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(1)تیمیکارگاه آموزشی
حکیم سخن بر زبان آفرینبه نام خداوند جان آفرین

کار



ویژگی های یک تیم خوب چیست؟
چگونه یک تیم اثربخش تشکیل دهیم؟



 |3|

نمونه هایی از موفقیت های کار تیمی

بیشتررضایتتیمی،کاررستورانی،خدماتدر•
بهبهداشتوآسایشکیفیت،لحاظبهرامشتریان

.استداشتههمراه
کیدرتیمیکارباآشناییازپسبیمهشرکتیکدر•

.استشدهمشاهدهپذیرشافزایشساعته،24گزارش
انبیمارازبهترکنندمیکارتیمدرپرستارانوقتی•

.کنندمیمراقبت
د،داروجودبیشتریتیمیکارکهبیمارستانهاییدر•

.استترپایینبیمارانمیرومرگسطح
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نمونه هایی از موفقیت های کار تیمی

.استباالترآموزیدانشهایتیمدریادگیریمیزان•
تصمیماتاتخاذبرعالوهمارکتفودزهولهایتیم•

افرادآیاکهموردایندرخود،بخشبهمربوط
بهمشغولتیمدرهمچنانتوانندمیجدیداستخدامی

شپادا.کنندمیگیریتصمیمنیزخیریاباشندکار
میپرداختتیمیعملکردمبنایبرهاآنماهیانه

.شود



 |5|

تیم هدف مشترکی داشته باشد

.کندمیدنبالرامشترکیهدفتیم•
مشتركاهدافتحققبهنسبتراخودتیماعضایهمه•

.دانندمیپاسخگوومتعهدتیم
چیست؟شماتیممشتركهدف•



 |6|

اشته باشنداعضای تیم به یکدیگر وابستگی متقابل د

.اندتهوابسمتقابلفعالیتهایویکدیگربهتیماعضای•
دروویژهتخصصهایومهارتهادارایاعضاازیکهر•

.یکدیگرندمکملحالعین
یکدیگرموفقیتوشکوفاییبهکامالتیماعضای•

.متعهدند
صحیحانجامعدمباعثتیمازعضویکفعالیتعدم•

.شودمیتیمیکارکاملو
شماتیماعضایازیکهرمکملوویژهمهارتهای•

چیست؟
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تعداد اعضای تیم مناسب باشد

نفر2حداقل•
.باشندنفر9تا5استبهترتیمتعداد•
.استترمنجسمکوچکترتیم•
است؟چقدرشماتیماندازه•
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تیم یک رهبر با ویژگی های الزم داشته باشد

تیمرهبرهایویژگی•
موثرارتباط دربرقراریموفق–
قدم ثابت وکوش سخت–
مستمرآموزش –
دیگرانبه هاآموختهانتقال–
اعضامیان احترام حفظ –
پذیریانتقادوصبر–
اعضاازنظرخواهی–
تنشهاکردنطرفبربرایتالش–

دارد؟هاییویژگیچهاست؟کسیچهشماتیمرهبر•
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کار تیمی انگیزه بخش باشد

افرادهایانگیزهافزایش•
کاریزندگیکیفیتبهبود•
بخشانگیزهعاملتعلقوارتباطات•

ربیشتکنیدمیکارتیمیکهزمانیشماانگیزهآیا•
فردی؟یااست

ارد؟دشماکاریزندگیکیفیتبرتاثیریچهتیمیکار•
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کار تیمی باعث هم افزایی شود

هبکهافرادیبهنسبتمطلوبترنتایجازمندیبهره•
.کنندمیکارتنهایی

مهارتهارشددریکدیگربهکمک•

کنید؟میایجادتیمیافزاییهمچگونهتیمتاندر•
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ودشپذیریخالقیت و ریسک کار تیمی باعث افزایش 

خالقیتافزایش•
.استتروسیعافرادتکتکبهنسبتافکارتیمدامنه•
.کنندمیتقبلریسکمنفردافرادازبیشتر•
افزاییهمنوعی•
میپیداافزایشتیمیکاردرشماپذیریریسکوخالقیتآیا•

