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 پیشگفتار

سازمان بزرگ  کیگروه کوچک و چه در کیچه در  ،یسازمانده یبرا نیدانش نو یریبا آموزش و کارگ
، می توان کارآمدی گروه/سازمان را  نیرومندتر و هدفمندتر نمایید. بدون دانش روند کار گروهی/سازمانی 

 یریو کناره گ ین دلسردیدلخواه بدست نخواهد داد ، بلکه باعث از دست دادن ابزار و همچن جهینه تنها نت
 هموندان )اعضا( خواهد شد. 

 
یگسترده ا یکارآمد ی نهیزم ن،یو آموزش دانش نو یبه خودباور مانیا  

 برای  همکاری در راه شکل دادن آینده و همچنین کارگروهی است۰
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

ست؟یگروه چ  

 
نشانه ها   نی.  بدون اشوندیم دهیگروه نام کی کنند،یم یمشترک همکار یچند تن که باهم  در راه هدف ای۳

.باشدی) از افراد( میتنها سخن از شمار  

 

 

 



 ویژگی های برجسته پایه ای برای ساماندهی یک گروه :

 


و دوام یداریـ پا ۱ 

۲ ـ کنش رو در رو

همگانه یـ وابستگ ۳ 

همسو یـ آماج )هدف(  ها ۴ 

هموندان )اعضا( با گروه یآگاهانه  یـ همانند ساز ۵ 

 


۱ــ پایداری و دوام

 

 
وجود کنش رو در رو بين همگان کافى نيست تا از وجود گروه سخن گفته ميشود. اگر چنين بود، افرادى که همزمان از 

 ونديدر یک پ یشدند. هموندان )اعضا( گروه بایستشدند ، باید گروه  شمرده مى... وارد مىایدر دانشگاه ، کارخانه و 

کار و هموندان )اعضا( انجمن دانشجویان را  انجمنپایدار درگير شوند. بنابراین، هموندان )اعضا( خانواده،  یکم

بين هموندان )اعضا( آنها نيز به درازا  وندياست و پ داریها پاتوان گروه به شمار آورد. ساختار و هنجارهاى این گروهمى

  ۰ها(سال هنکیها یا اها، ماه)هفته ديخواهد کش
 

 

 

 
 

 

 ۲ــ کنش رو در رو
 

آنان با یکدیگر کنش  یستیگروه، نه تنها باید دو یا شمار بیشترى از تنومندان وجود داشته باشد بلکه با ادیبراى بن  
رو در رو، که بیشتر چهره به چهره است، نشان دهند. بنابراین، تنومندانی که در یکى از ایستگاههاى اتوبوس ایستادهاند 

ندارند.  یوندیدهند، زیرا کنش رو دررو و  یا پگروه تشکیل نمى کنند،یا حتى  همزمان از یک فروشگاه خرید مى  

 

 



  

 

 ۳ ـ وابستگی رو در رو 

 

است که هموندان به  نیا ازمنديهمسو ن یآنها براى رسيدن به آماج ها یکنش رو در رو بين  هموندان  گروه و همبستگ

آید، دستاوردش در روند  و دهد یا آنچه برسر او مىیکدیگر وابستگى نشان دهند. آنچه یکى از هموندان گروه انجام مى

ها نتواند به اندازه و با شتاب بسنده در تيم فوتبال اگر گيرندٔه پاس نکهیا دخواهد داد. همانن دهیهموندان د گریکار د وهيش

 یجور است. براد، نه تنها خودش، دیگران نيز کارى از پيش نخواهد برد. در مورد کار گروهى دانشجویان نيز همينبدو

ندهد، همٔه هموندان گروه آسيب  اماگر یکى از هموندان بزنگاه کار خود را انج ،ینمونه ، به هنگام تهئه گزارش گروه

 خواهند دید.

 
 

 ۴ــ آماج )هدف(  های همسو
 

شود که در خدمت دانشجویان باشد.مى ادیبن آماج )هدف( انجمن دانشجوئى با این  کینمونه  یبرا  

همسو  آماج )هدف( شویم که آن وجود یک یا چند ترتیب، با نشان برجسته  دیگرى در ساختار گروه روبرو مى بدین

.باشدیگروه م یبرا  

که سرگرم شوند یا مسابقه را ببرند. اتحادیهٔ کارگران،  ندینمایتیم درست م آماج )هدف( بازیکنان فوتبال یا والیبال با این 
 یخود کمک کنند. همانند کسان هموندان )اعضا(شوند که به مى ادیبن یآماج )هدف( رانندگان، آموزگاران و... نیز با 

۰دباهم دارن یاهمگونگوناگون و ن یها آماج )هدف( اند، که در ایستگاه اتوبوس ایستاده  

 

 

 

  ۵ ـ همگامی آگاهانٔه هموندان )اعضا( با گروه

  

