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 چکيده 

افراد و بخشهاي    .شود  هر روز دشوارتر مي ؛  ي خالق و جديد براي مسائل پيچيدهها  يافتن راه حل

فرسازمان مشکالت  حل  به  قادر  تنهايي  به  ديگر  نيستند اها  تيم   .رو  تشکيل  در  ضرورت  کارگروهي  و  ها 

 . ( Raymond , 2005)سازد سازمانها، اهميت مطالعه بر روي مقوله کار تيمي را آشکار مي

ها اغلب از افرادي با شخصيتها و رفتارهاي متفاوت تشکيل شده اند و گاه تخصص اين افراد  تيم 

شايد ايجاد هماهنگي و دستيابي به يک ترکيب بهينه از افراد بتواند به عملکرد باالي    .اوت استنيز متف

 . تيمي منجر شود

قات انجام شده در خصوص  يتحقو   است با بهره گيري از برخي مفاهيمسعي شده  در اين مقاله  

راد را جهت  فنه از ايبهب  يک ترکي که    ده يردتالش گ  ن مقوله پرداخته و يا  يبه بررس   ، يميها و کار ت   ميت

 م.ييموفق را مطرح نما يمهاياز ت يين نمونه ها يه و همچن نمود  يمعرف  يميکار ت   يانتخاب برا

مي توان تيم هاي موفق و اثر بخش در    ( MBTI)بريگز«    -با استفاده از ابزار »تيپ نماي مايزر 

در    .گيرد  ري يونگ سرچشمه ميابزار از روشهاي ارزيابي شخصيتي است و از تئو   اين  .سازمان تشکيل داد

 . توان ترجيحات افراد در مورد مفاهيم زندگي را بررسي کرد واقع به کمک اين ابزار مي 

با عنايت به   .تازه استخدام شده و گروه کاري است  گروه« به معناي تناسب بين فرد -تناسب »فرد  

ويژگي تناسب اعضا با يکديگر را   يد ها، در فرايند انتخاب اعضاي گروه باتيم   اهميت نحوه انتخاب اعضاي  

  فرهنگي) تناسب فرهنگي اعضاي گروه با يکديگر( و بعد   اين ويژگي تناسب از دو بعد   . مورد توجه قرار داد

 .بحث قرارخواهدگرفت با يکديگر( مورد شخصيتي )تناسب شخصيتي اعضاي گروه

نش و  ي، گز  ي ابيفه کارمند ي ظمها هستند که وياز ت  ينمونه ا  ؛رانيو توسعه مد   يابيارز  يکانونها

ارائه    يکه در مورد آنها مطالب  .به عهده دارند   يران را در حوزه منابع انسانيارتقاء کارکنان و مد   استخدام و

 .تورنتن(   يخواهد شد)جرج س 
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 مقدمه

ي رقابت  رده اند و براي بقا در بازارهاي جهانک  در دو دهه اخير، سازمانها به طور معنا داري تغيير

شدن، هستند و توسط تکنولوژي اطالعاتي    سازمانهايي که داراي ويژگيهاي عدم تمرکز و جهاني  .مي کنند 

اين تغييرات، تغيير از سمت    يکي از قابل توجه ترين  .کنند   يو رهبري مبتني بر تيم کارشان را تسهيل م

 ( 2003برچ، کارهاي با مبناي تيمي مي باشد)اندرسون و  کار به صورت انفرادي به 

اين سازمانها با فشارهاي ثابتي جهت تطبيق مستمر با محيطهاي تجاري مواجهند،    از آنجايي که  

مي   جهت کاري  هاي  تيم  فشارها  اين  به  شوند پاسخگويي  واقع  موثر  رو، چگونگي  . توانند  اين  انتخاب    از 

   .اعضاي تيم ها امري درخور توجه است

ي توان بالقوه جهت ارائه بسياري از مزيتها همانند انعطاف  باشند، دارا  هنگامي که تيم ها موفق  

  از   .فزاينده هستند و چنانچه با شکست مواجه شوند، منابع قابل توجهي را تلف کرده اند   خالقيت  و   پذيري

ترين راههاي انجام   يکي از ساده  .ها توجه کنند اين رو، سازمانها بايد به حداکثر کردن احتمال موفقيت تيم

به داشتن ترکيب بهينه از افرادي    در واقع موفقيت يک تيم موکول   .، تمرکز بر اعضاي تيم استاين امر

باشند  توانا  يکديگر  با  همکاري  در  که  و   .است  موضوع چگونگي    .(1998ويسنر،  )کيچوك  اين  به  باتوجه 

درخور امري  ها  تيم  اين  براي  پرسنل  پژوهشگرا  انتخاب  بيشتر  تحقيقات  نيازمند  که  است  و  توجه  ن 

 .متخصصان منابع انساني است

ها مهمتر  ي کي  يابيارز  ي کانون  شاياز  شناخت  در  مؤثر  ابزار  است  يها  يستگ ين  در    افراد  که 

محي شب  يطيشرا کاريه  ارز   ؛ ط  تر  يابيبه  برجسته  انتخاب  برايو  افراد  ارتقاع   ي ن  و  پستها  استخدام    يبه 

 .ن(يان باالنتاياست) يو گروه   يم يکار ت  ياز نمونه ها يکيکه   .پردازديم  يتيريمد 
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 ؟ ستيچ ميت

 م يت  از متفاوت   يها ف يتوص 

  تک  تک   «شرفت يپ»  مجموع   از  شان   شرفتيپ  که   ي طور  به،    افراد  از   ي تعداد  يهمکار •

 .باشد  شتر يب افراد

  هم  با  مطلوب  ينحو   به   که ،  مشترك اهداف  به   يابيدست به   متعهد   ي افراد   از   فعال   ي گروه •

 .(يان فلمينگ)  ...و رسند   يم باال تيف يک  با يج ينتا به و  برند  يم  لذت  آن از و  کنند  ي م کار

انجام • براي  را  نفر  چند  که  پويا  نيروي  يک  از  است  عبارت  تيم  پروژه   يک  يا  کار  يک 

طرح    .مي کنند  اعضاي يک تيم درباره ديدگاههاي خود بحث  .مشترك دور هم جمع کرده است

 . کنند  براي رسيدن به هدف کار مي ها را بررسي مي کنند، تصميم مي گيرند و 

رسيدن به يک    که براي  ،است يک تيم شامل تعداد کمي از افراد با مهارت هاي مکمل •

مشا کارها  در  مشترك  کنند هدف  مي  راه  . رکت  اين  در  مقابل   بطوريکه  در  را  خود  گروه  اعضاي  تمامي 

 . يکديگر و هدف نهايي مسئول مي دانند 

اما آنچه از تعداد نفرات تيم    .شوند  يا حتي بيشتر تشکيل نفر  22تا  2ز تيم هاي موفق مي توانند ا

است تيم  روح  و  الگو  تيم،  است شکل  همه  ،مهمتر  تيم   که  اعضاي  وظايف  تعيين  نتيجه چگونگي  اينها 

 :  شود اساساً به سه دسته تقسيم بندي مي شود وظايفي که بايد بوسيله تيم ها انجام .است

  . از تيم دارد که تمايل دارند نقش ثابتي را در تيم بازي کنند  به افرادي که احتياج :وظايف تکراري

 .شوند  راحتتر انجام مي شوند و مي توانند به طور مستقل و به نحو احسن انجام اين وظايف معموالً

اصلي ترين مشخصه آن همکاري افراد براي توليد يک    .دارد که احتياج به افراد خالق :پروژه ها

 .استمحصول جديد 

سري خواسته هاي مشخص و خالق و همچنين طرح هايي   ن افراد يکي: ا  شرکاء و سهام داران 

 .اين نوع کار در سطح سرپرستان و مديران است .کنند   جديد ارائه ميبراي انجام کارهاي 

 

 م ي ت  انواع 

 : جمله از دارند   يمتفاوت اشکال ها ميت •

 ي کار  ميت •

 شغل  ي زير  برنامه ميت •

 ي شتر م خدمات ي ها ميت •

 فروش  ي ها ميت •

 گردان  خود  ي ها ميت •

 

 م يت بالقوه  توان

 :کنند   يم  کار  هم با  مؤثر ينحو  به آن افراد که يي ها ميت

 . شوند  يم  مند  بهره  ي تر مطلوب  جينتا از،  کنند   يم کار  ييتنها که  يافراد  به نسبت •

 .برخوردارند  يشتر يب انعطاف از،   تر  بزرگ يها  گروه  به نسبت •
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 . کنند  ي م او ککندو  يشتريب مسائل در و    کنند  ي م تقبل  خطر ردمنف  افراد از شتريب •

 

 ؟ مي دار ازين ميت به يزمان چه  

  ينم   حل   راه   آنها   ي برا  ييتنها  به   ي کس  که   ي مشکالت  يبرا  د يکن  يم   ي سع  که   يزمان •

 .د يکن  دايپ حل راه، شناسد 

 . خورد ي م چشم  به ي ثبات  يب ي کار  در  که يزمان •

 لزوم   صورت در تنها •

مختلف   افراد  ...بوجود مي آيند که نياز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و  تيم ها زماني   •

 .براي رسيدن به يک هدف الزم باشد 

 .(يان فلمينگ)ستين ي شغل و  يالتيتشک ي ازهاين همه پاسخ مي ت  ليتشک د يباش  داشته  اد ي به

 

 ي ميکار ت  يايمزا

کار تيمي موفق سبب    .ازند اهداف استراتژيک شما را برآورده مي س  تيم هاي موفق و کار تيمي

هر کدام از کارمندان شما مي شود و به شما کمک مي کند بهتر به مشتريان خود   افزايش توان انجام کار

 . بدهيد  خدمات
 

 هستند  رو روبه  آن با ها ميت که يمشکالت 

   .نباشد  موجود ي کار ي الگو که  يزمان -1

 . شود ي رويپ او از که  ستين  يکس،  کار ي الگو بدون  

  افتد   ي م  اتفاق  که  را   ييزهاي چ  د يبتوان  يوقت   تا  اما  .ستين  ي ا  ساده  کار  ي ساز  ميت  فرهنگ  نيا  در  

