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  مقدمه

براي كاهش هزينه ها و رقابت در بازار دغدغه اصلي سازمانها به امروزه بهره وري 

داده  تحقيقات نشان. بهره وري متشكل از كارايي و اثر بخشي مي باشد  .تبديل شده است

. است كه سازمانهايي كه به صورت تيمي كار مي كنند اثر بخشي و كارايي بيشتري دارند

ها از افرادي  تيم. ياي هر سازمان استؤركه حقيقتي است » من وجود ندارد ،در يك تيم«

از  اغلب نقش و كمك خود را ،تشكيل مي شوند كه جداي از تقسيم قدرت و تفويض اختيار

بنابراين افرادي كه يك تيم را تشكيل مي دهند بايد . مهم تر مي يابند نقش و كمك ديگران

تست بلبين يكي . هاي رفتاري و شخصيتي با يكديگر سازگار باشند از لحاظ خصوصيت كامالً

هاي اجرايي خود  از ابزارهايي است كه به مديران كمك مي كند تا در تعيين تركيب تيم

  .بهترين افراد را انتخاب نمايند
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  تعريف تـيـم

يك گروه جدي متشكل از افراد متفاوتي كه براي دستيابي به اهدافي مشخص متعهد 

برند و داراي نتايج پركيفيت  مي شده اند و به خوبي با يكديگر كار مي كنند و از اجرا لذت

 .م مي نامندـيـرا ت ،در كارها هستند

 

 مـرهبر در خصوص تي  عملكرد

 انتخاب تيم  •

شركت تعريف  و آئين نامه ها چنانچه در خط مشي، قوانين(د تنظيم استاندار •

 )نشده باشد

 روحيه سازي در تيم •

 انگيزه دهي و دادن حس نسبت به مقصد و هدف  ،تشويق •

   حل برخوردها •

 م ـتعيين جانشين ها و رهبران داخلي تي •

 م ـاطمينان از ارتباطات مناسب درون تي •

 مـتيآموزش  •

 

  



   مهركامان توسعه فناوريشركت  :گردآوري – Belbinمتدولوژي  كمك هتيم سازي ب
 
 

 

3

 Meredith Belbin :مرديت  بلبين

  از افراد  كارفرمايان بندرت به دنبال شخصيت هاي تك بعدي هستند و عموماً

چند بعدي جهت پر كردن مشاغل خود استفاده مي كنند تا بتوانند نقش هاي مختلف را در 

  تحقيقات آغازين در اين مورد مربوط به دكتر بلبين  .يك تيم به آنها واگذار كنند

  .)1981(مي باشد

بلبين به همراه تيم تحقيقاتي خود در  ،سال طول كشيد 9ه بيش از يك دوره كدر 

مديراني  .دانشگاه مديريت هنلي انگلستان رفتار مديران در تمام دنيا را مورد مطالعه قرار داد

كه در تحقيقات شركت كردند توسط آزمونهاي روان شناسي مورد بررسي و در تيم هاي 

  .سازماني متفاوت قرار گرفتند

توانست ارزش بااليي را روي تيم ها كه شامل افرادي با توانايي هاي مختلف  بلبين

مأمور  ،شكل دهنده ،بلبين در يك تيم نقش هاي هماهنگ كننده .مي باشند ايجاد نمايد

 .و تمام كننده را مشخص نمود آگاه كننده ،ارزياب ،تيمرمندان اك ،رسيدگي منابع
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  از نظر بلبيننقش تيمي 

  :وسيله دكتر بلبين بدين صورت تعيين مي گردديك نقش تيمي ب

مشاركت و همكاري و مناسبات مشترك داشتن با ديگران در  ،تمايل وگرايش به رفتار

  .يك مسير مشخص

با روابط در  كه شخص راي در كه رفتاراست نقش تيمي بلبين يك الگوي رفتاري 

دهي و كاركتر دهي  شخصيت، كار تيمي به كار مي بردديگران جهت تسهيل در پيشرفت 

  .مي نمايد

جهت م ـتييك شخص يا  نادر ساختقاز عبارت است ارزش تئوري نقش تيمي بلبين 

استفاده از دانش فردي خويش و اصالح نمودن آن مطابق با نيازهايي كه از موقعيت هاي 

  .خارجي ابالغ مي شود

  

