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Abstract: Using cross-functional team (CFT) is a suitable strategy for improving the performance of
organizations. The member selection problem is an important aspect of the CFT formation. Several evidences
showed the important criteria for choosing true members are: cooperation and coordination, functional expertise,
individual abilities, cost, and communication. In this paper, effective features for member selection are identified
and a multi-objective 0–1 nonlinear programming model is developed. This model is developed by using
individual and collaborative performance. Afterward, it is converted into the linear form by changing variables to
solve it more easily. The proposed model is used in the real example in Census cross-functional team in the
statistical center of Iran and required data were collected by surveys and interviews. The results indicate that this
proposed model has better performance compared to recommendation of experts and can be used in other fields.
Keywords: Binary programming, Cross functional teams, member selection, multi objective modeling, working
teams
Introduction: Nowadays using teams is increased; it helps companies and organizations to survive in product
markets’ competition, business pressure, and customers’ expectations (Proehl, 1996; Santa, Ferrer, Bretherton et al.
2010; Fan, Feng, Jiang et al, 2009). Among various teams, cross-functional team is one of the most effective
strategy which is used in NPD (Wang, Yan, and Ma, 2003), lean production, TQM and continuous improvement
(Love and Roper, 2009).
CFT is defined by a group of members who come from different functional areas (Feng, Jiang, Fan et al, 2010) in
the same hierarchy as level within an organization, or even between organizations for a limited time )Saarani and
Bakri, 2012). CFT has several advantages such as positive impact on cycle time and project performance )Barczak
and Wilemon, 2003(, increasing learning, processing optimization, knowledge sharing (Love and Roper, 2009),
creativity, problem solving (Santa, Ferrer, Bretherton et al. 2010; Saarani and Bakri, 2012), increasing competition
in organization, responding to market changes (Santa, Ferrer, Bretherton et al. 2010), spanning organizational
boundaries (Love and Roper, 2009; Feng, Jiang, Fan et al, 2010), and responding quickly to environmental changes
(Zhang and Zhang, 2013)
The first stage of team development is forming, therefore organizations must select candidates carefully to ensure
CFT’s effects and success (Feng, Jiang, Fan et al, 2010). Correct selection prevents wasting time (Feng, Jiang, Fan
et al, 2010), financial losses and productivity shortcoming )Saarani and Bakri, 2012(. Recently, some researchers
have attended to CFT’s formation and discuss suitable characteristics to assemble members. In Chen and Lin
(2004) study, functional expertise, teamwork experience, communication skill, flexibility in job assignment, and
personality traits indicated as five important characteristics of team members that build successful multifunctional
team. Fitzpatrick and Askin (2005) regarded innate tendencies, interpersonal skills, and technical skills as
important criteria for member selection. Wang, Yan and Ma (2003) listed the selection attributes for the creation
ability, management ability, utilization rates, cooperation levels, and so forth. Jiang et al. (2010) reported the
criteria for selecting members for cross-functional teams: individual performance (such as work experience, ability
to solve work problems, and technical knowledge), exterior organizational collaborative performance (such as the
extent of external cooperation), and interior organizational collaborative performance (for instance mutual
communication among members and collaboration in solving problems). Zhang and Zhang (2013) stated that the
effective NPD team should have four capabilities: expertise and experience consistent, learning and knowledge
sharing, communication, and problem-solving. Kargar and Zihayat (2012) discussed requirements such as
communication, cost, and skills for desired members. Several evidences showed important criteria for choosing
appropriate members. These are cooperation, coordination, functional expertise, individual abilities, cost, and
communication. Existing researches focus on main skills of candidates while to the best of our knowledge there is
no study that notices subskills of candidates. Furthermore, there is no study which considers all the criteria
simultaneously. In addition, utilizing quantitative methods for the formation of CFTs has been the topic of recent
researches. Chen and Lin (2004) used chain wise AHP to evaluate sharing knowledge and selecting members who
have high knowledge rating in each department. Following that, they have proposed the nonlinear quantitative
model to select the appropriate candidates based on teamwork capabilities and working relationships for teams in
industrial environments. The working relationships and teamwork capabilities respectively are calculated by using
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MBTI and AHP. Fitzpatrick and Askin (2005) formulated mathematical model based on Kolbe Conative Index
(synergy, inertia, and stability) that measures interpersonal structure for multi-functional teams and then solves it
by heuristic solution. Zhang and Zhang (2013) presented nonlinear multi-objective optimization for NPD and
employed Multi-objective Particle Swarm Optimization to resolve it. They improved fuzzy AHP based on Fuzzy
Lin PreRa. In addition, they used the model to evaluate capability and employed MBTI to measure interpersonal
relationships among members of interior and exterior departments of the organization. Jiang et al (2010) offered a
multi-objective 0–1 programming model for formation cross-functional teams and developed an improved non
dominated sorting genetic algorithm II (INSGA-II) to solve it. However, most of the existing methods for the
formation of CFTs are nonlinear and there is no simple model for developing CFTs. Therefore the multi-objective
nonlinear 0–1 programming model is built based on all of the criteria. Then to solve it more easily, it is converted
into a linear form by changing variables.
Materials and Methods: Five main measures are considered to form cross-functional teams: cooperation and
coordination, functional expertise, individual abilities, cost, and communication. The Meyers-Briggs Type
Indicator (MBTI) test is used to evaluate “cooperation and coordination”. MBTI is a self-help assessment test
which indicates different psychological preferences in how people perceive the world and how they make
decisions. The professional interview is conducted to assess “functional expertise”. In addition, the members
answered self-report skill measures which rated in the Likert scale. In order to calculate “individual abilities” two
methods are used: personal assessment (the participants are asked by questionnaire) and professional assessment
(using the analytical hierarchy process (AHP) method). With the aim of realizing the “cost”, the paychecks of
candidates are considered. Sociometry test is used to asses “communication”.
The collected data, based on the mentioned methods, are analyzed and the model is developed. The proposed
model minimizes the cost and maximizes the other objective measures. Global Criteria method is used to convert
the multi-objective proposed model to the one-objective model. Furthermore, this non-linear model is transformed
to linear by using the Glover and Woolsey’s method.
Results and Discussion: In order to examine the proposed method, the Census cross-functional team in the
statistical center of Iran as the real case is considered. Four departments were selected for this test. 10 people were
nominated from chosen departments (3, 3, 2, and 2 members from each department, respectively). The proposed
model was applied and the results were compared to the chosen team by the head of the office. The members
selected by the proposed model are 1, 2, 4, 5 and 9. However, 1, 2, 4, 5, and 7 members are chosen by the expert.
In fact, these two results are 80% in common.
Conclusion: Forming cross-functional teams improves the performance of organizations. Selecting appropriate
members for the team formation is a critical decision. Therefore, in this paper, significant features to form the CFT
is found and a new model to solve the CFTs formation problem is developed. The findings show the vital criteria in
CFTs are: cooperation and coordination, functional expertise, individual abilities, cost, and communication. We
have developed simple, linear, multi-objective model which solve forming CFTs more easily and effectively. The
outcome of the proposed model is better than the expert’s decision in all goals except the “individual abilities”, this
exception may happen because of considering constraints.
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چکیده :استفاده از تیمهای چندتخصصی ،راهبردی مناسب برای تقویت عملکررد سرازمانی اسرت تعیرین
ترکیب اعضای تیم یکی از مهمترین مسائل مرتبط با بحث تیمهای چندتخصصی اسرت بنرابراین در ایرن
پژوهش ویژگیهای مؤثر در انتخاب اعضای تیم چندتخصصی و ارائۀ مدلی مناسب برای انتخاب اعضرای
تیم مطالعه شده است برای این منظور با مرور ادبیات پژوهش ،عوامرل و معیارهرای مرؤثر بررای انتخراب
اعضای تیم شامل ارتباطات ،انطباق و هماهنگی ،تواناییهای فردی ،تخصص و هزینه شناسایی شده است
سپس یک مدل برنامهریزی چندهدفه صفر و یکِ غیرخطی طراحی و توسرعه داده شرده اسرت بررای بره
دست آوردن جواب بهینه با تغییر متغیر ،مدل پیشنهادی به مدل خطی تبدیل شده است مدل طراحیشرده
برای انتخاب اعضای تیم چندتخصصی سرشماری در مرکز آمار ایران به کار گرفته شرده اسرت دادههرای
الزم از طریق پرسشنامه و مصاحبه با گزینههای بالقوه برای مشارکت در تیم و فررد مسرلول انتخراب تریم
(خبره) گردآوری شده است نتایج بهدست آمده از حل مدل نشاندهندۀ کرارایی مردل پیشرنهادی اسرت و
میتوان از مدل پیشنهادی در این پژوهش برای انتخاب افراد برای ایجاد تیم چندتخصصی در حروزههرای
مختلف بهره گرفت
واژههای کلیدی :انتخاب اعضای تیم ،برنامهریزی صفر و یک ،تیم چندتخصصی ،تیم کاری ،مردلسرازی
چندهدفه
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مقدمه
تیمهای چندتخصصی ،7متشکل از کارکنانی با سطح یکسانی در سلسلهمراتب سازمانی اما با حوزۀ کاری متفاوت
هستند که از بخشهای جداگانه سازمان مانند امور مالی ،منابع انسانی ،بازاریابی و غیره بررای انجرام کرار تخصصری
گرد هم آمدهاند (رابینز )7919 ،افراد حاضر در تیمهای چندتخصصی از طیرف وسریعی از دانرش برخوردارنرد کره
باعث به وجود آمدن چشماندازی گسترده ،ایدههای جدید و راهحلهای بهتر برای سازمان مریشروند (الو و روپرر،2
 )2559تیمهای چندتخصصی ازجمله راهبردهای بسیار مؤثر برای بهرهگیری از تواناییهرای افرراد در سرازمانهرای
امروزی است که کاربردهای متعدد آن در توسعۀ محصول جدیرد گرزارش شرده اسرت (پروهرل )7991 ،9یکری از
مسائل مهم در تشکیل تیم چندتخصصی که تضمینکنندۀ موفقیت و کارایی آن است ،تعیرین ترکیرب بهینرۀ اعضرا و
بهکارگماری شایستهترین افراد است توجهنکردن به ترکیب تیم موجب بره وجرود آمردن هزینره ،کراهش بهررهوری
(بلکول )7904 ،4و اتالف زمان (سارانی و براکری )2572 ،0مریشرود پرژوهشهرای متعرددی در زمینرۀ تریمهرای
چندتخصصی انجامشده است و نتایج چشمگیری ارائه دادهاند اما بیشتر این پژوهشها به ارائرۀ تعریف و معیارهایی
برای کیفیت کار تیمی و ویژگیهای مؤثر در انتخاب اعضای تیمهای چند تخصصی اشاره کردهاند و تعداد محردودی
با استفاده از مدلسازی ریاضی به جنبۀ عملی حل مسأله پرداختهاند مقراالت متعرددی (ونر  6و همکراران2559 ،
چن 1و لین 2554 ،8فن9و همکاران 2559 ،ژان

