
 

 

 یمشارکت یها میت جادیهشت راه ا

 هایسیستمچون تصاحب یک شرکت دیگر یا نوسازی هممهمی  هایطرحدر حال اجرای  هاشرکتزمانی که 

اغلب  ،هاتیماین  .کنندمیتکیه  کردهتحصیلبزرگ و متعددی با متخصصان  هایتیمفناوری اطالعات هستند، به 

گرد هم آورده  سرعتبهآنالین و گاهی از فواصل بسیار دور،  صورتبهبرای رفع یک نیاز مبرم و همکاری مجازی، 

 .شوندمی

بزرگ، مجازی، متنوع و دارای  هایتیمرفتار تیمی حاکی از آن است که وجود  یاخیر درباره هایپژوهش

 اانجام کارها ر ،اما همین چهار ویژگی ؛بسیار حائز اهمیت است پر چالش هایپروژهبرای  کردهتحصیلمتخصصان 

 که شاید باعث اندخصوصیاتی، خصوصیات الزم برای موفقیت همان دیگرعبارتبه. کندمیدشوار  هاتیمبرای 

 هب کمتری دانش خود را احتمال به( مؤثرپیچیده )در غیاب دیگر عوامل  هایتیمتضعیف موفقیت شوند. اعضای 

کمتر برای گذر از تنگناهای غیرمنتظره، حجم  احتمال بهو  گیرندمی، از یکدیگر یاد گذارندمیبه اشتراک  راحتی

یگر و منابع را با یکد کنندمی، برای اتمام کارها در زمان مقرر به یکدیگر کمک کنندمی جاجابهکاری را با انعطاف 

 یمشومیموفقیت  باهمهمه یا ». احتمال اینکه بگویند کنندمی، همکاری دیگر عبارت بهو  گذارندمیبه اشتراک 

و اینکه خواهان موفقیت یکدیگر باشند و یا اهداف خود را سازگار بدانند کمتر « خوریممیشکست  باهمیا همه 

 است.

ید جد هایفناوری. اندداشته توجهیقابلرشد  هاتیمتیم را در نظر آورید. طی ده سال گذشته،  یاندازه یمسئله

اجازه  هاآنمشارکت داشته باشند و به  هاپروژهبا استفاده از افراد بسیار بیشتری در  هاشرکتتا  کنندمیکمک 

شوند. تا یک دهه پیش، دیدگاه رایج این بود که  مندبهرهاز دانش و تخصص  ایگستردهکه از حجم  دهدمی

درگیر  ،تربزرگنفره یا  022 هایتیم ، امروزه،نفر عضو دارند. طبق مطالعات 02بیش از  ندرتبهحقیقی  هایتیم

، تمایل به رسدمینفر  02، زمانی که تعداد اعضای تیم به بیش از این وجود بابسیاری از وظایف پیچیده هستند. 

اری بیشتر با یکدیگر همک توانندمیبزرگ  هایتیم. تحت شرایط مناسب، یابدمیطبیعی کاهش  طور بههمکاری 

ر در توانایی برای همکاری د توجهقابلمتفکرانه و گاهی  هایگذاریسرمایه کنند، اما خلق چنین شرایطی مستلزم

 سراسر سازمان است.

در مواقعی که شرکت  جزبهشوند،  ترمجازی هاتیمدارد. هرچه  هاتیممشابهی بر  تأثیرمجازی  صورتبههمکاری 

 .ابدیمیاقداماتی را برای فرهنگ همکاری ایجاد کرده باشد، همکاری نیز کاهش 

روبرو  هاآنهمیشه با  وکارهاکسبکه امروزه  برانگیزیچالش، برای پیشبرد وظایف هاتیمتنوع در  یمسئلهمانند 

مختلف نیاز است تا محیطی شکل بگیرد که از تالقی  هایپیشینهو  هادیدگاههستند، به نظر و تخصص افرادی با 

 دهدمی. مطالعات نشان کندمیاما تنوع نیز مشکالتی را ایجاد ؛ ابتکار و بینش جدیدی زده شود یجرقه، هاایده

. کنندیمطبیعی و با سهولت بیشتری همکاری  طور بهشبیه به یکدیگر بدانند، اعضای تیم خود را  کهدرصورتی



 

 

 بیشتر تنوع .شودمیمانند سن، سطح تحصیالت و حتی دوران تصدی نیز مانع همکاری  هاییتفاوتعالوه بر ملیت، 