  ملزومات كار تيـمـي

 چشم انداز مشترك •

  راي همه اعضاء گروهوجود اهداف مشاركتي مشخص ب •

  انرژي و اشتياق •

  رهبري و مشاركت توزيع يافته •

 روالهاي تصميم سازي مؤثر و مقتضي •
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 مناظره و مباحثه سازنده •

  پذيرش و پشتيباني در ميان اعضاء ،نهايت اطمينان •

  احساس مهم بودن و پشتيباني ديگران در بين اعضاء •

  وجود حداكثر پيوستگي ميان اعضاء  •

  

 Belbin گاهداعضاي تيم از دي

 

 PL – Plan                     ساز آگاه
 RI - Resource Investigator منابع    رسيدگي مورأم

 CO - Coordinator            كننده هماهنگ

 SH - Shaper                دهنده شكل
 ME - Monitor Evaluator              دهنده هشدار

TW - Team Worker                  گروه كارگر

  MP – Implementer  مجري

 CF - Completer Finisher                كامل كننده
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  PL و نقش ويژگي ها ي

 -مستقل -نقصان در محدوديت هاي علمي -مخترع -نوآور -نامتعارف - روياپرداز -خالق

توليد  -مسائل دشوار لحال -غير تعصبي -درونگرا -ضعيف در ارتباطات -اصيل -باهوش

مورد احتياج در مراحل آغازين پروژه يا زماني كه پروژه در حال  -پيشنهادات جديد

تعداد بيش از يك نفر  -شركت ها و پروژه ها توسط ايشان خلق مي شوند -است ينابود

PL دهد بهره وري را كاهش مي.  

  

  RI  ويژگي ها و نقش

   -ايجاد كننده تماس ها -كاشف فرصت ها -اهل ارتباط -برونگرا - با شوق و ذوق

 - تنظيم مي كندرا تماس هاي بيروني  - نيازمند به تحريك توسط ديگران -گر مذاكره

  .گزارش دهي و كشف ايده ها را انجام مي دهد

  

  COويژگي ها و نقش هاي 

داراي توانايي است كه ديگران  -ين يا خالق ترين عضو گروه نيستبه طور لزوم باهوش تر

در جهت اهداف مشترك سوق مي دهد و آنها بالغ و قابل اعتماد و محرم هستند و به  را

 .مي دهند و ديد وسيعي دارند محترمانه دستور -مسئوليت مي پذيرند آساني
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آنها در ارتباط با  -ننداگر به طور مناسب در تيم قرار گيرند بسيار خوب عمل مي ك

همپايه هاي داراي رتبه مساوي كارها را خوب اجرا مي كنند و ايشان به آرامي به 

برخورد و  به دليل شيوه هاي مديريتي مغاير، SHبا افراد  -مشكالت حمله مي برند

  .مشكل دارند

  

  SHويژگي ها و نقش هاي 

افرادي بسيار پرانگيزه  -روندمايل به تحريك و در هنگام خشم به سرعت از كوره در مي

هستند و نگراني ايشان تحمل بار است و ترجيح مي دهند بارهاي نهاده شده بر دوش 

 .خود را به ديگران واگذار نمايند

در گروه مفيد هستند هنگاميكه پيچيدگي هاي سياسي زمينه  -مديران خوبي مي سازند

به راحتي همسان مي گردند و  ايشان با تغييرات -كند شدن كارها را فراهم مي كنند

فعاليت ها و مباحث گروهي را  -هنگاميكه تصميمات نامتعارف مي گيرند فكر نمي كنند

  .را گارانتي مي كنند آنها فعاليت و علمكرد مثبت -شكل مي دهند

  