 .است ريپذ  امکان يساز م يت، د يکن درك 

 . شود ي نم يابيارز عملکرد  -2

  يياجرا  چالش  در  افراد   شرکت   مستلزم  م يت  يي کارا  چون   کند   ينم  ي ابيارز  را  عملکرد  التيتشک 

 . شود يم  يتلق معنادار  آن  اندرکاران دست همه  يبرا  که ،  است ي زحمت پر و  دشوار

 .ستين ساخته شما دست  از  ياد يز کار  ميبگو صادقانه  

 متعدد  ي ها ميت  -3

 .شوند  يمطرح م  يط يهر گونه شرا يبرا  يم ها به عنوان پاسخيت 

 د بر افراد يتأک -4

 . م ها رايشناسند نه ت ي سازمان ها افراد را م 

 فرهنگ رقابت -5

 . کند   يب نميرا ترغ ي مان، همکارفرهنگ ساز 

 افراد متعدد  -6

ارتباط با آنها مشکل تر    ي شتر باشد: برقراريهرچه تعداد ب.ل شده است  يتشک  ي اريم از افراد بسيت 

 . خواهد بود
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  مي  انرژي  و   وقت  هدررفتن   موجب،  شوند   گرفته   بکار  اشتباه   ها  اگرتيم  که  است  اين  مهم  مسئله

 . (يان فلمينگ)شوند 
 

 ؟ ميده ليتشک  مي ت کي  چگونه

 ن يشيپ يها تجربه  از  استفاده •

، د ي ا  بوده   موفق   مي ت  ک ي  از   اگر.د يا  بوده  آنها  از  ي عضو   قبالً  که  د يشيند ي ب  ييها  م يت  به •

 . است کم  اريبس، د يکن  جادي ا دتانيجد  م يت  يبرا برابر يط يشرا د يبتوان که  نيا احتمال

 کارشناسان   با مشورت •

  و   خواهند   ي م   چه   دانند   يم   که   شوند   ي م  ي رهبر   ي افراد   توسط   ابتدا  از   موفق   ي ها  م يت •

 . ابند ي دست يبزرگ  اهداف به  تا،   دهند  انتقال هم گرانيد  به را آن  قادرند 

 ها مهارت  و تجارب ييشناسا •

  از   متعادل   ي ا  زه يآم  ي دارا  که   شود  ي م   ي تلق  کارآمد   و   مؤثر   ي ميت،  آل   ده يا  ي ايدن  کي   در •

    .باشد  وتجربه  مهارت

 

 م يت  تا گروه  از

 ل يتشک: اول له مرح 

  را گريکد ي  و  زنند  يم  حرف  اديز ،  ند يگو ينم  يزيچ،  اند   مؤدب  که  د يباش   يافراد  دنبال  به •

 .زنند  يم  محک

 ي ريدرگ: دوم مرحله  

  توافق   به،  کرد   برخورد ،  باشد   کارآمد   مي ت  ي برا  که   ي نحو  به   مسائل   با  د يبا،    گروه   شرفت يپ  ي برا 

 . کرد حل  را مشکالت  و د يرس 

 ي ريذ ارپيمع:سوم مرحله  

  مهارت  سطوح   و   شده   پرداخته   مي ت  يکار  مسائل   به   که   است  نيا  انگري نما  م يت  ي ده  سازمان  صرف  

 .است شده ييشناسا اعضا يها

  تحقق   يبرا  تالش   به   اقدام   صرف   . دارد  وجود  ي ر يدرگ  مرحله   به   گروه   دن يلغز  خطر   مرحله   ن يا  در  

 . ببرد سؤال ر يز شده تي تثب  قبالً  که را  يکار  وهيوش  ها ارزش  ها دهيا تواند  ي م کار

   اجرا: چهارم مرحله

 . دهد  انجام ي گروه ي ها تيفعال بيترغ  ي برا تواند  ي م ي اديز يکارها م يت رهبر  اجرا مرحله  در

 تضاد   

  ابداع   موجب  تواند   ي م  امر   نيا  .باشد   داشته  مثبت   ي ر يتأث  گروه  کي   يبرا   تواند   ي م  اغلب   تضاد  

  ي روين  به  را  آن  تواند   ي م  مهارت  .است  يعيطب  ي امر  د تضا  .شود  د يجد   مسائل  جادي ا  و  د يجد   يها  دهيا

 . کند  مبدل  تيخالق

  ي م  يگاه  که   است  تجارب   و   د يعقا،  اعضا  تعداد ،  شود  ي م  م يت  ييتوانا  موجب   که   يمسائل  از   يکي 

 . شود خارج کنترل   از تواند 
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 .است م يت رهبر عهده به  م يت  در  شده جاديا  ي تضادها با برخورد  معموالً 

،  ممانعت،   مصالحه،  مشارکت، رقابت:  جمله  از   دارد  وجود  تضاد   کنترل  ي برا   ي برا  ي اريبس  ي ها  راه  
 .يسازگار

  

 موفق  يها ميت

   ص يتشخ 

 : داد  صيتشخ  توان ي م ر يز موارد  به   توجه با را  موفق  يها م يت 

 نظر  مورد اهداف  برابر در و  گريکد ي برابر  در تعهدشان •

 م يت  در  شده جاد يا ط يمح •

 دهند  ي م  خرج به افراد که يصداقت •

 ابند ي يم  دست آن  به  که يجينتا •

 

 

 م يت  خطرات

 : اگر افتاد خواهند  مخاطره   به موفق ي ها ميت

 .کنند   هي تک شانيروزيپ بر  و باشند  کرده  کسب  يخوب شهرت •

 .کنند  دشوار  وارد   تازه افراد ورود ي برا را ط يشرا و  ندهند  مقام يکس  به •

 .بمانند  غافل رون يب يادهاد يرو از و  کنند  م يت يداخل  مسائل صرف  را ي اديز وقت •

 

 :که دهد يم رخ يزمان يشياند گروه  

 .رند يبگ  ده يناد را  وکار د نشي ند يب گروه  به  فقط  اعضا  که شود ي قو قدر  آن  ميت  فرهنگ •

 .ابد ي تقدم ،  دنيشياند  يمنطق   يي برتوانا، يهمبستگ  تياهم •

 يينها شهياند  •

 . سازد ي م ق موف  يها مي ت که  است ريچشمگ  ي کوش  سخت  و  مهارت، تالش ،  زمان •

 (  نگ يان فلمي)  

 

 يک تيم موفق در سازمان ، عوامل اثر بخش تيم؛ تلفيق تفاوتهاساختن  

موفق و اثر بخش در    ي م هايتوان ت  يم  ( MBTI« )بريگز  -با استفاده از ابزار »تيپ نماي مايزر 

در    .گيرد  ميابزار از روشهاي ارزيابي شخصيتي است و از تئوري يونگ سرچشمه    نيا  .ل داديسازمان تشک

مي  ابزار  اين  کمک  به  کرد  واقع  بررسي  را  زندگي  مفاهيم  مورد  در  افراد  ترجيحات  اين    . توان  درنهايت 

)ترجيحات بيان  .شود  ترجيحات به تفاوت در يادگيري، برقراري ارتباطات، مديريت تضاد و روابط منجر مي 

 شده توسط اين ابزار برگرفته از فرايندهاي رواني انساني است(

او معتقد    .(، دوست صميمي فرويد و بنيانگذار روانشناسي تحليلي است1875-1961رل يونگ )اک

  . بود، شخصيت عالوه بر گذشته به وسيله آينده نيز شکل مي گيرد و تاکيد بيشتري بر ناهشياري داشت 
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و   برونگرايي  نگرشهاي  وسيله  به  ما  پيرامون  جهان  به  نسبت  واکنش  و  هشيار  ادراك  اعظم  قسمت 

ميشوددر تعيين  خجالتي   . ونگرايي  اغلب  گيرند،  گوشه  حدودي  تا  دارند درونگراها  تمرکز  خود  به  و    .اند 

 .برونگراها پذيراتر، مردم آميزتر و از لحاظ اجتماعي پرخاشگرترند 

را مطرح کرد که در چهار کارکرد فکري، احساسي،    روانشناختي  کارکردهاي  ادامه  در  يونگ 

 ن شد:حسي )تجربي(، و شهودي بيا

 تيپ فکري برونگرا؛   -1

 تيپ احساسي برونگرا؛   -2

 تيپ حسي برونگرا؛   -3

 تيپ شهودي برونگرا؛    -4

 تيپ فکري درونگرا؛     -5

 تيپ احساسي درونگرا؛    -6

 تيپ حسي درونگرا؛     -7

 . تيپ شهودي درونگرا    -8

ستفاده از آن بسيار  يک ابزار براي ارزيابي شخصيت است که در حال حاضر ا  بريگز  -ابزار مايرز 

ميليون نفر در جهان توسط اين ابزار خودسنجي، مورد سنجش قرار    5تا    3ساالنه بين    .متداول شده است

 . گيرد  ي ميگيرند که گاه به صورت کامپيوتري نيز مورد استفاده قرار م

به  اين ابزار به صورت گسترده اي براي سنجش اعتبار و روايي آزمايش شده و ميتوان گفت که  

اي توسط افراد غير روانشناس نيز، استفاده شده است و در عالم تجارت نيز از آن استفاده  صورت گسترده 

 . (Murray،1990)عمل ميآيد وسيعي به 

اين ابزار براي تفکيک افراد نيست، بلکه تنها ابزاري است که اجازه ميدهد ترجيحات افراد در مورد  

ت در نهايت به تفاوت در يادگيري، اشکال ارتباط، مديريت تضاد  اين ترجيحا  .مفاهيم زندگي فهميده شود

  160تا100شامل    ؛اي بسته   اين ابزار روانشناختي، يک ابزار خودسنجي و پرسشنامه  .و روابط منجر ميشود

 .(  1995)رابينز،   .گروه شخصيتي بيان مي دارد 16پرسش است که ترجيحات افراد را با 

ويژگيهايي به صورت  تيپها  متضاد   اين  و  ميشوند   دو قطبي  تيپ    .بيان  نظريه  به  توجه  با  افراد 

