


کار تیمی و حل مسئله
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خانم دکتر زهرا نصیری: مدرس 



نبیابهافراد؛جداگانهوانفرادیکارنهکندمیبرآوردهراسازمانهراهدافگروهیکار

رؤسا،جمعیدستههایکوششحاصلتوانمیرابرنامهبودنآمیزموفقیتدیگر،

افرادکردعمل.هستندارتباطدرسازمانیسیستمبانوعیبهکهدانستافرادیوکارکنان

.دهندمیانجامتنهاییبهافرادتکتککهاستکارهاییمجموعازبیشگروه،در

.استمتفاوتتنهایی،بهاوعملکردباگروهدرفردهرعملکرد

مقدمه
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اصیخهایهدفبهتاآیندمیهمگرددارند،یکدیگربامتقابلرابطهکهنفرچندیادو

.یابنددست

.استرسمیغیرورسمیصورتبهگروه
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تعریف گروه



نوعوکاریهایگروهآندرکهاستسازمانیساختارهمانرسمیگروهازمقصود

گروهوفردرفتاررسمیهایگروهدر.استشدهمشخصگرددانجامبایدکهکارهایی

نتعییپیمود،سازمانهایهدفبهدستیابیبرایبایدکهرامسیریوشدهمشخص

.استگردیده

نشدهسازماندهیوساختاربدونهایمجموعهصورتبهرسمیغیرهایگروهعکسبر

هایینیازبرابردرطبیعیواکنشوشوندمیتشکیلکاریمحیطدرهاگروهاین.است

.آیدمیوجودبهاجتماعیهایتماسسایهدرکهاست
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:نقش-1

.شودمیگفتهنقششغلیاپستبارابطهدرمشخصیرفتاریالگوهای

مفاهیم اصلی گروه
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7

چرا افراد به گروه ها می پیوندند؟

امنیت

پایگاه یا مقام

احساس ارزش شخصی

وابستگی

تأمین قدرت



:هنجار-2

ودهستنسهیمآندرگروهاعضایکهگروهیکدروندرقبولقابلرفتاریاستانداردهای

.کنندمیرعایتراآن
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رواینازگیرد،قرارگروهافرادسایرپذیرشوقبولموردکهاستاینگروهعضوهرآرزوی

.نمایدسازگارگروههنجارهایباراخودکهاستاستعدادیاظرفیتایندارای

تاردآومیفشاراعضایکایکبرگروهکهاینبرمبنیاستدستدرزیادیمدارکوشواهد

.نمایندسازگارگروهاستانداردهایباراخودرفتارهایونگرشها

تحقیقات اش
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X A B C

نمودار اش



:انسجام-3

درتاگردندمیتحریکوشوندمیجذبیکدیگربهگروهیکاعضایکهمیزانییعنی

.بمانندباقیگروه
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؟گذاردمیتأثیراعضاکلرفتاربرگروهبزرگییااندازهآیا

اشدبترکوچکگروهقدرهرکهدهندمینشانشواهد.استمثبتقطعیصورتبهپاسخ

یکحلدرگیراگرولی.دهدمیانجامترسریعراکارها(تربزرگگروهبامقایسهدر)

.سندرمیبهترنتایجیبهترکوچکهایگروهبامقایسهدربزرگ؛هایگروهاست،مسئله

اندازه یا بزرگی گروه
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:کهگرفتنتیجهتوانمییافتهانجامتحقیقاتبراساس

.استنفرپنجتاسهتیم؛برایتعدادبهترینباشدمهمتیم،برایاجماعیانظراتفاقاگر

اعضایمههبرایتقریباًکهبرسدتصمیمیبهتیمکهاستوضعیتینظراتفاقازمنظور

اهدافد،شواجراتصمیمایناگراستممکنچندهرباشد،پذیرتوافقوپذیرفتنیتیم،

تااستنظرموردگروهیکارازبیشترافرادرضایت،حالتایندر.نشودحاصلنظرمورد

.سازمانیاهدافبهدستیابی
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نفردوازدهاتهفت،تیمتشکیلبرایمناسبتعداد،باشدنظرموردگیریتصمیمکیفیتاگر
.بودخواهد

شود،حاصلنظرمورداهدافآید،دراجرابهاگرکهبرسدتصمیمیبهتیمکهاستاینمنظور
حالتایندر.نباشندموافقشدهاتخاذتصمیمباگروهاعضایبرخیاستممکنچندهر

