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ها و گروه هاي غیررسمی تیم 
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گروه هايي متشکل از دو يا چند نفر هستند،•

که با يکديگر تعامل داشته و بر يکديگر اثرگذار هستند،•

و به صورت متقابل مسئول دستيابي به اهداف مشترک تيم بوده،•

.و خود را هويت اجتماعي  درون سازمان تلقي مي کنند•

تيم ها

يدی برای تحقق برخي اهداف از جمله مونتاژ يک محصول، ارائه خدمات، طراحي تسهيالت تول•
. جديد و يا اتخاذ تصميمات مهم به وجود آمده اند

ک آنها را با وابستگي متقابل اعضای تيم و نياز به مشارکت برای دستيابي به اهداف مشتر•
.  يکديگر متحد ساخته است

.اهنگ نمايندنيازمند ارتباطات هستند، به گونه ای که بتوانند اهداف مشترک را با يکديگر هم•

ويژگي های تيم

تیم
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دتأکيمورداهدافياومتقابلارتباطاستممکنواندآمدههمگردکهاستافرادیشامل
.باشندآنفاقدياوباشندداراراسازماني

.دوستاني که برای ناهار با آن ها مالقات مي نماييد

فراد مي توانند هرکدام از ا)ارتباط متقابل محدودی داشته يا از اين ارتباط متقابل برخوردار نيستند 
(.به سادگي به تنهايي ناهار بخورند

ه وجود آمده هيچ هدف سازماني را دنبال نمي کنند؛ بلکه اساسا برای منتفع ساختن اعضای خود ب
.  اند

هاي غیررسمیگروه 
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بهرايغيررسمهایگروهبهتعلقبهنيازافراددروابستگيمحرک.استاجتماعيموجودیانسان
.آوردميوجود

مثال،برای.يستندستيابيقابلفردیکارباوتنهاييبهکهکنندميدنبالرااهدافيهاييگروهچنين
بهگروهاينزيرادهندميشکلسازمانيتغييراتبامخالفتبرایراگروهيمواقعبرخيکارکنان

.داردبيشتریقدرتکنندميابرازراخودشکايتتنهاييبهکهافرادیبهنسبتکليطور

ايجادردفدرایانگيزهترتيببديندهد،ميآرامشفردبهافراد،سايرحضورزااسترسشرايطدر
.باشدآنهانزديکگيرد،ميقرارخطرمعرضدرکههنگاميتاگرددمي

رسمیعلت وجود گروه هاي غیر 
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و معایب تیم ها مزایا 
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.تصميمات بهتری را اتخاذ مي نمايند

محصوالت و خدمات بهتری را توليد مي نمايند

.برخوردار هستندنسبت به کارکناني که به تنهايي کار مي کنند از تعلق خاطر کاری بيشتری

.مي توانند به سرعت اطالعات را به اشتراک گذاشته و وظايف را هماهنگ سازند

ي که به در بسياری از موارد، افراد به صورت بالقوه هنگام انجام کار در تيم نسبت به زمان
تنهايي کار مي کنند، انگيزه باالتری دارند

مزایاي تیم ها
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.شودميآندربيشترتأخيرسببديرهنگامافزارینرمپروژهيکبهبيشترافرادافزودن•

اپرچر،امنباایحرفهعکاسيافزارنرمبرنامهايجاددراپلشرکتمنابع،برخيبراساس•
.استشدهداماينگرفتار

اپرچروژهپرانجاممسئولافتاد،تاخيربهونشداجرابرنامهمطابقپروژهاينکههنگامي•
ومهندسينتعدادکهاستآنازحاکيگزارشاتبرخيودادافزايشراتيماندازه

.استيافتهافزايشنفر150بهنفر20ازهفتهچندطيکيفيکنترلبخشکارکنان

.گرديدپروژهبرایمشکلايجادسببافراداززيادیتعدادافزودنمتاسفانه•

افزارنرمناکارآمدترينعنوانبهوشدارائهتاخيرماه9بااپرچرچيست؟سرانجامنتيجه•
.شدشناختهاپل