  MEويژگي ها و نقش هاي 

 -داشته شود و يا ديگري را تحريك به حركت نمايد ممكن است به سختي به حركت وا

خوب به ندرت اشتباه  MEيك  -به طور جدي فكر مي كند و به آرامي تصميم مي گيرد

  .مي كند
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بسيار مفيد براي وزن دهي  -در آناليز مشكالت ارزيابي ايده ها و پيشنهادات كارآمد است

بحراني به نظر  ممكن است خشك، مالل آور يا خيلي  -مزايا و معايب انتخاب ها است

  .استراتژيك انتخاب مي شوند پست هاي ها براي ME  -برسد

  
  TWويژگي ها و نقش هاي 

آنها خيلي نرم، اجتماعي و نگران در مورد ديگران  -نفرات پشتيبان در يك تيم هستند

داراي يك ظرفيت خوب در انعطاف پذيري و سازگاري با شرايط و افراد مختلف  -هستند

  .داز هستندها سياست مدار، شنونده و داراي چشم ان TW -هستند

ها مدير  TWبراي  -ثر مشاركت نمايندؤآنها اجازه ميدهند همه اعضاي تيم به طور م

هاي مدير براي هيچ فردي تهديد  TW -ارشد شدن چندان غير متعارف نمي باشد

 - محسوب نمي شوند و بنابراين بيشتر مورد پذيرش هستند و محبوبيت خاصي دارند

TW يم را دارندها حكم روان كننده كارها در ت .  
  

 IMPويژگي ها و نقش هاي 

 - گاهي اوقات غيرقابل انعطاف و كند در هنگام پاسخ دهي به فرصت هاي جديد هستند

ايشان به سختي كار مي كنند و به سوي  - ايشان داراي حس عمومي عملي هستند

آنها كمتر به دنبال عاليق  -مشكالت در يك حالت سيستماتيك حمله ور مي شوند

 .ها به آرامي سختي را مي پذيرند و در خودكار بودن ضعف دارند IMP -شخصي هستند
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 - در يك سازمان مفيد هستند زيرا قابل اعتماد و داراي ظرفيت كاري بااليي مي باشند

به واسطه مزيت مهارت هاي سازماني خوب و ها  IMP -آنها موفقند زيرا كارآمد هستند

  .به سمت مديريت باال حركت مي كننداغلب  رقابت در هجوم به كارهاي مورد نياز

  
 CFويژگي ها و نقش هاي 

ايشان به  - آنها داراي ظرفيت خوبي براي دنبال كردن و در نظر گرفتن جزئيات هستند

كارها ونگرا هستند و در انتخاب حمله به راب دروني انگيزه مي گيرند و درواسطه اضط

 .توسط خودشان درنگ نمي كنند

ايشان در  -ها بي ارزش هستند CF وقتي تقاضاي كارها كامالً دقيق و متمركز مي شوند

فكري، دقت  يدر مديريت به دليل استانداردهاي باال -جلسات زمانبندي مفيد هستند

  .به جزئيات و پيگيري برتر هستندنظر، توجه 
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  كاستي هاي مجاز

• PL   ارتباطات و مديريت ضعيف 

• RI    با از دست دادن اشتياق عالقمنديش كم مي شود  

• CO  لزوما خالق ترين يا باهوش ترين فرد تيم نيست  

• SH  با يك تحريك كوچك از كوره در مي رود  

• ME در انگيزه دادن به ديگران مشكل دارد  

• TW يت سقوط تيم و پروژه بي تفاوت استدر وضع  

• IMP تا اندازه اي غير منعطف و به فرصت هاي جديد دير پاسخ مي دهد  

• CF  بي ميل به تفويض اختيار 

  

  م هاي متعادل ـتي

از  انند،بداعضاي تيم وظايف شان را به خوبي ، وجود داشتهتـيم اگر تعادلي در وظايف اصلي 