که بدون آشنائى با یکدیگر، هر روز  یجور باشد، افراداگر این باشد؟يم یازين« نو» گروه  کی اديو بن ییبرپا یآیا برا

نشينند، باید گروه تشکيل دهند. بر سر ميزهاى  مى یا خانهییا در چا یدر مهمانسرا  

باهم دارند؟   ییوهمسو یوندياینها پ ،یبراست ایآ  

کارخانه  رامونيدر پ ژهیبينند، بوو پایدار است ) چون هر روز یکدیگررا مى یشگيآنها هر چند کوچک، هم یوندهايپ

یکسانى دارند )مانند خوراک  خوردن(.  آماج )هدف( ها( و ها، در خوراک فروشى  

 اديبه بن  نهایا یرسد که این افراد باهم در یک گروه  باشند. براى آنکه گردآورنمى مانی شهیبا این همه، هرگز به اند

خود را هموند گروه بدانند و آگاهانه با گروه همانندسازى کنند.  یآن است که همگ ازمنديگروه منجر شود، ن  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

گروه یگذار هیو پا ادیبن  
 

 هنگامی که افراد خود را هموند » گروه« بدانند؛» گروه« آن هنگام بنیاد میگردد۰

 یک گروه  گردآمده از افرادیست با ویژگیها و همسویی های یکسان .

 یک گروه میتواند در برگیرنده ی شماری از افراد باشد.

بهتر آشنا شوند. گریکدیبا  نينموده وهمچن یو همکار یشده، همراه نهیگز یدر جاها  تواننديها مافراد گروه  

هموندان )اعضا( گروه بر پایه های بنیادین ـ باورها چارچوبهای خود را در زمینه خواستهای یکسان در جهت  همکاری بر 

 روی پروژه ها  و رسیدن به آماج )هدف(  های همپسند  باهم همکاری مینمایند.

افراد، آگاه هستند که هرکدام  گرید یسخن به شناسند،یگروه م هموندان )اعضا(نام   را به گرانیافراد در گروه، خود و د
 بخشی از گروه میباشند.

  ویژگیهای برجسته ی گروه

۰همسو  دارند ییآزموده ها ایکه  باهم  آرمان ها، باورها و  ی افراد  

. ندینما یو همکار ییهم آوا شان،یآماج )هدف(  ها شبردیپ  یبرا  یسازمان نیو همچن وستهیپ توانندیکه م یافراد  

.شناسندیاز گروه م ینام بخش آنان را به زین گرانید نیوهمچن شناسندیاز گروه م یکه خود را بخش ی افراد  

 

 هموند بی همتا درون یک گروه

ازخود دست  یبه چارچوب بازتر  هموندان )اعضا( گریاز د شتريب یگروه، افراد به آگاه کیدرون   یوستگيپ یبا برقرار

 ییکرده و به  توانا یبهتر خودشناس  ،یگروه گاهیجا کیدر  تواننديافراد م ني. همچنگرانید دگاهیو پرسمان ازد دنیبا د ابند؛ييم

شوند. اآشن هموندان )اعضا(خود در سنجش با  ییو ناتوانا  

گروهها برای پیشرفت بسیار ارزشمند هستند زیرا میتوانند از افراد برای دگرش کردار و نگرش  نو پشتيبانی نمایند۰ همچنين 

 یبستر تواندیم یگروه یدورهم کیفراهم آورند.  یو گفتگو در مورد پرسمان فرد یبررس یرا برا ییجا تواننديگروهها م

و  یفرد  یکاردان نیتازه و نو یکاربردها  تواننديو آزمودن  م دنید ی وهيآنها با ش ۰افراد باشد یخودباور یبرا کين اريبس

هم روند  یفرد یگاههایکرده و سپس در جا شرفتيپ یگرم گروه رامونيپ کیدر  توانندیم هايدانکار نی. ااموزنديرا ب یاجتماع

. ابدیبهتر گسترش  یکاردان  

به  شیو گرا یزشيخود خودانگ ینوبهبه  نیکه ا د؛ینما رومندترين نيرا بهبود و همچن  یخودباور تواندیدر گروه م یهموند

خواهد داد. شیرا هم افزا شرفتيو پ یريادگی  

 

 نقش دسته ) تیم(

هموندان  دیگر نقش به بلکه گروه، رهبر نقش به تنها نه که است این به نياز کند،می کار گروه یک چگونه اینکه درک برای

.شود نگاه هم گروه )اعضا(  

 نيو همچن رود؛يبکار م گرانیبا د یوستگيو پ یهمکار یرفتار وکردار برا ی وهيش  ینوشته برا نی" نقش " در ا یواژه

شود. یگروه هست، رده بند هموندان )اعضا( انيکه در م یو ناتوان یینگرش شناخت توانا کوشش شده  تا افراد را به  



