
دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان دولت

زبردست: مدرس 



دارند  و در تیم دو یا چند نفر رابطه وابستگی متقابل-1
در یک گروه کاری. به هدف خاصی می خواهند برسند 

به خاطر وجود رابطه متقابل اطالعات رد و بدل می 
لیت شود  با کمک هم تصمیم می گیرند و در حوزه مسئو

.خود یکدیگر را یاری می کنند 
در گروه ، هر فردی مسئولیت خاص خود را دارد و -2

اما در تیم. در مجموع یک کار گروهی انجام می گیرد 
.هم افزایی وجود دارد 

ر در گروه ، ارتباط اعضاء بسیار اندک است  ولی د-3
.تیم ارتباط گسترده است 



بانی در یک گروه کاری ، هیچگونه حمایت و پشتی-4
اما در تیم کاری حمایت . از سوی افراد وجود ندارد 

از تمامی اعضاء در مورد تک تک آنها صورت می 
.گیرد 

در یک گروه کاری آرمان مشترکی ندارند و هر -5
یم در ت. یک با انگیزه خاص به گروه پیوسته است

اعضاء آرمان مشترک داشته و به هدیگر ایمان و 
اعتقاد دارند 

در گروه به تک تک اعضاء گفته می شود چه -6
و کاری انجام دهند ، در تیم با بکار گیری هوش
دانش و مهارت در تعیین اهداف تیم مشارکت 

.می کنند 



ضوابط و مقررات. ا

2.هدف

3.نام و نشان

4.تشکیل جلسات بحث و گفتگو

5.مالک و معیارهای گروهی

6.همبستگی گروهی

7.ساخت سازمانی گروه

8.روابط افراد

9.تصمیم گیری

10.رهبری



1.سرعت بخشیدن به کار

2.گرفتن ترفیع

3.افزایش عملکرد کارکنان

4.ایجاد اعتماد و ارتباط

5.آموختن از دیگران

6.کاهش استرس

7.بهره بردن از دیگران



سردر گمی. ا

2. اعضای سلطه جو

3.اعضای پر حرف

4.اعضای بی اعتنا

5.تعجیل در عمل

6. متهم کردن دیگران

7.نادیده انگاری و بی اعتنایی

8.انحراف از موضوع

9.خصومت شخصی اعضاء

10.اصرار بر تحمیل نظرهای شخصی



بود در زمینه به( تیم ضربت )تیم های حل کننده مسئله -1

فقط حل مسئله ( نفر 10تا8)کیفیت ، کارایی و محیط کار 

.میکنند اختیارات زیادی ندارند

نظارت بر سرعت کار ،–تیم های خودگردان یا مستقل -2

(نفر 15تا10)هم حل مسئله و اجرا.. تبیین وظایف و

ط مرز گستر و راب( چند وظیفه ای ) تیم های متخصص -3

مبادله اطالعات و حل مسئله-با سازمان ها



خص بخشی از اثر بخشی گروه بوسیله دروندادها مش

وه هر چه ورودی گر. می شود که باید با آن کار کند 

واهد ها بهتر باشد احتمال اثر بخشی گروه بیشتر خ

ورودی ها نخستین داده ها در یک وضعیت . شد 

ورودی ها زمینه را برای.گروهی به شمار می آیند  

اگر تمام . تمامی اقدام های گروهی فراهم می آورند 

ورودی ها ی یک گروه رضایت بخش باشد در آن 

.ارد گروه شالوده ای قوی برای پیگیری اثربخشی د



ولی اگر حتی برخی از ورودی ها رضایت بخش 

ی ، از نباشد تالش های صورت پذیرفته برای اثربخش

مسائل و کاستی های مربوط به عدم کیفیت ورودی

مدیر آگاه می تواند از بسیاری از . لطمه خواهد دید 

اهی این مشکالت دوری گزیند البته به شرط کسب آگ

از چگونگی تاثیر این دسته از عوامل عمده ورودی  

محیط سازمانی،محیط کار، ویژگیهای )هرگروه 

می تواند بر عملیات گروه و( اعضاء و اندازه گروه 

.نتیج تالش گروهی اثر بگذارد 



 نفر مناسب است 5تا 3اگر اتفاق نظر و اجماع مد نظر باشد تعداد

ی به رضایت افراد بیشتر از کار گروهی مورد توجه است تا دستیاب.