بروکسقانون

تیم هاچالش 
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تنهاييهبکهزمانيبهنسبتتيمدرافرادکهدهدميرخهنگامي•
عاليتفتریپايينسطحدروکنندتالشکمترکنندميکار

.نمايند

شناساييکهآيدميپيشبزرگهایتيمدراغلبعملاين•
.نيستپذيرامکانراحتيبهفردهرعملکردخروجي

اجتماعيرویطفره

چالش تیم ها
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اثربخشی تیممدل 
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حصول اهداف نهايي 

تيمرضايتمندی و رفاه اعضای 

ميزان برآورده شدن نيازها

رای بقا بتيمتوانايي قابليت زيستن و

ه هدفمنابع کافي برای رسيدن بتامين 

اثربخشی تیمی



مدل اثربخشی تیمی1212
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.  گذار استنمايانگر شرايطي فراتر از حد و مرز يک تيم است که بر اثربخشي آن اثر•

محيط تيم و سازمان 

د، تمايل اعضای تيم هنگامي که عملکرد تيم حداقل تا حدی مورد پاداش قرار مي گير•
.بيشتری به همکاری با يکديگر دارند

پاداش

، که هماهنگي مي توانند در اثربخشي تيم تاثيرگذار باشند، به ويژه در تيم های مجازی•
.کارها تا حد بسياری وابسته به فناوری اطالعات است

سيستم های ارتباطي

سازمانو تیم محیط 
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اين سازماندهي تيم ها بر مبنای فرايندهای کاری موجب شکوفايي و رشد تيم مي گردد، چراکه•
ا افراد ساختار، تعامل و همبستگي ميان اعضای تيم را  افزايش مي دهد و باعث کاهش تعامل آنها ب

. خارج از تيم مي گردد

ساختار سازماني

يفه پشتيباني و رهبران هنگامي که اعضای تيم بر کارايي عملياتي و انعطاف پذيری تمرکز مي کنند، وظ•
.تعيين مسير راهبردی تيم را برعهده مي گيرند

رهبران

خيص داد که شرکت مدراد  بهترين حالت فضای کاری خود را اينگونه تش. مي تواند تفاوت ايجاد کند•
.  شکل سلولي به فعاليت مي پردازندUتيم ها به جای کار کردن در امتداد خط مونتاژ، در فضای 

طرح فيزيکي محل کار تيم 

سازمانو تیم محیط 
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طراحی تیمعناصر 
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تيم نياز به درکنار اينکه تيم بايد محيطي دوستانه داشته باشد، رهبران
:طراحي دقيق تيم دارند که عبارت است از

ويژگي های کار•

تعداد اعضای تيم•

ترکيب تيم•

نقش های تيم •

عناصر طراحی تیم
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عه در کارهای پيچيده مانند راه اندازی کسب و کار در يک بازار جديد، توس
.  ل مي کندسيستم عامل يک کامپيوتر، يا ساخت يک پل، تيم بهتر از فرد عم

.  رد استکارهای پيچيده نيازمند مهارت و دانشي فراتر از شايستگي های يک ف

ه نقش های تيم ها به ويژه زماني مفيد هستند که کار پيچيده قابل تفکيک ب
ي مداوم تخصصي تر باشد و افراد در نقش های تخصصي خود  نيازمند هماهنگ

.  يکديگر باشند

د، چراکه هنگامي که وظايف کامال ساختار يافته باشد، تيم بهتر عمل مي کن
.هماهنگي اين نوع کارها در ميان افراد مختلف آسان تر است

چه نوع کاري براي تیم بهترین است؟ 
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.که بتواند ديدگاه و شايستگي های الزم برای انجام کار را فراهم آورد•

تيم بايد به اندازه ای بزرگ باشد

.تا هماهنگي موثر در بين اعضا  و مشارکت معنادار آنها حفظ گردد•

تا اندازه ای کوچک باشد 

رای انجام تعداد اعضای تيم بايد به گونه ای متعادل باشد که تعداد افراد کافي ب•
ن کارها را داشته باشد و در عين حال تيم به حدی کوچک باشد که انسجام آ