ا هرگز ی شناسندمیسطحی  طوربهرا فقط  هاآنکه  کنندمیبه این معناست که اعضای تیم با افرادی کار  معموالً

. هرچه اندشدهو یا حتی از خارج از سازمان آورده  هابخشاز دیگر  احتماالً، همکارانی را که اندندیدهرا  هاآن قبالً

یشینه و تجربه بیشتر باشد، احتمال اینکه اعضای تیم دانش یا دیگر نسبت افراد بیگانه در تیم باالتر و تنوع پ

 .شودمیرفتارهای اشتراکی را به اشتراک بگذارند، کمتر 

. سدرمیبه نظر  ترمشکل هاآنبه همین ترتیب، هرچه سطح تحصیالت اعضای تیم باالتر باشد، همکاری برای 

 است. بیشتر حاصلبی هایبستبنو  هاکشمکششی تیم در ان تیم بیشتر باشد، احتمال فروپاهرچه متخصص

 هاییمتتوانایی سازمان برای انجام وظایف اشتراکی پیچیده را تقویت کنند، اثربخشی  توانندمیپس مدیران چگونه 

 ند؟نخود را به حداقل برسا بندیترکیب، عوارض ناشی از ساختار و حال عین درگوناگون و بزرگ را بیشینه سازند و 

خواهیم پرداخت که در چهار  باشندمیدر این مقاله به بررسی هشت فعالیت که با موفقیت تیم در ارتباط 

 منابع انسانی، قدرت رهبر تیم و ساختار خود تیم. هایفعالیت: حمایت اجرایی، گیرندمیکلی جای  بندیدسته

 حمایت اجرایی

 برای جا انداختن روابط شاخص وقت بگذارید 

که در تمام موارد،  شویممیو نوآورانه دارند، متوجه  مؤثرمشارکتی که عملکردی  یپیچیده هایتیمبا بررسی 

 .اندکردهصرف  توجهیقابلمدیران ارشد اجرایی شرکت در ایجاد و حفظ روابط اجتماعی در سراسر سازمان وقت 

تر از شان بیشهایتیمیی که اعضای هاشرکتت است. انجام این کار در هر سازمان بسیار متفاو ینحوه، این وجود با

گوییم، یعنی عاداتی که می« شاخص هایعادت»دارای یک ویژگی هستند که ما به آن  ،همکاری دارند هم باهمه 

 برای دیگران دشوار و متناسب با محیط کاری خودشان است. هاآنباشند، تقلید از  یادماندنی به

 برای رفتار مشارکتی الگوسازی 

 .رفتار تیم ارشد را دارند یروزانه یمشاهدهمعدودی فرصت  یعده تقریباًبا هزاران کارمند،  هاشرکتدر بسیاری از 

تی مشارک هایتیم سازیآمادهدر تعیین چگونگی  توجهیقابلمدیران ارشد نقش  یشده، رفتار درک این وجود با

اجرایی در حمایت از فرهنگ کار مشارکتی حائز اهمیت است، مشکلی که وجود دارد  که رفتار تیماین وجود با دارد.

 در معرض دید قرار دادن رفتار مدیران است.

 ایجاد یک فرهنگ هدیه 

 ءجز به بلندمدتکوتاه و  گریمربیسومین نقش مهم مدیران اجرایی این است که اطمینان حاصل کنند 

 هاقشنبا  بلندمدت گریمربیاست. فرآیندهای رسمی  شده تبدیلو کل شرکت  هاآن یروزانهرفتار  ناپذیرجدایی

روزانه  هایفعالیتبا  بلندمدت گریمربی، هاآنرا که طی  ترغیررسمیمشخص و فرآیندهای  هایمسئولیتو 



 

 

یشتر ب ترغیررسمی، احتمال افزایش رفتار مشارکتی در فرآیندهای انداهمیتعجین شده است دو نوع فرآیند حائز 

فرهنگ تبادلی تالفی »یک  جایبه «مشارکتی یهدیهفرهنگ »روزانه در ایجاد یک  مدتکوتاه گریمربیاست. 

