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  : تیمتعریف 

به منظور رسیدن به هدف  یک گروه دو یا چند نفره از افراد که به طور مستقیم با هم تعاومل برقرار می کنند

 .،کارهارا هماهنگ می کنند

 : سه نکته مهم در رابطه باتیم

 . حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند-1

  هماهنگ انجام دهند تعامل برقرار کنند و کارهایشان را به صورتاعضا باید به طور منظم با هم -2

  باشند  اعضا باید دارای هدف مشترک-3

 روحیه همکاري 

شود. در تعامالت افزایی )سینرژی(، مهمترین اصل در دستیابی به آن همكاری و مشارکت بیان میدر بیان معنای هم

شود، اولین اصل داشتن روحیه همكاری است به نحوی که اگر این میمیان گروهی که بین اعضای تیم کاری انجام 

 باور در اعضای گروه وجود نداشته باشد به زودی انسجام گروه از هم پاشیده خواهد شد.

 توان روحیه همكاری را در اعضای گروه پدید آورد؟حال این سؤال مطرح است که چگونه می

روه چهار گزینه زیر را باور داشته باشند تعامالت آنها بر پایه روحیه برخی از پژوهشگران معتقدند اگر اعضای گ

 همكاری خواهد بود؛

هر یک از اعضای گروه، دیگر اعضاء را به عنوان شریک خود بدانند و از رقابت با آنها بپرهیزند، زیرا سود یا  -الف



یكدیگر دارند به نحوی که هر شریک  ها همواره تكیه بر مكمل بودنشود. شریکزیان گروه متوجه همه اعضاء می

 کند ضعف و نقصان دیگری را پوشش دهد تا ضرری از جانب آن نقصان متوجه گروه نشود.سعی می

های ناروا در مورد دیگر هر یک از اعضای گروه از دیگر اعضاء حمایت کند و سعی کند همه افكار و گمانه -ب

در اصاله الصحت جستجو کرد یعنی همه خوب هستند و فعالیتی توان اعضاء را دور بریزد. این رویكرد را می

بینی نیست، اما خوش گمان بودن گاه مانع واقعصحیح دارند، مگر آنكه خالف آن ثابت شود. البته این بیان هیچ

 اعضای تیم کاری به یكدیگر در تعامالت سازنده آنها غیرقابل انكار است.

های یت گروه تمرکز کند، مأموریت گروه را مد نظر قرار دهد و به حاشیهاگر هر یک از اعضای گروه بر فعال -پ

 شود.گیری از تشتت گروه و انسجام کارکردی آنها میها توجه نكند، این باور موجب پیشفردی فعالیت

های حاصل از فعالیت گروه، متعلق به همه اعضاء است و این هر یک از اعضاء بداند که نتایج و موفقیت -ت

شد و یا با تک اعضاء پدید آمده است که قطعاً در فرایند فردی آن نتیجه حاصل نمیروزی با کوشش و تالش تکپی

 کرد.ارزش شدن آن را تشدید میآمد که باز هم عنصر گذشت زمان، امكان بیصرف زمان چند برابر پدید می

 

 پذیريانعطاف 

ی برای تعامل سازنده میان گروهی است. در مطالعات یابی به سازگاری گروهپذیری، دستهدف اصلی انعطاف

های رفتار سازمانی نشان داده شده است که افرادی موفق و دائم در حال پیشرفت هستند که همگام با توسعه قابلیت

های خود و پذیری، موفق و ماهر باشند، این افراد در دوباره جهت دادن فعالیتانسانی خود در سازگاری و انعطاف

 ران در مسیرهای ناآزموده که باعث رسیدن به سطح باالتری از پیشرفت شوند نیز کوشا هستند.دیگ

 افراد منعطف دارای سه ویژگی زیر هستند:

دارد یكی از عادات مردمان مؤثر که استفان کاوی در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر بیان می پذیرند:آموزش -الف

آموزند. کار تیمی، نیازمند تقویت این عادت مردمان مؤثر پس به دیگران میفهمند، ساین است که موضوعات را می

های جدید همگام کنند و از فناوری روز پذیر باشند و بتوانند خود را با تفكرات و دیدگاهاست. بنابراین باید آموزش

ی بردارند زیرا پس از شود تا گامی مؤثر در سازگاری تیمبه نحو مقتضی بهره گیرند. سبک این فرایند باعث می

آید آنگاه در صورت منعطف بودن دیگر اعضاء تیم کاری منسجم و سازگاری خواهیم آموختن، نوبت آموزش می

 داشت که کمترین اصطكاک را با فرایندهای جدید دارند.