چگونه؟کند؟
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کار تیمی منجر به افزایش تعهد اعضا شود

اهدافبهنسبتتعهد•
یکدیگربهنسبتتعهد•
دخواهیمیراکاریباکنیدمیتعیینراهدفیوقتی•

نآانجامبهمتعهدبیشترفردیصورتبهدهید،انجام
تیمی؟یاشویدمیکار



 |14|

کار تیمی باعث افزایش قدرت شود

یتنهایبهکهامورازبسیاری•
تیمطریقازنداردامکان
.گرددمیمیسر

بدونبلنداهدافازبسیاری•
دانبپیوستنوتیمتشکیل

.نیستپذیرامکان
تیمیکارباشماقدرت•

یابد؟میافزایشچگونه
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کار تیمی باعث چابکی در سازمان شود

تغییراتبهسریعترواکنش•
محیطی

دارایگراتیمهایسازمان•
ابکچومسطحساختارهای

.هستند
اختیاراتدارایبایدهاتیم•

.باشندکافی
بهواستچابکچقدرشماتیم•

کند؟میکمکسازمانچابکی



 |17|

کار تیمی منجر به افزایش کیفیت شود

تیمیکارکیفیتمکمل،هایمهارتوجوددلیلبه•
.استفردیکارازباالتر

میکارکیفیتافزایشباعثچگونهشماتیمیکار•
شود؟



 |18|

استفاده شودPDCAبرای بهبود مستمر کارها از چرخه 

.کنیدبررسیراPDCAچرخهتیمیموضوعیکبرای•
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مسائل کاری شناسایی و تحلیل شود



 |20|

مسائل کاری شناسایی و تحلیل شود

کاریمسالهیکبرای•
معلولی-علتنمودار

یاماهیاستخوان)
رسمرا(ایشیکاوا

.کنید
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دو برنامه عملیاتی داشته باشSAMRTتیم اهداف 

بودنمحورفعالیتنهبودنگرانتیجهلزوم•
هاآنمستمرپایشوتیمیاهدافتعریفلزوم•



 |22|

دو برنامه عملیاتی داشته باشSAMRTتیم اهداف 

.کنیدمشخصراتیماهدافشدهمشخصفرمتاساسبر•



 |23|

تقسیم کار و تدوین شرح وظایف انجام شود

وبخشلذتانگیز،هیجانتوجه،جالبوظایفتعریف•
پرچالش

.دارندنقشتیمسرنوشتدرکننداحساسافراد•
هانقشتعریفدروضوحلزوم•
وتجربیاتقوت،نقاطبهتوجهباهانقشتوزیع•

اعضاازیکهرترجیحات
تیمافرادمیانکارعادالنهتقسیم•
ضایاعکلوپاسخگوییمسئولیت،کارتقسیمعلیرغم•

تیم
چیست؟شماتیماعضایوظایفشرح•
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قوانین و آیین نامه های الزم وضع شود

.باشیدداشتهنامهآیینوقانونتیمدربایدشما•
.بگیریدکمکتیماعضایهمهازآنبرای•
.کنیدمکتوبراهاآن•
چیست؟شماتیمبنیادیقوانین•
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اعضای تیم انعطاف پذیری داشته باشند 

وخشکیباتیمیکار•
.نیستسازگارانعطاف ناپذیری

عضویتیمدربخواهیداگر•
باانطباقازبایدباشیدمؤثر

.باشیدنداشتهاباییتیم



 |26|

بین اعضا ارتباطات موثر  برقرار باشد

اعضابیناعتمادلزوم•
همدلی•
موثردادنگوش•
.کنیدتمرینراموثردادنگوشوهمدلی•



 |27|

تیم دارای انسجام باشد

آنشدنجذبمیزانوتیمدرماندنبرایاعضاانگیزه•
تیمبهها

تیموظایفواهدافبهآنهاتعهدمیزان•
تیمافرادبهمساعدتومشارکتروحیهتقویت•
احتمالیتعارضاتوهادرگیریفصلوحل•
تیماعضایبینرفتاریتفاهماتوتشابهات•
دارد؟وجودتیمیانسجاممیزانچهشماتیمدر•


