
اثربخشقوانین و هنجارهای مشترک تیم های 
؟چگونه با مدل ذهنی جدید، تیم هایی بهتر بسازیم

یاپیمان اکبرن



یاز کار گروهی به کار تیم

ربهتتعاملاثردرهم افزایییاسینرژیهرچه
. رویممیتیمسمتبهگروهازشود،بیشتراعضا



ییک ویژگی مهم کار تیم: مرور

اقانون دو پیتز



گوگل در جست وجوی  عوامل موفقیت تیم ها

آیا ترکیب مشخصی از : سوال
ویژگی های فردی اعضا وجود دارد 

رد؟که اثر بخشی تیم را باال می ب



دو سوال متفاوت در مورد اثربخشی تیم ها

بایدهستندتیمدرکهافرادی
؟کنندرفتاروتعاملهمباچطور

فردیویژگی هایچهباافرادیچه
باشند؟تیمعضوباید
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در جست وجوی پارادایمی جدید



(  پارادایم ها)مراحل 
و زمانی به ترتیب 

برچسب رنگ آن ها
سایر نام گذاری هانام گذاری در کتاب

-Magicسرخابی-1 Magenta paradigmArchaic

-Impulsiveقرمز-2 Red paradigmMagic (Tribal)

-Conformistکهربایی-3 Amber ParadigmMythic (Traditional)

-Achievementنارنجی-4 Orange paradigmRational (Modern)

-Pluralisticسبز-5 Green paradigmPluralistic (Post-Modern)

-Teal paradigmIntegral (Postآبی-سبز-6 Post Modern)

.اشندپارادایم های قبلی همچنان وجود دارند، الزم  و حتی ضروری اند و می توانند بسته به شرایط و محیط موفق ب



سازمان های قرمز
(قبیله ای)



سازمان های کهربایی
(سنتی)

ار فرآیندهای پاید
و قابل تکرار

ساختار سازمانی
هرمی و پایدار



سازمان های نارنجی
(مدرن)

ی مسئولیت پذیر 
و پاسخ گویی

نوآوری یشایسته ساالر 



سازمان های سبز
(ُپست مدرن)

توانمندسازی و 
قدرت دهی

ر فرهنگ مبتنی ب
ارزش

در نظر گرفتن 
همه ذی نفعان



آبی-سازمان های سبز
(ُپست ُپست مدرن)

Teal Organizations



آبی-سازمان سبز12

کارمند100حداقل 
سال فعالیت5حداقل 



نمونه ای موفق



ویژگی های سازمان های جدید

قدرت و رهبری

مرکزی توزیع شده



ت
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ش
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در

اعتماد

سازمان های سبز

سازمان های قرمز

آبی-سازمان های سبز

سازمان های نارنجی

سازمان های کهربایی

اعتماد و اثرات آن



افراد باهوش 
خالق

رشد نوآوری و
خارق العاده

جریان 
آزاد 

اطالعات

آزادی 
عمل

ابزارهای 
مورد نیاز



کاهش 
هزینه تولید 

آزمایشی

باال رفتن 
سرعت 

پیشرفت 
فناوری

افزایش 
رقابت

نیاز به 
تیم های 

چابک



جست وجوی هنجارهای مشترک برای اثربخشی بیشتر تیم ها

مدیر بد تیم خوب

مدیر خوب تیم بد



هنجارهای جمعی و عملکرد تیمی



امی ادموندسون و مفهوم 
امنیت روانی در تیم ها



راحتی اعتراف 
به اشتباهات

یادگیری از 
شکست ها

مطرح کردن 
آزادانه ایده ها

تصمیم گیری
بهتر و نوآوری

تیم هاحاکم بر اهمیت جو 

ترس از 
اعتراف به 
اشتباهات

سرزنش 
دیگران

ه عالقه کمتر ب
مطرح کردن 

ایده ها

اثر دانش 
مشترک

وجود امنیت روانی نبود امنیت روانی



1

ل برای تبادفضایی آزاد و امن چطور •
نظر ایجاد کنیم؟

2

تشویقمخالفتچطور افراد را به •
کنیم؟

3

و کنیمنقدچطور مدیر یا رئیس را •
به چالش بکشیم؟

4

بعد از تمام مخالفت ها و بحث ها، •
را حفظ کنیم؟امنیت روانی چطور 



:دعوت شده ایدمتفاوت فرض کنید برای عضویت در دو تیم 

Bتیم  Aتیم 



آزمون خواندن ذهن از طریق چشم ها
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هنجارهای جمعی و عملکرد تیمی

نفر 699آزمایشی روی 
تیم152در قالب 



زمان مساوی برای اظهار نظربدو ویژگی مهم در تیم های با عملکرد خو

حساسیت اجتماعی بیشتر



کارهای کوچکی 
که باعث ایجاد 

امنیت روانی 
می شود



مدل سازی رفتارهای درست برای 
رسیدن به امنیت روانی



.تیم ها نیاز به امنیت روانی دارند

.تیم ها نیاز به اهداف شفاف و نقش های مشخص و تعریف شده دارند

. به هم تکیه کنندمی توانند اعضای تیم باید بدانند که 

.باید باور داشته باشند که کارشان مهم و اثرگذار استتیم ها 

.اعضای تیم باید باور داشته باشند که کارشان از نظر شخصی معنادار است



ید؟آماده ساختن تیم هایی بهتر و اثربخش تر هست