 تيم ها نمايندنند و فعاالنه ضعف هاي خود را مديريت توانايي و نيروهاي خود استفاده ك

  .خواهند كردالي كار ع

   :براي رسيدن به بهترين تعادل مي بايست

  ؛باشدوجود داشته  يبراي رهبر) نه هردو(يك هماهنگ كننده يا شكل دهنده  •

 ريك و برانگيختن ايده ها و نظرها؛جهت تح آگاه كنندهيك  •
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 ؛كارها تيباني صداقت و درستييك ارزياب براي نگهداري و پش •

رخ دادن رسيدگي كننده منابع يا اتمام كننده براي  ،تيم كارمند ،يك يا چند مجري •

 كارها؛

 

  ميـعوامل تاثير گذار بر ثبات تي

 استاندارد سازي •

  مستند سازي •

  سازشگري و توافق •

  تشويق •

  مشاركتي كار كردن •

  ايجاد همدلي •

  ابراز احساس گروهي •
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  ي به تست بلبين دستورالعمل پاسخ ده

شما مي بايست به سؤاالت هر بخش پس از انديشه كافي پاسخ دهيد اما بايد متذكر شد 

بخش مي باشد و هر  7پرسش نامه شامل  .كه نمي بايست زمان زيادي را صرف آن نماييد

 ،نحوه پاسخ دهي به اين شكل مي باشد كه در هر بخش. جمله يا توضيح است 8كدام شامل 

را در ميان توضيحاتي كه فكر مي كنيد بيشتر رفتارهاي شما را توصيف مي كند امتياز  10

در ابتدا توضيحات را در هر بخشي كه در مورد شما صدق مي كند مشخص  .توزيع كنيد

و مسلم است آن دسته از توضيحاتي كه  نمائيدكنيد و سپس امتيازها را در ميان آنها تقسيم 

  .وصيف مي كنند امتيازهاي بيشتري مي گيرندخصوصيات رفتاري شما را بيشتر ت

 ،اما در حالت هاي خاص .امتياز مي تواند دركل جمالت تقسيم شود 10پس بنابراين 

امتياز را به يك جمله اختصاص دهيد ذكر اين نكته بسيار حائز  10امكان دارد شما كل 

بار تجاوز كند در  3به جمالت نبايد از  10اهميت مي باشد كه تعداد دفعات اختصاص امتياز 

  .غير اينصورت داده هاي شما قابل آناليز كردن نمي باشد

لطفاً پاسخ هاي خود را داخل پاسخنامه نوشته و آنرا چك كنيد كه آيا جمع كل اعداد در 

  .مي باشد يا خير 10هر قسمت برابر 

عشاري امتيازات خود را به صورت اعداد صحيح اختصاص دهيد و از دادن اعداد كسري يا ا

امتياز دهي نكنيد و مكان  آنرا ،اگر جمله اي را مطابق خود نمي بينيد. خودداري نماييد

  .امتياز آن صفر در نظر گرفته خواهد شد .امتياز آنرا خالي بگذاريد
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جمله را انتخاب نماييد كه  2نه شما مي توانيد از ميان جمالت يك بخش به عنوان نمو

سپس به جمله اول  .فتاري شما را توصيف مي كنداحساس مي كنيد بيشتر خصوصيات ر

 3بديهي است كه جمله دوم باقي امتياز را كسب نموده و عدد  .را اختصاص دهيد 7امتياز 

اگر به عنوان مثال احساس كرديد كه خصوصيت دو جمله با هم  .مختص جمله دوم مي باشد

  .را اختصاص دهيد 5به هر دوي آنها امتياز  ،برابر است

  

  تشخيص نقش تيمي شخص نحوه

پس از امتياز دهي، مي بايست تمام امتيازات هر ستون را با هم جمع نماييد و در سطر آخـر  

امتياز كه از همه باالتر مي باشـد را انتخـاب نماييـد بـاالترين امتيـاز،       2در نهايت،  .بنويسيد