و ژان  2579 ،75و غیره) مدل ریاضی برای انتخاب اعضای چنین

تیمهایی ارائه کردهاند که عالوه بر جامعیتنداشتن معیارها و ویژگیهای در نظر گرفتره شرده در مردل ،روابرط برین
متغیرها در مدلهای ارائهشده غیرخطی تعریف شده است بنابراین هدف این پژوهش شناسرایی ویژگریهرای مرؤثر
برای انتخاب اعضای تیمهای چندتخصصی و ارائۀ مدلی با روابط خطی بررای انتخراب اعضرای تریم چندتخصصری
است
در بخش بعدی مقاله ،مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش ارائه خواهد شد سپس با بیان روششناسی پرژوهش ،مردل
چندهدفۀ صفر و یک برای انتخاب اعضای تیم پیشنهاد و توسعه داده میشود در ادامه ،نتایج اجرای مدل پیشرنهادی
برای تشکیل تیم چندتخصصی سرشماری در مرکز آمار ایران ارائه میشرود و در پایران نتیجرهگیرری و پیشرنهادهای
پژوهش مطرح خواهد شد
پیشینۀ نظری پژوهش
تیمهای چندتخصصی :تیم چندتخصصی ،متشکل از افرادی متعلق بره یرک سرطح در سلسرلهمراترب اختیرارات
سازمانی با تخصصهای متنوع (مانند کارکنان بازاریابی ،فروش ،فنی و مهندسی ،ساخت و تولید و غیرره) اسرت کره
برای انجام هدفی مشخص گرد هم آمدهاند (رابینز )7919 ،و گاهی به آن تیمهای چندرشرتهای( 77کره از رشرتههرای
مختلف مانند شیمی ،الکترونیک و غیره گرد هم آمدهاند) نیز اطالق میشود (فن  72و همکاران )2575 ،برهعبرارتی،
تیم های چندتخصصی تیم هایی هستند که در آن افراد متخصصِ یک یا چند سرازمان بررای تبرادل اطالعرات و آرای
جدید گرد هم میآیند و وسیلهای مؤثر برای حل مسائل و هماهنگی طرحها یا پروژههای جدید هسرتند (مشربکی و
دوستار )7982 ،این تیمها از دیرباز استفاده شردهانرد و بسریاری از سرازمانهرا ،گرروههرایی را در سرطوح افقری و
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گروههای ویژهای بهنام مرزگستر یا رابط با سازمانها و نهادهای خارج تشکیل میدادهاند (رابینز )7919 ،این تریمهرا
در توسعۀ محصوالت جدید ،مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان ،بهبود روابط برا مشرتریان ،بهبرود فرآینرد سرازمانی
(پروهل )7991 ،و سرعتبخشیدن در اجرای مقررات جدید در سازمان (سرانتا 79و همکراران )2575 ،دارای کراربرد
بوده است و علت محبوبیتشان در سالهای اخیر بهبود هماهنگی و یکپارچهسازی ،مرزگستری ،کاهش زمران چرخرۀ
تولید در توسعۀ محصول و خدمت جدید (فن