 کنند:  حالت زير در رفتار خود استفاده مي  4شخصيتي از يکي از 

 (؛ I( در مقابل درونگرايي ) Eاز طريق برونگرايي ) گونه يک شخص انرژي ميگيرد؟ چ -1

 (؛ Nشهودگرايي)  ( در مقابل Sگرايي)چه اطالعاتي را فرد دريافت ميکند؟ از طريق حس    -2

 (؛F( در مقابل احساسي)T) چگونه يک فرد تصميم ميگيرد؟ تفکري    -3

 . (P( در مقابل انعطاف پذيري)J) سبک زندگي که فرد ميپذيرد: قاطعيت    -4

مشاهده    (1جدول )براي راحتي و مشاهده روابط ميان تيپهاي شخصيتي، آنها را به صورتي که در  

 ( Jessup , 2002) .م از اين حالتها به صورت اختصاري بيان شدهاند هر کدا . دهيممي شود، نشان مي 

آنها بيان    .شود   دارند تنوع تيپهاي روانشناختي باعث عملکرد موفق گروه مي  انديشمندان بيان مي 

ميدارند که يک تيم متنوع از لحاظ روانشناختي اگرچه ممکن است ديرتر يک پروژه را تکميل کند، اما  

 . ه بهتر خواهد بودنتيجه نهايي هميش
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کرد:   زيربيان  به صورت  ميتوان  را  ميکنند  کمک  گروهي  فرايند  به  متضاد  تيپهاي  اينکه چگونه 

  (، عکس Iآورند، درحالي که درونگراها )  ( امکان برقراري ارتباط بين افراد گروه را به وجود مي Eبرونگراها ) 

ميدهند  نشان  را  گروه  بحثهاي  دروني  حقاSحسگراها)  .العمل  ميکنند،  (،  مطرح  را  فني  سؤاالت  و  يق 

 ( شهودگراها  که  ميزNدرحالي  حدس  را  جديد  احتماالت  )  .ند ن(  از  Tتفکرگراها  منطقي  تحليل  يک   )

هاي اينکه احساسات اعضاي ديگر   ( نشانهFدرحالي که احساسيها )  .موقعيت تصميمگيري ارائه ميدهند 

( تيم را از روي برنامه زماني  Jافراد قاطع )  .ز ميدهند گروه يا مشتريان چگونه تحت تأثير قرار ميگيرد را برو

پذيرا) افراد منعطف و  ميبرند، درحالي که  راه Pتعيين شده جلو  نظرگرفتن  تيم، در  به  را    (  حلهاي ديگر 

 . کنند  گوشزد مي 

(ها هستند،  ESTJ( بيان ميدارند که مديران اجرايي، ) MBITکراجر و توسن و ديگر محققان )

  . دارد  شرايط   نوع  موفقيت هر يک از اين تيپها بستگي به  .(ها هستند ENTJان ذاتي، ) در حالي که رهبر

راه پيچيده،  )  دريک شرايط  بنابراين،  است،  موردنياز  اگر  ENTJحل خالقانه  و  نظر ميرسد  به  مناسب   )

 . (Spiegel &  Torres,2001( مطلوبتر است)ESTJشرايط نرمال و روزمره باشد، )

شد که    آمد، مشخص  که برروي دانشجويان دانشگاه به عمل  MBTIاده از  در يک مطالعه با استف

درونگراها عالقه زيادي    .عالئق شغلي آنها تا اندازه زيادي با تيپهاي روانشناختي يونگ ارتباط داشته است

ها  به مشاغلي داشتند که مستلزم تعاملهاي نزديکي با ساير افراد نبود ، مانند مشاغل فني و علمي ، برونگرا

مانند   ميکردند،  فراهم  را  اجتماعي  تعامل  از  بااليي  سطوح  که  بودند  مند  عالقه  مشاغلي  به  بيشتر 

 . فروشندگي و روابط عمومي

( به ما در درك بهتر نقاط قوت  MBTIدر نهايت ميتوان گفت که تئوري تيپ شخصيت و ابزار ) 

تيم  تشکيل  در  را  عوامل  اين  تاثير  و  ميکند  کمک  افراد  ضعف  وو  ناديده   ها  توان  نمي  آنها    توسعه 

تيپ .گرفت با  گاه  افراد  و  داشت  خواهند  تيم  يا  گروه  در  متفاوتي  عملکردهاي  متفاوت،  ترجيحي  هاي 

گيري   در ادامه سعي شده است اين تأثير با بهره   .شود سرنوشت يک تيم به عملکرد برخي افراد وابسته مي

   . از يک الگو نشان داده شود

عث موفقيت يک تيم ميشود بسيار زياد است، اما برخي موارد تأثير بيشتري  اگر چه عواملي که با

تيم   .دارند  ممکن ناکارايي  باشد   ها  تيم  افراد  نامناسب  ترکيب  محصول  از    .است  )قبل  قدم  مهمترين 

باشد  قطعي  تقريباً  آن  موفقيت  که  تيمي  است؛  تيم  زيادي هستند که    .هراقدامي( ساختن  موارد  معموالً 

تيم ميشودپويايي گرو ناکارايي  باعث  بر مفهوم کار تيمي    .هي را مختل ميکند و  هر چه سازمانها بيشتر 

  . تأکيد ميکنند، بيشتر بايد به اين موضوع توجه شود که چگونه افراد مختلف در تيم با يکديگر تعامل دارند 

(Spiegel &  Torres,2001 ) 

 

 عوامل اثربخشي يک تيم  

ايده  تيم  يک  دااعضاي  بايد  بتوانند  آل  براحتي  که  حالي  در  باشند،  متنوع  دانش  و  استعداد  راي 

 .بدون بروز هيچ مشکلي با يکديگر ارتباط برقرار کنند 

تيم  براي  متنوعي  توسط  الگوهاي  مطرح شده  الگوي  از  تحقيق  اين  در  شده،  ارائه  اثربخش  هاي 

توسن) و  تيم Kroeger  &  Thuesen    ,1992کراجر  براي  سيستمهاي(  توسعه  (  ISاطالعاتي)  هاي 
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است شده  )تيم   .استفاده  بهره ISهاي  و  اطالعاتي  سيستمهاي  طراحي  فرايند  بودن  پيچيده  خاطر  به   )  

گيري از اعضاي بخشهاي مختلف سازمان مورد مناسبي براي بررسي است و شايد بتوان نتايج اين مقاله را  

 .هاي ديگر نيز تسري دادبه تيم 

اين الگو،    .ميتوان به الگوي طراحي کاربرد مشترك، اشاره کرداز الگوهاي رايج در رويکرد تيمي  

  Kroeger)  .زمان طراحي سيستم را کوتاه ميکند، در حالي که نتايج جامع و با کيفيت بااليي ارائه ميدهد 

&  Thuesen , 1992).   به عنوان مثال يک تيم با طراحي کاربرد مشترك که براي طراحي سيستمهاي

 .است شامل حسابداران و همچنين متخصصان کامپيوتر است حسابداري، تشکيل شده

رهبري   ميگيرد:  قرار  افراد  تفاوتهاي  تأثير  تحت  عامل  سه  مشترك،  کاربرد  طراحي  الگوي  در 

   . تقريباً تمام عوامل به افراد درگير در تيم بستگي دارد  .اثربخش، ارتباطات درون تيم و انسجام گروه

وري تيم را از بين   رهبر بدون تأثير، بهره  .هم در موفقيت تيم استرهبر تأثيرگذار يکي از عوامل م

بايد   .يک رهبر بادانش و جسور بايستي بتواند سطوح متفاوتي از عملکرد و مديريت را ارائه کند  .خواهد برد

  بتواند جلسات تيم را کنترل کند و تقريباً همه افراد را در مذاکره شرکت دهد تا به يک نتيجه قابل قبول 

 . (1997Bradley,et al) ,  .دست يابد 

هر کسي ترکيب مناسبي از توانايي تکنيکي و شخصيتي    .اغلب يافتن رهبرخوب، کار سختي است

ندارد را  کند   .مناسب  حل  را  تعارضها  سريعاً  و  اداره  را  تيم  بتواند  بايستي  رهبر  براين    . عالوه 

(Spiegel&Torres,2001  ) 

ست که موفقيت تيم را تحت تأثير قرار ميدهد و مشکالت در  ارتباطات درون تيم عامل ديگري ا

 . تواند به صورتهاي مختلفي بروز نمايد اين زمينه مي 

در يک تيم منسجم، روح  .انسجام تيمي، هم به عنوان يک جزء جدا نشدني از اثربخشي تيم است  

ميتوان ديد  بوضوح  را  يکديگر  از  پشتيباني  و  بودن  يکديگر  به    .با  انسجام  تيم در حل سريع  اين  اعضاي 

مي  ياري  ميپذيرد  .نمايد تضادها  را  يکساني  روش  گروه  رود،  باالتر  تيم  انسجام  سطح  اندازه  )  .هر 

2002 ،Huber ) 

تعدادي از تحقيقات تاثير تنوع تيم در    .تنوع شخصيتي اعضاي تيم، چهارمين عامل موفقيت است

هايي  قات بيان ميدارند که در مسائل پيچيده، تيم عموماً اين تحقي   . اند   عملکرد گروهي موفق را نشان داده 

تيم  از  اثر بخشتر  تکنيکي،  و  دانشي  تواناييهاي متفاوت  و  افراد مختلف  اين  با  در  تقريباً  هايي هستند که 

 . (Bradley,et al,1997) .ها يکسان هستند  جنبه

پير  نقش  ميدهند  ترجيح  ديگران  که  حالي  در  ميشوند  ذاتي  رهبران  ايفا  افراد مشخصي،  را  وان 

هر شخص   .برخي افراد، سخنگوهاي ذاتي هستند، در حالي که ديگران از بيان درونياتشان عاجزند   .کنند 

به هرحال، ميتواند تأثير مثبتي براثربخشي کلي تيم داشته باشد، اما هميشه بايد يک تعادل بين تيپهاي  

 . (Jessup 2002)  .شخصيتي برقرار شود

يا   ) ESTJ) عموماً بهترين رهبرها  يا  به    . (ENTJ( هستند  نياز  بسته به موقعيت مورد نظر، اگر 