.حفظ گردد تا تصميمات به گونه ای سريع و اثربخش اتخاذ گردد

مدير اجرايي شرکت سان مايکرو سيستمز شرح مي دهد

اندازه مناسب براي تیم چقدر است؟ 
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ائز انتخاب عضو جديد در هول فودز مارکت تصميم بسيار ح
.  اهميتي است که به مدير واگذار مي گردد

يد هم عضو جديد برای حضور هميشگي و عضويت دائم به تاي
.تيمي های خود احتياج دارد

وه بر برای انجام کار اثربخش در يک تيم، کارمندان بايد عال
ه مهارت فني و خود مديريتي برای انجام کارهای خود، قادر ب

.انجام کار در محيط تيمي باشند

ترکیب تیم 
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ا مشکالت تيم های متنوع دارای منابع بهتر برای مقابله ب
.  و مسائل پيچيده هستند

موثرتر يکي از داليلي که تيم های متنوع در اين شرايط
مختلف عمل مي کنند اين است که افراد با پيشينه های

.مشکل يا فرصت را از زوايای مختلف مي بينند

تیمتنوع و گوناگونی 
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نقش هاي تیم
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در يک يک نقش عبارت است از مجموعه رفتارهايي که انتظار مي رود افراد انجام دهند زيرا موقعيت خاصي
.تيم يا سازمان به آنها واگذار شده است

قش ها در يک محيط تيمي برخي نقش ها به تيم کمک مي کند تا به اهدافش برسد؛ برخي ديگر از ن
. ارتباطات درون تيم را حفظ مي کنند

.  برخي نقش های تيم به صورت رسمي به افراد خاصي محول مي شوند

ت ارائه به طور مثال رهبران تيم معموال انتظار مي رود  که بحث و گفتگوها را آغاز کنند، يا به همه فرص
ي شود به ديدگاه هايشان را بدهند، و به گروه يا تيم کمک کنند تا در مورد نکاتي که در جلسات بحث م

.  توافق برسند

نقش هاي تیم
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تیمهنجارهاي 
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عضای خود قوانين غيررسمي و انتظارات مشترکي هستند که گروه ها برای نظم بخشيدن به رفتار ا
.  تعيين مي کنند

. فقط برای رفتار به کار مي رود و نه برای احساسات و افکار خصوصي

.صرفا برای رفتارهايي وجود دارد که برای تيم حائز اهميت است

تي مي کنند اگر ما دير به يک جلسه برسيم، همکارانمان ابراز ناراح. به چندين صورت تقويت مي شوند
.  ي سازنديا اگر بخشي از پروژه خود را سروقت تمام نکنيم آنها به گونه ای کنايه آميز ما را متوجه م

هنجارهاي تیم
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که موفقيت هنجار های تيم اغلب عميقا ريشه مي دوانند بنابراين بهترين روش برای جلوگيری از هنجارهايي
گيرد سازماني يا رفاه کارمندان را تضعيف مي سازد، اين است که وقتي تيم برای اولين بار شکل مي

.  هنجارهايي مطلوب ايجاد شوند

.  يک راه برای انجام اين کار، تعريف دقيق هنجار ها در هنگام ايجاد تيم مي باشد

. يک روش ديگر، انتخاب افرادی برخوردار از ارزش های مناسب است

خاب کنند که اگر رهبران سازماني بخواهند تيم هايي با هنجارهای کامال ايمن داشته باشند بايد افرادی را انت
.پيش از اين برای امنيت ارزش قائل بوده اند

هنجارهاي تیم
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تیمانسجام 
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م  اشاره به ميزان يا درجه جذابيت تيم در نظر افراد و نيز انگيزه آنها برای ماندن در تي
.دارد

به اهداف يک ويژگي تيم است که باعث جذب شدن اعضا به تيم مي شود، آنها را نسبت
. نندو وظايف تيم متعهد مي سازد، و نسبت به تيم احساس غرور و افتخار جمعي مي ک

.  ک تيمانسجام تيم يک تجربه عاطفي است و نه صرفا يک محاسبه برای ماندن يا تر

اعي انسجام تيمي وقتي وجود خواهد داشت که اعضای تيم آن را بخشي از هويت اجتم
. خويش به شمار آورند