اهداف سازمانی

 نفرمناسب 12تا7اگر کیفیت تصمیم گیری مورد نظر باشد تعداد

یعنی اهداف مورد نظر حاصل شود هرچند بعضی از .است 

ازمان دستیابی به اهداف س. اعضاءموافق تصمیم اتخاذ شده نباشند 

.یر رضایت افراد اولویت دارد

 نفر مناسب است 7تا 5اگر هم کیفیت  و هم اتفاق نظر مهم باشد  .

در این صورت هم اهداف سازمانی و هم رضایت افراد به اندازه 

.مساوی اهمیت دارند و هر دو هدف برآورده می شود 



 ه آسانی خصوصیات نسبتا پایداری که ب: تعریف شخصیت

.توسط مداخالتی نظیر آموزش رفتار،تغییر نمی کند 

داشته شخصیت اعضاء تیم باید با نیازهای وظیفه تناسب

ا عالوه بر آن باید رابطه دوستانه داشته باشند ت.باشد 

.ننداعضاء بتوانند شخصیتشان را با یکدیگر سازگار ک

عدم تجانس شخصیت در تیم ممکن است برای برخی از

در حالی که تجانس. وظایف و نه همه وظایف مفید باشد 

در سایر عوامل ممکن است برای اطمینان یافتن از وجود

.هماهنگی و بهره وری تیم الزم باشد 



1-سازگار و انعطاف پذیرند.

2-همدل و همداستانند.

3- تعهد پذیرند.

4- ارتباط برقرار میکنند.

5- الیق و با کفایت هستند.

6- قابل اعتماد هستند.

7- انضباط  دارند.

8- یاران ، تیم را باال میکشند.

9- مشتاقند.

10- احساس رسالت می کنند.

11- از خود گذشته اند.

12- درپی ارتقاء خویشند.



مشابه شکل گیری گروه

شکل گیری-1

طوفان زایی-2

هنجار سازی-3

عمل-4

فروپاشی-5



همه .اعضاء برای اولین بار دور هم جمع میشوند : شکل گیری.1

تضاد بندرت بطور مستقیم مشاهده میشود و.مودب و غیرفعالند

یشوندافراد بیشتر متکی به کسانی هستند که به سان رهبر ظاهر م
.

2. هیچ. شخصیت ها با هم اصطکاک پیدا می کنند . طوفان زایی

فاق ارتباطات بسیار کمی ات.کس به راحتی نکته ای را نمی پذیرد 
بعضی از افراد هنوز می افتد و هیچ کس گوشی شنوا ندارد و 

.      تمایلی به گفتگوی آزاد ندارند 

زیرگروه ها منافع گروهی را تشخیص می دهند و :هنجار سازی .3

هرکسی در بیان نظرات خود .منازعات گروهی کاهش می یابد 

.  د احساس امنیت می کند و مباحث به راحتی در گروه دنبال می شو

روش های کاری وضع می شوند و گروه آن را به رسمیت می 

.شناسد



در این مرحله .این مرحله حد اعالی تکامل کار تیمی است : عمل .4

دگاه ،تیم سیستمی را وضع می کند که اجازه می دهد نقطه نظرها و دی

ها آزادانه شود و درجه باالیی از حمایت های درون گروهی برای 

همچنین توان اعضاء از شدن به . تصمیم گیری شکل می گیرد 

دانستن تحول یافته و درانجام وظایف ضروری یکدیگر را همراهی

شی خطری که در این مرحله تیم را تهدید می کند گروه اندی.می کنند 

.است 

م دیگر وظیفه تی.در این مرحله تیم آماده انحالل است : فروپاشی  .5

در عوض توجه ، به پایان. باال بردن سطح انجام وظیفه نیست 

.دادن فعالیت هاست 
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    بی اعتمادی