و همکاران ،)2575 ،تأثیر مثبت در چرخۀ زمرانی و عملکررد پرروژه

(بارکزاک و ویلمون )2559 ،74است
مشخصههای اعضای تیمهای چندتخصصی موفق :بررسیهای صورت گرفته در رابطه با ویژگریهرای اعضرای
تیم و تیمهای چندتخصصی برای داشتن تیم موفق بهصورت خالصه در جدول  7آمده است:
جدول  -7ویژگیهای مهم موفقیت تیم چندتخصصی
ویژگیها
توانایی فردی

پژوهشهای صورتگرفته
چن و لین ( ،)2554ون

توضیحات

و همکراران ( ،)2559مشربکی و

به مجموعهای از واکنشهای ذهنری و عینری کره شرخص را بررای

دوستار ( ،)7982معایر حقیقیفرد و همکاران ( ،)7981بابرا

انجام کاری مشخص درزمانی مشخص قادر میسازد (پور افکاری،

نیا منصور ( ،)7984سرمدی سرعیدی و گیوریران (،)7919

)7986

بلررکول ( ،)7904هرراکو و همکرراران ( ،)2555فنرر

و

همکرراران ( ،)2575فیتزپاتریررک و اسررکین ( ،)2550آلررن
( ،)7986ژان

و ژان

()2579
مبالغی که برای کسب تولید محصوالت یا ارائۀ خردمات بره خررج

هزینه

کارگر و همکاران ()2572

ارتباطات

چن و لین ( ،)2554مرتضوی و همکاران ( ،)7995بابا نیرا

فرایند انتقال اطالعات از فرستنده بره گیرنرده تحرت مروقعیتی کره

منصور ( ،)7984سرمدی سعیدی و گیوریان ( ،)7919فن

دریافت کننده پیام را درک کند بهعبارتی ارتباطات فراینردی اسرت

و همکاران ( ،)2575فیتزپاتریک و اسکین ( ،)2550ژانر

که در آن مفاهیم احساسی و ذهنی بین موجرودات زنرده از طریرق

گرفته و به نیروی انسانی پرداخت میشرود (مجتهرد زاده و علروی
طبری)7969 ،

و ژان

70

نمادها به اشتراک گذاشته میشود (اسپاهو )2577 ،

( ،)2579کارگر و همکاران ()2572

همررررررراهنگی و

چن و لرین ( ،)2554ونر

و همکراران ( ،)2559بابرا نیرا

روندی که بر اساس آن ،فرد یا گروه ،امکان ادامه کرار وزنردگی در

انطباق

منصررور ( ،)7984سرررمدی سررعیدی و گیوریرران (،)7919

یک محیط خاص را مییابد (فرمهینری فراهرانی )7918 ،کره بررای

و

( )2579یکری از عوامرل

بلررکول ( ،)7904هرراکو و همکرراران ( ،)2555فنرر

همکاران ( ،)2575فیتزپاتریک و اسکین ( ،)2550تروئرر و
مور ( ،)7996ژان

و ژان

()2579

تحقق این امرر بره گفتره ژانر

و ژانر

پیشبینی سازگاری و انطباق افراد ازنظر تیپ شخصریتی اسرت کره
تیپ شخصیتی به معنی الگوهای معین و مشخص از تفکر هیجان و
رفتار فرد اسرت کره سربک شخصری فررد را در تعامرل برا محریط
اجتماعی و مادیاش رقم میزند (اتکینسون)2559 ،76

تخصص

و همکراران ( ،)2559مشربکی و

اطالعات ،واقعیتها یا اصول سازمانیافتهای است که یک شرخص

چن و لین ( ،)2554ون

دوستار ( ،)7982معرایر حقیقریفررد و همکراران (،)7981

برای اجرای موفق شغل باید داشته باشد تخصص اغلرب از طریرق

و همکراران ( ،)2575آلرن

تحصیالت رسمی ،آموزش و یا تجربیات شخصی به دست میآیرد

هاکو و همکاران ( ،)2555فن

( ،)7986کارگر و همکاران ()2572

(فن

و همکاران )2575
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تاکنون پژوهشهای قابلتوجهی در زمینۀ تشکیل تیم صورت گرفته است که میتروان بره عوامرل کیفری ازجملره
شخصیت ،رفتار ،نقش رهبری (بویز و هاول  ،)2556 ،اعضای تیم (لوی و اسلم  ،)7990 ،مهرارت ارتبراطی ،روحیرۀ
کار گروهی و انگیزه (گاالستد  ،)2559 ،حمایت مدیریت (کگون و همکاران  2551 ،لویس  ،)7998 ،فرهنر