انسجام تیم 
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شباهت ميان 
اعضا

اندازه تيم

روابط متقابل 
ميان اعضا

ورود دشوار به 
تيم

موفقيت تيم
رقابت يا چالش

های بيروني

تیمعوامل موثر بر انسجام 
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تیمیاعتماد 
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معيني وجود هرگونه ارتباط از جمله ارتباط ميان اعضای يک تيم، به ميزان
.از اعتماد بستگي دارد

يگر در عبارت است از انتظارات مثبت يک فرد نسبت به فرد د« اعتماد»
.  موقعيت های خطر و بحران

تاثير سطح باالی اعتماد زماني به وجود مي آيد که شما مطمئن باشيد که
.  ديگران بر شما در شرايط بحراني، برای شما آسيبي در پي ندارد

اعتماد تیم 
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اير اعضای اين نوع اعتماد براساس نوعي محاسبه منطقي به وجود مي آيد مبني بر اينکه س•
واهند تيم چنانچه اعمال آنها انتظارات معقول و منطقي را نقض نمايد، با تحريم روبه رو خ

.بود و بنابراين به اين دليل صحيح و مناسب عمل مي کنند

ادگي از بين پايين ترين ميزان بالقوه اعتماد است و با کوچکترين تخطي از انتظارات به س•
.مي رود

حسابگرانهاعتماد

.  براساس قابل پيش بيني بودن رفتار ديگر اعضای تيم شکل مي گيرد•

رد ديگر بستگي اعتماد مبتني بر دانش همچنين به اعتماد نسبت به توانايي و شايستگي ف•
.ددارد مثل اعتمادی که ميان پزشک و بيمار به دليل شايستگي پزشک وجود دار

اعتماد مبتني بر دانش

اعتماد تیم 
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.گيردميلشکتيماعضایميانعاطفيپيوندومتقابلدرکبراساساعتمادنوعاين•

مانندتيماعضایعملواحساس،فکر،کهدهدميرخهنگامياعتمادنوعاين•
.باشديکديگر

مدلهاآنچراکهخوردميچشمبهعملکردبرمبتنيهایتيمدراعتمادازسطحاين•
.گذارندمياشتراکبهرايکسانيهایارزشوذهنيهای

.استتماداعنوعپايدارترينوقدرتمندترينبالقوه،طوربههويتبرمبتنياعتماد•

هایارزشاستمعتقدفردواستتيمدرعضويتبراساسحدیتافردخودپنداره•
تخلفوسرپيچيهرگونهبنابراينداردهمپوشانيباالييحدتااعضاهایارزشبااو
.شودميبخشيدهسرعتتيم،بهافرادديگرسویاز

هويتبرمبتنياعتماد

اعتماد تیم 
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تیم هاي خودگردان



3434

توليد "کرايسلر بر اين عقيده است که يکي از عوامل کليدی موفقيت برای آينده خودروساز
توسط تيم است که مشتمل است بر به کارگيری اصول توليد ناب در کارخانه هايي که"هوشمند

. خود گردان اداره مي شود

. را در عمليات خود در مکزيک معرفي کردتيم خودگردان اين خودروساز يک دهه پيش 

کل از دهها امروزه، کارکنان در کارخانه کرايسلر در سالتيلو، مکزيک، به صورت تيم هايي متش
ز جمله نفر  از افراد سازماندهي شده اند که مسئوليت انجام مجموعه وظايف يکپارچه و مشخص ا
.  تعمير و نگهداری، کنترل کيفيت، ايمني و بهره وری در حوزه کاری خود را بر عهده دارند

تیم هاي خودگردان
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مجازيتیم هاي 
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تيمي است که اعضای آن فراتر از فضا، زمان و مرزهای سازماني  عمل مي•
مرتبط کنند و از طريق فن آوری اطالعات برای تحقق بخشي وظايف سازماني

مي شوند

تيم مجازی

آنها معموال  در منطقه فيزيکي يکساني کار نمي کند •

رای با توجه به عدم قرار گيری در فضای مشخص اعضای تيم های مجازی  ب•
برقراری ارتباط و هماهنگي اقدامات کاری به جای تعامالت چهره به چهره