ت. افرادی عاطفی آنها اس -پذیر، امنیت روانیویژگی دیگر شخصیتی افراد انعطاف از نظر روحي، ثبات دارند: -ب

که از نظر روحی احساس امنیت ندارند، ذهنی مشغول و ناراحت دارند که با تمام اتفاقات نظیر یک چالش یا یک 

پذیری و سعی در بهره جستن های جدید، به جای انعطافکنند. بنابراین در رویارویی با موقعیتتهدید برخورد می

 کنند.گیری میگیرند و موضعها، در مقابل آن جبهه میاز فرصت

خالقیت، ویژگی دیگری است که در افراد منعطف، وجود دارد. رویارویی با فضاهای نو و  خالق هستند: -پ

گیری از آن و خالقیت در نحوه سازگاری است. خالقیت باعث رشد و توسعه ناشناخته، نیازمند تدبیر در بهره

ی با موقعیت جدید داشته باشد، فرد خالق در مواجهه شود زیرا اگر فردی معمولی راهی برای سازگارسازگاری می

 های متفاوتی کشف خواهد کرد.با همان موقعیت، راه

 

 تعهد 



پایبندی به گروه، متعهد بودن به اهداف و التزام به شرایط تیم شاید معنایی دقیق از تعهد باشد. تعهد به کار و تیم 

ست. شاید زمان مناسب برای آزمایش تعهد اعضاء، در تر و سرنوشت سازتر اکاری در شرایط سخت کاری مهم

های بر ارزشهای کاری باشد. البته تعهد اعضای گروه هنگامی استوارتر خواهد بود که مبتنیمشكالت و سختی

اخالقی و فطری )انسانی( بوده و همچنین در نتیجه انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد زیرا که اجبار و تحمیل در 

 کند.عهد عمل میجهت عكس ت

رسد این نكته است که تعهد به کار و تیم کاری، ارتباط با استعداد و هوش افراد ندارد، آنچه که قابل تأمل به نظر می

 برد.های اعضا، سطح تعهد را باال و باالتر میاگر چه سطح دانش و آگاهی

 

 شایستگي و فرهیختگي 

ها همراه با روحیه هیخته هستند، افزایش سطح دانش و آگاهیهای کاری موفق، دارای اعضای شایسته و فرتیم

شود. شاید بتوان گفت که های اخالقی است، موجب فرهیختگی و شایستگی میطلبی که پایبند به ارزشبرتری

کنند. این ویژگی اصلی افراد شایسته این است که همیشه مایلند ممتاز باشند و هیچگاه حد متوسط را قبول نمی

رو به ایشان گوشزد کنند. از ایندر مكاتب دینی نیز وجود دارد که رهروان خود را به فرهیختگی تشویق می تعالیم

ای کند که پیشرفت آنها نسبت به دیگران، مالک اصلی موفقیت نیست بلكه پیشرفت آنها نسبت به ظرفیت بالقوهمی

 شود.که دارند معیار اصلی موفقیت، محسوب می

شود. شاید بتوان گفت بذر ریزی میهای افراد، پایهی است، اما بر مبنای استعدادها و قابلیتشایستگی، اکتساب

 نشیند.وقفه به بار میشایستگی و فرهیختگی در زمین مساعد با آبیاری تالش و کوشش بی

 

 هدفمندي 

گروه نامید. اهداف توان آن را هدف شوند که میهای خاص تشكیل میهای کاری به منظور انجام مأموریتتیم

مدت باشد. برای مثال یک تیم کاری ساخت تونل )مثل مدت یا میانتواند کوتاهگروه بسته به نوع فعالیت آن می

مدت. البته سنجی ساخت تونل، اهدافی کوتاهمدت دارد و یک تیم بررسی و امكانتونل کندوان(، اهدافی میان

بندی آنها نیست بلكه عواملی ترین راه تقسیمی به اهداف، مهمبندی اهداف با توجه به زمان دستیابتقسیم

 بندی، سطح مدیریتی و حجم کار مورد نیاز نیز بسیار مؤثر است.نظیراولویت

آنچه حائز اهمیت است درک کامل هدف و مأموریت گروه توسط تمامی اعضای گروه و همچنین تسلط فنی و 

باشد. اگر هر یک از اء در راستای نیل به آن هدف گذاشته شده، میمدیریتی هر وظیفه که برعهده هر یک از اعض

 یابد.این دو مهم ناقص بماند، تیم کاری به هدف از پیش تعیین شده خود به راحتی دست نمی

شود که در این موضوع نیز اعضای گروه ها، انجام میتشریح مأموریت گروه غالباً توسط مدیران مافوق و ابالغیه

 خوب درک کنند و یكدیگر را برای درک همه جوانب آن یاری دهند. باید آن را

باشند باید به نحوی در خدمت فردی که هر یک از اعضا دارای آن میتخصص فنی، مهارت و ویژگی منحصر به

 گروه قرار گیرد که گروه را در دستیابی به مأموریت خود یاری دهد.

ه اهداف در برخی موارد نباید باعث خستگی، رکود، رخوت و روزمره نكته آخر اینكه طوالنی بودن زمان دستیابی ب

های کاری باید همواره سعی در تجدید نشاط اهداف کنند تا دراز مدت بودن شدن اعضای گروه شود، مدیران گروه

 آن باعث کاهش سطح انگیزش اعضای گروه نشود.