راه  باشند،  يافتن  سرراست  و  ساختاريافته  مسائل  و  نباشد  تکنولوژي جديد  کارگيري  به  و    حلهاي خالق 

اما اگر تيم نياز به رويکردهاي جديد در حل مسائل داشته باشد    .( گزينه مناسبي استESTJرهبر حسي) 

 . ( گزينه مناسبي استENTJني درك نشوند، رهبر شهودگرا ) و مسائل به آسا
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ميکنند  برقرار  ارتباط  درونگراها  از  راحتتر  طبيعتاً  و    .برونگراها  شهودگراها  از  بيشتر  حسگراها 

برونگراها سخنگوهاي ذاتي هستند اما حقيقت    .تفکرگراها بيشتر از احساسيها ميتوانند ارتباط برقرار کنند 

تعدادي   که  است  حد  اين  از  زياده  بيان  با  آنها  چون  باشند،  تيم  يک  در  نميتوانند  برونگراها  از  زيادي 

افراد حسگرا حقايق را دريافت ميکنند و براحتي ميتوانند آنها    .عقايدخودشان، تيم را دچار تشنج ميکنند 

 ( Bradley,et al,1997) .يافته با ديگر اعضاي تيم در ميان بگذارند  را به صورت سازمان 

م اثربخش بايد ترکيب سالمي از افراد برونگرا داشته باشد تا بتوانند ارتباطات درون تيمي  يک تي

 . کافي برقرار کنند 

است احساسيها  مقابل  در  تفکرگراها  تأثير  تحت  تيم  تفکرگرا  .انسجام  خاطر    ياعضاي  به  تيم 

د و فشار خاصي را در  پافشاري در بيان قضاوتهايشان، اغلب اعضاي حساس گروه را مورد هجوم قرار ميدهن

ميکنند  ايجاد  گروهي  و    .احساسات  هستند  آگاه  کارگروهي  روحيه  از  بخوبي  برعکس،  احساسي  اعضاي 

انسجام تيمي، وجود تعارض را انکار نميکند، زيرا   .تمامي سعيشان در اين است که هارموني تيم بهم نخورد

مي است که قادر است تضادها را به  يک تيم منسجم تي  .ها کمک ميکند   تضاد است که به قضاوت ايده

 . افزايي که نتيجه کار تيمي است، نائل شود هاي طوالني ايجاد نکند، حل کند و به هم  نحوي که تفرقه

حلهاي    حلهاي آنها، مانند راه  هاي متجانس، زودتر به نتيجه مي رسند، اما هميشه راهمعموالً تيم 

اي از افراد را داشته باشد که    هر تيمي بايد ترکيب بهينه   . هاي غيرمتجانس خالقانه و نوآورانه نيستتيم 

 .ها متفاوت استاين ترکيب بسته به شرايط و نوع مسائل پيش روي تيم 

ايده  اشاره شد خيلي  باال  الگويي که در  با    شايد  را  نتوان هر تيمي  و  برسد  نظر  به  آرماني  آل و 

توانند از آنها  هاست که ميارچوب استاندارد براي تيم اما الگوي باال يک چ .رويکرد باال تجزيه و تحليل کرد

 . براي ارزيابي خودشان استفاده ببرند 

( در کنار ساير تحليلها و ابزارهاي ارزيابي عملکرد، به ما در درك بهتر  MBTIبه کارگيري ابزار )

ميتوان گفت که    بر مبناي تجزيه و تحليل ارائه شده در اين مقاله،  .افراد و عملکرد تيمي کمک کرده است

تيم  تفاوت عملکردي  در  نقش مهمي  تيم،  افراد  داردترکيب شخصيتي  و   . ها  عامل    تنوع  افراد،  در  تعادل 

 . ضروري براي ايجاد عملکرد موفق تيمي است

باشند، بايد روي ترکيب افراد کار کنند و به    هاي اثربخش داشتهخواهند تيم  سازمانهايي که مي

 .ي خودشان و رفتارهاي اعضاي ديگر ياري رسانند افراد تيم در درك رفتارها

( اگرچه  گفت،  بايد  پايان  اينطور  MBTIدر  اما  ميکند،  مشخص  را  افراد  شخصيت  ترجيحات   )

نوع   يک  از  خاص،  آموزشهايي  کسب  با  ميتوانند  افراد  بلکه  نکنند،  پيدا  تغيير  ترجيحات  اين  که  نيست 

اين است که نقاط قوت و    MBTIنکته مثبت   .ايند شخصيت غالب خارج شوند و به حالت مکمل آن در بي

آنها کمک مي  بهبود  تغيير و  براي  آنها در تالش  به  و  را در شرايط مختلف مشخص ميکند  افراد    ضعف 

 .(محمد  نياصدري)نمايد 
 

 نتخاب اعضاي گروه؛ هماهنگي يا گوناگوني؟ ا

تيم ها امري درخور توجه است  چگونگي تناسب  گرو-تناسب »فرد   .انتخاب اعضاي  ه« به معناي 

، اين  مهاين تيابا عنايت به اهميت نحوه انتخاب اعضاي    .استخدام شده و گروه کاري است  تازه   بين فرد

تناسب اعضا با يکديگر را    ي ژگيومقاله بر آن است تا مشخص کند که در فرايند انتخاب اعضاي گروه بايد 
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  ) تناسب فرهنگي اعضاي گروه با يکديگر( و بعد ي بعد فرهنگ اين ويژگي تناسب از دو    . مورد توجه قرار داد

 . ( موردبحث قرارخواهدگرفتگريکد يبا  شخصيتي )تناسب شخصيتي اعضاي گروه

  و   شغل   –فرد    با تناسب ن نوع تناسب،  ي ا  ي ات تناسب فرد با گروه، تفاوتهايبر ادب  ي پس از مرور

فرد    شود  يان ميب  سازمان   –  فرد   تناسب تناسب  فرهنگ ب  دو   از  گروه   –و سپس    مورد   ي تيو شخص  ي عد 

 د. ريگي قرار م يبررس 

 گروه -فرد  تناسب 

(،  2001جانسون، ووربل،    ي ن فرد تازه استخدام شده و گروه کاريتناسب ب  يگروه به معنا-تناسب فرد

ر  يو ارتباطات موثر با سا  يهمکار يموثر برا  ين فرديب يا دارا بودن مهارتهايگروه  ي اعضا يتيتشابه شخص

ش وجود  يکه از پ  يا گروه يد  يک گروه جد ي  ياست که اعضا  ار مهميبس  .(2004ن،  ياست )ش گروه    ياعضا

 .گر داشته باشند يکد ي کارکردن اثر بخش با  جهت  ي داشته است، صفات مناسب

ن  يازمند تعامالت ب ين  ياستخدام  يگاههاياز جا  ي اريبس  است که   ي ده اين نوع تناسب بر اساس ايا

  ي تر از مهارتها   ياتي ار حيسازمانها بس  ي ممکن است در برخ  ي ن فرديب   تتعامال  .گروه است  ي اعضا  ي فرد

شود  ي ابيارز  در  يشغل  يفن قلمداد  کارکنان  ووربل،  .عملکرد  تحق2001)جانسون  اگرچه  اندک ي (    ي قات 

ن دو  يان ايمثبت م  عموما رابطه   ي وجود دارد، شواهد تجرب  يج فرد ينه اثر تناسب فرد با گروه بر نتايدرزم

م نشان  بريمطالعات همچن  .دهد   ي را  را  گروه  با  فرد  تناسب  اثر  شغل  ن  م  ي عملکرد  نشان    .دهد   ي افراد 

 ( 2004ن، ي)ش 

م ويتناسب  شده  استخدام  تازه  فرد  کار  ان  تناسب    يگروه  نوع  دو  اساس    مکملو    نيگزيجابر 

م استخدام شده صفات  ي هنگام  ن دريگزيتناسب جاد،  ر يگ  ي صورت  تازه  فرد  با سا  ي که  ايمشابه    ي عضار 

بيا  يبرا  د،ده  ي گروه دارد رخ م آنها در    ي اثر بخش در اعضا  ي ن فرد يجاد تعامالت  گروه مهم است که 

و  باشند يسه  ي نيمع  يارزشها  اعتقادها  ا  .م  ايدر  حالت،  هنجارهاين  باورها  و  ارزشها  را    گروه  ياتيح  ين 

  ي کار  ينگرشها  احتماالًرند  يپذ   يرا م  يگروه  يکه هنجارها  يدهند کسان  يقات نشان ميتحق  .سازند ي م

 . دهند   يقبول نکنند نشان م  را ي گروه  يکه هنجارها  ينسبت به کسان يمثبت تر 

دارد    يزيمتما  يهايژگي ا ويدهد که فرد تازه استخدام شده صفات    يرخ م   يتناسب مکمل هنگام

گروه    ي عضاه ايکه کل  يي آنجا  از   .کند يت ميا از آن حمايگروه را کامل کرده    ي ر اعضايسا  يهايژگيکه و

ر اعضا کامل  يسا  يم با قوتهايک عضو تي  ي که کمبودها  يدارند، هنگام  ي شخص  ي قوتها و کمبودها  يبرخ

م  بهبود  گروه  عملکرد  نوع يا  .ابد ي  يشود،  ب  ن  توانايتناسب  با  پو  يهاييشتر  به    ي هاييايافراد جهت کمک 

تناسب مکمل ممکن است کمتر  ، يات سازمانير ادبد  شغل  ي فن  ي جنبه ها  سروکار دارد تا کمک به   ي گروه

  را عملکرد گروه يز  .که به همان اندازه مهم است ي در حال  .مورد توجه قرار گرفته باشد   ن يگزيتناسب جا  از

هنگام انتخاب    به طور خالصه در   .ابد ي  ي ش م يند افزا يآ  ي گوناگون گردهم م  ي که منابع انسان  ي در هنگام

حضور    .رديتوجه قرار گ   گروه مورد-و نوع تناسب فرد پرسنل جهت کارکردن در گروه، مهم است که هر د

 ( 2001)جانسون و وربل، .شود  ي گروه م يي احتماالً منجر به ناکارا ي گريبدون د يکي
 

 تفاوتها
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فرد  فرد  -تناسب  ازتناسب  فر   -گروه  و  متما  -د  سازمان  استيشغل  ا  .ز  نوع  سه  هر  چه  ن  ياگر 