.داردافرادرضایتبهنسبتبیشتریاولویتسازمان،اهدافبهدستیابی

تاپنجاستبهترتیماعضایتعدادباشد،مهمنظراتفاقهموگیریتصمیمکیفیتهماگر
.باشدنفرهفت

هدفدوهرودارنداهمیتمساویاندازهبهافرادرضایتوسازمانیاهدافصورت،ایندر
.شودمیبرآورده
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صاننقشدهانجامگروهبزرگییااندازهبرکهتحقیقاتیدستاوردهایترینمهمازیکی
.شدمطرحرینگلمنتوسطدستاورداین.استگروهپذیری

ورکا(فردیحالتبامقایسهدر)گروهدرافرادکهاستاینگروهپذیرینقصانازمنظور
اساسآنبرکهاستاستداللیبامخالفدرستاستدالل،شیوهاین.کنندمیکمتریتالش
بیشترهگرودهندهتشکیلاعضایتکتکبازدهییاتولیدمجموعازگروهبازدهییاتولید
.است
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نقصان پذیری گروه



داخالتیمتوسطآسانیبهکههستندپایدارینسبتاً خصوصیاتشخصیتی،هایویژگی

عملکردابشخصیتمتغیرهایکهدادهنشانشواهد.کنندنمیتغییررفتار،آموزشنظیر

تخاباندراستممکنتیماعضایشخصیتکهدارندمیبیانوداردارتباطافرادشغلی

.باشدمفیدمعیاریگروهاعضای

اتیخصوصیافرادشخصیتچونگفت،توانمیگروهاعضایشخصیتیتناسبمورددر

تناسببهجهتوباگروهیکاعضایانتخابکند،نمیتغییرراحتیبهکهاستپایدارنسبتاً

.استتوجهخوردرکارییکدیگرباشخصیتی

ویژگی های شخصیتی اعضا گروه
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؟گروهیااستبهترفردگیریتصمیمشمانظربه

ورهایکشقبولموردهموارهگفتهاینوکندمیکارمغزیکازبهترمغزدوکهاندگفته
.استبودهغربی

لسهجتشکیلنبایدفرد.استآنفردی،سرعتهایگیریتصمیمعمدهمزایایازیکی
دبایکهزمانیبنابراین.کندگوناگونراههایدربارهبحثصرفرازیادیوقتوبدهد

.یردبگتصمیمسریعبتواندکهاستبرخوردارمزیتاینازاوشود،گرفتهتصمیمی
بایدهککسیومسئولیتنظرازشود،میگرفتهفردبوسیلهکهتصمیماتیهمچنین

.استروشنبسیارمسأله،بدهدپسحساب

تصمیم گیری گروه
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درویهرثباتگیریهاتصمیمگونهایندرکهاستاینفردیگیریتصمیممزیتسومین
واکشمکشهدستخوششودمیگرفتهگروهبوسیلهکهتصمیماتی.داردوجودارزشها
همیشهکهاستاینبیانگرشواهدومدارک.گیردمیقرارگروهبینهایقدرتبرخورد
درگیردمیهگروکهتصمیماتیکیفیتبنابراین.استبهتر،همفردبهترینازگروهعملکرد

.استباالتریسطح

،میماتتصازبسیاری.شودواقعقبولموردبیشترحل،راهکهشودمیباعثگروهسرانجام،
.پذیرندنمیراآنهاافراد،زیرا.شوندنمیواقعقبولمورداتخاذازپس

«داردبستگی»:استروشنبسیارآنپاسخگروه؟یافرد:استبهتریککدامبنابراین
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کاراییویاثربخشمیزانبه،خیریابگیردتصمیمبایدگروهیافردآیاکهاینکلی،طوربه

ربیشتشدهارائههایحلراهقدرهر.داردبرتریگروهاثربخشی،نظراز.داردبستگی

دروندباشترصحیحوتردقیقباشند،داشتهبیشتریخالقیتتوانندمیآنهاباشد،

میفردهکتصمیماتیولیباشند،برخوردارباالتریکیفیتازفردیتصمیماتبامقایسه

یکارایگروهتصمیمات.داردبرتریگروهتصمیماتبرراندمانیاکارایینظرازگیرد

.کنندرفصبیشتریمنابعووقتبایدحلراهیکبهرسیدنبرایآنهازیراندارند،چندانی
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مزایا و منافع 