 

 نظم 

های انسانی است تا خود را همگام با ب برای زنجیرهپیروی طبیعت و نظام آفرینش از نظم ذاتی، الگویی مناس

 بدیل، منظم کنند.خلقت بزرگ و بی

های تیمی بر کسی پوشیده نیست. واضح است که در ها، باالخص فعالیتضرورت وجود نظم در تمام فعالیت

ای و دیگر یفههای چند وظشرایط کار گروهی، وظیفه هر یک از اعضاء زمان اختصاصی انجام کار، زمان همكاری

جزئیات باید دقیق و پیوسته تنظیم شده باشد. از سوی دیگر نظم درون گروهی باعث انسجام کارکردی گروه 

 شود.می

پذیری و منظم بودن هر یک از اعضای آن است. شاید بتوان گفت داشتن نظم گروه، مستلزم داشتن روحیه نظم

اند شناسان ثابت کردهدهنده است، چنانچه روانو تفكری نظم ترین رکن منظم بودن یک فرد، داشتن ذهن منظممهم

ای الزم تواند کاری کامالً منظم انجام دهد. زیرا برای منظم بودن، قوهگاه نمیانسانی که دارای ذهن آشفته است هیچ

خود آشفته باشد  بندی و در اجرای آنها نظم را حاکم کند. حال اگر فرمانده قوای بدن )ذهن(است تا امور را اولویت

 ها و نظم خود را حفظ کند چگونه ممكن است بتواند کارهای دیگر را انجام دهد.و نتواند اولویت

 

 

 كوشيسخت 

کوشی همراه آن شود که سختها و آزمودن تجربیات، هنگامی با شیرینی موفقیت، قرین میبه ثمر رسیدن تالش

بر تالش و کوشش مداوم است و تنها درصد مبتنی 99افات دنیا همه اختراعات و اکتش»شود. ادیسون معتقد است: 

تر در دنیا وجود دارد که آن یک درصد آن مرهون شانس است. بنابراین مطمئن باشید همیشه از شما خوش شانس

تواند انتخاب کند که کوشی، تحت اختیار فرد است و مییابی به سختدرصد دست«. شودیک درصد سهم شما نمی

 کوش باشد و یا منتظر بخت و اقبال.دی تالشگر و سختآیا فر

ها تجربه کسب کرده و با جمله معروف شكست مقدمه پیروزی است بر همین معنا تكیه دارد، آنانكه از شكست

 پردازند به قله موفقیت نزدیكترند.قوت بیشتری به تالش می

ی بدون زحمت، تالش و رنج کوششی به ثمره اند و هیچ بهره هوشپیشگامان عرصه علم، کوشاترین افراد بوده

کنند، بیشتر از هر تیم دیگری نیازمند های دشوارتر حرکت میهای کاری که به سوی مأموریترسد. تیمپیروزی نمی

تک اعضای گروه این روحیه را در خود پرورش نداده باشند به کوشی هستند. اگر تکبه روحیه تالشگری و سخت

 شوند.روه میزودی موجب انزوای گ

اندازد که روحیه یأس و ناامیدی در میان گروه شكست حقیقی تیم در کسب موفقیت، زمانی سایه بر تیم کاری می

های تیم را تنظیم کنند که این حادثه شوم اتفاق های کاری باید به نحوی فعالیتجریان یابد بنابراین مدیران تیم

ها و صبر و استقامت هر یک از اعضای گروه در عدم توان تحمل سختی نیافتد. البته روحیه فردی، شاکله شخصیتی،

 های کاری باید به آن توجهی شایسته داشت.ایجاد یأس و ناامیدی، اصلی گریزناپذیر است که هنگام تشكیل تیم

های شود. در سازمانهای کاری بیشتری تشكیل مییابد و تیمروز به روز اهمیت بیشتری می« کار تیمی»امروزه 

شود، اما تیم، کنند دستاوردها به لحاظ کمی و کیفی بهتر میمختلف هنگامی که افراد با یكدیگر بهتر کار می



کشند. وظیفه هر عضو از تیم این ای از ارکان فعالیت تیمی را به دوش میای از افراد است که هر یک پایهمجموعه

اکمل انجام دهد و آن را برای رسیدن به اهداف نهایی خود  ای خود را در تیم به نحو احسن واست که سهم وظیفه

 به پیش برند.
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 آزمون:

 یم چیست؟سه نکته مهم در رابطه بات -1

 . باشندحداقل دو نفر باید حضور داشته 

  هماهنگ انجام دهند اعضا باید به طور منظم با هم تعامل برقرار کنند و کارهایشان را به صورت

  باشند  اعضا باید دارای هدف مشترک

 در تیم را نام ببیرید و توضیح دهید؟افراد منعطف سه ویژگي عمده -2

دارد یكی از عادات مردمان مؤثر که استفان کاوی در کتاب هفت عادت مردمان مؤثر بیان می پذیرند:آموزش -الف

آموزند. کار تیمی، نیازمند تقویت این عادت مردمان مؤثر فهمند، سپس به دیگران میاین است که موضوعات را می

های جدید همگام کنند و از فناوری روز پذیر باشند و بتوانند خود را با تفكرات و دیدگاهاست. بنابراین باید آموزش

شود تا گامی مؤثر در سازگاری تیمی بردارند زیرا پس از به نحو مقتضی بهره گیرند. سبک این فرایند باعث می

آید آنگاه در صورت منعطف بودن دیگر اعضاء تیم کاری منسجم و سازگاری خواهیم آموختن، نوبت آموزش می