رو بر  احتماالً  و ي انگ   ي تناسبها  کارکنان  م    سازمان  ي بخش  اثر   زش  ش   ي اثر  به  کدام  هر  ايگذارند،    ي وه 

 . کنند  ي متفاوت عمل م

 شغل  -تناسب فرد

تعر فرد    يف يطبق  مي  با  شغل  –تناسب  تناسب  توانا  انيافتن  و  دانش  ن  يهاييمهارتها،  از  يمورد 

  يل شغلهايتحل   .ها را دارند سروکار دارديين تواناي که ا  يافراد   شغل و   يستاينسبتاً ا   يهاجهت انجام جنبه 

 ( 2001)جانسون ووربل، .ن تناسب استي ا يابيارز ي برا يي مبنا يسنت

ف را به طور موثر داشته باشد يالزم جهت انجام وظا  ي هاييتوانا  ي گر چنانچه فرديف ديطبق تعر

 ( 2002)کلبرت، .وجود خواهد داشت  يفرد به خوب    ن صورت تناسب شغليدر ا

مبنا يا بر  تناسب  آيا  ين  فعليکه متصد   ييمهارتها  ي متقاض  اينکه  را    ي ان شغل  آن هستند  فاقد 

 . (1998ستف براون، ي)جنسن و کر.شود ي ف مير تعريا خيدارد 

 

 گروه  -تناسب فرد

فرد   بخش  احتماالً  گروه  –تناسب  اثر  ارتقا يازطر  يسازمان  يبر  کارگروه  يهمکار  يق  اثر    ي و 

 .(2001ووربل، جانسون)گذارديم

  ي به وجود م   يکار   ي م هايت  شوند، در سازمانها  ير انزوا انجام منکه مشاغل به ندرت ديل ايبه دل

فرد  يهنگام  .ند يآ تناسب  باشد،  سازگار  همکارانش  با  فرد  خوب     که  به  ميا  يگروه    . شود  يجاد 

 . (2002)کلبرت،

 

 سازمان  -تناسب فرد

ان کارمند و فرهنگ  يشود و تناسب م  ي اعمال م  ي ل سازمانيسازمان در سطح تحل  -  تناسب فرد

م  را   يسازمان قرار  توجه  فرا  ي مورد  با  و  اجتماعيدهد  سازمان  يند  دارد  ي کردن    و   )جانسون   . سروکار 

 ( 2001وربل،

)کلبرت،    .شود ي جاد ميا  ن ارزشها مشترك باشند يکه افراد در ا  يسازمان در هنگام  -تناسب فرد

2002 ) 

د تالش کند تا بر هر سه نوع تناسب با در نظر  يبا  انسازم  .ده آل، هر سه نوع تناسب مهم هستند يبه طور ا

)جانسون  د کند يگذارند تأک  ي اثر م  يسازمان  ياثر بخش  کارکنان و  زش ينکه هر کدام چقدر بر انگ ي گرفتن ا

 . (2001ووربل، 

  ي ر مهميگوناگون تناسب در مراحل مختلف استخدام تاث  ي کنند که جنبه ها  ي د ميتاک  محققان

تناسب  ي افته ها نشان ميهم رفته،    ي رو(  2002)کلبرت،    .دارد با سازمان،  تناسب فرد  با    دهند که  فرد 

با شغل، دارا تناسب فرد  رابطه    يو دارا   يسازمان  و تعهد   يت شغليبا عملکرد، رضا  يرابطه مثبت   يگروه، 

 . (2004ن، ي)ش  تك خدمت اس با تر  ي منف

مباحث  با به  انواع تناسب مطرح شد، حال سع  که  ي توجه  به  ا  ي م  يراجع  به  تا  ن سواالت  ي شود 

  گر را مدنظر قرار داد؟ يکد يتناسب اعضا با    يژگيد و يگروه با  يند انتخاب اعضايدر فرا  ا يپاسخ داده شود: آ
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نظر قرار داد؟    مد   د ي اعضا را با  يتي ا تناسب شخصيداشته باشند؟ آ  ي گر تناسب فرهنگ يکد يد با  يا اعضا بايآ

گروه    ي اعضا  ي تيشخص  يهايژگيو  در گروه و  يبحث تنوع فرهنگ ن سواالت به دو ميپاسخ دادن به ا  يبرا

 . شود ياشاره م

 

 در گروه  يتنوع فرهنگ

  ي قات گذشته نشان مي تحق  يبرخ  .کند   يفا مي گروه ا  يدر ادراك همبستگ   ينقش مهم  فرهنگ،

که فرهنگها  يمهايت  دادند  با  اعضا  همبستگ   يشامل  فرهنگ   يکمتر  يگوناگون،  با  گروهها  به    نسبت 

تئور  ييافته هاين  يچن  .س دارند متجان ب  ي در پرتو  انسانها  يان م يشباهت است که  شتر به طرف  يب  دارد 

 ( 2003ت،يو را ي )دروور .ه به آنها باشند يشوند که شب ي جذب م يکسان

ديتحق  در فرايگر يق  تعامل  اعضاي،  با  گروهها  عملکرد  و  دارا   ييند  و   يکه  متجانس    فرهنگ 

  ي ابتدا، گروهها  در  .هفته مورد مطالعه قرار گرفته است  17س بودند در  فرهنگ نامتجان  يکه دارا  يياعضا

زمان هر دو نوع گروه    ي در ط  . کردند  کسب يند و عملکرد نمره باالتريفرا  يمتجانس در هر دو بعد اثربخش

  هفته هفدهم،   در.ک شد يان گروهها به هم نزدي م  يتفاوتها  بهبود نشان دادند و  ي ند و عملکردکليدر فرا

ت يه گروهها  ي کل  عملکرد  و   ند يفرا  در   ي فاوتچ  اما  نشد،  دو   ي مشاهده  در  باالتر   نامتجانس  نمره    ي مورد 

 . (1993کلسن و واتسون ،يما )کومار، .کسب کردند 

 

 اعضا گروه  يت يشخص يهايژگيو

پايخصوص  ، يت يشخص  ي هايژگيو نسبتاً  آسان  يداريات  به  که  مداخالت  يهستند  ر  ينظ  ي توسط 

ت را با عملکرد  يشخص  يرها يات انتخاب افراد که متغير در ادبيشواهد اخ  .کنند   ي نم  رييآموزش رفتار، تغ 

  ي اريمع  , م ممکن است در انتخاب اعضايت   يت اعضايدارد که شخص  ي ان م يداند، ب  ي افراد مرتبط م  يشغل

استفاده ساده از آن به عنوان    ده تر ازيچيم پيت  ي ت در قلمرو انتخاب اعضاياستفاده از شخص   .د باشد يمف

معي پيک  بيار  شغل  ي نيش  عملکرد  جهت  اس   يکننده  شخص   .تافراد  تنها  اعضاينه  بايت  يت  با  يم  د 

تي وظ  يتقاضاها افراد  باشد،  تناسب داشته  باين شخصي بنابرا  م ويفه  باشد يتشان  با هم سازگار  ک  يدر    .د 

 . است يک عامل مساعدت کننده در بهره ور ي گروه  يت اعضايدر شخص  يم، سازگار يت

م يهمچن ت  ين  سطح  در  که  گفت  م  ک يم،  ي توان  کننده  جبران  شخصيرابطه  عوامل  و  يان  ت 

با الزامات    يبه طور مثبت  يت يک عامل شخصيکه چنانچه    ن بدان معناستيا  .م وجود دارد يت  يعملکرد بعد 

گروه    ير اعضايسا  يتواند با نمرات باال  يک عامل ميافراد در    ين برخييپا  فه در ارتباط باشد، نمراتيوظ

 . جبران شود همان عامل در 

  ي شغل توجه م   يم بر حسب عملکرد بعد يت  ي ت اعضايکه به عدم تجانس شخص  ي البته مطالعات

 .را ارائه داده اند  ي ج متضاديکنند، نتا

م به خصوص  ي نه کردن عملکرد تيت جهت بهياز انواع شخص  ي بيترک ن است که يا  يک خط فکر ي

عدم تجانس   يهايژگي ن است که ويگر اينظر د .نياز است متنوع است مورد  يشغل  يهايژگيکه و  يدر هنگام

ت هايزم  م، يافراد  م   ي نه  تعارضات  فرد يپرورش  ا  ي ان  ميرا  گروهها  .کنند   ي جاد  در  افراد  واقع    يدر 

 . منتقل شوند  ي سازگارتر ي نامتجانس ممکن است بخواهند به گروهها
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د  يف مفينه همه وظا  ف و يوظا  ي برخ  يگفت عدم تجانس ممکن است برا   توان  ي م  ي به طور کل

  ي و بهره ور  يافتن از وجود هماهنگ ينان  ياطم  ير عوامل ممکن است برايتجانس در سا  کهيدر حال  .باشد 

 . (1998سنر، ي چوك و وي)ک .الزم باشد  ميت

م  يک تي   يان اعضا ين نوع تناسب ميتوان گفت، وجود ا  ي م مي ت  ياعضا  ي در مورد تناسب فرهنگ 

به کارا  يم ناهماهنگ شو  يي تواند منجر  تعارض و  از  و  تفاوتها  يهايد  از    . کند   ي ريجلوگ   يفرهنگ   ي حاصل 

  ي همکار  يگروه برا  يان اعضايم  ي ن فرديب  يت و اهداف و دارابودن مهارتهايارزشها، شخص  انيشباهت م

 .(2004ن، ي)ش است يگروه ضرور  ي ر اعضايارتباطات با سا و

و  ارزشها  با  افراد  تما  ينگرشها  مسلما  بيمشابه  با    ير شتيل  کار  دارند يکد يبه  چنانچه    . گر  اما 

  ي م  يار قويبس  يت فرهنگ يريک مد يق  يداشته باشند، تنها ازطر  يگوناگون  يارزشها  يکار  يهام يت  ياعضا

  ي منابع انسان  تيريفه مد ين وظيبنابرا  . بر استار زمانين امر خود بسيجاد کرد که ايکپارچه اي  ي گروه  توان 