 .کندمیکمک « جویانه

 متمرکز منابع انسانی هایفعالیت

  موردنیاز هایمهارتکسب اطمینان از وجود 

زیربنایی شرکت  هایعادتهمکاری )فرهنگ و « ظرف»کار مشارکتی هستند، به آنچه  مؤیدبسیاری از عوامل که 

داشتن فرهنگ مشارکتی، مهارتی در  رغم به، هاتیم، برخی این وجود با. شوندمی، مربوط نامیممییا تیم( 

که  ندداننمیو تمایل به همکاری دارند، اما  شوندمیمشارکتی ندارند. اعضای تیم به همکاری تشویق  هایفعالیت

 با یکدیگر همکاری کنند. هاتیمچگونه در 

 وگوهایگفت: قدردانی از دیگران، توانایی مشارکت در اندحیاتی هامهارتکه تعدادی از  دهندمیمطالعات نشان 

ان در این موارد، منابع انسانی و مدیریت برنامه. با آموزش کارکن هااختالفو ابتکاری  مؤثر وفصلحلهدفمند، 

 تفاوت مهمی در عملکرد تیم ایجاد کنند. توانندمیشرکت  ییادگیرندهشرکت یا واحد 

 حمایت از حس تعلق به یک اجتماع 

به وجود آید، منابع انسانی نیز با حمایت از رویدادها و  خودخودبههمگانی ممکن است  یروحیه کهدرحالی

و  هامشیخطتنیس، یا ایجاد  گریمربیو  هاهفتهزنان، آشپزی در آخر  هایشبکهگروهی مانند  هایفعالیت

بسیاری از  را به این کارها تشویق کند، در پرورش این روحیه نقش مهمی دارد. هاآنی که هایفعالیت

گی دوستانه و خانواده مانند ، فرهندهندمیروی آموزش افراد انجام  هاشرکتی که منابع انسانی هایگذاریسرمایه

 .کنندمیرا تقویت 

 رهبران مناسب برای تیم

 انتصاب مدیرانی که هم وظیفه گرا و هم روابط گرا هستند 

وجود داشته است.  هاتیمسبک برای رهبری  ترینمناسببحث زیادی میان دانشگاهیان و مدیران ارشد در مورد 

روش است، زیرا در فضایی  ترینمناسبپیچیده  هایتیمگرا در بطکه رهبری روا انددادهبرخی افراد پیشنهاد 

بیشتر است. استدالل برخی این بوده که وظیفه گرایی،  داشتن گذاریاشتراکمطمئن و با حسن نیت، احتمال به 

 است. ترمهمبازخورد، از همه  یارائهاهداف، ایجاد آگاهی مشترک از ابعاد کار، نظارت و  سازیشفافیعنی توانایی 

 کنندمی رهبریافرادی  معموالًنوآور را  هایتیم ترینپربازدهمیان این دو قرار دارد.  درجاییدر حقیقت واقعیت 

در  خصوص به. دهندمیگرا هستند. این رهبران سبک خود را در طول پروژه تغییر گرا و هم روابطکه هم وظیفه

مربوط به تعهدات  هایبحث، در سازندمی: هدف را مشخص کنندمیمراحل اولیه از رهبری وظیفه گرا استفاده 



 

 

، در مقطع مشخصی از این وجود با. دهندمیشرح  روشنی بهاعضای تیم را  تکتکو مسئولیت  کنندمیشرکت 

عضای تیم که ا افتدمیزمانی اتفاق  معموالً. این تغییر دهندمیگرایی تغییر شرفت پروژه، سبک خود را به روابطپی

دانش ظهور کرده باشند.  گذاریاشتراکاولیه پیرامون به  هایتنشخود را شناخته باشند و  هایمسئولیتاهداف و 

 .داردبازمی بلندمدتفقط بر یک سبک در طول انجام پروژه، تیم را از عملکرد  تأکید

 ساختار و شکل تیم

 تیم سازی بر اساس روابط گذشته 

بل ، یا روابطی که از ق«گذشته»سازی بر اساس روابط د در موفقیت کارهای مشارکتی، تیماعتمابا توجه به اهمیت 

 هایتیمکه کار مشارکتی در  دهندمینشان  هاپژوهش. دهدمیوجود داشتند، احتمال موفقیت پروژه را افزایش 

آشنایی نداشتند، دشوارتر  باهمتیم  گیریشکلکه تعداد زیادی از اعضایشان در زمان  هاییآن خصوصبهجدید، 

 داشتند. باهمروابط طوالنی  قبالًی است که اعضایشان هایتیماز 

 وجود اب. کنندمیزمان و تالش فراوانی را برای ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد صرف  ناچاربه تأسیستازه  هایتیم