کار گروهی 
برای سازمان

(سینرژی)هم افزایی 

ی به بکارگیری بهتر استعدادها و توانایی های خاص افراد در دستیاب
اهداف

کاهش ضایعات و هزینه ها–افزایش مشارکت کارکنان 

بهبود کیفیت و بهره وری و ارتقاء رضایت مشتری

احل و رفع مشکالت و مسائل پیچیده از طریق تلفیق تخصص ه

ایجاد حس مالکیت و تعلق در افراد از طریق مشارکت در حل 
مشکالت 
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مزایا و منافع 

کار گروهی برای 
افراد

افزایش اعتماد به نفس

بهبود روحیه و رضایت شغلی

افزایش معلومات و توانایی ها

آسان تر شدن کارها و وظایف از طریق 
اشتراک مسئولیت ها



سردرگمی

اعضای سلطه جو

اعضای پرحرف

متهم کردن دیگران 

شخصیاصرار بر تحمیل نظرهای

از موضوعانحراف 
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مشکالت کارگروهی



کاریهمیکدیگربامشترکهدفیبهرسیدنبرایکهافرادازگروهیازاستعبارتتیم

.دارند

عاملتیکدیگربامستقیمطوربهکهافرادازنفرچندیاگروهیکازاستعبارتتیم

.کنندمیهماهنگراکارها،اهدافبهرسیدنبرایوبرقرار

تعریف تیم

23



ورطبهمختلفهایفعالیتکارتقسیمبراساس1970سالاواخرتاکهاستذکربهالزم

هایفعالیت1980تا1970هایسالبینکمکمولیشد،میانجامشدهتکفیک

اواخرآنازپسوشدایجادجامعمشاغلوادغامهمدرمشاغل،قالبدرمختلف

از.دبوسازمانمختلفسطوحدرعملیاتیکاریهایتیمگیریشکلاوج1990تا1980

.شدمیانجامتیمیکاربراساسهاسازمانکار%78تقریباًبعدبه1990دهه
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:(ضربتتیم)خودگردانهایتیم-1

بهبودچونمسائلیدربارهوآیندهمگردساعتچندایهفتهسازمانازواحدهر

.نامیمیممسئلهکنندهحلراهاتیماینکنند،مامیصحبتکارمحیطوکاراییکیفیت،

کاررآیندفدربارهکنند،مینظرتبادلشوندمیتشکیلمسألهحلبرایکهتیمیاعضای

.یابدبهبودامورانجامروشکهشوندمیباعثوکنندمیپیشنهادونظرابراز

انواع تیم 
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:مستقلهایتیمیاخودگردانهایتیم-2

وگیرندعهدهبرنیزرااجرابلکهکنند،حلرامسائلتنهانهکهمستقلهایتیم

نفرزدهپانتادهازخودگردانهایتیممعموالً.شونددارعهدهراکارنتیجهکاملمسئولیت

.گیرندمیعهدهبرراپیشینسرپرستانهایمسئولیتوشوندمیتشکیل
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ایوظیفهچندیامتخصصهایتیم-3

ایدارولیهستند(سازمانیاختیاراتمراتبسلسلهدر)سطحیکبهمتعلقتیماینافراد
.آیندمیهمگردتخصصیکاریکانجامبرایوگوناگونندهایتخصص

بسیارطرحهایاجرایبراینیسانوهونداتویوتا،مثلخودروتولیدعمدههایشرکتهمه

استموثرایوسیلهیاابزارتخصصیتیمخالصهطوربه.کنندمیاستفادههاتیماینازپیچیده

ارائهجدیدنظریاتکنند،مبادلهرااطالعاتتاآوردمیهمگردراسازمانیکمتخصصافرادکه

.کنندهماهنگراهاپروژهوهاطرحوکنند

27



جهانیبازارهایدربقابرایواندکردهتغییرمعناداریطوربههاسازماناخیر،دههدودر

برکاربهرادیانفصورتبهکارازتغییر،تغییراتاینترینتوجهقابلازیکی.کنندمیرقابت

بارمستمتطبیقبرایثابتفشارهاییباهاسازماناینکهآنجاییاز.استتیممبنای

وثرمتوانندمیکاریتیمهایفشارهااینبهپاسخگوییاند،برایمواجهتجاریمحیطهای

.استمهمموضوعیهاتیماعضایانتخابچگونگیرو،ایناز.شوندواقع

یمچگونگی انتخاب اعضای ت
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اریکگروهوشدهاستخدامتازهفردبینتناسبمعنایبه«گروه-فرد»تناسب