 با فرایندهای جدید دارند.داشت که کمترین اصطكاک را 

عاطفی آنها است. افرادی  -پذیر، امنیت روانیویژگی دیگر شخصیتی افراد انعطاف از نظر روحي، ثبات دارند: -ب

که از نظر روحی احساس امنیت ندارند، ذهنی مشغول و ناراحت دارند که با تمام اتفاقات نظیر یک چالش یا یک 

پذیری و سعی در بهره جستن های جدید، به جای انعطافدر رویارویی با موقعیتکنند. بنابراین تهدید برخورد می

 کنند.گیری میگیرند و موضعها، در مقابل آن جبهه میاز فرصت

خالقیت، ویژگی دیگری است که در افراد منعطف، وجود دارد. رویارویی با فضاهای نو و  خالق هستند: -پ



یری از آن و خالقیت در نحوه سازگاری است. خالقیت باعث رشد و توسعه گناشناخته، نیازمند تدبیر در بهره

شود زیرا اگر فردی معمولی راهی برای سازگاری با موقعیت جدید داشته باشد، فرد خالق در مواجهه سازگاری می

 های متفاوتی کشف خواهد کرد.با همان موقعیت، راه

 پدید آورد؟ توان روحیه همکاري را در اعضاي گروهچگونه مي-3

برخی از پژوهشگران معتقدند اگر اعضای گروه چهار گزینه زیر را باور داشته باشند تعامالت آنها بر پایه روحیه 

 همكاری خواهد بود؛

هر یک از اعضای گروه، دیگر اعضاء را به عنوان شریک خود بدانند و از رقابت با آنها بپرهیزند، زیرا سود یا  -الف

ها همواره تكیه بر مكمل بودن یكدیگر دارند به نحوی که هر شریک شود. شریکمه اعضاء میزیان گروه متوجه ه

 کند ضعف و نقصان دیگری را پوشش دهد تا ضرری از جانب آن نقصان متوجه گروه نشود.سعی می

د دیگر های ناروا در مورهر یک از اعضای گروه از دیگر اعضاء حمایت کند و سعی کند همه افكار و گمانه -ب

توان در اصاله الصحت جستجو کرد یعنی همه خوب هستند و فعالیتی اعضاء را دور بریزد. این رویكرد را می

بینی نیست، اما خوش گمان بودن گاه مانع واقعصحیح دارند، مگر آنكه خالف آن ثابت شود. البته این بیان هیچ

 ابل انكار است.اعضای تیم کاری به یكدیگر در تعامالت سازنده آنها غیرق

های اگر هر یک از اعضای گروه بر فعالیت گروه تمرکز کند، مأموریت گروه را مد نظر قرار دهد و به حاشیه -پ

 شود.گیری از تشتت گروه و انسجام کارکردی آنها میها توجه نكند، این باور موجب پیشفردی فعالیت

ل از فعالیت گروه، متعلق به همه اعضاء است و این های حاصهر یک از اعضاء بداند که نتایج و موفقیت -ت

شد و یا با تک اعضاء پدید آمده است که قطعاً در فرایند فردی آن نتیجه حاصل نمیپیروزی با کوشش و تالش تک

 کرد.ارزش شدن آن را تشدید میآمد که باز هم عنصر گذشت زمان، امكان بیصرف زمان چند برابر پدید می

 

 حل مساله
 مهمقد

در اغلب سازمان ها مشكالتی وجود داشته که در صورتی که در قالب یک فرآیند به آن پرداخته نشود و علت 

اساسی وقوع مسئله شناسایی و جهت رفع آن اقدام و اجرا نگردد به احتمال قوی مجددا و در چند مرحله مشكل 

سیستم مدیریت بر فرآیندهای اصلی و فعالیت تشدید خواهد شد لذا به همین علت کلیه سازمان ها در شرایطی که 

 های عملیاتی سازمان حاکم باشد جهت حل مشكالت از روش های مطالعه شده و سیستماتیک استفاده می نمایند .

 استخالقیت در حقیقت، فرآیندی  نیاز داردمساله و رسیدن به یک راه حل جدید، به خالقیت  حل به توجه ویژه

 می باشد .با راه حل ابتكاری  همراه جدید و فكرگرفتن ایده  نضجو حاصل آن  ش بستهنقکه در ذهن فرد خالق 

ایجاد که با  مدیرانی بودهت جامعه ما نیازمند پرورش ادانش و فناوری و جریان گسترده اطالع امروزه با توجه به

می تواند به ارتقای کمیت و با مشكالت روبرو شده و به حل آنها بپردازند افزایش خالقیت در سازمان ها  خالقیت

و افزایش کارآیی و بهره وری و ایجاد انگیزش و  کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتالف منابع

  و حل مشكالت سازمانی منجر شود . رضایت شغلی در کارکنان 

شوند. همچنین آهنگ  مدیران ، رهبران ، گروهها و کارکنان سازمانها هر روزه با انبوهی از چالشها روبرو می

تغییرات نیز شتاب بیشتری گرفته و بر تعداد رقبا بطور چشمگیری افزوده وکسب و کار وفعالیتهای اقتصادی از 



