
 ؟موانع مهم كار گروهي در تشكل ها چيست
 

چگونه مي توان اعضاي تشكل ها را به همكاري 
 با يكديگر ترغيب كرد؟
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تاكيد بر عملكردهاي فردي 
 گروهپاداش به عملكرد فرد نه 
 نامتعادلتقسيم كار نامناسب و 
 گروهعدم ارزيابي عملكرد 
رقابت مخرب 
 مناسب كار الگوينداشتن 
عدم تناسب كار و تعداد افراد 
بي اعتمادي 
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تيميتيم سازي و كارِاصول   

 دكتر ابوالفضل وطن پرست
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علت پيوستن افراد 
 به يكديگر چيست؟

عالئق مشترك؟ 
دوستي و رفاقت؟ 
نيازهاي اجتماعي؟ 
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داليل شكل گيري و پويائي گروه 
 بسيار پيچيده تر است زيرا

انسان ها با عقايد و عالئق بسيار  
متفاوتي به شركت در گروه ها 
تمايل پيدا مي كنند و رفتارشان  
در هنگام كار در گروه ها تفاوت 
فراواني با رفتارشان هنگام كار 

.به تنهائي دارد  
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 مردمان را مالقات كنند•
 دانش و مهارت هاي تازه بياموزند•
 يك سرگمي داشته باشند•
عالئق و اهداف خود را پي گيري  •

 كنند
اهداف بزرگ تر و واالتري براي  •

 زنگي خود بسازند

:داليل پيوستن مردم به گروه
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تيم/گروه.....تعاريف كليدي  



تيم گروهي از افراد سازمان يافته 
براي انجام كار معيني در جهت نيل  

 .به هدفي مشخص است
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تيم                          
ارتباط، ماموريت ِ مشترك وتوافق  
شده، همكاري، مسووليت پذيري،  

تعهد، پاسخگويي،هدف جمعي  
 مشترك، ارزش هاي مشترك 
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تيم؟                          

 ارتباط
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تيم                          
ارتباط، ماموريت ِ مشترك 
وتوافق شده، همكاري، 
مسووليت پذيري، تعهد، 
پاسخگويي،هدف جمعي 

 مشترك، ارزش هاي مشترك 

گروه                            
 تعامل و تاثير گذاري
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تيم                          
ارتباط، ماموريت ِ مشترك 
وتوافق شده، همكاري، 
مسووليت پذيري، تعهد، 
پاسخگويي،هدف جمعي 

 مشترك، ارزش هاي مشترك 

گروه                            
ي ر ا ذ گ ر  ي ث ا ت و  ل  م ا ع ت  

۱۲ 



تيم                          
ارتباط، ماموريت ِ مشترك 
وتوافق شده، همكاري، 
مسووليت پذيري، تعهد، 
پاسخگويي،هدف جمعي 

 مشترك، ارزش هاي مشترك 

؟گروه                            

۱۳ 



تيم                          
ارتباط، ماموريت ِ  

مشترك وتوافق شده،  
همكاري، مسووليت 

پذيري، تعهد،  
پاسخگويي،هدف جمعي  
مشترك، ارزش هاي 

 مشترك 

گروه                            
تعامل و تاثير 

 گذاري

 جمع
 مجموعه اي از افراد

۱٤ 



 مجموعه اي از افراد

تعامل و تاثير  
 گذاري 

روه   گ

 تيم
هدف جمعي 

+  مشترك
ارزش هاي 

 مشترك

ارتباط، ماموريت مشترك 
وتوافق شده، همكاري، 
مسووليت پذيري، تعهد، 

 پاسخگويي 

۱٥ 



 )گروه تكامل يافته(  ويژگي هاي اصلي در تعريف تيم

ارتباط) 1  
تأثير) 2  
تعامل) 3  

وابستگي و روابط متقابل) 4  
هويت مشترك) 5  

ساختار) 6  
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ارتباط) 1  
 اصلي ترين روش 

ايجاد ارتباط، گفت و  
. گو است  

 براي برقراري ارتباط 
وجود حداقلي از  
.اعتماد ضروري است  
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تأثير) 2  
 ارتباط بين دو نفر منجر 

.به تأثيرگزاري خواهد شد  
 افراد بر ديگران تأثير 

مي گذارند و از ديگران 
.تأثير مي پذيرند  
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تعامل) 3  
اعضاي گروه با هم تعامل دارند و •

يك هويت گروهي مشترك ايجاد  
 ).احساس ما بودن(مي كنند 

اعضاي گروه خودشان را به يك •
 .ماهيت خاص متلق مي دانند

اين تعامل به تكليفي كه گروه •
براي آن تشكيل شده است بر 

 .مي گردد
قسمتي از تعامالت نيز به جنبه ي  •

ميان فردي يا اجتماعي زندگي 
 .گروهي بر مي گردد

۱۹ 



وابستگي و روابط متقابل) 4  
روابط و وابستگي افراد گروه  

از مواردي است كه به  
عنوان وجه اصلي  
تعريف گروه مورد  

.استفاده قرار مي گيرد  
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هويت مشترك) 5  
ارتباط و تأثيرگزاري شرط كافي براي  •

شكل گيري تيم نيست بلكه زماني مي 
توان به رابطه دو يا چند نفر عنوان تيم 
داد كه آن ها خودشان را عضو آن تيم  
بدانند و حداقل يك نفر ديگر وجودشان 