  عدم تعهد


  عدم مسئولیت پذیری


عدم توجه به هدف تیمی



 ر الزمه فراهم ساختن اعتماد ،کسب تجربه مشترک د:ایجاد اعتماد

گذر زمان ،شواهد مکرر از وفای به عهد و قرارها و درک عمیق از 

.ویژگیهای منحصر به فرد اعضای تیم است 

 یکی از روشهای اعتماد سازی پرسش  و پاسخ کوتاه از زندگی

صی شخصی یکدیگر است ،البته نباید بیش از حد محرمانه و خصو

ایجاد این کار پیوند شخصی برقرار میکند و احساس یگانگی.باشد 

.می نماید 

 درجه 360روش دیگر افزایش اعتماد آفرینی به کارگیری بازخورد

کمی احساس خطر ایجاد میکند ،زیرا همتایان را وادار به . است 

م قضاوت در باره یکدیگر میکند و فرصت انتقاد سازنده را فراه

ود در این میان نقش رهبر تیم مهم تر از اعضای دیگر است خ. میکند

را در معرض انتقاد دیگران قرار میدهد تا دیگران هم جرات کنند و

از البته باید صادقانه و دور. شرایط اعتماد آفرینی را فراهم کنند 

.رفتار سیاسی گونه و ریاکارانه باشد 



رفتار رهبر تیم الگوی اخالقی اعضاء می باشد.

تیم ایجاد احساس مالکیت در کار خود توسط کارکنان با تاکید رهبر.

وه وظیفه اصلی هریک از اعضاء در راستای عملی کردن تصمیم گر

.بطور صریح ذکر شود 

ه باید گره زدن اعتبار افراد تیم به اعتبار و هویت تیم حرکتی است ک

.به باور تیمی تبدیل شود 



روش ساده برای تمرکز بر مسئولیت خواهی و پاسخگویی ،بیان

واضح هدف های تیم ، وظایف هرکس و حتی نحوه رفتار هر یک از 

.اعضای تیم برای کسب موفقیت تیمی است 

 به.روش دوم ؛ رهبر تیم برای هریک از اعضاء بازخورد فردی بدهد

گام .د نتایج فعالیت آنها موضع گیری و رفتاری متناسب داشته باش

وی اول را باید رهبر تیم بردارد یعنی شرایطی فراهم نماید اعضاء از

د نیز در مقابل فعالیت هایش ، مسئولیت خواهی کنند و دوم اینکه خو

.برای توضیح خواهی همتایان ،پاسخگو باشد 

د  رهبران نیرومند گاهی اوقات خالء مسئولیت پذیری ایجاد میکنن

میکنند اعضاء تیم گمان. خودشان تنها منبع پاسخگویی تیم میشوند 

.  رهبر تیم سررشته تمام کارها را بر عهده دارد 

به مسئولیت باید از حالت فردی خارج و کل گروه مسئول دستیابی

.اهداف باشند 



 باعث ایجاد انسجام گروهی و )احترام به احساسات اعضاء تیم

( .اهمیت دادن  به یکدیگر و توجه به اهداف تیم میشود 

 مدیر با تقسیم کار عادالنه و برابر وظایف درواقع قدرت را به

اء مساوات پخش می کند تا  این موضوع نوعی همبستگی بین اعض

.ایجاد نماید 

حس برای کسانی که اهمیت بیشتر به اهداف تیم میدهند برای ایجاد

حسادت البته نباید باعث ایجاد. پیشرفت می توان پاداش تعیین کرد 

.بین اعضاء شود 



 یکی از عناصر مهم مدیریت تصمیم گیری است ، بقیه عناصر

.مدیریت تحت تاثیر نحوه تصمیم گیری مدیر سازمان می باشد 

برنامه ریزی ،ساماندهی : عناصر دیگر مدیریت عبارت است از 

.نیروی انسانی و منابع و تجهیزات و رهبری و نظارت 

 فردی و گروهی: شیوه های تصمیم گیری

دل روشهای تصمیم گیری گروهی  سنتی  عبارت است از؛ بحث و ج

که بر اساس موافقت . در مورد موضوع و رای گیری  و نظر خواهی 

رار در این روش افرادی که  دراقلیت ق. اکثریت به تصویب می رسد 

.  می گیرند احساس منفی به دیگران خواهند داشت 



روش اسمی-1
روش دلفی-2
ماتریس انتخاب زوجی-3
روش طوفان مغزی-4



ارائه راه حل بهتر ، به خاطر برخورداری از -1

دانش بیشتر

پذیرش آسان توسط اعضاء-2

مشارکت گروهی به درک بهتر تصمیم  می -3

.انجامد

کمک به تالش گسترده در امر جستجو و --4

پژوهش

قضاوت جمعی بهتر-5



1-برای سازگاری در کار گروهی ،فشار گروهی بوجود

.می آید

2-امکان غلبه یک فرد درگروه

3-ی کند گروه بندرت ،برتر از افراد برتر تصمیم گیری م

4-وقت گیر بودن

5- گروه ها ، تصمیماتی مخاطره آمیزتر می گیرند.