حوزه محلی وبومی , محدود به منطقه ای جهانی تبدیل وشرایط اقتصادی وبازار های جهانی بطور فزاینده نا 

ن برای مقابله با این چالشها وتهدید ها وبهره گیری از فرصتها یی که پایدارمی شوند از این لحاظ سازمانها و مدیرا

به همراه دارند به صورت بی سابقه ای از حل خالق مسئله و نوآوری مرتبط استقبال می نمایند سازمانها برای 

ود را دستیابی به سطوح موثر وکار آمد حل خالق مسئله و نوآوری حاصل از آن باید خالقیت کارکنان سازمان خ

بهبود بخشند وفضای سازمانی مناسبی را که بتواند این خالقیت را به نوآوری تبدیل کنند فراهم سازند ضمنا ارتباط 

 بین وقایع ، بینش ،یا فرایند کارآمد ویا خدمت درسازمان نیز مالحظه شود. 

 مسئله چیست ؟

 یستی به نكات زیر توجه نمود . حل مسئله در فرآیندهای مناسب قابل طرح بوده و در این زمینه می با

  تعریف مسئله و مشكل

مشكل پیش آمده در سازمانها که آنرا بعنوان مسئله میشناسند قابل بررسی میباشد تعریف صحیحی از مشكل پاسخ و 

راهكار مناسبی بحل مشكالت سازمانی بوده که در این صورت مدیران سازمانها مكلف برفع مسئله و مشكل پیش 

 ند بود آمده خواه

 تجزیه و تحلیل علل مؤثر در حل مشكل

در این زمینه می بایستی به علت و معلول  عوامل مؤثر نیز باید مشخص و سپس احتماالت مربوطه پیش بینی شود .

 توجه که در بعد علمی این موضوع نیز به نام استخوانهای ماهی شناخته می شود .

 پیدایش راه حل های احتمالی رفع مشكل

 املی از راه حل های احتمالی تهیه و در مرحله بعدی به تدریج پس از بررسی و تجزیه و تحلیل بهصورت ک

تعدادی راه حل مؤثر خالصه نمود که روش طوفان فكری از بهترین شیوه ها در این مرحله بوده و کمک می نماید 

اد پیشنهادات مهمتر از کیفیت آنان راه حل های مناسب و ممكن شناسایی شوند . بدیهی است که در این مرحله تعد

 می باشد .

 راه حلهای موجود  انتخاب بهترین راه حل از بین 

بندی و سپس بهترین راه حل انتخاب میشود از طرفی راه حل های احتمالی به کمک معیارهای تعیین شده رتبه

دانش فنی الزم جهت تحقق میزان هزینه های مورد نیاز جهت اجرای هر راه حل مسئله و وجود تكنولوژی یا 

راهكارهای طراحی شده در سازمان نیز مورد بررسی قرار گرفته و تجربه این راه حلها در زمانهای گذشته و میزان 

اثربخشی آن نیز سنجش و به هر یک نیز امتیازی داده و سپس هر راهكاری که باالترین امتیاز را اخذ نماید به عنوان 

 ب گردد.بهترین راه حل مطلوب انتخا

  تهیه و تدوین برنامه عملیاتی حل مشكل

های مربوطه نیز باید برنامه تدوین شده مراحل عملیاتی ، کارکنان مسئول ، تاریخ آغاز و پایان ، ساعات کار و هزینه

آماده تا با تعیین تعداد فعالیت های اجرایی راهكار ، کلیه فعالیت ها را در قالب پروژه تدوین و از روش مدیریت و 

، مسیر بحرانیطی به کارگیری نرم افزار مایكروسافت پروژه  CPMبرنامه ریزی استفاده و سپس از طریق شیوه 

Microsoft Project   .راه حلهای رفع مشكالت مشخص شود 

 اجرای راه حل و ارزیابی نتایج جهت رفع مشكل 

کامل آن پیگیری معهذا کماکان در این مرحله نیز از روش مدیریت و کنترل   برنامه تدوینی جهت اطمینان از اجرای

استفاده و سپس در پایان پروژه با سنجش شاخص هایی از قبیل   Microsoft Project  پروژه و نرم افزار



دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده اطمینان حاصل  که برخی از این شاخص ها جهت جلوگیری تكرار مسئله می 

 باشد .

و کنترل و مراحل مورد بازبینی مجدد قرار در صورت بروز مشكل مجدد الزمست روند حل مسئله از ابتدا شروع 

گرفته تا مراتبی که دچار خطا گردیده شناسایی و سپس اصالح شود مراحل ذیربط نیز نیاز به صرف انرژی و زمان 

 طوالنی دارد .

 تعریف مسئله / فرصت

  .را به همراه دارد از انباشتگی حوادث متعدد که جریانی از داده های اطالعاتی مسأله عبارت است از ابهام ناشی

  .سازد اهداف تعیین شده را میسر میپیشرفت فرصت عبارت است از موقعیتی که امكان 

 تعاریف مختلف از مسئله 

سازمانی را مسئله می  فاهدادر راه رسیدن به هدف یا عامل کاهش توان سازمان در رسیدن به  موانع ایجاد شده-1

  گویند . 