کرار

تیمی (چن و چن  ،)2551همکاری و محرک تنشزا (بویز و هاول 2556 ،لوی و اسلم )7990 ،و غیره اشراره کررد
همچنین پژوهشهای اندکی با رویکرد کمّی درخصوص تشکیل تیم بهویژه تیم چندتخصصی انجام شرده اسرت کره
ازجملۀ این پژوهشها در ادامه ذکر شدهاند
چن و لین ( )2554در پژوهش خود با در نظر گرفتن معیارهایی چون دانرش افرراد ،مهرارت کرارتیمی (مهرارت
ارتباطی ،تجربۀ کار تیمی ،انعطافپذیری در کار محوله) با اسرتفاده از  AHPو آزمرون  MBTIیرک مردل غیرخطری
برای تشکیل تیم چندمنظوره در مهندسی همزمان ارائه میدهند
فن و همکاران ( )2559در مقالۀ خود با بهکارگیری الگوریتم ژنتیک اقدام به حل مدل ریاضری دوهدفرۀ صرفر و
یک برای انتخاب اعضای تیمهای تحقیق و توسعه کردهاند پژوهش آنها از اطالعات فردی و اطالعات ارتباطی بین
افراد بهره میبرد و برای سنجش هریک از این اطالعات از خبره ،نظرسنجی انجام شده است و برای تجمیع معیارهرا
ابتدا نرمالسازی انجام دادهاند و سپس برای وزندهی از  AHPاستفاده کردهاند
نیکوکار و همکاران ( )7999عالوه بر اطالعات فردی و ارتباطی از اطالعات دانشی نیز در مدل خرود اسرتفاده و
محدودیتی را به مسأله اضافه کردهاند و درنهایت با الگوریتم ژنتیک مسأله را حل کردهاند
محمدی ( )7989در رسالۀ دکتری خویش ترکیب بهینۀ نیروی انسانی (انتخاب و بهکارگماری شایستهترین افرراد
در هر شغل) را تعیین میکند در این پژوهش عالوه بر انطباق شاغل و شرغل بره انطبراق افرراد شراغل برا یکردیگر
پرداخته شده است و بر این اساس الگوی نوینی برای انتخاب و بهکارگمراری نیرروی انسرانی پیشرنهاد شرده اسرت
تعامل میان افراد ،دانش ،مهارت و استعداد افراد ،توانایی انجام کار از لحاظ جسرمی ،احساسری ،عراطفی و روانری را
معیارهای این پژوهش در نظر گرفته شده است و برای به دست آوردن میزان کمّی معیارها از نظرات خبرره اسرتفاده
شده است برای مقایسۀ الگوی پیشنهادی (مبتنی بر سطح گروهی) با الگوی مرسوم (مبتنی برر سرطح فرردی) مردلی
ریاضی در قالب یک مدل غیرخطی (درجۀ دوم) فرموله و سپس با شبکۀ عصبیِ بازپخشی حل شده است
ژان

و ژان

( )2579برای انتخاب اعضای تیم توسعۀ محصول جدید یک مدل ریاضی غیرخطی طراحی کردند

و به کمک الگوریتم پرندگان مدل را حل کردهاند در این پژوهش از  AHPبرای امتیازدهی افراد براسراس معیارهرای
«تجربه و مهارت ،آموزش و تسرهیم دانرش ،مهرارت حرل مسرأله و ارتباطرات» اسرتفاده و از طریرق آزمرون MBTI

مشارکت و همکاری افراد محاسبه شده است
بایکاسگلو و همکاران ( )2551مدلی را برای انتخاب تیمهای پروژهای ارائه دادهاند آنها با اسرتفاده از مسرتندات
میزان هزینه و ساعات کاری افراد را استخراج کردهاند و با نظرسنجی از خبره میزان مهارت افراد (مهرارت ارتبراطی،
مهارت تخصصی و فنی ،مهارت حل مسأله ،مهارت تصمیمگیری ) بهصورت اعداد فازی بره دسرت آوردهانرد و در
پایان مدل طراحیشده را با الگوریتم شبیهسازی تبریدی حل کردهاند
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فیتزپاتریک و اسکین ( ) 2550طراحی مدل ریاضی و حل آن از طریق الگوریتم ابتکاری برای تشکیل تیم سرلولی
را مطالعه کردهاند در مدل ارائهشده فرضیات سادهکنندهای شامل برابری میزان توانایی افراد در یک مهرارت خراص،
عدم محدودیت تعداد افراد در هر مهارت و اهمیت یکسان تیمها در نظر گرفته شده است و برای سنجش تعرامالت
فردی ،آزمون  Kolbeبهعنوان معیار به دست آوردن اطالعات مربوط به کردار افراد بهطور کمّی به کار رفته است
ون

و همکاران ( )2559تیم چندتخصصی تشکیل و سپس مدل را برای کل سازمان گسرترش مریدهنرد بررای

تشکیل تیم گامها و مراحلی را در نظر میگیرند که بهشرح ذیل اسرت -7:انتخراب افررادی کره دارای تجربره در آن
زمینۀ کاری باشند  -2انتخاب افرادی که دارای آگاهی از فنهای متناسب باشند  -9تعیین تعداد افراد براساس میرزان
نیاز به هر وظیفه  -4انتخاب افرادی که موجب باالبردن بهرهوری میشوند -0انتخاب افرادی که حداکثر همراهنگی
و همکاری را با هم دارند سپس برای سنجش موارد یادشده از خبره نظرسنجی شده است و مدل برنامهریرزی عردد
صحیحی را ارائه کردهاند و برای حل آن از الگوریتم جستجوی ممنوعه استفاده کردند
فن

و همکاران ( )2575در مقالۀ خود مدل ریاضی چندهدفه ای را برای انتخاب تیم چندتخصصی طراحی و آن

