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 چيست؟( Team)تيم 

    تيم متشکل از مجموعه اي از افراد است که: 
 .دارند هدف مشترکي•
 اندفعاليت هاي متقابل وابسته به شدت به یکدیگر و •
 . داراي تخصص ها یا قابليت هاي ویژه هستند•
متعهدد و  خود را نسبت به تحقق اهدداف مشدتر    •

 .ميدانندپاسخگو 



 



 تمایز تيم از گروه

 ان

سهم هر فرد از محصوالت  
 و کار جمعي

 جمعي/نتایج طرفيني

اهداف مشتر  و تعهد به 
 مقصد

تقاضاهایي که بر خود 
کرده اندتحميل   

 اهداف  

 نتایج فردي

 سهم هر فرد به تنهایي

 تقاضاهاي مدیریت

عملکرد  
وابسته  
...است به   

پاسخگویي  
براي نتایج  
مبتني است  

...بر   

اعضا عالقه  
...مندند به   

آمادگي  
...پاسخ به   

 گروهها تيمها
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 تبدیل افراد به اعضای تیم

 آموزش پاداش گزینش



 مسائل فرا روي کار تیمی



 فرآیندها روابط

 مسائل فرا روي کار تیمی



 نقش چیست؟
مجموعه اي از رفتارهائي است که مشخصه افراد   

 .در یک بافت اجتماعي خاص هستند
 (       استاندارد“ وجود رفتارهاي نسبتا)



                                          
   

 (وظایف در دست اقدام) تکليفي                 

        نقشها
 اجتماعي هيجاني     



 :مسائل مربوط به نقش ها در تیم

 

 دارند؟ انتظاراتیاعضای تیم از یکدیگر چه  -    

 دارند؟ همخوانیمی باشندو باهم  مشترکآیا این انتظارات  -   

 می باشد؟ هماهنگبا اهداف تیم  اهداف تک تک افرادآیا  -   

 باعث بروز اختالف می شوند؟ نقش های تیمیآیا  -   



 

 سنجش نقش هاي تيمي 



 نقش های تیمی

 .قرار دهدهر نقش یک فرد را تيم نيازی به این ندارد که برای •
 

 .ایفا می کننددو یا چند بار معموال اعضای تيم یک نقش را •
 

را معين       نقش خاص یک فردتيمهای موثر معموال برای هر •
 .می کنند

 



 تفسير آزمون نقش هاي تيمي



 معرفي مدل نقش تيمي
تيمهاي مدیریت، چرا شکست "عنوان  کتابي بادر دانشکده مدیریت هنلي انگلستان  1981بلبين در سال 

   .منتشر کردرا   "نقش تيم ها در کار"کتاب  1993و در سال  "یا موفق مي شوند؟ خورده 

 .دسته بندي  مي کند( نقش)گروه  9رفتار افراد در تيمهاي کاري را به 

مدرسه  یا تيم از / نقشهاي تيمي ویژگي هاي رفتاري است که افراد بهنگام کار در سازمان

 . خود نشان مي دهند

نقشها واجد ویژگي هاي شخصيتي و کارکرد مشخصي هستند که آگاهي از آنها مي تواند به  

 .رساندکمک اثربخش و پروژه اي در روند تشکيل تيمهاي کاري مدارس / سازمانها 

   .ردک را پيش بيني ها با توجه به ویژگي ها و توانایي هاي اعضاي تيم، مي توان موفقيت یا شکست آن 

به طور گستر ده اي با تجزیه و تحليل نقاط ضعف و ایجاد تغييرات الزم، وضعيت تيم هاي ناموفق را و  

 . بهبود بخشيد



 نقش هاي تيمي

 

 

 Plant (PL)ایده پرداز 

 Resource Investigator (RI)منبع یاب 

 Coordinator (CO)هماهنگ كننده 

 Shaper (SH)واداركننده / شکل دهنده

 Monitor Evaluator  (ME)ارزیاب / ناظر

 Team Worker (TW)گروهي كار 

 Implementer (IMP)عمل گرا/ مجري

 Completer-Finisher (CF)تمام كننده 

 Specialist (SP)متخصص 



 طبقه بندي نقش ها

 کاري نقشهاي

 (CF)تمام كننده •

 (IMP)مجري•

 (SH)واداركننده•

 اجتماعي نقشهاي

 (  CO)هماهنگ كننده•

 (RI)منبع ياب•

 (TW)گروهي كار•

 نقشهاي فکري

 (ME)ارزياب/ناظر•

 (PL)ايده پرداز•

 (SP)متخصص•



  Implementersعمل گرایان /مجریان

 