 .را به رسميت بشناسد
هويت مشترك مي تواند موجب ايجاد  •

 .هويت اجتماعي گردد
هويت اجتماعي عبارت است از در •

نظر گرفتن خود به عنوان عضو يك گروه  
 يا تيم يا رده اجتماعي

۲۱ 



ساختار) 6  
  تيم به مثابه يك واحد

اجتماعي داراي ساختار  
 .است

  اعضاي تيم كمابيش
 .جايگاه مشخصي دارند

  اعضاء در تيم حداقلي
از نقش ها را ايفا  

 .مي كنند
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تيم..............................................گروه اوليه  

اعتماد به يكديگر 
 مخالفت ها به دقت

 .بررسي مي شود
 اهداف به خوبي تفهيم

 .شده اند و مقبول تيم اند
  اظهار نظر آزاد است و

بقيه به آنچه گفته  
 .مي شود گوش مي دهند

كار با يكديگر 
  انتقاد مخرب تلقي مي شود و

 .با مخالفت ها كنار مي آيند
 اعضاي گروه لزوما اهداف

 .مشترك را نمي پذيرند
 احساسات فردي پنهان

 .مي شود
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تيم.............................................گروه اوليه  

  ارزيابي خود در باره عملكرد
 .تيم مكررا صورت مي گيرد

  نقش اعضا به خوبي درك
 .شده است

  در صورت لزوم رهبري
تيم به اشتراك گذاشته  

 .مي شود

  از بحث درباره ي عملكرد
 .گروه جلوگيري مي شود

  افراد مايلند نقش و جايگاه
منحصر به فردشان در  

 .گروه حفظ شود
  رهبري در گروه انتصابي

 .است
۲٤ 



TEAM 
Trust 

Effort 

Achieve 

Motivate 

 ۲٥ 

اعتماد 
تالش 
رسيدن به هدف 
 ترغيب 



:مراحل تحول گروه  

 مرحله اول؛ شكل گيري 
 مرحله دوم؛ برخورد و اختالف 
 مرحله سوم؛ هنجارسازي 
 مرحله چهارم؛ عملكرد 
 مرحله پنجم؛ تعطيلي 
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مرحله اول؛ شكل گيري    

اعضاي گروه دور هم جمع •
 .  مي شوند

اين مرحله دوام چنداني •
 .ندارند

۲۷ 



 مرحله دوم؛ برخورد و اختالف
اعضاي گروه در پي يافتن جايگاه خود در •

گروه و مشخص كردن دقيق وضعيت 
خود در آن هستند و بر سر جايگاه،  

عالئق، اهداف با ديگر اعضاء اختالف  
 .  پيدا مي كنند

بعضي از گروه ها در اين مرحله از هم  •
 .  خواهند پاشيد

اگر گروه پايداري خود را حفظ كند به  •
تدريج توانمندي ها و عالئق گروهي  

افراد مشخص مي شود و راهي به ايجاد  
 تيم شدن.....ساختار گشوده مي شود
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مرحله سوم؛ 
آغاز تيم سازي...هنجارسازي  

در اين مرحله اصول و مالك ها  •
در قالب آئين نامه ها و يا  

 .كدهاي اخالقي تعريف مي شود
اعضاء به تدريج پي مي برند كه چه  •

كساني شايستگي مديريت گروه را  
 .دارند

ايجاد نظم و قاعده نتيجه طبيعي  •
تعريف نقش ها و هنجارها در 

 .گروه است
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 مرحله چهارم؛ عملكرد

  اين مرحله اوج مراحل تحول
 .گروه محسوب مي شود

  وقتي گروه در اين مرحله قرار
مي گيرد با تعريف ساختارها و  

هنجارها خود داراي برنامه هاي  
مشخصي مي شود كه منجر به  
مشاهده عملكرد و توليد مي  

 .گردد
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 مرحله پنجم؛ تعطيلي

  گروه ها براي انجام كاري
شكل مي گيرد كه ممكن    

است زمان آن به سر آيد  
در نتيجه زمان زندگي گروه  

 .به پايان خواهد رسيد
  ممكن است گروه به داليل

ديگري به حيات خود ادامه  
 .ندهد و مرگ آن فرا رسد
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 اصول كار تيمي

گفت وگو كردن و در ميان گذاشتن ايده ها 
تشخيص توانايي ها و مهارت اعضا  براي تقسيم كار مناسب 
همكاري و همفكري گروهي 
يافتن و استقرار الگوي كاري مناسب 
برگزاري جلسات مستمر و موثر 
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 تيم سازي......................كار تيمي 

  گفت و گو كردن و در ميان
 گذاشتن ايده ها

  تشخيص توانايي ها و مهارت
 اعضا  براي تقسيم كار مناسب

همكاري و همفكري گروهي 
 يافتن و استقرار الگوي كاري

 مناسب
برگزاري جلسات مستمر و موثر 
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احساس هم جهت شدن 
شناخت يكديگر/ همدلي 
پذيرا بودن، شنيدن 
حمايت از يكديگر 
اعتمادسازي، انگيزه 
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 منابع مورد استفاده براي تنظيم اساليدها
فورسايت ترجمه مهرداد فيروزبخت و . نوشته دانلسون آر/ كتاب پويايي گروه -

 دكتر منصور قنادان
نوشته دكتر / كتاب اصول مشاركت اجتماعي و همكاري هاي بين سازماني

 )در دست چاپ(ابوالفضل وطن پرست و دكتر پدرام موسوي 
نوشته دكتر ابوالفضل  /كتاب اصول مديريت در سازمان هاي اجتماع محور

 )در دست چاپ(و پدرام موسوي وطن پرست 
 دكتر پدرام  موسوي/ پاور پوينت اصول كار تيمي

۳٥ 
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