را با الگوریتم ژنتیک حل کردهاند آنها اطالعات فردی (مهارت حل مسأله ،تخصص افراد و تجربۀ کاری) ،اطالعات
همکاری بین افراد درون سازمان و برون سازمان مانند ارتباطات و هماهنگی را در مدلسرازی لحراظ کرردهانرد و از
طریق مراجعه به مستندات درونسازمانی مقادیر کمّی اطالعات عینی را به دست آوردهاند و برای اطالعات ذهنری از
طریق نظرسنجی از خبره ،امتیازدهی یک تا ده را استفاده کردهاند
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفی-کمی است بهدلیل استفاده از پژوهشهای پیشین و نظرات خبرگان برای گردآوری
دادهها ،کیفی و بهدلیل بهره گیری از مدل ریاضی از نوع کمّی است روش پژوهش در این پرژوهش از نروع تحلیلری
است هدف این پژوهش ،ارائۀ مدل ریاضی برای مسللۀ انتخاب اعضای تیم چندتخصصی است بنابراین این مطالعره
درصدد ارائۀ پاسخی مناسب به سؤاالت ذیل است در انتخاب اعضای تیم چندتخصصی چه اهدافی را بایرد در نظرر
گرفت؟ مدل مناسب برای انتخاب اعضای تیم چند تخصصی چیست؟
در راستای هدف و سؤاالت پژوهش ،در گام نخست با استفاده از منابع معتبرر در دسرترس و شررایط حراکم برر
مسأله ،اهداف و محدودیت های مدل شناسایی شده است در ادامره باتوجرهبره مفروضرات حراکم برر مسرأله ،مردل
چندهدفۀ صفر و یک غیرخطی مناسب برای انتخاب اعضای تیم چندتخصصی طراحی شده است براسراس مطالعرۀ
ادبیات پژوهش و طبق جدول  7در این مدل ،ویژگیهای تخصص ،هزینه ،تواناییهای فردی ،ارتباطرات و انطبراق و
هماهنگی برای اهداف مدل در نظر گرفته شدهاند
در این پژوهش ،مرکز آمار ایران بهدلیل ماهیت تخصصی فعالیتهای آن ،برای بررسی کارایی مدلِ طراحریشرده
برای انتخاب اعضای تیم چندتخصصی ،بهعنوان موردمطالعه انتخاب شد باتوجهبه تعدد دفراتر در مرکرز آمرار ایرران
براساس مشورتهای صورتگرفته با افرراد صراحبنظرر ،از میران دفراتر مختلرف ،دفترر «جمعیرت ،نیرروی کرار و
سرشماری» بهعلت ساختاربخشی آن برای انتخاب اعضای تیم چندتخصصی سرشماری برگزیده شد سپس با انجرام
مصاحبه با معاون دفتر که مسلولیت اجرایی تشکیل تیم را بر عهده داشتند و تا اندازۀ زیادی از توانایی افرراد آگراهی
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داشتند ،محدودیت های سیاستی شامل تعداد اعضای تیم ،تعداد تخصصهای موردنیاز و غیره تعیین شرد سرپس 75
نفر بهعنوان گزینه های بالقوه انتخاب شد و تصمیم بر آن شد تا از بین آنها تریم سرشرماری  0نفرره تشرکیل شرود
گزینههای بالقوه از چهار بخش تخصصی «آمارهرای اجتمراعی خرانوار»« ،آمارهرای جمیعرت»« ،آمارهرای اقتصرادی
خانوار» و «آمارهای نیروی کار» در نظر گرفته شدند و برای حفظ حریم خصوصی افراد بره هرکردام کرد اختصراص
داده شد از دو بخش نخست ،هر بخش سه نفر و از دو بخش دیگر هرکدام دو نفرر (درمجمروع  75نفرر) برهعنروان
گزینههای بالقوه معرفی شدند بهطورکلی ،گزینههای بالقوه دارای این ویژگیها هستند :تخصصهای متنروع ازجملره
سرشماری ،جمعیت شناسی ،آمارشناسی و غیره داشتن روحیۀ همکاری و کرارایی براال ،سرابقۀ براالی کرار تیمری و
گروهی و داشتن مدرک باالتر از لیسانس و سابقۀ کار بین  8-25سال در طراحی مدل ریاضری مسرأله ،براتوجره بره
ویژگیها و شرایط کاربردی ،فرضهایی بهصورت زیر مدنظر قرارگرفته اسرت 7 :افرراد برهصرورت تمراموقرت در
دسترس هستند  2افراد خارج از سازمان در نظر گرفته نشدهاند  9اعضای تیم بهصورت متعادل و یکسانی در تریم
مشارکت خواهند داشت
روش جمعآوری دادههاا :بررای جمرعآوری دادههرا ابتردا مطالعرات کتابخانرهای ،روشهرای میردانی ،بررسری
پژوهشهای پیشین در زمینۀ بررسیشده صورت گرفت و ویژگیهای تخصرص ،توانرایی فرردی ،هزینره ،انطبراق و
هماهنگی و ارتباطات شناسایی شد ابزار اصلی گردآوری دادهها بهکمک پرسشرنامه و مصراحبه بروده اسرت و کلیرۀ
محاسبات این بخش با نرمافزار  Excelانجام شده است در این پژوهش سنجش هریک از ویژگریهرا برهشررح زیرر
است
71

برای سنجش میزان ارتباطات با استناد به مقالۀ چن و همکاران ( )2572از پرسشنامۀ گروهسنجی اسرتفاده شرده
است این پرسشنامه میزان ارتباطات و پذیرش یا عدمپذیرش افراد نسبت به یکدیگر را بررسی میکند بررای تبیرین
پرسشنامۀ گروهسنجی نام و نامخانوادگی تمام گزینههای بالقوه نوشته و از افراد خواسته شد میزان تمایرل هرمگرروه
شدن با هریک را با مقیاس لیکرت 78هفتتایی از بسیار کم تا بسیار زیاد مشخص کننرد سرپس مقردار کمّری مؤلفرۀ
ارتباط بین گزینههای بالقوه با استناد به همان مقاله از رابطۀ ذیل به دست آمد

)

(

)

( =

= احساس فرد  kنسبت به فرد  Iو بالعکس است و در صورت قرارنگرفتن دو فرد در تیم بهجای

منفری

بینهایت را قرار میدهیم
برای به دست آوردن هزینۀ گزینههای بالقوه ،میزان دستمزد دریافتی بنا بر حکم کرارگزینی آنران اسرتخراج شرده
است
برای سنجش انطباق و هماهنگی میان اعضای بالقوه برا اسرتناد بره مقالرۀ چرن و لرین ( )2554از آزمرون MBTI

استفاده شده است این آزمون برای سنجش تیپ شخصیتی افراد بهکار میرود برا ایرن آزمرون افرراد براسراس تیرپ
شخصیتی به یکی از  76کد شخصیتی تعلق میگیرند پس از استخراج تیپ شخصیتی گزینههای بالقوه  ،مقدار کمّری
روابط بین هر تیپ شخصیتی به استناد از جدول مقاله مذکور استخراج شده است
برای اندازهگیری تواناییهای فردی ،با در نظر گرفتن هفرت مؤلفرۀ مسرلولیتپرذیری ،توانرایی شناسرایی و حرل
مسأله ،مهارت ارتباطی ،توانایی تصمیم گیری ،تجربه ،یادگیری ،تسهیم دانش ،توانایی کار تیمری ،از طریرق تلفیرق دو
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روش خودارزیابی و ارزیابی بوسیلۀ خبره صورت گرفت این مؤلفهها باتوجهبه نوع مسرأله و پرسرش از خبرگران و
مطالعات صورتگرفته به دست آمده بود در خودارزیابی با طراحی پرسشنامه با  91سؤال با مقیراس هفرتگزینرهای
لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد انجام شد و مقدار کمّی آن به دست آمد در ارزیابی بوسیلۀ خبرره از روش تحلیرل
سلسلهمراتبی برای تعیین وزن مع یارها و ارزیابی افراد استفاده شرد در آخرر توانرایی فرردی کرل از طریرق میرانگین
حسابی بین توانایی فردی نظرسنجیشده از خبره و گزینههای بالقوه محاسبه شده است
مبتنی بر قوانین و مقررات موجود و براساس نظر خبرگان ،تخصرصهرای سرشرماری ،جمعیرتشناسری ،علروم
اجتماعی ،آمارشناسی ،اقتصاد خانوار ،نرمافزار و زبان خارجه بهعنوان تخصصهای موردنیاز برای تیم چندتخصصری
سرشماری شناسایی شد سپس برای سنجش میزان تخصص هریک از گزینههای بالقوه در زمینههای ذکررشرده ابتردا
مؤلفههای تخصص براساس نظرات اعضا با مقادیر طیف لیکرت پنجتایی یا مستندات دردسترس استخراج شد
پایایی پرسشنامۀ توانایی فردی اعضا و آزمون  MBTIاز روش آلفای کرونباخ بهکمک نررمافرزار  SPSSمحاسربه
شد و میزان آن بهترتیب  5/602و  5/146به دست آمده که بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد مناسب آنها اسرت عرالوه
بر اینکه از پرسشنامههای استاندارد برای سرنجش اسرتفاده شرده اسرت ،اسراتید و خبرگران موضروع ،مناسرببرودن
پرسشنامههای استفادهشده در این پژوهش را تأیید کردهاند
مدل پژوهش:
-