تبدیل  هاییگرهبه  توانندمیر اعتماد دارند، و به همدیگ شناسندمی، زمانی که برخی از اعضای تیم یکدیگر را این

 یک شبکه به تکامل برسند. صورت بهزمان،  گذشت باشوند و 

کاری هم توانندمیروابط گذشته: بسیاری از این روابط اگر به شکل ماهرانه مدیریت نشوند،  یدربارهاخطاری مهم 

را بشناسند، چه بر مبنای عملکرد، موقعیت جغرافیایی را مختل کنند. زمانی که تعداد زیادی از افراد تیم یکدیگر 

قوی خواهند کرد. زمانی که این اتفاق رخ دهد،  هایزیرگروهمشترک دیگری، اقدام به تشکیل  هر چیزیا که 

 .یابدمی، افزایش نامیممیکه آن را خطوط شکاف  هازیرگروهمیان  تعارضاحتمال 

 درک شفافیت نقش و ابهام در وظیفه 

یی با اهنقشاست: رویکردی با تعریف واضح برای دستیابی به هدف یا  ترمهمدر ارتقای کار مشارکتی  یککدام

دقیق رویکرد ضروری است، اما  تعریف مشخص برای هر یک از اعضای تیم؟ فرض عمومی بر این است که شرح

 .کندیمتشویق  هاایدهبه اشتراک گذاشتن را به همکاری در ابعاد مختلف و  هاآنمبهم گذاشتن نقش افراد در تیم، 

م که نقش اعضای تی یابدمیکه عکس این قضیه درست است: کار مشارکتی زمانی بهبود  دهدمینشان  هاپژوهش

ز کار ا ایعمدهبخش  توانندمیدرک شده باشد، یعنی زمانی که افراد احساس کنند  خوبی بهتعریف و  روشنی به

، فتمرکز بر وظای جای بهمستقل انجام دهند. بدون چنین تعریف روشنی، احتمال دارد که اعضای تیم  صورت بهرا 

، احتمال همکاری اعضای عالوه بهد. نیا حفظ قلمرو خود هدر ده هانقش یدرباره وگوگفتانرژی زیادی را برای 

کند که  تیم تصور اگر مبهم گذاشته شود.که مسیر دستیابی به اهداف تیم تا حدودی  یابدمیتیم زمانی افزایش 



 

 

 احتمال بهوجود ندارد، اعضای آن  ایشدهتعریف شده یاشناختهرویکرد  هنوز فعالیتی نیاز به نوآوری دارد، جایی که

 .کنندمیبیشتری زمان و انرژی صرف کار مشارکتی 

 

هوشمندانه  هایتصمیم( 0عامل است: )مستلزم ترکیبی از این دو  مشارکتیبرای کار  سازمانتانتقویت توانایی 

 هایگذاریسرمایه( 0و بیان مشکالت و وظایف و ) هانقش، تعریف هاتیمتشکیل  هایراه یدرباره مدتکوتاه

در گسترش فرهنگی که در آن، رهبران ارشد خود الگویی برای مشارکت  گذاریسرمایهدر ایجاد روابط و  بلندمدت

ک و همگی در ی شناختندمیساده با اعضایی که یکدیگر را  هایتیمو ساختارهایی که برای  هاروشهستند. شاید 

 شوند.منجر به ناکامی می احتماالًها، مکان بودند کارساز بوده باشد، اما با پیچیده شدن تیم

های این، تیم ودوج . باشدندمیهم مانع کار مشارکتی  قبالً بیشتر عواملی که امروز مانع کار مشارکتی هستند، 

های امروزی به تعداد اعضای یکسان، تنوع، تیم یاندازهبه، وکارکسبگذشته، برای حل مشکالت جهانی  هایدهه

وکارها بنابراین الگوهای تیم باید بر اساس مقتضیات محیط کنونی کسب؛ همکاری از راه دور یا تخصص نیاز نداشتند

 هایتخصصتوانند تیم بزرگی از ها میاین مقاله توصیف کردیم، شرکتباشد. با توجه دقیق به عواملی که در 

ها که رفتارهای مخرب همراه با آنبرای حل مشکالت کاری پیچیده تشکیل دهند بدون این نیاز موردگوناگون 

 وارد تیم شود.

 

 