  :ویژگي هاي شخصیتي 

 . هستند خود كنترل و منظم عمل گرا و تا حد زیادي •

اسات و كمتار باه دنباال  توجهشاان مططاوف باه گاروهو  وظیفه شناس•

 .هستند تطقیب عالیق خود 

بساایار سرسااخت عماال گرایااان ممكاان اساات فانااد خااود انگیختگااي و  •

 . باشند 

 : كاركرد •

 . هستند نابل اعتماد و با پشتكار •

 . را دارندنوه ي درك موارد مناسب و امكانپذیر هستند و تاثیر گذار •

 . تنها آنچه را مورد نیاز است انجام مي دهند •



            coordinatorsهماهنگ كنندگان  

  :ویژگي هاي شخصیتي 

 . به كار در راستاي اهداف مشتركتوانایي در ترغیب دیگران •
انتخااب  نماینادهآنها ، باعث مي شود اغلب باه عناوان پختگي ، رازداري و نابل اعتماد بودن •

 . شوند 

را تشاخیص ماي دهناد و از آنهاا استطدادهاي فردي " در روابط بین فردي ، سریطا•
 . در تطقیب مقاصد گروه استفاده مي كنند 

 . را بر مي انگیزند حس احترام دیگران اغلب  •

 : كاركرد 

دارناد ، توانایي ها و خصوصیت هاي شخصیتي گونااگوني در گروهي كه افراد آن •
 .حضور هماهنگ كننده ها مناسب است

باه آنهاا هساتند بهتار كناار ماي همرتبه و یا در مقامي نزدیاك آنها با همكاراني كه  •
 .آیند تا با رتبه هاي پایین تر

 .باشد" مشورت همراه با كنترل " شطار آنها شاید  •

 . اعتقاد دارند حل خونسردانه  مشكالت اغلب به  •

باه ديیال داشاتن شایوه هااي هماهنگ كننده ها و وادارکننادگان در برخي شركت ها •
 . مدیریتي متضاد در مطرض برخورد با یكدیگر نرار مي گیرند 

 . در نظر گرفته مي شوندتیم هاي مدیریتي به عنوان رئیس هماهنگ كنندگان در •



           Shapers  وادار كنندگان
 : ویژگي هاي شخصیتي 

 . هستند نیازمند موفقیت " مهیج با انرژي عصبي و شدیدابسیار •

 . هستند برون گرا و پر اشتیاق بسیار •

 . هستند رهبري كنند و مایل به برنده شدن دوست دارند دیگران را •

 . كنند دیگران را وادار به فطايیت تمایل دارند •

 . اگر مانطي بر سر راه نرار گیرد راهي براي حل آن به هر نیمت و یا فرار از آن پیدا مي كنند •

از خاود احساساي " پاساخي شادیداهستند و در برابر هر شاكلي از ناا امیادي ، سرسخت و مدعي •
 . بروز مي دهند 

 . مي باشند  و فاند نوه فهم بین فرديهستند خود رأي •

 . مي باشد رنابتی ترین نقش تیمي این نقش •

 : كاركرد •
 .مي شوند تحت فشار پیروز مي كنند و ایجاد فطايیت مدیران خوبي مي شوند زیرا " عموما•

عايي هستند و در گروه هایي كه پیچیدگي هااي سیاساي ، روناد كارهاا را زندگي بخشیدن به تیم بسیار در  •
 . كند مي كند حضور آنها مفید است 

 .اتخاذ تصمیم هاي غیر مطمول اهمیت نمي دهد براي ایجاد تغییرات الزم مناسب هستند و به •

 . كنند تصمیمات و فطايیت هاي گروه شكل و نايب تطیین سطي دارند براي •

  .، مؤثرترین فرد گروه محسوب مي شوند تضمین اعمال مثبت در •



          Plants/idealistایده پردازان  

  :ویژگي هاي شخصیتي 

 . هستند و مي توانند تا حد زیادي خالق باشند مبتكر و مخترع •

 .نقطه نظراتي را ایجاد مي كنند كه موجب پیشرفت هاي اساسي مي گردد  •

و ایان كاار را باا به تنهایي و با حفظ فاصله از دیگر اعضاي تیم فطايیات كنناد اغلب ترجیح مي دهند  •