در سازمانها را هر گونه بالتكلیفی در اهداف و روشها وضع مطلوب و همچنین اختالف بین شرایط فعلی و -2

حل مسئله بخشی جدائی ناپذیر از فعالیتهای سازمانی می باشد , هرعضوی از سازمان به روش   مسئله می گویند.

چگونه  جدیدی  برای کاهش هزینه ها  اندیشده یا محصول وخدمت جدیدی اختراع و برای آن تصمیم میگیرد که

به سازمان به نحوی بهتری کمک کند برای  افراد توسعه  مهارتهای حل خالق مسئله ، یک ضرورت می باشد 

 سازمانها  نیز باید مسائل را حل نموده و توسعه  این مهارتها در اعضایشان تقویت نمایند.

موفقیت  رمز اصلیکه صتها، کشف فرداده و به اختصاص « حل مسأله»را به  اوقات خود نیز باید بیشتر مدیران

 وشود،  حاصل میدر حل مسائل زیرا با بهره گیری از فرصتها، نتایج سودمندی  بپردازند سازمانها است درمدیران 

  .به حال عادی برمی گردد شرایط

 در سازمانها تصمیم برای حل مسأله خذا

همه قادر به حل  انمدیر بطوریكه توجه بودهقابل پیش می آید، در سازمانها مسائلی که در جریان کار  برخی اوقات

مینمایند و برخی از آنها را به کارکنان خود ارجاع  نموده اقدام ذیربط مسائللذا نسبت باولویت بندی  نمی باشندآنها 

 . 

شدن در مسائل جزئی، از شیوه های متداول تصمیم گیری رسمی برای حل مسأله  اجتناب از غرق بمنظورمدیران 

  .نمودخواهند صرف مسائل پیچیده تر  کمتری برای رسیدگی به اوقات می نمایند واستفاده 

را به نیروهای  گیری د تصمیمنهنگامی می توانبه کارکنان خود اعتماد نمایند معهذا تصمیم  اخذ جهتمدیران باید 

 به منشأ باید صمیم گیریکه آنها از توان و صالحیت کافی برخوردار باشند. مرجع ت نمایندفرمان خود واگذار  تحت

مسأله ای را به ردۀ باالتر ارجاع می دهد، نباید مترصد شانه  پیدایش مسأله نزدیكتر باشد، هنگامی که یک مدیر

کاهش نمی یابد زیرا مسؤولیت نهایی انجام کار، بر عهدۀ  مسؤولیت مدیر بعبارتیمسؤلیت باشد.  خالی کردن از بار

را به فردی که شایستگی بیشتری برای حل  مسائلکه  نمایندسعی  باید انمدیر ندییک جمع ب. در می باشد  انمدیر

 واگذار نمایند. آن دارد، 

 در سازمانها بر حل مسأله روشهای میان

حل » خود به خود قابل حل نباشد، در وضعیتو که تصمیم گیری آن ضروری روبرو ،با مسأله ای مهم  اناگر مدیر

 می باشند. مسأله  بسیاری از مدیران متكی به استفاده از روشهای میان بر حل. می گیرندقرار « مسأله



از مدیران با  نمایند از طرفی بعضیحل مسأله استفاده « قدیمی روشهای»برخی از مدیران، معتقدند که باید از 

 بر اساس توصیه های کارشناسان تصمیم می گیرند؛و  خود استفاده از اختیارات

و منطقی  صحیح تریننمایند که می  تصمیم گیرینامیده می شود، « روش آزاد تجربه»، به آنآنچه  برخی از مدیران 

 ها می باشد.راه حل  اینگونهپاسخ برای حل هر مسأله ترین و شفاف ترین 

 در سازمانها فراگرد منطقی حل مسأله

، «تشخیص و تعریف مسأله»مراحل  فراگرد برنامه ریزی استراتژیک مشتمل بر تصمیم گیری منطقی، همانند اصوالً

بهترین راه  ارزیابی و انتخاب»، «یافتن و ساختن راه حلهای بدیل»، «تحلیل اطالعات در مورد مسأله جمع آوری و»

 داشته لیكنریزی استراتژیک تفاوت  حل مسأله با برنامه می باشد از طرفی« اجرای راه حل انتخاب شده»، و «حل

نخستین شرایط وجود مسئله در سازمانها الزامی  بوده ،شناسایی  .شود ظمی استفاده میاز روش من درامور مربوطه

در تعیین راه  باید عواملی را که انمدیرلذا  رندکه احتماالً در ایجاد مسأله نقش دا بوده عواملی ان پیدایشکار مدیر

در سازمانها تدوین شناسایی وضعیت،  طرح پژوهشی جامع براینمایند در این زمینه حل نهایی مؤثرند، شناسایی 

 مشتمل بر موارد ذیل باشد شده که

  ئله و مشكل در سازمانتعریف مس .1

 گیری جهت حل مسئله در سازمان تعیین اهداف و شاخصهای تصمیم .2

 بروز مسئله در سازمان تشخیص علل .3

  ه و مشكلتعریف مسأل

مسئله  کاسته می شود بعبارتیبه هدف  نیلبرای  هاکه از توان سازمان است از مواردیعبارت  مسألهمفهوم مشكل و 