ضمن تشویق افراد به نو آوری و خالقیت موجب 

.ود ایجاد نظم در فرایند تصمیم گیری گروهی می ش

جنبه رای دادن بدون بحث را با بحث های محدود 

.ترکیب می کند 

ادل به هنگام تصمیم گیری به اعضا اجازه بحث و تب

.نظر داده نمی شود 



هر عضو بصورت مستقل نظر خود را در باره راه حل -1
.مسئله مورد نظر می نویسد 

هر عضوی به نوبه خود به جایگاه می رود و نظر خود -2
.را ارائه می کند ، و هیچ گونه بحثی نمی شود 

گروه در باره نظرها و راه حل ها بحث ، و آنها را زیاد -3
ل پس از آن گروه بدون مشورت با دیگران راه ح. می کند 

مع ارائه شده را به ترتیب اولویت می نویسد ، برگه ها ج
.آوری و بر اساس آنها اولویت راه حل تعیین می شود 



1- موضوعات مورد نظر بحث برانگیز باشد.

( موضوع حساس ، و دارای موافق و مخالف یا موضوع بسیار

(.برجسته باشد 

2- سله بدون در نظر گرفتن سل.)مشارکت مساوی افراد مد نظر باشد

(.مراتب ،ارشدیت یا مقام و شخصیت 

3- ، پس از شناخت علت)انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه

(.مسئله توسط تیم برای اقدام  از این شیوه استفاده می کند 



برای . اجماع صاحب نظران روی موضوع خاص است 
موضوعاتی که دائما در حال دگرگونی باشد ، و اطالعات 

.کمی در باره آن موجود باشد 

دعوت به مشورت و مقایسه قضاوت های بی نام چند 
.نوبتی اعضاء یک تیم در باره یک تصمیم است 

مشابه روش اسمی است اما اعضاء حضور فیزیکی و 
.رودررو ندارند 



در مورد مسئله اعضاء گروه از طریق تکمیل پرسشنامه راه حل های-1

.ممکن را می نویسند 

.هر عضو بدون ذکر نام، نخستین پرسشنامه را تکمیل می کند -2

.نتایج نخستین پرسشنامه جمع آوری و جواب ها مشخص می شوند-3

.یک نسخه از این جواب به همه داده می شود -4

ل پس از مرور نتیجه، از اعضاء خواسته می شود یک بار دیگر راه ح-5

چندین بار تکرار می شود تا گروه به 5و4مرحله . )خود را ارائه کنند 

(.اتفاق نظر برسد 



.نفر تشکیل می شود 6تا5از تعداد 

رهبر گروه به شیوه ای روشن مسئله را بیان می کند و اعضاء در 

.ارائه نظر آزادی عمل دارند 

.برای برانگیختن خالقیت گروه استفاده می شود 

.د با کمک این شیوه ایده های زیاد برای تصمیم گیری بوجود می آی

نظر هنگامی که نیازبه.یک روش سازنده برای رسیدن به توافق است 

.های  زیاد وجود دارد استفاده می شود 

میم پاالیش و فهرست ایده های پدید آمده به تعداد قابل قبول برای تص

.گیری و عمل را کاهش می دهد 



تعیین علت های احتمالی و یا راه حل های مسائل و -1

مشکالت

طرح ریزی و برنامه ریزی مراحل یک پروژه تیمی-2

یک تصمیم گیری در باره مسائل یا بهسازی فرصت های-3

کار

.نیاز به خالقیت و تصمیم گیری غیر عادی باشد -4

.وقتی  تیم می خواهد ازنظر  همه اعضاء استفاده کند -5



1-انتقاد ممنوع

2-پرسه زنی خیالی

3-ارائه حداکثر نظرات ممکن

4-پیشنهادها نوشته می شود حتی مطالب تکراری

5-وجود فرصت مناسب برای همه

6- همه باید مشارکت کنند.