 . استفاده از نیروي تخیل خود و عمل كردن به روشي غیر نراردادي انجام مي دهند 

 . هستند انتقاد و تمجید اهل " شدیدا •

 . است تندرو و بي نید و بند  نظرات آنها اغلب•

 .و خالق هستند مبتكر ، باهوش •

 . دارند ، ضطیف باشند ر برنراري ارتباط با افرادي كه طول موج هاي متفاوتي ممكن است د •

 : كاركرد •
 .است ارائه ي پیشنهادهاي جدید و حل مسائل پیچیده امتیاز اصلي یك ایده پرداز ، •

، حضاور پیشرفت پروژه متونف شده استو یا هنگامي كه مراحل نخستین یك پروژه اغلب در  •

 . این افراد مورد نیاز است 

 . دیده مي شوند بنیانگذاران شركت ها و یا مبتكرین تويیدات جدید غايبا به عنوان •

اسات زیارا آنهاا تماام ونات خاود را صارف باه حضور چناد ایاده پارداز در یاك گاروه مشاكل سااز •
 . كرسي نشاندن نظرات خود و به مبارزه طلبیدن یكدیگر مي كنند 



 

      Resource investigatorsمنبع یاب  

 

  :ویژگي هاي شخصیتي 
 . هستند پر شور و شوق و با حرارت و برون گرا اغلب •

 . ي كنند به خوبي ارتباط بر نرار مهم با افراد داخل گروه و هم با افراد خارج از گروه ، •

 . هستند اهل مذاكره " طبیطتا•

 . دارند فرصت هاي جدید و توسطه ي روابط مهارت در یافتن •

در گرفتن نظرات دیگاران و پارورش آنهاا ، باه طاور ماؤثر اگر چه خود نظرات اساسي نمي دهند اما  •

 . عمل مي كنند 

 . طبیطت برون گراي خود از طرف دیگران به گرمي پذیرفته مي شوند اغلب به ديیل •

 . هستند شخصیت هاي آرامي •

 . هستند آماده ي دیدن امكانات در هر چیز جدید حس كنجكاویشان نوي است و •

 .از بین می رود" اگر توسط دیگران تحریك نشوند ، شور و شونشان سریطا•

  :كاركرد •
 .براي كشف و كسب اطالع از نظرات، پیشرفت ها و یا منابع خارج از گروه مناسب هستند •

 . هستندبرنراري ارتباط با خارج از گروه و انجام هر گونه مذاكره بهترین افراد براي  •

 . را دارند كنكاش دیگران براي كسب اطالعات توانایی •



   Monitor- Evaluatoresناظر   –ارزیاب 

 

 : ویژگي هاي شخصیتي 

 . هستند به دور از شور و شوق زیاد " جدي ، محتاط و ذاتا•

  .كنند ترجیح مي دهند مسائل را بار دیگر مرور در تصمیم گیري كند هستند و •

 . دارند تفكر انتقادي اغلب توانایي باالیي در •

 . هستند نضاوت زیركانه و مد نظر گرفتن تمامي عوامل توانا در •

 . به ندرت اشتباه مي كنند •

 : كاركرد •
 . مناسب هستند سنجش نظرات و پیشنهادات و تجزیه و تحلیل مشكالت براي •

 . بسیار خوب عمل مي كنند تخمین نكات مثبت و منفي انتخاب ها در •

در نظار بسایاري از افاراد خاارج از گاروه، خشاك، خساته كنناده و ممكن است •
 . به نظر برسند بیش از حد منتقد 

را اشغال مي كنند و در پست هاي بااال پست هاي استراتژیك بسیاري از آنها  •
فردي كه هیچ گاه اشتباه نمي كند كساي اسات كاه زیرا . به موفقیت مي رسند 

  .در نهایت امتیاز مي گیرد 



    Team Workersگروهي كاران  

  :ویژگي هاي شخصیتي 

 . هستند پشتیباني كننده ترین اعضاي یك تیم •

 . و به دیگران توجه مي كنند نرم و اجتماعي هستند •

  .را دارند توانایي زیادي در تطبیق خود با مونطیت ها و افراد گوناگون هستند و نابل انططاف بسیار •