اندیسها و مجموعه

گزینۀ بالقوه برای تشکیل تیم  iیا ،j

i, j=1,…,N

بخش فعالیت گزینۀ بالقوه،h

h=1,…,M

تخصص مورد نیاز در تیم ،k

k=1,…,K

-

متغیرهای تصمیم
انتخاب فرد i
عدم انتخاب فرد i

-

پارامترها
= میزان ارتباطات بین فرد  iو فردj
= میزان انطباق و هماهنگی بین فرد  iو فردj
= توانایی فردی فرد i
= میزان تخصص فرد i
= میزان هزینۀ فرد i

= تعداد افراد موردنیاز با تخصص kام
= متخصصبودن یا متخصصنبودن فرد  iدر تخصص نوع kام
= عضویت یا عدمعضویت فرد  iدر بخش hام
= تعداد افراد موردنیاز از بخش hام برای تشکیل تیم چندتخصصی
= تعداد افراد موردنیاز برای تشکیل تیم چندتخصصی

{
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-

توابع هدف مدل:



حداکثرکردن میزان ارتباط در تیم



حداکثرکردن میزان انطباق و هماهنگی تیم



انتخاب افرادی که بهتر بتوانند الزامات تیم چندتخصصی را برآورده سازند که شامل:



حداکثرکردن میزان توانایی فردی تیم



حداکثرکردن میزان تخصص تیم



حداقلکردن میزان هزینۀ تیم

-

محدودیتهای مسأله:

∑=

∑

∑=

∑

∑=

∑=

∑=

Max

Max

Max

Max

Min

تعداد افراد انتخابشده از هر بخش
∑

=
تعداد افراد انتخابشده از هر تخصص

∑

تعداد افراد انتخابشده برای تشکیل تیم

∑

=

باتوجهبه اینکه توابع هدف ،حرداکثر کرردن میرزان ارتبراط تریم و حرداکثرکردن میرزان انطبراق و همراهنگی تریم
دربرگیرندۀ ضرب دو متغیر صفر و یک است و این مسأله باعث افزایش پیچیدگی مدل شده است ،در ایرن پرژوهش
مبتنی بر روش ارائهشده بوسیلۀ گلور و وولزی  )7914( 79با تغییر متغیر

به

که در آن،

انتخاب همزمان فرد iام و jام
{

عدم انتخاب همزمان فرد iام و jام
توابع هدف غیرخطی 7و  2به توابع هدف با روابط خطی بهصورت زیر تبدیل میشوند:

برای تحقق شرط ذکرشده در تعریف متغیر جدید

∑
∑

∑=
∑=

Max
Max

محدودیتهای زیر نیز به مدل اضافه میشوند
7

-

5
5

+
-

طراحی مدل ریاضی چندهدفۀ انتخاب اعضای تیمهای کاری چندتخصصی751 /

یافتههای پژوهش
پس از بررسی ویژگیها و عوامرل مرؤثر برر انتخراب اعضرای تریم ،برهدلیرل داشرتن اهرداف مختلرف ازجملره
حداکثرکردن ارتباطات ،انطباق و هماهنگی ،تخصص و توانرایی فرردی و حرداقلکرردن هزینره ،مردل برنامرهریرزی
چندهدفه برمبنای مدل پیشنهادی پژوهش ارائه میشود
برای حل مدل ،روشهای مختلفی در تصمیمگیریهای چندهدفه وجود دارد یکی از این روشهرا ،روش معیرار
جامع 25است تابع هدف حاصل از معیار جامع بهشرح زیر است:
) (
]

در رابطۀ فوق
) (

[

∑

مقدار بهینۀ مسأله بهازاءِ هدف iام است که در جدول  4مقدار عددی آن ارائه شده است

تابع هدف iام است

وزن هدف iام است (اصغر پور)7999 ،
برای به دست آوردن

از روش  AHPاستفاده شده است در این روش بعد از تعیین ساختار درختری معیارهرا،

براساس مقایسات زوجی انجامشده بوسریلۀ خبرره (معراون دفترر) براتوجرهبره اینکره نررخ ناسرازگاری بررای همرۀ
ماتریسهای مقایسات زوجی کمتر از  5/58به دست آمده ،وزن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از نرمافرزار Expert

 choiceمحاسبه شده است (جدول)2
جدول  -2وزن اهداف در انتخاب اعضای تیم چندتخصصی
معیارها

وزن

زیرمعیارها

وزن

انطباق و هماهنگی

5/762

-

-

ارتباطات و تعامل فردی

5/547

-

-

هزینه

5/244

-

-

سرشماری

5/459

جمعیتشناسی

5/280

علوم اجتماعی

5/515

تخصص

5/406

آمارشناسی

5/740

اقتصاد خانوار

5/515

نرمافزار

5/597

زبان خارجی تخصصی

5/520

تجربه

5/587

توانایی حل مسأله

5/587

مهارت ارتباطی

5/500

توانایی فردی

5/596

مسلولیتپذیری

5/079

توانایی کارتیمی

5/748

یادگیری و تسهیم دانش

5/582

تصمیمگیری

5/591
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ابتدا مقادیر پارامترهای مدل از طریق روشهای بیانشده محاسبه شد (جدول  )9و در آخر از طریق معیرار جرامع
مدل نهایی با استفاده از نرمافزار  Lingoحل و تجزیه و تحلیل شد
جدول  -9مشخصات گزینههای بالقوه برای انتخاب در تیم چندتخصصی
کد گزینه بالقوه