7- ایده ها را با تکمیل کردن آن کامل ، و چیزی رد نمی شود.



-Plan(P-D-C-A)چرخه -1 Do – check -Act     

 Theory of(TOC)نظریه محدودیت ها -2

constraint
روش معکوس اندیشیدن-3

روش شش گام-4

روش هفت مرحله ای-5

روش سیستمی-6



این الگو چهارچوبی برای بهبود فرایند یا سیستم 

فراهم می کند مدلی پویاست یعنی آخرین گام تکامل 

.مرحله قبلی به منزله اولین گام مرحله بعدی است 



برنامه       

اجرا ی مقدماتی                                 اقدام

بررسی و مطالعه



MAN MANAGEMENT

MATERIAL

MACHINE

METHOD

نمودار استخوان ماهی ایشی کاوا 

FISH  BONE  DIAGRAM

ENVIROMENTAL



:مراحل ( Focus) تمرکز : فاز اول  -1

ایجاد فهرستی از مشکالت-

انتخاب یک مشکل-

باز بینی و تشریح مشکل --

:مراحل ( Analyze) تجزیه و تحلیل : فاز دوم -2-

تصمیم در باره اطالعات مورد نیاز --

جمع آوری داده ها و اطالعات مبداء سنجش--

تعیین و شناخت مهمترین عوامل نفوذی--



:مراحل (  Develope)تهیه و تدارک : فاز سوم -3

ایجاد فهرست جامعی از مشکل-

انتخاب یک راه حل -

ایجاد یک طرح اجرایی -

:مراحل (   Execute) اجرا : فاز چهارم -4-

حصول تعهدات--

اجرای طرح --

نظارت و تاثیر-



ا مهارت در زمینه کنترل شررایط عردم تعرادل در مناسربات فررد بر
محیط است که در صورت عدم حل به درماندگی منجر می شرود

.که خود سرمنشا انواع اختالالت رفتاری و عملی است 

 مهارت حرل مسراله رویدرردن مرنظم و متروال  اسرت دره بره فررد
.دمك م  دند تا به طور موثرن مسائل زندگ  خود را حل دند

  ه عرراطف  درره در آن فرررد یررا گرررو,رفتررارن ,یررك فراینررد شررناخت

له تالش  م  دند راه حل یا شیوه مقابله مروثرن برران یرك مسرا
. خاص شناسای  یا دشف نماید
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داده آیا تابه حال در موقعیتی قرار گرفته اید که قدرت تصمیم گیری تان را از دست

باشید؟

چگونه آیا تابه حال با موقعیت یا موضوع یا مسأله ای مواجه شده اید که ندانید بایستی
عمل کنید؟ در آن هنگام چه کردید؟

 در چنین شرایطی سوال این است:

مساله چیست ؟

شد و یرا از مسئله یک وضعیت نامناسبی است که میتواند ناش  از یک مشکل بیرون  با

(مثل اهداف،نیازها یا تعهدات شخص )درون فرد نشأت گرفته باشد
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 و انجام اقدامات مقابله ای است که به د,در اغلب اوقات بهترین شیوه

:شکل انجام می گیرد
 مقابله هاي مسئله مدار و
مقابله هاي هيجان مدار.
انها می راه حل اساسی آشنایی با مهارت هاي حل مساله است که در ادامه بد

.پرازیم
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:گام اساس  است 6مساله داران حل 

اتخاذ نگرش حل مساله -1

 قرردم اول در حررل موفقیررت آمیررز مشرردل ایررن اسررت درره ایررن ادراك را در خودترران

". تو م  توان  مشدلت را حل دن " پرورش دهید ده 

  د وقت  مشدل  بران ما پیش مر  آیرد مخصوصرا اگرر آن مشردل مهرم باشرمعموال

ب فدر نم  توانیم خودر چنین حالت . دچار نگران  و دستپاچگ   م  شویم ،

. دنیم و بنابر این نم  توانیم راه حل خوب  بران مشدل خود پیدا دنیم 

ه بر.اولین دارن ده باید انجام دهیم این اسرت دره آرامرش خرود را حفرظ دنریم پس

.یاد داشته باشید همه ما یك ندان درون  داریم ده مرتب با ما حرف م  زند 
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 زیرا تا ؟ستچيبراي حل یك مشكل اول باید بدانيم که مشكل ما
م آن را حيل  وقتی که ندانيم مشكل ما دقيقا چيست ، نميی تيناني  