 . هستند حساس و باهوش و با سیاست •

 . اعضاي محبوب یك گروه به شمار مي روند هستند و اغلب  شنوندگان خوبي•

 . اما ممكن است در تصمیم گیري در شرایط بحراني دودل باشند با حساسیت كار مي كنند •

  :كاركرد •

است و در نتیجه باراي افاراد گاروه زمیناه  فطايیات جلوگیري از مشكالت بین فردي در گروه نقش آنان •

 . مؤثر را فراهم  مي كنند 

 كاه مادیر ارشاد " گروهاي كااراني . " ماي ورزناد اصطكاك را دوسات ندارناد و باه شادت از آن اجتنااب •

این شارایط محیطاي را . مي شوند كم نیستند به خصوص اگر خط مدیریت در سلطه وادارکنندگان باشد 

تبدیل به سارمایه ي وانطاي " گروهي كار " فراهم مي كند كه در آن مهارت هاي سیاسي و حساس یك 

به خصوص در مونطیتی كه كشمكش ها آماده بروز هستند و یا به طور مونت متوناف شاده . مي شود 

 . اند 

 . بود نابل پذیرش ترین و بهترین افرادي هستند كه مي شود در خدمت آنها •

دارند و ونتي آنها حضور دارند روحیه ي افاراد بهتار اسات و تأثیري نرم كننده بر گروه گروهي كاران •

 . بهتر با هم همكاري مي كنند 



   Completer – Finisherتمام كنندگان   

  :ویژگي هاي شخصیتي 
 . توانایی زیادی در پيگيری امور و توجه به جزئيات دارند•
 . دوست ندارند کاری را که قادر به تمام کردن آن نيستند آغاز کنند •
نگرانی های درونی آنها را تحریک می کند در حاليكه در ظاهر ممكن است آرام به •

 . نظر برسند 
 . خویشتن گرای  هستند و کمتر به محرك یا مشوق بيرونی نياز دارند •
 . افراد بی قيد برای آنها غير قابل تحمل هستند •
عالقه ای به تفویض اختيارات ندارند و ترجيح می دهند تمام وظایف را خودشاان  •

 .  به عهده گيرند 
 :کارکرد •
 .در جایی که کارها نياز به تمرکز شدید و دقت باال دارد، بسيار مفيد هستند•
 .به گروه حس تعجيل می دهند  •
 . در برنامه ریزی خوب عمل می کنند  •
از طریق استانداردهای باالیی که کمال مطلوب آنهاست، دقت ، توجه به جزئيات و •

 . پيگيری امور، مدیریت خوبی را عملی می کنند



 Specialistمتخصصان 
 : ویژگی های شخصيتی •
متخصصان افراد متعهد و کوشایی هستند که برای داشتن مهارتهای تكنيكای  •

 . به خود می بالند
 . اولویت اصلی آنها حفظ استاندارد حرفه ای در کارها و پيشرفت امور است•
آنها آنقدر به توان تخصصيشان می بالند که گاها عالقه خود را به کار دیگاران  •

 .  از دست می دهند
 . آنها مستعدند که به یک متخصص درجه یک تبدیل شوند•
 .اما عموما در حوزه های محدودی که تخصص دارند وارد عمل می شوند•

 
 :کارکرد •
 . متخصصان در برخی تيمها نقشی ضروری و انكارناپذیر بازی می کنند•
آنها مهارتهای خاصی را باتوجه به ماهيت سازمان یا محصول توليدی باخود به •

 . تيم می آورند
با توجه به اینكه در کارهای تكنيكی و تخصصی بهتر از دیگران عمل می کنند •

 .زمانيكه در پستهای مدیریت قرار بگيرند، حكمفرمایی خواهند کرد
 



 دسته بندي نقش هاي تيمي

نقشهایي که فرد : نقشهاي اجتنابي
نمي تواند به راحتي یا به طور طبيعي 

 ایفاء نماید

نقشهایي که در : نقشهاي قابل مدیریت
.  صورت نيازِ تيم، فرد مي تواند بعهده بگيرد
این نقشها را مي توان براي وسيع تر شدن 

 .تجربه کارتيمي افراد توسعه داد

نقشهایي که فرد : نقشهاي طبيعي
به راحتي ایفاء مي کند یا به 
 .صورت طبيعي رخ مي دهد