هزینه (میلیون ریال)

تخصص

توانایی فردی

تیپ شخصیتی

7

77/6

2/628

5/726

ESFJ

2

72/2

2/912

5/719

ESTJ

9

72/6

2/558

5/58

ESFJ

4

70/9

4/291

5/797

ESFJ

0

70/7

2/266

5/799

ESFJ

6

77/0

2/209

5/562

ISFJ

1

79/1

2/964

5/594

ESFJ

8

72/2

2/904

5/51

ESTJ

9

75/9

2/02

5/564

ESFJ

75

77/6

9/949

5/562

ISFJ

در شکل  7ارتباطات بین گزینههای بالقوه برای تشکیل تیم چندتخصصی نمایش داده شده است
بخش 1

بخش 5 2

21

1

6

3

4

10
9
بخش 4

8
7
بخش 3

شکل  -7ارتباطات گزینههای بالقوه برای انتخاب در تیم چند تخصصی

جدول  2اهمیت هریک از اهداف در انتخاب اعضای تریم چندتخصصری سرشرماری را مطرابق برا نظرر مسرلول
مربوطه نشان میدهد نتایج گویای اهمیت باالی هردف تخصرص و هزینره در انتخراب اعضرای تریم اسرت کره در
مطالعات گذشته در زمینۀ تشکیل تیم چندتخصصی نیز این مسأله تأکید شده است (کارگر و همکاران 2572 ،چن و
لین 2554 ،ون

و همکاران)2559 ،

افراد انتخابشده برهوسریلۀ مردل پیشرنهادی پرژوهش  9 -0 -4 -2 -7هسرتند طبرق پرسرش و نظرخرواهی از
تصمیمگیرنده (روش سنتی انتخاب اعضای تیم) ،افراد  1-0-4-2-7برای تشکیل تیم انتخاب شدند همچنین جواب
حاصل از مدل با جواب بهدستآمده از حل هریک از مدلهای تکهدفه متفاوت اسرت جردول 4مقردار هریرک از
اهداف را باتوجهبه جروابهرای حاصرل از مردلهرای ترک هدفره ،جرواب حاصرل از حرل مردل پرژوهش و نظرر
تصمیمگیرنده نشان میدهد مقایسۀ مدل پیشنهادی و نظر تصمیمگیرنده نشان میدهد ،جواب مدل پیشنهادی برهجرز

طراحی مدل ریاضی چندهدفۀ انتخاب اعضای تیمهای کاری چندتخصصی759 /

دربارۀ هدف توانایی فردی در بقیۀ اهداف بر نظر تصمیمگیرنده مسلط است که عدمتسلط مدل پیشرنهادی در هردفِ
توانایی فردی میتواند ناشی از محدودیتهای در نظر گرفتهشده در مدل باشد
جدول  -4مقایسۀ نتایج حاصل از حل مدلهای مختلف و نظر تصمیمگیرنده
هزینه

تخصص

توانایی فردی

ارتباط و تعامل فردی انطباق و هماهنگی

مدل پیشنهادی

60/5

74/589

5/694

99

6/99

مدل پیشنهادی بدون محدودیت تخصص

66/9

70/298

5/010

90

4/94

روش سنتی (مبتنی بر نظر خبره)

61/8

79/921

5/669

94

4/66

مدلهای تک هدفه

01/1

70/6

5/697

759

6/89

مدل بدون در نظر گرفتن محدودیتهای تخصص حل شد و گزینههرای برالقوه  75-8-0-4-2انتخراب شردند
مقایسۀ صورت گرفته بین جواب مدل با در نظر گرفتن محدودیت تخصص و بدون در نظر گرفتن آن نشان داد مردل
ف تخصص در سایر اهداف برر مردل پیشرنهادی بردون محردودیت تخصرص مسرلط اسرت
پیشنهادی بهجز در هد ِ
(جدول)4
نمودار  7کارایی نتایج حاصل ازنظر تصمیمگیرنده (روش سنتی) ،حل مدل پیشنهادی پرژوهش و مردل پرژوهش
بدون در نظر گرفتن محدودیتهای تخصص نسبت به مقادیر بهینه حاصرل از حرل مردلهرای ترکهدفره را نشران
میدهد
همانطور که در نمودار مشاهده میشود ،مدل پیشنهادی پژوهش بهجز در هدفِ توانایی فرردی در بقیرۀ اهرداف
کارایی بهتری نسبت به نظر تصمیمگیرنده دارد همچنرین مردل بردون محردودیت تخصرص فقرط در زمینرۀ هردف
تخصص نسبت به مدل اصلی پژوهش مسلط است

نمودار  -7مقایسه کارایی نسبی مدلهای مختلف نسبت به جواب مدلهای تک هدفه

برای تحلیل حساسیت مدل نسبت به اهداف و وزن محاسبهشده برای اهداف ،در جدول  0جواب مدل بردون در
نظر گرفتن وزن اهداف با جوابهای بهدستآمده برای مدلهای تکهدفه با هم مقایسه شده است
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جدول  -0تحلیل حساسیت مدل نسبت به چندهدفهبودن و وزن اهداف
ارتباط و تعامل

انطباق و

فردی

هماهنگی
6/99

هزینه

تخصص

توانایی فردی

مدل چندهدفه موزون (مدل پیشنهادی)