  .اولين نقش تيمي فرد و دومين امتياز، دومين نقش وي مي باشد
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  ه ـامـرسشنـپ       
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  :Aبخش 

  :هنگاميكه در يك پروژه با افراد ديگر مشغول مي شويد

مي توانم در مورد پيگيري و سازماندهي كارهايي كه مي بايسـت انجـام شـوند، قابـل      -1

  .اعتماد باشم

از قلم افتادگي ها و خطاهايي كه توسط افراد ديگر مالحظـه نگرديـده را جمـع آوري     -2

 .مايممي ن

من هنگاميكه جلسات از مسير و هدف اصلي شان فاصله مـي گيرنـد، شـديداً عكـس      -3

 .العمل نشان مي دهم

 .اگر كاري را بپذيرم به نتيجه رساندن آن بيش از هر موضوعي برايم اهميت دارد -4

من بي طرفانه نظريات ديگران را تجزيه و تحليل مي كنم، و نقاط ضعف و قوتشـان را   -5

 .ابمدرمي ي

 .من مشتاق به پيدا كردن آخرين نظريه ها و پيشرفت ها هستم -6

 .من استعداد سازماندهي افراد را دارم -7

آمادگي پشتيباني و حمايت از نظرات و پيشنهادات خـوب و مناسـب كـه     من هميشه -8

 .، را دارمكمك به حل مجدد مسأله مي كند
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  :Bبخش 

  :رمدر جستجوي رضايت و خشنودي در بين كا

  .من دوست دارم كه تأثير قوي و فوق العاده اي بر روي تصميمات داشته باشم -1

من اين توانايي را دارم كه كارهايي كه نياز به توجه و رسيدگي و تمركز بـااليي دارنـد    -2

 .را انجام دهم

 .من عالقه مند به كمك به همكارانم در مشكالتشان مي باشم -3

 .ن گزينه هاي مختلف اهميت زيادي مي دهممن به تفاوتهاي موجود بي -4

 .من از مطالعه و ارزيابي نظرات و تكنيك هاي گوناگون لذت مي برم -5

 .من به داشتن رويكردي خالق در حل مسئله، گرايش دارم -6

 .من بيشتر مجذوب كارهاي عملي و قابل اجرا مي باشم تا انديشه هاي جديد و نو -7

 .گوناگون و متفاوت لذت مي برمنظرات  من از تطبيق نقطه -8

 

  :Cبخش 

  :هنگاميكه تيم سعي در حل يك مسئله پيچيده خاص را دارد

من قابليت استفاده مفيد از توانايي ها و استعدادهاي ديگران را دارم و مي توانم آنها را  -1

 .هماهنگ كنم

 .ارندمن به دنبال نظراتي هستم كه كاربرد بيشتري را نسبت به يك عمل سريع د -2

 .من آمادگي كمك در هر زماني كه بتوانم را دارم -3
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 .من تحت هر شرايطي از يك رويكرد سيستماتيك يكنواخت استفاده مي كنم -4

 .من تمايل به ارزيابي كامل پيشنهادات قبل از انتخاب دارم -5

 .من براي يك مسئله طوالني دنباله دار، يك رويكرد جديد را ايجاد مي كنم -6

 .صورت لزوم، من مي توانم نظراتم را به طور موثر و قوي به ديگران بشناسانمدر  -7

  .جاهايي كه امكان بروز مشكل از آنها مي رود، كاوش و پيگيري مي كنم من بر -8

  

  :Dبخش 

  :در انجام كار روزانه

  .من دوست دارم كه هيچ نقطه ابهامي در كار و هدفم نباشد -1

 .ظراتم در جلسات دارممن تمايل به تأكيد نقطه ن -2

من مي توانم با افراد زيادي كاركنم به شرطي كه آنها كـار مـورد نظـر را داراي ارزش     -3