 

 نقشهای افراد در گروه :

 

 

 ۱ ــ شکل دهنده 

باشد. یو شورمند م زهيخردمندانه، پرانگ ی وهيش یگرا در گروه بوده و داراو برون ایهموند پو کی، دهندهکلش  

با توجه به  یول ۰مردم ـ محورها با چالش برخورد کند ژهیگروه، و بو هموندان )اعضا( گریبا د  توانديها م یژگیو نیبا ا او

توانایی شان  ميتوانند گروه را به سوی همداستانی و جهت گيری پيش برانند و خواهان  برداشتن راهبندها هستند و همچنين 

۰ها را هم دارند چالش رشیپذ ییتوانا  

 ۲ ــ کارگزار )اجراکننده(

 ییتوانا نرویاست و ازا افتهیو سازمان یکاربرد اريانجام شود. او کارش بس یدرستبه زيچ دارد که همه نیبرا شی، گراکارگزار

رساندن کارها را دارد. انیبه پا  

 ،یاز دگرش و نوآور یبکاربر یبجا . آنانستندينو ن یهاروش  یرایپذ شهيهم  ها،یدر برخورد با دشوار تواننديافراد هم م نیا 

.آورندیم یرو شدهشیو آزما نهیرید یهابه روش  

 

 ۳ ــ رساگر )تکمیل کننده(

 انیو پا ليبه تکم شیگرا داستيمحور( بوده و همانجور که از نامش پ فهي) وظ ندگریفرآ هموندان )اعضا(از  یکی، رساگر

گرا افراد کمال نیآن است. ا یزمان انجام کار وناتمام افتنی انیفرد دلواپس باشد که نگران پا کی تواندیکارها دارد. رساگر م

کارها دارند.  یدر مورد واگذار یادیز یداشته و نگران یکار زهیبه ر یادیهستند و نگاه ز  

واگذار  یگریآن را به فرد د نکهیتا ا ودشیانجام م یکار بدرست نیکه کارها را خود انجام دهند و بدانند که ا دهندیم حيها ترجآن

 کنند .بب

ها  بستر  یليخ یدر آغاز برا یستیباشد؛ چون با زيبرانگ از مردم چالش یاريبس یبرا تواندیم یگریکار به د یواگذار

.رنديکار را بر دوش بگ یشبرديزمان پ نیدرست شود تا بتوانند آنان در کوتاهتر  یو کاردان یی، کارآزما یآموزش  

 

 ۴ ــ هماهنگر )هماهنگ کننده(

. باشديم  ژهیو ییرايو با گ رويپر ن یهموند آرام، همسازه  شتري،  بهماهنگر  

گروه را بر دوش دارند و به بخش کردن  یرهبر ای یسرپرست ها، نقش آماج )هدف(  یو روشن ساز نشیهماهنگرها، با گز

 یبرا یشناخت از افراد هستند؛ آنان توانمند ییتوانا ی. هماهنگرها داراکنندیکارها  به گروه کمک م یها و پاسخ دهنده ها نقش

هستند. یو رفتار یگفتار یوستگيپ نيگوش دادن خوب، همچن ی وهيش اگروه ب هموندان )اعضا(کارساز با  یوستگيپ یبرقرار  

 

 ۵ ــ هموندان )اعضا( ) اعضای تیم (

. ندینمایکمک م گریکدیبه  کين زهيکرده و با انگ یبانيگروه را پشتهموندان )اعضا(،   

و خوشحال  باشنديم ییگراو برون نيزبیر یافراد  یمياست. کارکنان ت ميافراد در ت گرید تیریمد ی وهيگرا، نگران ش ميهموند ت

باشند. ميت اريکه اگر  دست شونديم  



، گفتگو کرده و کار را به سمت یبا روش کارساز توانندیهستند که م یپرهوادار هموندان )اعضا( شتري، بیميت کارکنان

 یناآستوان ) نامطمئن ( باشند؛ به سخن یگروه یهایريگميدر تصم یميکارکنان ت تواننديهم  م ی. گاهندینما ییراهنما یدرست

.ندینما نشیزرا گ یکی،  آماج )هدف( به  دنيرس یبرا ميت ییاو توان هموندان )اعضا( یآسودگ نيب توانندینم گرید  

 

 

 

 ۶ ــ پژوهشگر 

و  مياز ت رونيدر مذاکره با افراد ب یخوب ییتوانا نيهستند وهمچن رومنديارني) ارتباط ( بسوستاريپ کی یدارا پژوهشگرها

دارند.  ی) منابع ( برون ی) اطالعات ( و آبشخورها شیازدا یگردآور  

 آنان هميشه کنجکاو و اجتماعی هستند و آرمان  اندیشه ها و شیوه های نوین برای انجام کارها را بهخوبی میپذیرند.