مسأله، یكی از  سازمان را از کسب اهدافش بازمی دارد. تعریف دقیق ایجاد شده بر شرایط سازمان تاثیر می گذاردو

د. بخشی از ندشواریهایی مواجه گرد در تعریف مسأله بااست  ممكن انمدیربوده از طرفی  آنمهمترین مراحل حل 

زیان باری گردیده و ممكن است آثار  موجبکه گاهی حوادث مورد توجه مدیران،  بودهاین دشوارهای ناشی از آن 

  گیری حل مسئله در سازمان تصمیم تعیین اهداف که بر روی سازمان تاثیر منفی بگذارند 

ت حاصل شده مطلوب می باشد معهذا تغییراپس از حل مسأله،  تعیین اهداف چهار مرحله دارد که در مرحله اول

هر  سایرین حل میگرددتوسط نیز از مسأله  برخی و را خود مشكالتابعادی از  که چه دهند باید تشخیص انمدیر

بدیهی است که ارائۀ یک راه حل کارساز، برای حل همۀ ابعاد  .گیردباید از ابعاد متعددی مورد توجه قرار  نیزمسأله 

که امكان ارائه راه حلهای  به طوری تفكیک نموده را باید اقدامات شایسته انمدیر ده معهذابومسأله، کار دشواری 

 نمایند.فراهم  رامتعدد بر مبنای اولویتها،

از  راه حلهای مطلوب می باشد یافتن مسائل عمده در گرو ناسبحل ممشكالت سازمان ، مرحله دوم: راه حل یابی 

باز ثبات،  پایدار و با راه حلهایرا از  انهنگام تنظیم پی ریزی آنها معموالً مدیر ، درمسئله ارزیابی راه حلهای طرفی

 میدارد .

مطلوب را ایجاد  راه حلهایمجموعه ای از  انپس از آنكه مدیرراه حل رفع مشكل :  مرحله سوم: ارزیابی و انتخاب

 مینمایند . ارزیابی  بدو روش زیر حل مسألهفعالیت اثرگذاری و  لحاظ شیوه، آنها را از نمودندو جمع آوری 

 می باشد . تا چه حد عملی و واقع بینانه که و منابع سازمان ، با توجه به اهدافمسئلهاجرای راه حل ( 1

 نماید.به حل مسأله کمک می که  مشكلاجرای هر راه حل ( 2



است در این  بدیهی رت پذیرد می بایستی در همین راستا صوسازمانی ارزیابی  با توجه به اهداف و منابععلیهذا 

عوارض و آثار جانبی آنها  نظرباید راه حلها را از  نمی توان قائل شد ضمناصورت، کمترین ارزشی برای حل مسأله 

  :، موارد ذیل را در نظر بگیردمشكلهنگام اجرای هر در باید  ان نیزمدیر داد، مورد ارزیابی قرار هادر سازمان

 ارزیابی شده کارکنان، به اجرای برنامه های مورد نظر دوریعالقه یا  میزان -

 و رفع آنها مشكلهامورد نظر و مقایسه آنها با تبعات عدم اجرای آن  حل مشكل بررسی تبعات اجرای -

 بمنظور حل مشكل در سازمان مسئلهمشكالت عملی ناشی از اجرای هر  در نظر گرفتن -

 انر مبنای میزان اطالعات موجود در دسترس مدیر، ب«راه حل مناسب» با عنایت به مراتب مطروحه  -

  تقویت مینماید.  را قدرت قضاوت و موازنه میان متغیرهای گوناگون

 در جهت رفع مشكل در سازمانها مرحله چهارم: اجرای تصمیم و پی گیری آن

یری راه حل انتخاب شده اجرایی را ) قبل از به کارگ باید برنامه اجرای راه حل و نحوۀ رفع نیازها و مسائل انمدیر

و  شدهفراهم  زیرا ابتدا باید منابع ضروری بودهاجرای راه حل انتخابی دشوار  نموده لذا بنظر میرسد( طرحریزی 

زمانبندی عملیات تنظیم شوند؛ در مرحلۀ  برای رفع نیازها و اجرای راه حل تخصیص داده شوند؛ سپس باید برنامه

امكان سنجش و ارزیابی دقیق برنامۀ و سپس  مناسب واگذار گردد به افراد لیتفعابعد، باید مسؤولیت اجرای هر 

 اجرای آن دارد .اعتبار یک تصمیم یا راه حل، وابسته به نمایند بدیهی است را فراهم  اجرای راه حل

 )cps)  creative problem solvingفرایند حل مسئله 

 در فرایند حل مسئله هشت مرحله وجود دارد:

 تحلیل محیط سازمانی و حل مسئله : تجزیه و  -1

به گوئی آماده پاسخ  بایدمی خواهند در آینده موفق و به بقای خود ادامه دهند  سازمانها چنانچهمدیران معتقدند که  

آنها قبل از  حتی تشخیصو فرصتها  ،بنابراین توانایی تشخیص به موقع  مسائل بموقع بوده  مسائل و فرصتها

