاوش مستمر براي یافتن راه

  دگیري برخورد کند. هاي تیم به عنوان تجربه یاشکست

  خودگشودگی و بازخور 

از آنجا که افراد اغلب حتی از رفتارهاي منفی خودآگاهی ندارند دیگران باید به طور سازنده عواطف و احساسات و ادراکات خود 

اد کرده، برخورد کم به یکدیگر بیشتر اعتمها، کمرا درباره تبعات چنین رفتارهایی ابراز دارند. اعضاي تیم از طریق خودگشودگی

بازتري نسبت به همدیگر خواهند داشت، و حتی ممکن است براي دادن اطالعات مفید به گروهی که پیش از این از دادن اطالعات 

  )113(صفحه                  کردند مخاطراتی را بپذیرند.                                                             به آنها خودداري می

  چهارم: تعیین هویت مسئله  مرحله

ها و دستورکار است. کند. کار بعدي تیم تعیین اولویتتر را معین میسرانجام تیم بر اساس اطالعات فراهم شده موضوعات مهم

 تواند کار بر روي آنها را آغاز کند، موضوعاتی کهبندي کرد: بخشی که تیم فوري میهاي گوناگون دستهموضوعات را باید به بخش

  باشد و باید با آنها کنار آید، و آنهایی که باید به دیگران محول کرد تا راه حلی بیابند. تواند در حل آنها سهمی داشتهتیم نمی

  ریزي اقدام پژوهی مرحله پنجم: برنامه

مه عملی باید شامل بندي دستور کارش براي هر یک از اعضا برنامه عملی تهیه کند. هر برناتواند از طریق اولویتخود تیم می

حل پیشنهادي، افراد مسئول اجرا و موعد مقرر کسب نتایج باشد. تیم باید یاد بگیرد که به طور مستمر فراگرد مسئله، راهبیان
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دعوت کند.  –ضمن پرداختن به موضوعات کاري خود  –مراقبه را به اجرا گذارد و از اعضاي تیم براي پیوستن به ناظرات فراگرد 

  توانند به تقویت نظرات سازنده و اصالح رفتارهاي مخرب عادت کنند.  یب اعضاي تیم میبدین ترت

  )114(صفحه 

  هاي عملی  مرحله ششم: ارزیابی و پیگیري برنامه

سازي اشتیاق افراد با پرداختن به  دهد، وگرنه، پس از تیمبرگزاري جلسه پیگیري، جدیت سازمان براي بهبود تیم را نشان می

اندیشی و کاهش خالقیت تواند به غرور، گروهجاري روزانه از بین خواهد رفت. موفقیت و تسلط تیم بر موضوع کارش می کارهاي

  تیم منجر شود. 

  برخی از اقدامات براي حفظ اثربخشی و طراوت تیم 

  ها و ترجیحات حفظ تعادل میان نقش -1

ها را پر و عدم هاي جدید، شکافمان و آوردن افراد جدیدي با مهارتشغلی در سازها می توانند با استفاده از چرخشگاهی تیم

هاي دیگر استفاده کند. گاهی براي تواند براي پرکردن موقتی یک نقش معین از افراد گروهتعادل در تیم را اصالح کنند. تیم می

  ه می شود. هاي اعضاي تیم، از سه فن پیچیده ذیل استفادروشن ساختن انتظارات از نقش و الزام

تواند منطق، اهمیت  و  وظایف خاص نقش خود را با سهم سایر اعضاي تیم تعریف هر فرد با این فن می فن تحلیل نقش. .1

شود. این سابقه به صورت دوجانبه توافق و مکتوب می» سابقه نقش« اي از کند. به عنوان نتیجه نهایی، بر مجموعه

  کند. دیگران و انتظار سهم دیگران را براي هر نقش در تیم خالصه میهاي هر فرد نسبت به  فعالیت ها، الزام

شده میان اعضاي تیم است که بر اساس قدرت و اختیار با مسائل رو . این فن یک فراگرد مذاکره کنترلفن مذاکره نقش .2

 )115(صفحه                                        به رو می شود.                                                                          

سازد. براي هر یک از  هاي مربوط معین میها و اقدام. این فن مسئولیت هر کس را براي تصمیمفن ترسیم مسئولیت .3

 شود:  اعضاي تیم یکی از پنج انتظار رفتاري زیر معین می

 مسئولیت آغاز عمل (اقدام  )1

 حق تأیید یا رد  )2

 راي اجرا پشتیبانی ب )3

 حق آگاه شدن (بدون نفوذ)  )4
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 عدم مشارکت در تصمیم گیري  )5

 

  هاي خودمدیریتی توسعه مهارت

اگر اعضاي تیم خودگردان در زمینه استوار هستند که  فرض زیربناییپیشطرفداران رهبري رفتارهاي خودمدیریتی بر این 

. زیرا انتظار خودمدیریتی و خودهدایتی به اجه خواهند شدرفتارهاي خودمدیریتی آموزش فشرده ببینند به احتمال، با شکست مو

شدن رفتارهاي اند نامعقول است. رمز نهادینهطور ناگهانی از کارکنانی که به مدیریت و هدایت از طریق دیگري عادت کرده

  امل کلمه است. سازي به معنی کخودمدیریتی آن است که مدیران فعلی این گونه رفتارها را هدایت کنند. این عمل، تیم

  گانه خودمدیریتی رفتارهاي شش

 (براي مثال از اعضاي تیم خواسته شود براي انجام خوب کسب و کار نتایج یکدیگر را ستایش کنند).  تشویق خودتقویتی  .1

 شود). (براي مثال به اعضاي تیم چگونگی ارزیابی عملکرد آموزش داده می تشویق نظارت بر خود و خودارزیابی .2

(براي مثال اعضاي تیم را به داشتن توقع و انتظار عملکرد عالی از خود و تیم تشویق می  توقع و انتظار از خودتشویق  .3

 کنند). 

 هاي عملکردي خود را تعیین کنند). شود هدف(براي مثال از تیم خواسته میگذاري توسط اعضا تشویق هدف .4

 ود به کارهاي جدید بیندیشند و انجام دهند). ش(براي مثال از اعضاي تیم خواسته می تشویق خودتمرینی .5

 کنند). (براي مثال اعضاي تیم را به نقادي عملکرد ضعیف خود تشویق می تشویق انتقاد از خود .6

 )116(صفحه  
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