هستند. هیپا یاساس و ب یب ینيبخوش یهم دارا یبوده، گاه یدگرگون ینوآور و آماده ر،ی،  نرمش پذپژوهشگر  کی  

 

 ۷ ــ آرمانگرا 

نو و  یها وهيش مياو درون ت ۰باشديفرد نوآور م کیاو  نياست و همچن ميت یانهیو فردگرا شهیهموند با اند کی رمانگرا آ

 اريبس یبه سبب خو یفرد نيچن یخواست آرمان ی. گاهکندیم شنهادي(  پ لیبازگشودن پرسمان ) مسا یبرا یا هیگرانا نشیآفر

. رنديگ یم دهیشده را ناد شناخته یچارچوبها ش،یخو شهیهنگام ساختن آرمان اند یهاست؛ آنها  گا ینشدن  یگرانه و نشیآفر

کار  شیتنها هستند و گرا شی(  خو یــ کارساز) مهارت ارتباط یوستگيدر پ یهم با  ناتوان یگرا هستند و گاهدرون شتريها بآن

۰دارند گرانیبه دور از د  

 

 

 ۸ ــ ارزیابگر

شرکت  یگروه یدر گفت و شنود ها ابگریارز کیکه  دیآ یم شيهستند. کم پ یاريو هوش یانتقاد شمندانیاند ،ابگرهایارز

۰کند  

( ی)بررس یو واکاو یابیارز ميرا در ت گرانید یهاها و کمک شهیآرمان ـ اند ها،شنهاديپ یامنتقدانه یگونه  به ابگریارز

 مينماید. چنين فردی ميتواند برتری، کاستی و نيرومندی در هر موردی را بررسی کند۰ این افراد تصميمگيرندگان خوبی هستند.

 

 ۹ ــ کارشناس 

 یکارشناس، دانش و کاردان ۰است ازمنديبه آن ن شرفتيپ یها دارد که گروه برا نهياز زم یدر برخ ییدانش باال کارشناس

 یريبکارگ یامکان وجود دارد که آنان  برا نیآنها، ا یکاردان ی نهي. با نگرش به زمدهدینشان م ژهیو نهيزم نیخود را در ا

 کی یدارند که تنها بر رو نیبر ا شیگرا شتريبرخورد کنند. کارشناسان ب هایواربه دش م،يگسترده تر ت آماج )هدف( دانش در 

. ندیکوشش نما شرفتشيپ ی) تسلط ( بر آن، برا یرگيکرده و باچ یپافشار آماج )هدف(   



 

 

 

 کوتاه در مورد نقشهای گروهی

گوناگون  یها نهيدر زم گمانيب یببرند، ول یخود پ ییباال به  توانا یبا نگرش به نوشته ها تواننديم هموندان )اعضا(

را خواهند گرفت.ناهمسو  یهانقش  

و  یبه آگاه دنيرس یبرا بسنده )کافی( یزمانگروه  کیکه  دهندیخود را نشان م شتريب یهنگام یميت یهانقش

را دارا باشد . یهماهنگ  

برجسته  یاز کارها یکیآگاهانه  ییهمراه با توانا رند،يگیها به خود مکه افراد در گروه یگوناگون یهانقش درک

برای پيشرفت  در زمينه های کاردانیهای بین فردی بوده، که این بينش برای  پيشه وران و کارفرمایان هم بسيار 

. باشديارزشمند م  

 

 

 

 ساختار هماهنگی گروهی

 

به  شوديگروه ها را م ۰( است ی) حرفه ا یو کاردان یفرد  یرامونهايافراد در  پ یبا ارزش برا اريکنش بس کیکار در گروه، 

باشد. تجربه ای فهیاستوار بر وظآن گروه   نکهیدارد به ا یکرد که آنهم  بستگ ميدودسته تقس  

 یکه برا ابدیدست  یزيتا گروه به چ کنندیو هنجارها به گروه کمک م هایهمساز شتريهستند. ب ایپو ندیدر ساختار و فرآ هاگروه

 یفرد نیب یهایکاردانکه در آن  ندینمایم یزیر یرا پ کین یرامونیپ نيو همچن ستين ریپذامکان ییتنهاتک افراد بهتک

۰شوندیمو آموخته  افتهیگسترش   

گامه در توانديها مگروه  کهنیبا ا ۰باشديدر فرد م نشیو ب شهیاند یزیر یپ ایو  یبانيدر دگرش، پشت شتريگروه ب آماج )هدف(  

کنند  جادیا ایو پو کین یرامونیپ  ،نیکارساز نو یها وهيبا ش یروبرو شوند ول یدرون یها یو ناهمسان هایبا دشوار یا ژهیو  ی

آموخته شوند . نيو همچن افتهیگسترش  نیون یفرد نیب یکاربردهاکه در آن   

 

 

 