60/5

74/589

5/699

99

مدل چندهدفه بدون وزن اهداف

66/2

79/069

5/01

752

9/66

مدل تکهدفه هزینه

01/1

79/154

5/989

754

0/66

مدل تکهدفه تخصص

62/8

70/6

5/062

755

9/99

مدل تکهدفه توانایی فردی

60/6

79/876

5/697

97

4/99

مدل تکهدفه ارتباط و تعامل فردی

67/4

74/51

5/006

759

0/99

مدل تکهدفه انطباق و هماهنگی

67/9

79/790

5/064

755

6/89

براساس جدول  ، 0جواب و مقادیر توابع هدف برای مدل بدون در نظر گرفتن وزن اهداف و مدل پژوهش با هم
متفاوت است و فقط مقدار ارتباط و تعامل فردی در مدل بدون در نظر گرفتن وزن نسربت بره مردل پرژوهش بهترر
است این موضوع میتواند بهدلیل وزن نسبتاً پایین این هدف نسبت به سایر اهداف باشد همچنین بررسی مدلهرای
تکهدفه بیانگر این است که جواب بهدستآمده برای هدف مربوط به آن مدل بر مدل چندهدفره مسرلط اسرت کره
باتوجهبه رویکرد حل مدل (روش معیار جامع) این موضوع طبیعی است
نتیجهگیری و پیشنهادها
اعضایِ انتخابشده بهوسیلۀ مدل ارائهشده در این پرژوهش ،افرراد دارای کردهای  9 -0 -4 -2 -7هسرتند امرا
براساس روش سنتی (مبتنی بر نظرر خبرره) افرراد  1-0-4-2-7بررای تشرکیل تریم مناسرب تشرخیص داده شردند
همانطور که مشاهده میشود تنها اختالف در انتخاب یک فرد است بهعبارتی میتروان گفرت مردل حاضرر ،دارای
 %85انطباق با نظر خبرگان است اما باتوجهبه اینکه جواب حاصل از مدل از نظر همۀ اهداف برر جرواب مبتنری برر
نظر خبرگان برتری داشت ،اعضای تیم چندتخصصی مبتنی بر آن انتخاب شدند
باتوجهبه کارایی مدل پژوهش و ماهیت حرفهای و تخصصی مرکز آمار ایران ،پیشنهاد مریشرود مردل ارائرهشرده در
سایر بخشهای سازمان که بهصورت تیمی کار میکنند استفاده شود بهدلیل وابسرتگی شردید مردل ارائرهشرده در ایرن
پژوهش به دادههای خاص ،الزم است تا سازمان قبل از کاربرد آن در عمل ،پایگاه دادهای از اطالعات موردنیاز را بررای
مدل تشکیل دهد تا در ساخت تیمهای چندتخصصی بتوان بهراحتی به دادهها دسترسری داشرت همچنرین مریتروان از
رویۀ ترکیبی خودارزیابی و ارزیابی بوسیلۀ خبره در بررسی تواناییهای فردی و سایر مؤلفههای مدل استفاده شود
همانگونهکه بیان شد ،تشکیل تیم چندتخصصی در موفقیت و پیشبرد سازمان و ارائۀ ایدههای جدید و خالق از
اهمیت زیادی برخوردار است انتخاب اعضای مناسب برای تشکیل تیم ،نقش مهمی در موفقیرت تریم دارد و باعرث
دستیابی به کارایی و بهرهوری بیشتر میشود ازاینرو سعی بر آن شد تا با به دست آوردن ویژگریهرای مرؤثر بررای
انتخاب اعضای تیمهای چندتخصصی و ارائۀ مدلی مناسب ،مسللۀ بیانشده حل شود در این پژوهش ،ویژگریهرای
هزینه ،ارتباط ،انطباق و هماهنگی ،تواناییهای فردی و تخصرص بررای انتخراب بهتررین افرراد بررای تشرکیل تریم
چندتخصصی مشخص شد جدول  7نشاندهندۀ ویژگیها و پژوهشهایی است که از این ویژگیها استفاده کردهاند
مدلی چندهدفه با هدفهای حداکثرکردن میزان ارتباطات ،انطباق و هماهنگی ،توانراییهرای فرردی ،تخصرص و

طراحی مدل ریاضی چندهدفۀ انتخاب اعضای تیمهای کاری چندتخصصی777 /

حداقلکردن هزینه طراحی شد در این مدل روابط بین متغیرها خطی است نوآوری دستاوردها و نتایج این پرژوهش
در مقایسه با پژوهشهای در دسترس و بررسیشده بهصورت زیر است:
-

در پژوهش ژان

( ،)2579چن و لین ( ،)2554فن

و ژان

و همکاران ( )2575و نیکوکار ( )7999تنها از

ارزیابی بوسیلۀ خبره استفاده شده اسرت در ایرن پرژوهش از ترکیرب خودارزیرابی و ارزیرابی بوسریلۀ خبرره بررای
گردآوری پارامترهای مدل استفاده شده است
-

در پژوهش صدرینیا پیشنهاد شده است از آزمون  MBTIاستفاده شود این پژوهش موجب بهبود انتخراب

اعضای تیم میشود همچنین در پژوهشهای چن و لین ( )2554و ژان

و ژانر

( ،)2579فقرط از آزمرون MBTI

استفاده شده است در پژوهشی چن و همکاران ( )2572فقط از آزمون گروهسنجی استفاده شده است ولری در ایرن
پژوهش از ترکیب آزمون گروهسنجی و  MBTIبهطور همزمان استفاده شد
-

در پژوهشهای ژان

و ژان

( ،)2579چن و لین ( ،)2554فن

و همکاران ( )2575و ون

و همکراران

( ،)2559میزان تخصص و مهارتها بهصورت محدودیت در نظر گرفته نشده است درحالیکره در ایرن پرژوهش از
محدودیت تخصص و مهارت استفاده شد بهکارگیری این محدودیت موجب میشود ترا از حضرور برخری از افرراد
مازاد در تیم جلوگیری شود و افراد با مهارتها و تخصصهای مکمل گرد هم جمع شوند
-

در پژوهشهای ژان

و ژان

( ،)2579چرن و لرین ( ،)2554فنر

و همکراران ( )2575و غیرره مردلهرا

بهصورت غیرخطی یا دومرحلهای آورده شده بودند و با روشهای فرا ابتکاری حل شده بودند درحرالیکره در ایرن
پژوهش از مدل خطی استفاده شد
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به محدودیت زمان ،حضور افراد در چندین تیم بهصرورت هرمزمران ،حضرور
افراد خارج از سازمان در مدلسازی توجه شود باتوجهبه لحاظنشدن نوع ارتباط افراد و درجۀ اهمیت هررکردام از ایرن
ارتباطات در ابزار گروهسنجی ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی تهیۀ ابزاری برای غلبه بر این محدودیتهرا در نظرر
گرفته شود ازآنجاییکه سایر تیمها با تیم چندتخصصی تفاوت اندکی دارند ،میتوان باتوجهبه مدل ریاضی ارائهشرده در
این پژوهش مدل ریاضی سایر تیمها را ارائه کرد ،توجه به عواملی غیر از ارتباطرات میران افرراد ،نظیرر فرهنر

و جرو

سازمان ،طرز تلقی اعضا نسبت به فردی که بهعنوان رهبر انتخاب خواهد شد و پیشنهاد مریشرود پیشرنهاد مریشرود
مدل طراحیشده در این پژوهش در سازمانهای دیگر پیادهسازی و نتایج بهدستآمده مقایسه و تحلیل شود
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