ضایاعانتخابفرآینددرها،تیمایناعضایانتخابنحوهاهمیتبهعنایتبا.است

.کردتوجهیکدیگربااعضاتناسبویژگیبهبایدگروه

بعدو(ریکدیگباگروهاعضایفرهنگیتناسب)فرهنگیبعددوازویژگی،ایندرباره

.شدخواهدبحث(یکدیگرباگروهاعضایشخصیتیتناسب)شخصیتی
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:گروه –تناسب فرد 

اعضایشخصیتیتشابهکاری،گروهوشدهاستخدامتازهفردبینتناسبمعنایبه

گردیباموثرارتباطاتوهمکاریبرایموثرفردیبینهایمهارتبودندارایاگروه

.استگروهاعضای

ازمندنیاستخدامیهایجایگاهازبسیاریکهاستایایدهبراساستناسبنوعاین

.استگروهاعضایفردیبینتعامالت
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انجامبرایالزمهایتواناییودانشها،مهارتمیانتناسبیافتنباشغل–فردتناسب

.داردسرکاردارندراهاتواناییاینکهافرادیوشغلایستاینسبتاًهایجنبه

31

:شغل –تناسب فرد 



وکارمندمیانتناسببهوشودمیاعمالسازمانیتحلیلسطحدرتناسبنوعاین

.داردکاروسرکردناجتماعیفرآیندباوکندمیتوجهسازمانیفرهنگ

32

سازمان–تناسب فرد 



هکدادندمینشانتحقیقاتبرخی.داردگروههمبستگیادراکدرمهمینقشفرهنگ،

جانسمتفرهنگباهاگروهبهنسبتکمتریهمبستگیگوناگوناعضایشاملهایتیم

بهتربیشانسانهاداردمیبیانکهاستشباهتنظریهپرتودرهایییافتهچنین.دارند

.باشندآنهاشبیهکهشوندمیجذبکسانیطرف
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گروهدرفرهنگیتنوع
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سازگار و 
انعطاف پذیرند

تعهد پذیرند

ارتباط برقرار 
می کنند

انضباط دارند

همدل و هم 
داستانند

قابل اعتماد 
هستند

الیق و 
باکفایت 
هستند

اصول کار تیمی 
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عوامل 

اثربخشی 

کارتیمی

رهبر 

اثربخش

ارتباطات 

درون تیم

انسجام 

گروه

تنوع 

شخصیتی 

اعضای تیم
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بی اعتمادی
عدم توجه به هدف 

تیمی

عدم تعهد عدم مسئولیت پذیری

آفات 

کارتیمی



بهتاآیندمیهمگردودارندیکدیگربامتقابلوابستگیورابطهکهافرادازنفرهچندیادوگروهیکاستعبارتتیم

شودمیبدلورداطالعات،اعضابینمتقابلرابطهوجودخاطربهکهاستکاریگروهیک.یابنددستخاصیهایهدف

.دکننمییاریرایکدیگرخودمسئولیتحوزهدروشودگرفتهتصمیمیتاکنندمیکمکاعضابههمچنینو

افزاییهمپدیدهتیمدراماشودمیانجامگروهیکاریکمجموع،دروداردراخودخاصمسئولیتفردیهرگروه،در

.شودمیمشاهده

37

گروهباتیمتفاوت



عملکرد گروهی                                            هدف                                              سهیم شدن در اطالعات 

38

(گاهی منفی)مثبت                                                            هم افزایی                                        خنثی 

حساب پس دهی                                     انفرادیانفرادی و گروهی                                           

مکمل یکدیگر                                            مهارت ها                                           تصادفی و گوناگون