مشاهده آثار  لحاظمحیطهای سازمانهای داخلی وخارجی به می باشد لذا ری حیاتی برای موفقیت وقوعشان ،ام

در این مرحله از فرایند ،اطالعات مورد  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و می بایستی بطور دائممسائل وفرصتها 

 نمایند .جمع آوری را نیاز مسئله 

 تشخیص حل مسئله :    -2

 ید از وجود مسئله  یا فرصت آگاهآاده از اطالعاتی که به هنگام تجزیه وتحلیل محیط به دست می با استفمدیران 

در نهایت وجود مسئله یا نموده و ت محیط پیرامونی را در ضمیر ناخود آگاه خود پردازش عان اطالآطی  شده و

 آگاه مدیران تشخیص داده شود . فرصت در ضمیر 

 مسئله : حل شناخت -3   

ه شناخت مسئله مرحله ای بوده که اطمینان  حاصل میشود که تالش های سازمان به سمت حل مسئله واقعی مرحل

سوق داده می شود در این  مرحله اهداف فرایند حل مسئله و تعیین دالیل  جهت حل مسئله شناخته می شود که 

ا تفكر استداللی  وشهودی در این حاصل آن معیارهای تصمیم گیری جهت ارزیابی راه کار های گوناگون بوده لذ

 مرحله شناسائی نیز عمدتاً یک فرایند عقالیی و استداللی می باشد .  

 : حل مسئله  فرضیه سازی - 4



فرضیه سازی در زمینه وضعیت عوامل آینده حل مسئله امری ضروری بوده همچنین  درستی  یا نادرستی   

و تحلیل فرضیات  فرضیات نیز از بهترین عوامل موفقیت یا شكست طرحها در سازمانها محسوب شده و تجزیه

 ل مسئله را ایفا می نماید. موجود و شناسایی دالیل پنهان و تغییر و اصالح مشكالت نقش اساسی در فرایند ح

 راه حل مسئله :مختلف  طرق ایجاد -5

بعد از تشخیص وشناسایی مشكل می بایستی راهكار هایی  جهت حل آن در نظر گرفته شود .دراین  مرحله فرد  

یا سازمان  از طریق تفكر  منطقی  تالش نموده راهكار های شناخته شده را فهرست نماید .سپس برای ایجاد ایده 

تلف این بوده که اطمینان حاصل شود راه های جدید از درک  خالق کمک میگیرد .هدف از ارائه راهكارهای مخ

حلهای کافی در مرحله گزینش وجود دارد که در این مرحله  نبایستی نگران عملی بودن ایده ها یا راهكارها  بود 

 بلكه باید تالش نمود تا ایده های بیشتری ایجاد شود.

 در حل مسئله : ارزیابی وانتخاب بهترین راهكارها-6 

له شناسائی مشكل تدوین شده بود مورد حمعیارهای ارزیابی که در مر پس از بررسیدی راهكارهایی پیشنها 

اثر بخشی  شدنبا تفكر منطقی به مسایل  از قبیل عملی  از طرفیتا بهترین ایده انتخاب شود .  رفتهسنجش قرار گ

 انتخاب گردد.  راه حلن بهتری موجب می شود تادسترسی به منابع امكانات نتایج دانش فنی تكنولوژی  واقتصادی 

 اجرای ایده ها :– 7

می  تعیین زمان ضرب االجل برای انجام کارها ،مشكالت اجرای کار  حلیكی از راههای پیشنهادی ایجاد انگیزه 

 باشد .

مراحل فرایند  در کلیهفرد یا سازمان  توجهکنترل: مقایسه نتایج بدست آمدها آخرین مرحله حل خالق  مسئله  -8

و اشتباهات احتمالی وتوانایی  دادهعملیات انجام شده را مورد ارزیابی و سنجش قرار  که در این راستا ودهببه آن 

آن را کنترل می نمایند، حل مسائل در سازمانها با توجه به فرآیند حل مسئله نیروی خالق را می یا تغییر  وتحمل 

 طلبد .

 کالف سر در گم(–مشخصات مسئله )بی سامانی 

انحراف از  موجود در سازمانهانامطلوب  وجود دارد و شرایطیستم مرکب مجموعه ای از مسایل پیچیده یک سدر 

 موفقیتمعلول در سازمانها می باشد از طرفی حل مشكالت  ینظم بی ابعاد آنبرآیند شرایط مناسب بوده که یک 

 دارد .  اسبق شده نهنهادی اقدامات ریشه در عادت واقدامات بوده و در مراحل قبلی 

 تفاوت و تمایز مشكل با مسئله :

موانعی جهت جلوگیری از توسعه در سازمانها اتفاق می افتد که الزمست رفع شود در جدول زیر تفاوت مشكل و 

 مسئله بوجود آمده در سازمانها را تشریح می نماید . 

 مسئله مشكل

 ژرف سطحی

 موردی و معین کلی

 عینی ذهنی

 بسیط مرکب

 روشن مبهم

 دارای روش فاقد روش



 قابل حل غیر قابل حل

 قابل رویت توسط متخصص قابل رویت توسط عوام

  
 