 .قرار دهد   را مدنظر ينتخاب پرسنل عامل تناسب فرهنگ است که از همان ابتدا در امر ا

آنجا  يگروه م   ياعضا  ي تيدر مورد تناسب شخص از  ات  يافراد خصوص  ت يکه شخصيي توان گفت، 

با    يتيبا توجه به تناسب شخص  ک گروهي  يکند، انتخاب اعضا ير نمييتغ  ياست که به راحت  يدارينسبتاً پا

امريکد ي است  ي گر  توجه  تنايا  .درخور  معنان  به  هم يع  ي سب  ن  ن  سازگار  . ستيبودن  منظور    ي بلکه 

با  يشخص کارکنان  استيکد يت  با  .گر  گاه  د خاطرنشان يالبته  که  افراد صفات    يکرد  وياوقات    ي ها يژگيا 

ه  ي که کل  يي از آنجا  .کند   ي ت ميا از آن حمايگروه را کامل کرده    ير اعضايسا  ي هايژگي دارند که و  يزيمتما

ر  يسا  يم با قوتهايک عضو تي  ي که کمبودها  يدارند، هنگام  يشخص   يو کمبودها  قوتها  يگروه برخ  ياعضا

 .باشد  ين همان تناسب مکمل ميابد که ايي ش ميشود عملکرد گروه افزا اعضا کامل

 

 . تيمي که هر سازمان نياز دارد پنج 

چه  فعال است، ابتدا بايد مشخص کنيد سازمان شما به   اگر شما يک تيم کاري داريد که اکنون

تيم ها به منابع و به خصوص    .کداميک از آنها مي تواند پشتيباني کند  فعاليتهاي تيمي احتياج دارد و از

 : راندمان تيم شما زماني در اوج است که  .زمان نياز دارند 

 . بتوانند با يکديگر مشارکت کنند  ــ يک گروه از کارمندان مختلف در آن

 .ان مشارکت کارکنان را افزايش دهيد ميز ــ تعداد تيم ها را محدود کنيد تا

 .جلسات منظم قرار دهند  ــ تيم ها زماني را براي شرکت در

 . داريد، که بايد براي هر تيم تعريف شود ــ شما احتياج به اهداف دوره اي

 .شده و اجرا شوند  ــ از هر جلسه خالصه و نتايج يادداشت

 .مي شوند جديد جاودانه  ــ تيم ها با اضافه کردن کارمندان

البته مي توان تيم ها را به گونه اي ديگر هم سازماندهي  .هر سازمان به پنج تيم کاري نياز دارد

 . ند ستشود اينها هيکه توصيه متيم کاري  کرد ولي پنج

  

 رهبري  تيم



17 

 

تيم رهبري گروهي که بايد با همکاري يکديگر    .هستند  معموالً رئيس، مدير يا سرپرست قسمت

تيم رهبري نقشه    .رهبري مسئول اهداف استراتژيک سازمان شماست تيم  .رهبري کنند سازمان شما را  

 . مي کند، رهنمودها را فراهم مي کند و سازمان را مديريت مي کند  مي ريزد، اهداف را تعيين
 

 محرك  تيم

نام هاي  تيم در سازمان هاي مختلف  و    . مختلفي دارد اين  ارائه مي کند  را  تيم طرح هايي  اين 

درفعالي تا  دهد  مي  انجام  را  کند  تهايي  ايجاد  مثبت  انگيزه  و  رمق  تواند    . کارمندان  مي  تيم  اين  وظايف 

ناهار، تهيه  مشکالت   شامل  براي  حمايتي  هاي  صندوق  ايجاد  تفريحي،  سفرهاي  براي  ريزي  برنامه 

تولد افراد   ي روزاين تيم مي تواند وقايع مهم و مثبت سازمان را جشن بگيرد، يا برا  .غيره باشد  کارمندان و

اين تيم مي تواند اسپانسر    .بگيرد يا نوزاد تازه بدنيا آمده آنها تبريکاتي در نظر بگيرد يا براي آنها جشن

دلگرمي پرسنل را فراهم کند و تنها محدوديت   اين تيم مي تواند بساط سرگرمي و   . يک تيم ورزشي شود

 . است آن تخيل افراد اين تيم

  

 بهداشت  تيم ايمني و

افراد در محل کار ايمني  مراقب  تيم  را    .است اين  ايمني  و  بهداشت  آموزش هاي الزم  تيم  اين 

بسيار مهم و ضروري است حتي آموزشهايي براي خانواده کارمندان   جلسات ماهيانه ايمني  .برگزار مي کند 

شود ارائه  تواند  د .مي  اهميت  بسيار  کارمندان  همکاري  با  محيط  پاکيزگي  و  بهداشت  بايد  رعايت  و  ارد 

 .تيم پي گيري شود توسط اين

  

  کارمندان تيم رفاه 

از آن جمله مي توان به ارائه برنامه    .کارکنان کار مي کند  تيم رفاه بر روي سالمتي و تناسب اندام 

همچنين انجام آزمايشات دوره اي مانند آزمايش خون و فشار خون از جمله فعاليت   هاي پياده روي، دو و

 . استتيم ه هاي اين

  
 
 

 فرهنگ  تيم ارتباط و

اين    .براي رسيدن به موفقيت سازمان را تعريف و ايجاد کند  اين تيم کار مي کند تا فرهنگ الزم

طرفه دو  ارتباط  همچنين  آموزش   تيم  زنجيره    مي را  کارمندان  شما  سازمان  در  شود  مطمئن  تا  دهد 

روزنامه تهيه کند، آخرين رخدادهاي    اين تيم مي تواند به صورت هفتگي   .کنند  دستورات را رعايت مي

کرده و   و مشکالت را پيدا .و هر سه ماه در زمينه ميزان رضايت کارمندان تحقيق کند  .بيان کند  سازمان را

نيروي  استخدام  پيشنهاد  نياز  صورت  در  و  کند  مشورت  رهبري  تيم  با  آنها  رفع  کند  براي  نکته   .جديد 

 . خود را بدرستي انجام دهند  يت مي رسد، که دو تيم قبلي کاراينجاست که اين تيم زماني به اوج موفق

سازمانش  يک  مدير  عنوان  به  شما  اگر  شود   ايد  مي  اينکه  خوب  بگوييد  بخوانيد  را  مقاله  اين 

بدانيد که شما اقدامات   افزايش هزينه؟! ولي  اين  و  نداريد  را  تيم ها  اين  اکنون  براي پرسنل خود  اگر  را 
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 زيادي براي پرسنل خود مي کنيد ولي اين هزينه آنقدر نيست که به آنها اجازه  هزينه   .د انجام نمي دهي

چند سازمان انجام   اين کار اخيراً در    .دهيد با فراغ خاطر و عشق به کار معجزه دروني خود را بروز دهند 

در  افزايش رغبت پرسنل براي شرکت   و با وجود مخالفت و مقاومت بعضي از مديران نتيجه آن  .شده است

افزايش تعهد و ميزان مشارکت تيم ها و همينطور  به اهداف سازمان بوده است اين  که    . آنها در رسيدن 

سازمان به يک  منجر  نهايت  در  اينها  به سوي   همه  را  آن  تعصب  با  پرسنل  که  است  به رشد  رو  و  قوي 

 . (عسل آغاز )موفقيت سوق مي دهند 

 

     اساس يک تيم کاري

مختلف براي   افراد  ...يند که نياز به تخصص ها و تجارب مهارت ها و  تيم ها زماني بوجود مي آ 

مي شوند: رهبري قوي و   همه تيم هاي موفق با چند ويژگي اصلي توصيف .رسيدن به يک هدف الزم باشد 

سريع عمل کردن به طوريکه در کمترين   تأثيرگذار، تعيين دقيق اهداف، قوانين و دستورات شفاف، توانايي

آزادي و راحتي ارتباط برقرار مي شود، مهارت ها و فنون   شوند، به   ات و خواسته ها برآوردهزمان دستور

 .محوله تمام و کمال انجام شود الزم تقويت مي شوند تا وظايف

است آن  داخلي  رفتار  بررسي  تيم  شناخت  براي  راه  نحوه   داستان  .بهترين  تيم  هر  گيري  شکل 

به هدف تيم  آن  تعهد و در  کماالت، مهارت   رسيدن  را آشکار مي   ها، محرك ها،  آن  نحوه عمل  نتيجه 

اگر چه براي رسيدن به    .را مورد بازبيني قرار داد يعني براي افزايش کارايي تيم بايد تجارب گذشته  .سازد

بايد مرتباً کارايي و  تيم را بررسي و تعقيب کرد اين مهم  براي    . قابليتهاي  پايه کارايي  هر تيم يک واحد 

شده( و   تجربيات موفق تيم ها به خاطر کارهايي که انجام شده )موفقيتي که کسب  .ازمانهاستس  بيشتر

اند حايز اهميت است بايد مسئول و  .چيزهايي که اعضاي تيم ها آموخته  تا   تيم ها  باشند  انعطاف پذير 

 . باشند  دها را رقم بزنند و جوابگوي تقاضها بتوانند رويدا
 

 

 شناختن تيم 

رسيدن به اين    .برجسته باشد   اني به وجود مي آيند که احتياج به انجام يک کارــ تيم ها زم

 . هدف انگيزه را مي سازد

اهداف، مهارت ها، راه و    که شامل اندازه، مقصد،  .ــ داشتن يک ديدگاه مشخص حياتي است

 . روش و پاسخگويي براي کارايي موفق است

ارتباط و سلسله مراتب بين آنها    که نحوه   . ي شوند ــ سازمانها به تيم ها و زير تيم ها تقسيم م

 . منجر به برآورده شدن هدف نهايي مي شود

  . و مشکل ترين ساختار را دارد ــ در اين سلسله مراتب باالترين تيم )تيم رهبري( پيچيده ترين 

 . گيرند  بنابراين بايد اليق ترين افراد در اين تيم قرار 

منجر به موفقيت گروهي و    که در نهايت  .تيم اولويت داردــ تعهد گروهي به تعهد فردي در  

 . فردي مي شود

تيم هاي واقعي« را ساخته اند »  ــ سازمانهايي که کارايي بااليي دارند به احتمال قريب به يقين