مقایسه تیم و گروه

گروهتیم
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افزایش انگیزه

بهبود ارتباطات

افزایش مهارت های 

شغلی
افزایش بهره وری

افزایش خالقیت

مزایای کار تیمی



تولیددرراافرادرهبری،یامدیرکهبارهر.استسازمانیزندگیازناپذیرجداییبخشمسئلهحل

کاهشبرایجدیدروشیبهسازمانعضویککند؛یامیهدایتخدمتیکارائهیامحصولیک

ودهدمیرویمسئلهحلکند،میاختراعراجدیدیخدمتییامحصولیاکندمیفکرهزینه

.شودمیانجامهاگیریتصمیم

40

لهروش ها و تکنیک های حل مسئ



P-D-C-Aچرخه-1

وتبیینراآندمینگبعدهاومطرحشوارتوالتر1930دههدرباراولینراچرخهاین

نواحیاهگهر.کندمیفراهمسیستمیافرآیندبهبودبرایچارچوبیالگو،این.کردارائه

درهبودبقابلهایپروژهبرایراخنماییتواندمیالگواینشودشناساییبهبود،قابل

پویاستمدلیکهشدهطراحینحویبهPDCAچرخه.شوداستفادهخاصهاییپروژه

.دبوخواهدبعدیمرحلهگاماولینمنزلهبهقبلبمرحلهتکاملگامآخرینیعنی

41

انواع روش های حل مسئله



TOCهامحدویتنظریه-2

تمیسیسفراهایفعالیتاجازهسیستم،کهدرموجودهایدستورالعملونامهآیینوجودچیست؟محدودیت

.دهدنمیتیمبهرا

:محدودیترفعهایقدم

سیستمهایمحدودیتتعیین:اولقدم

سیستمهایمحدودیتازبرداریبهرهچگونگیتعیین:دومقدم

دادنقرارهامحدودیتخدمتدرراچیزیهر:سومقدم

سیستمهایمحدودیتبهبود:چهارمقدم

بریداولقدمبهاست،شدهشکستهمحدودیتقبلقدمدراگر:پنجمقدم
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:اندیشیدنمعکوسروش-3

.ادبانبیازگفت؟آموختیکهازادب:پرسیدندحکیملقماناز

(پوشانهدوستانه،حمایتی،عیب)ساالریمادرسبکصورتبهآناجرایروش

دهیم؟تعمیمجاریهایفعالیتبهرابهبودهاچگونه

تغییر)،(؟کندتغییربایدچیزیچهبه)،(کندتغییربایدچیزیچه)تغییرایجادفرآینددر

.شودمیدنبال،(شودایجادچگونه
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44

تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده در حل مسئله

طوفان ذهنی

تکنیک استخوان ماهی

تکنیک چرا

نمودار پارتو



دتی تکنیکی است برای ایجاد نظرهای مختلف و متعدد مربوط به یک موضوع یا مقولهه در مه

.کوتاه

لق و ایجاد این روش به تنهایی برای انتخاب و تصمیم گیری به کار نمی رود، بلکه از آن برای خ

ابهداع 1930طوفان ذهنی توسط الکس اس اسبورن در سال .نظرها و ایده ها استفاده می شود

.شد

45

ذهنیطوفان



این.استماهیاستخوانمسائل،نمودارشناساییبرایسودمندبسیارهایروشازیکی

دانشگاهزاکاواایشیپروفسورتوسطگویندمینیزکاواایشینمودارآنبهگاهیکهرانمودار

تمالیاحعللکلیهازفهرستیتهیهوشناساییتکنیک،ایناصلیهدف.شدطراحیتوکیو

امااستمسئلهشناساییگروهیتکنیکیکاولدرجهدرتکنیکاین.استنظرموردمسئله

.استاستفادهقابلهمافرادتوسط
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یماهاستخوانتکنیک



نمودار استخوان ماهی
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نیایدازخودفهمگسترشبرایکودکانکهاستکودکیدورانچراهایمثلدقیقاًچرا،تکنیک

یادبایدبزرگسالیدرکهتفاوتاینبااما.پرسندمیاطرافیانووالدینازاطرافشان

متوجهممردازبسیاریشده،باعثتکنیکاینسادگیاغلب.ببریمسوالزیرراهایمانگرفته

.نشوندآننقشواهمیت
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چراتکنیک



کهکردارائهفرمولیایتالیاییاقتصاددانپارتوویلفرد1897سالدرازبسیاریدر

جمعیتوافقیمحوررویرافردیدرآمداو.استناهمواردرآمدتوزیعدادمینشان

درآمددارایمردمازاندکیتعدادکهدریافتودادنشانعمودیمحوررویبررا

صاداقتدرویکهاصلیبراساس.هستنداندکیدرآمددارایجامعهافراداکثروزیاد

.شودمیناشیعللدرصد20ازنتایجدرصد80حدودکردبیاناجتماعی
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پارتونمودار



یکمتعدادولیداردوجودزیادیبسیارعللموجود،مسائلبرایچهاگردیگر،عبارتبه

دررااصلیعاملسهیادویک،شمااگرکهکرد،توجهنکتهاینرویپارتو.استاهمیتحائز

1897سالدرپارتونمودارطریقبدین.ایدکردهفکرهاعاملاکثریتدربارهبگیریدنظر

سالدرآمریکاییاقتصاددانلورنزتوسطنموداریصورتبهمشابهتئورییک.آمدبوجود

افرادتوسطثروتیادرآمدسهمبیشترینکهداشتنداشارهمحققدوهر.شدارائه1907

.شودمینگهداریمردمازکمیبسیار
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