 .بدانند، تا در انجام كار همكاري كنند

  .من از اينكه دائماٌ مشغول باشم، رضايتمند و خشنود مي باشم -4

 .بيابم من معموالٌ قادرم كه براي تكذيب موضوعات نادرست، استداللي -5

 .من مايلم طرحهايي را كه از نظر ديگران بي ربط و غير مربوطند، كشف كنم -6

 .من به پيگيري نظرات جالب و آشنايي با دوستان جديد عالقه زيادي دارم -7

 .به شناخت بهتر افراد دارم عالقه كمي من -8
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  :Eبخش 

  :به من داده شود اگر بطور ناگهاني يك كار مشكل با زمان محدود و افراد نا آشنا

 .من در رسيدن به توافق با ديگران، مهارت دارم -1

 .من تالش مي كنم كه ساختاري مؤثر را شكل دهم -2

 .من مي توانم با افرادي كه تغييرات زيادي در خصوصيات و نظرياتشان دارند، كار كنم -3

 .نمايممن مي توانم حس اضطراري و بحراني بودن شرايط را، در افراد ايجاد  -4

 .احساساتم بندرت بر قضاوت و داوري ام اثر مي گذارد -5

مــن احســاس مــي كــنم اگــر بتــوانيم بــه نظراتــي يكســان در گــروه برســيم، گــاهي  -6

 .ارزشمندست كه برخي از برنامه هاي موقتي را متحمل شويم

 فـــردي را كـــه داراي دانـــش تخصصـــي مناســـب و خـــوبي اســـت را   مـــن غالبـــاٌ -7

 )صورت لزوم در(  .مي شناسم

 .كار گروهي، بدون ابتكار و خالقيت عمل مي كنم در يك  من غالباٌ -8

 

  :Fبخش 

  :رسيدگي به يك پروژه جديد خواسته مي شود ،هنگاميكه بطور ناگاه از شما

 .من از گرفتن مقام رياست خوشحال مي شوم اگر اين عمل الزم باشد -1

 .ي نمايمشروع به جستجوي نظرات و راه حل هاي ممكن م -2

 .من به مسئله با يك شيوه تحليلي دقيق نزديك مي شوم -3
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 .پيش از آنكه بعدي را شروع نمايم عالقمند به اتمام پروژه فعلي هستم، -4

 .من به همكاران و ابتكارهاي آنان پاسخ مثبت مي دهم -5

مختلف در موقعيت هاي  ،من اكثر مواقع توانايي بكارگيري نگاهي مستقل و ابتكاري را -6

 .دارم

 .من ادعا مي كنم كه اين توانايي را دارم كه اگر نياز باشد از ديگران استفاده نمايم -7

  برابر كارهايي كه اهدافشان به درستي مشخص نگرديده، به سختي تسليم  من در -8

 .مي شوم

 

  :Gبخش 

  :نحوه همكاري در پروژه هاي گروهي، عموماً

بندي گامهايي كه نياز به برداشتن دارند را دارا مي من فكر مي كنم كه استعداد گروه -1

  .باشم و مي توانم شرح گسترده اي در مورد آنها بدهم

  .شايد قضاوت هاي من زمان بر باشد ولي به هدف نزديك است -2

ارتباطات و تماس هاي افراد مي تواند در شيوه عملكرد و كـار كـردن مـن تأثيرگـذار      -3

  .باشد

  .افتن نكات ريز به طور صحيح و دقيق دارممن دقت خاصي در ي -4

من مي توانم دو روي مسئله را ببينم و تصميمي قابل قبـول بـراي تمـام آنهـا اتخـاذ       -5

  .نمايم
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  .من نحوه استفاده از نظرات و تكنيك ها، در روابط جديد را مي توانم درك كنم -6

  .من به كارهاي گروهي اعتقاد بيشتري دارم -7

سبي را با ديگرخواهم داشت و با تمام وجود براي گـروه فعاليـت مـي    منا من پيشرفت -8

  .كنم

 

  پاسخنامه

8  7  6  5  4  3  2  1    

                A 

                B 

                C 

                D 

                E 

                F 

                G 

                Total

  

  :نام              
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  :يادداشت 