.اساسا وابسته به فن آوری اطالعات هستند

:رندتيم های مجازی از دو حيث با تيم های سنتي تفاوت دا

تیم هاي مجازي
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تصمیم گیري تیم 
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تعارض سازنده 

طوفان فکری

يکيطوفان فکری الکترون

تکنيک گروه اسمي

گیري تیم بهبود تصمیم 
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بخش به تيم يک روش رايج برای بهبود در تصميم گيری تيم در شرکت کورنينگ اختصاص  ايده های اميد
.  ا بپردازندهای دو نفره است که چهار ماه فرصت دارند تا به بررسي و تجزيه تحليل امکان سنجي اين ايده ه

ده است ويژگي های منحصر به فرد در مورد اين فرايند اين است که تيم به صورت هدفمند طوری طراحي ش
.که يک نفر از قسمت بازاريابي و يک نفر با تخصص فني با هم در يک تيم قرار گيرند

کار اين ترکيب اب و روغن گاهي اوقات باعث دلخوری و عصبانيت نيز مي شود اما به نظر مي رسد اين
.  باعث توليد ايده ها و ارزيابي بهتر مي شود

ده بزرگي دست ما به اين طريق به تعارض سازن": دبورا ميلز مدير تيم بازاريابي شرکت کورنينگ مي گويد
."پيدا مي کنيم 

تعارض سازنده 
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قانون 4ه طوفان فکری سعي مي کند تا توان خالقانه تيم ها را به وسيل
: ساده افزايش دهد

.  نيدحتي احمقانه ترين ايده ها را نيز مطرح ک.ازادانه صحبت کنيد.1•

به هيچ عنوان از ديگران يا ايده های انها انتقاد نکنيد. 2•

زايش کيفيت ايده ها با اف–تا جايي که امکان دارد ايده ارائه دهيد 3•
.تعداد آنها افزايش مي يابد

ايده های ارائه شده توسط ديگران را پرورش دهيد . 4•

فکريطوفان 
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کي بر شبکه طوفان فکری الکترونيکي شکل جديدتر طوفان فکری است که مت
.های کامپيوتری برای ارسال و به اشتراک گذاری ايده های خالقانه است

تفاده شرکت کنندگان پس از دريافت موضوع يا سوال ايده های خود را با اس
.از نرم افزارهای کامپيوتری خاص وارد مي کنند

انها را ايده ها به طور ناشناس بين شرکت کنندگان ديگر توزيع مي شود و
.تشويق به پروراندن آن ايده ها مي نمايد

مي در نهايت هم اعضای تيم به ايده های ارائه شده به طور الکترونيکي رای
. دهند و معموال با مباحثات چهره به چهره دنبال مي شود

الکترونیکیطوفان فکري 
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گيری تيمي را بدون تکنيک گروه اسمي يک نوع طوفان فکری سنتي است که تالش مي کند تا ترکيبي از مزايای تصميم
.مشکالتي که قبال ذکر شد ارائه دهد

ي با ناميده مي شود چراکه در اين روش شرکت کنندگان فقط طي دو مرحله از سه مرحله گروه هاي"اسمي"اين روش 
.نام تشکيل مي دهند

جايي که پس از آنکه مشکل  و يا مسئله شرح داده شد اعضای تيم در سکوت و به طور مستقل راه حل های ممکن را تا
هند که مي توانند مي نويسند در مرحله دوم شرکت کنندگان راه حل های خود را برای اعضای ديگر تيم توضيح مي د

.رت نمي گيردمعموال به شکل کتبي صورت مي گيرد در اين مرحله مانند روش طوفان فکری هيچ گونه نقد و بحثي صو

شرکت اگر چه اعضا تشويق مي شوند در رابطه با شفاف سازی ايده های ارائه شده سواالتي بپرسند، در مرحله سوم
.کنندگان در سکوت و به طور مستقل به راه حل های پيشنهاد شده رای مي دهند

اسمیتکنیک گروه 