 . و از آن استفاده مي کنند 
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 .مستقيم دارد  ــ نحوه ارتباط تيم ها با يکديگر در کارايي آنها ارتباط 

کارا برــ  و  هستند  هم  از  ناپذير  جدايي  بخش  دو  آموزش  و  تأثيرگذارند   يي  بدون    .يکديگر 

 .در بازار رقابت غير دست نيافتني است آموزش صحيح و مستمر رسيدن به بهترين سطح کارايي و ماندن

ري به بهترين سطح  وافزايش بهره    ــ رهبران سازمان مي توانند کارايي تيم را با ايجاد فرهنگ

بهترين راه    .راندمان تيم داشته و روي آن کار کنند   د به طوريکه همه اعضاي تيم سعي در بهبود برسانن

 .است آموزش  ؛ارتقا فرهنگ کار

 ــ در يک تيم تعصب گروهي وجود دارد

 

 يت منابع انسانير يدر مد يو توسعه ا ياب يارز يکانونها

ارز از چند دهه کاربر   يک هاي و تکن  يابينگرش مرکز  توسعه    يد و استفاده در کشورهاآن پس 

کشور را به خود    ياز سازمانها  ي ژه شمار معدودي ک دهه است که توجه پژوهشگران و به وي، کمتر از  افتهي

کشور به آن    يانگر آن است که اغلب سازمانها  يران ب يکرد در اين روينه توجه به ايشيجلب نموده است. پ

است که    ي ن در حاليسته اند. ايران خوش نگريا مد يقاء کارکنان  ا ارتيانتخاب    يبرا  ي تنها به عنوان ابزار

ارز کانون  تکن  يابينگرش  هاي و  ايز  يک  د ير مجموعه  گزين  از  فراتر  راهکارهايدگاه  واجد  و  افراد    يينش 

برا  مسئوليکل  يمنسجم  هاي ه  انسانيريمد   يت  منابع  و  يت  به  سازمان؛  گزيدر  ارزيژه    ي ازهاين   يابينش، 

 است. ينيجانش يطرحها ي عملکرد و اجرا يابيارتقاء، ارز ،يو پرورش   يآموزش 

ارز  کانون  نحويبا  يابيهر  به  سا  يد  با  متناسب  و  شرايسازگار  طراحير  هدف    يط  با  که  شود 

ل مطالعه  يبه تفص  يت منابع انسانيد سه فعالين منظور بايسازگار گردد. به ا  يمات خاص منابع انسان يتصم

 شود:  

 م؛ ي ارتقاء ده  ي تيريرا به سمت مد  يه چه کسنک يدرباره ا ي ريم گيتصم •

  يبرا   يمرتبط با کار به عنوان مقدمه ا  يص نقاط و نقاط ضعف موجود در مهارتهايتشخ •

 ؛يانسان ي رويپرورش ن

 . يميو کار ت ي تيريمد  ي پرورش مهرتها •

انسانيمد  منابع  ارزيبا  ير  کانون  با هدف  يابيد  برا  ي خاص در ذهن خود طراح  ي را  جاد  ي ا  يکند و سپس 

ارز کاف  ي ابيکانون  اندازه  به  ا  ي که  گزيدر خدمت  باشد،  داشته  قرار  هدف  هاي ن  نظر    ي نه  در  را  مختلف 

 رد.يبگ 

 

 ي ابيروش کانون ارز 

اساس ي جنبه  ارز  يک  کانون  استفاديابيروش  آزمونها  ه ،  رفتارها  ي برا  يت يموقع  ياز    ي مشاهده 

است که شرکت کنندگان در انجام آن    يتنايشامل تمر  يت يموقع  يشوندگان است. آزمونها  يابيخاص ارز

 ر را انجام دهند:يز يتهايلاد فعيبا

 ل قرار دهند يرا مؤثر تحل ي ابيک مشکل بازاري •

 ه کنند.يگزارش مکتوب از آن ته •

 داشته باشند.  يک ارائه شفاهي •
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 ه پاسخ دهند. يداخل کاز  ياد داشتهايبه نامه ها و  •

 بت کنند.صح ي از خدمات شرکت با و يت مشتر يدرباره شکا •

 

 ي فرض ياب يک کانون ارزي

قت ،  يکنم که در جهت حق  يد م يکند.) من تأک  يچگونه کار م  ياب يک کانون ارزيم  ينيحال بب

خاص  يه روش  همهگانيچ  ايس  يتأس   ي برا   يا  کانونهاي ا  ،    ي ابيارز  يجاد  صبح  دوشنبه  ندارد(    12وجود 

  6ابند( ،  يت ارتقاء  ي ريت به سطوح باالتر مد که قرار اس   يشونده ) شامل سرپرستان  ي ابيا ارزيشرکت کننده  

ت منابع  يريستاد مد   يز اعضاي و ن  ي ران سطح سوم از سطوح سلسله مراتب سازمانياب ) از جمله مد يارز

ابان  يقبال هم ارزک هتل، مشغول به کار شده اند.ي خارج از سازمان مثال    ييدر جا  ي ( و مسئول اداريانسان

د  يابيارز  ي اجرا  يبرا اي،آموزش  خالصه  و  اند  ارز  ي ده  اطالع  به  برنامه  رس   يابياز  است.  يشوندگان  ده 

کند    ي م   ي سازد، افراد را معرف  ي ن برنامه ( مقدمات کار را فراهم مي) به عنوان اداره کننده ا  ي مسئول ادار

م اعالم  را  برنامه  ايو  آغاز  از  پس  روز  دو  ارزيکند.  برنامه  ا  يابين  مجموعه  در  تمر  ي شوندگان    ي نهاياز 

ر نظر دارند.  يکنند و رفتارهاشان را ز  يابان آنان را مشاهده ميکه ارز  يکنند در حال  يشرکت م  يتيموقع

گروه بحث  در حال  کننده  شرکت  د  ي برا  ي شش  نفر  و شش  مشکل  فرديحل  به صورت  در حال    ي گر 

اره آن  ک گزارش مکتوب دربيو آماده کردن    يک مشکل سازمان يدرباره    يل مطالعه مورد يه و تحليتجز

ده  يک جلسه مرور عملکرد دارد، ايگر  يک کارمند دي  ي ب هر شرکت کننده با همکارين ترتيهستند. به ا

عمل  يها بهبود  درباره  را  نيخود  ديات  حضور  در  م يز  ارائه  همچن  يگران  رو يکند،  بر  و    ي ن  ها  نامه 

 کند.  ي ر دستورات الزم را صادر ميه مد يشده در کاز ي گرد آور يدرخواستها

ابان  ين ارزيدارند. پس از هر تمر ياد داشت بر م يکنند و از آن    ي نات را مشاهده مين تمريابان ايارز

سند و  ينو  يبوده اند ، گزارش م  ي رفتار و  يابيکه مسئول مشاهده و ارز  يک از شرکت کنندگانيدرباره هر  

ک از شرکت کنندگان مورد  يکه هر  ييمات، رفتارهايکنند: انواع تصميان مير را به اختصار بيدر آن موارد ز

ک از  يکه هر    ي شود؛ به نحويت جا بجا مين مسئوليگران از خود نشان داده اند. ايمشاهده در ارتباط با د

رند. شرکت کنندگان دو روز پس از  ي اب مورد مشاهده قرار گيله سه ارزيشرکت کنندگان حد اقل به وس 

ا در  تمريحضور  بازين  خود  کار  به  ارز يم  ي نات  و  ديگردند  روز  دو  ميابان  وقت  باره    ي گر  در  تا  گذارند 

کنند. درباره هر شرکت کننده به    يابيافراد را ارز  يتي ريبالقوه مد   يهاييمشاهدات خود بحث کنند و توانا

را که مشاهده کرده اند،    ي مربوط به ابعاد عملکرد  يابان ، گزارش رفتارهايشود. ارز  ي بحث م  ي اندازه کاف

ابان نمره شرکت کنندگاه را  يک از ارز ينکه همه گزارشات ارائه شد، هر  ي د. پس از تکنن  يب ارائه ميبه ترت

  ي ها   ي ابين ارزيکنند. سپس ا  ي ن ميياس پنج گانه تعيک مقيبا استفاده از    ي ک از ابعاد عملکرديدر هر  

رسند. در  ابان به توافق بيگردد تا ارز   ي موجود بحث م  يشود و درباره تفاوتها  ي نمودار برده م   ي مستقل رو 

  ي انير ميک مد يگاه  ي ت فرد مورد نظر در جايابان نظر خود را درباره احتمال موفقيک از ارزيمرحله بعد هر  

ايب باره بحث ميان و در  به اجماع برسند.  ي ن  از اين    کنند تا  ارزيابان ) پس  برنامه ها  از  درباره بسياري 

کنن مي  بحث  کنندگان  شرکت  پرورشي  نيازهاي  درباره  اثربخشي  مرحله(  بهبود  براي  پيشنهادهايي  و  د 

شغلي آنان ارائه ميدهند. در مرحله بعد هر ارزيابي شونده ، گزارشي شفاهي و کتبي از چگونگي فعاليتهايي  

باره   باالتر شرکت کنندگان که در  به مديران سطوح  اين گزارشها  انجام داده است دريافت مي دارد.  که 
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ائه مي دهند. هنگامي که کانون ارزيابي براي تشخيص نيازهاي مهارت  ارتقاء آنان تصميم ميگيرند نيز ار

آموزي افراد مورد استفاده قرارر مي گريد ، ممکن است يک جلسه ارائه بازخورد با حضور ارزيابي شونده و  

 مافوق وي تشکييل تا براي اقدامات بعدي برنامه ريزي شود.