ح مشيكل  پس مرحله دوم حل مسئله تعریف مشخص و واض. کنيم 
:ه باشيدبراي تعریف مشكل چهار سنال زیر را در نظر داشت. است 

مشكل چيست؟( الف
مشكل از چه زمانی ایجاد شده است ؟( ب
ت؟مشكل در چه منقعيت مكانی و در کجا بنجند آمده اس(ج
ند؟چه کسانی در ایجاد مشكل یا گسترش آن دخالت دار(د
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پس از آنكه مشكل را به طنر دقيق و روشن تعریف 
در این . وارد مرحله سنم حل مساله می شنید کردید 

مرحله باید خنب فكر کنيد و تمامی راه حل هاي 
.ممكن را براي حل مشكل منرد نظر فهرست کنيد

ر و هير چقيد  . براي حل یك مشكل راه حل هاي مختلفی وجند دارد
ت منفيق تير   بتنانيد راه حل هاي بيشتري را پيدا کنيد در حل مشيك  

. خناهيد بند 

  ن وقيت  اگر راه حل هاي بيشتري براي حل مشكل خند پييدا کنييم آ
ر یيك راه  می تنانيم از بين آنها بهترین راه حل را انتخاب کنيم  و اگي 

.حل منثر نبند از راه حل دیگري استفاده کنيم 
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 ابی در مرحله قبل را منرد ارزیي در این مرحله الزم است راه هاي فهرست شده
.  بهترین راه حل را انتخاب کنيدقرار داده و 

  بهترین را ه حل کدام است ؟
 از کجا می فهميم کدام  راه حل از همه بهتر است ؟
ه کنييد تيا   براي انتخاب بهترین راه حل باید راه حل هاي مختلف را با هم مقایس

.  بفهميد که کدام یك از همه بهتر است
    نم چيه  براي این کار باید از خند سنال کنيد اگر از ایين راه حيل اسيتفاده کي

اتفاقی خناهد افتاد و پيامد یا نتيجه آن چه خناهد بند؟
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ا به اجرا پس از انتخاب بهترین راه حل از بين راه حل هاي ممكن باید آن ر
.بگذارید و در عمل نتيجه آن را منرد ارزیابی قرار دهيد 

ه اجراي براي اجراي درست راه حل انتخابی به طنر دقيق مشخص کنيد ک
تنسط چه ، چه منقع ونقشه شما مستلزم چه چيزهایی است ، چه کاري ، کجا

.کسی باید انجام شند و چه منادي الزم است
نداگر این مسایل رعایت نشند اجراي برنامه با مشكل مناجه می ش
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 ئله و فراینرد حرل مسراگر راه انتخاب شرده در رفرع مشردل موفقیرت آمیرز برود چره بهترر
دجرا در غیر این صورت باید مراحل حل مساله را مرور دنیرد و ببینرد درپایان م  یابد 

.اشدال وجود داشته ده به حل مشدل منجر نشد
آیا مشدل را به درست  مشخص دردید؟ ◦
رین آیا تمام راه حل هان ممدن را در نظر گرفتید ؟آیا راه حل انتخاب  شما واقعا بهت◦

راه حل بود ؟ 
آیا راه حل انتخاب شده را درست اجرا دردید؟ ◦

پس از اجران راه حل انتخاب شده باید ارزیاب  شود ده آیا راه حل مورد نظر مروثر و
.رضایت بخش بوده یا خیر 

پس از بررس  سواالت فوق فرایند حل مساله را از سر بگیرد .
ار در صررورت موفقیررت آمیررز بررودن فراینررد حررل مسرراله بایررد خودترران را مررورد تقویررت قررر

له سراز فرایند حل مسئله زمان  پایان م  یابد ده دیگر موقعیرت برران فررد مسرئ.  دهید
.نباشد
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ردی

ف

وضعیتمدارک الزم

دارد        ندارد

مالحظات

*پاسپورت معتبر1

*فرم درخواستتکمیل2

*سالمتگواهی3

حساب گواهی گردش4

بانکی

ناقص

*گواهی شغلی 5



با تشکر از صبر و حوصله شما-