 

 يت منابع انسانير يمات مديتصم 

ها  ارزشمند يم  يابيارز  يکانون  اطالعات  برا   يتوانند  توجه  يرا  قابل  وظا  ي تعداد  س ياز  ستم  يف 

نان دهند که سازمان کارکنان خود  يشده اند تا اطم  ي ف طراحين وظايفراهم کند. ا  ي ت منابع انسانيريمد 

کند    ي م   ي ابيدهد، جبران خدمت و ارز  ي ند، آموزش ميگزيکند ، بر مي)جذب( م  ي ابيکارمند    ي را به نحو

 ت قرار دهند.  ياهداف سازمان را مورد حما که 

 

 ي ابيکارمند 

  ي زه را برا يانگ   ي را از افراد مستعد به خود جلب کند و افراد دارا  يان مداوم يد جريهر سازمان با 

د ممکن است  ي(. منبع جذب کارکنان جد wanous,1992سازمان آماده سازد )   يحرکت در همه پستها

ها ييا داخل سازمان و در شکل ارتقاءها و جابجايورود به سازمان ،    يضارون از سازمان و در شکل تقايب

« ؛  ي شيتسوبيسلر » و « مي» کرا  ين شرکتهايب  ي اموند استار موتورز « به عنوان مشارکت تجاري» د  باشد.

  ي نت ژاپيريان نشان دهند که آنها در نظام مد يرا مورد استفاده قرار دادند تا به متقاض  ي ابيروش کانون ارز

را جذب کرد و باعث   ي اديتعداد ز  ي ر ين جهت گي(. اhenry.1988را تجربه خواهند کرد)    يي زهايچه چ

از فرايکه د نتايگران  تقاضا منصرف شوند.  ارزيند  ز  ي نش نينه گز يدر زم  ي ري م گيتصم  ي برا  يابيج کانون 

کار گرفته شد تا به مهندسان ورمور ( به ي) ل يشگاههايدر آزما  يابيک کانون ارزيمورد استفاده قرار گرفت. 

مد  که  دهد  نشان  دانشمندان  چيريو  مستلزم  فرصت يت  و  شمار  ي ست  تا  بدهد  آنها  قوت    يبه  نقاط  از 

 د بود.  يمف يت يريمد  يان سمتهاياز متقاض  ين تجربه در جذب تعداد يخود را کشف کنند. ا يتيريمد 

 

 انتخاب( )نشيگز

نند و  يرا برگز  ي ک شغل، چه کسي   يار برايان بسيقاضان مت يرند که از ميم بگ يد تصميسازمانها با 

ا  ي چه کس بر  بنا  کنند.  رد  رويرا  هاي ن  بايگز  يه  غينش  تبعيد  آمير  تعيض  به  و  باشد  افرادييز  که    ي ن 

موفق بياحتمال  شغل  در  آنها  ارزيت  کانون  از  سازمانها  کند.  کمک  است  کارکنان    يبرا   يابيشتر  انتخاب 

م در کارخانه  ي م و رهبران تيت  ي ( . اعضاHenry,1988شاغل خط مونتاژ ) ن سازمان ، مانند مييسطوح پا

ر  ير کارخانه، مد يمانند مد   يسطوح عال  يياجرا  يسمتها  ي(؛ و برا Team Columbus , 1990جات )  

 (. Byham , 1986کنند.) ي و مأمور ارشد دولت استفاده م يعموم

 

 ي ابيجا

م  ياغلب چند  که  دارد  کارمنيتوان    ي شغل وجود  برايد جد ک  را  وضع  ي د  . در  گمارد  ايآن  آل،  يت  ده 

ات شغل و نقاط  ين مقتضيب  يمطلوب  يشود که سازگار  ين مييتع  يفرد به نحو   يت هايف و مسئوليوظا

( کانون  Bentz , 1980ت ) يريمهارت آموزان مد   ييک برنامه شناسايرز« در  ي»س قوت فرد حاصل شود.  
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افت که  يان مورد استفاده قرار داد ، بلکه با استفاده از آن درياضان متقيانتخاب از م  ي نه تنها برا  يابيارز

 که بر آن گمارده شده بودند ، سازگارتر باشند. ييتوانند با سمتها ي ک از تازه استخدام شدگان ميکدام 

 

 و پرورش  يمهارت آموز

آموز  دريفرا  يمهارت  توانايند   ، مهارتها   ، دانش  سايي افت  و  خصايه  نير  مورد  مناسب  به  يص  از 

برايله  يوس  فرد  فعال  يک  اثربخش  کانونهايخو  يسازمان  يتهايانجام  است.  ص  ي تشخ  يبرا  يابيارز  يش 

مشخص شده، مورد استفاده قرار گرفته    ينه هاياز در زم يمورد ن  يکارکنان و آموزش مهارتها  يهاييناکارآ

هThorntom & Byham , 1982 Byham, 1971 است)  ، کوکران  مثال  دوزي(.  و    ي نبرنکل 

کي(  1987) ارزک  برا   يپرورش   يابيانون  دولتي  يرا  آژانس  بازخوردها  ي طراح  يک  آن  در  که    يي کردند 

 شد. ي به شرکت کنندگان ارائه م ي تيريدرباره نه مهارت مد 

 عملکرد  ياب يارز

ن  رويسازمانها  هاي ازمند  از طر  يي ه  تا  آمد يهستند  کار  بتوانند  آن  ارز  يشغل  ي ق  را    ي ابيکارکنان 

ر موارد  يدهند.در سا  ي انه از عملکرد فرد ارائه ميسال  ي ابيک ارزير اغلب م.وارد سرپرستان بال فصل  کنند. د

استفاده شده است. در    ي ابيارز  ي از، از کانونهايمورد ن  ي فن  ي ت افراد در اعمال مهارتهايد صالحييتأ  ي ، برا

وضعيا تمرين  ها  ي ابيارز  يکانونها  ي نهايتها  نمونه  شر  ي واقع  يياغلب  کاريااز  انجمن    ي ط  هستند.  فرد 

ص مشکالت  ي، در تشخ  ينيمهارت روانشناسان بال  يابيارز  ي( برا1988)  يب حرفه ايروانشناس   ييکايآمر

 کند  ي استفاده م يابيک کانون ارزي مراجعه کنندگان، از  ي فرد

 

 ي سازمان يتوسعه 

ا کل سازمان اشاره دارد.  يد  ک واحي   ياثربخش  يبهبود دهنده   يه هاي از رو  يبه مجموعه ا   يتوسعه سازمان

از سازمانها از    ياري، متفاوت است. بسيفرد  يبهبود مهارتها  ي ت به معنايريبا توسعه مد   ي سازمان  ي توسعه  

سازيشب مق يچيپ  يهايه  و در  راه يده  عنوان  به  بزرگ  م   يسازمان  ي توسعه    يارتقا  ي برا  ياس    ياستفاده 

  ي به نحو   ي ران سطوح عالينکه کمک کند تا مد يا  يا تا بريين ماري(. مثال مارت Stumpf , 1988کنند)

در  يمشارکت جو تيانه  ايک  به گونه  و  با    يم  از  يکد يمؤثرتر   ، برقرار کنند  ارتباط  بازيگر    ي سازمان  يک 

 , Communicationه بود) ي ار شبيبس  يابيک کانون ارزيمتداول در   يهايده استفاده کرد که به بازيچيپ

March 14 ,1988 Teresa philbin , personal .) 

 

 ي منابع انسان يزيبرنامه ر

  يکنند و عرضه    يم  ي نيش بينده پيآ  ي خاص را برا   يمهارتها  يبرا  ياثربخش تقاضا  يسازمانها 

شرکت کداك در کلرادو    يندگيکنند. نماين مييخود ، تع   ي کار کنون  يروهايق ن يز از طرين مهارتها را ن يا

که    يپ نتيبرد  فرع ي ک  ارز  يجه  شدن    يابيکانون  مشخص  آمد ي ،  ناکار  م  يعموم  يک  مد يدر  ران  يان 

 ت است.يريسطوح اول و دوم از نظر مهارت کنترل مد  يعموم

 

 ارتقا وانتقال 
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خواهد    يبر آنها سرپرست  ي که و  ي ر افراد ياو و سا  ي ک کارمند، براي ت باالتر به  يک مسئولي  ياعطا 

سال    ي ش از س يب  يبل ط  ي جموعه  م   ياز شرکتها  ي اريسيو ب  AT&Tاست. شرکت    ي م مهميکرد تصم

ارز کانون  تع  ي ابياز  خاطر  تواناييبه  برا   ي بالقوه    يها   ييهايين  سمتهايموفق  يافراد  در    يتيريمد   يت 

 (. Bray & Grant , 1966 , Bray ,Campbell & Grant , 1974استفاده کردند)

 

 

 

 خاتمه خدمتها 

  ي رات ساختارييتغ  يا به واسطه  ي  يل اقتصاديخود را به دال  يکار  يروهايد نيک سازمان بايکه    يهنگام

را حفظ    ي را مرخص و چه کس  ي شود که چه کس ي ن راه مواجه ميدر ا يمات دشواريکاهش دهد ، با تصم

ن واحد را  يا  يشغل  ي هايازمند يات و ني، مقتض  ياب ين شرکت هافمن با استفاده از کانون اريکند. واحد تأم

  يهايتها و توانمند يداده شده بود تا قابل   ي فرصت  ي به هر کارمند   کرد.   يه سازيد ساختار، شبيپس از تجد 

  ي ابين باور بودند که کانون ارزي. شرکت کنندگان بر اد اثبات کنند يجد   يتهاي ف و مسئوايوظا  ي خود را برا

ند بهتر از آن  ين فرايمرتبط آنان فراهم کرد . آنه معتقد بودند که ا  ياثبات مهارتها  يبرا   يفرصت مناسب

  ي کارکنان در مشاغل کنون   ي عملکردها  يابيج ارزيا نتايت  يم مورد نظر تنها بر اساس ارشد يکه تصمبود  

 د. يگرد  يآنها اتخاذ م 

 

 ي ابيارز  ين نقش کانون هاي ن و باالتريمهمتر

متداولتريتر  يعموم واقع  در  و  هاين  کانون  از  استفاده  نوع  شناسا  يابيارز  ي ن  از  است    ييعبارت 

از    يافته هاي  .يتيريمد   ياستعدادها م يحاصل  ب  يدانيک مطالعه  از  ياز  )  200ش   , Gauglerسازمان 

Bentson , & Pohley , 1990 ي برا  ي ابيکانون ارز  ياز برنامه ها  درصد   68ش از  ي ( آشکار کرد که ب  

 جاد شده اند. يو ارتقاء کارکنان ا يتيريمد  يشناخت استعدادها
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