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 مشترك ییابی به هدف  براي دستیکار گروهی، تالش مشترك گروه

ایـن مفهـوم را    . اي مـؤثر و کارآمـد اسـت         کار به شـیوه     دادن یا انجام 
و  در نظر گرفت     یفعالیت تیم در قالب   تر   توان در چارچوبی گسترده    می

رسـیدن   براياست که با هم با وابستگی متقابل  مبین گروهی از افراد     
  .کنند  مشترك همکاري مییبه هدف

  

  تیم، گروه و کار گروهی 
هـاي آگاهانـه،       عبارت است از مجموعـه تـالش       کار گروهی 

یابی به هدف یا اهـداف       منسجم و هماهنگ افراد براي دست     
). 1397جعفرپـور،   (افزایی را نیز در پـی دارد         مشترك که هم  

عـدادي  گـروه بـه ت    . کار گروهی مستلزم تشکیل گروه اسـت      
رسیدن به یـک    براي  شود که با اتکا به یکدیگر         افراد گفته می  

تواند به    گروه می . کنند   هدف مشخص فعالیت و همفکري می     
 ).1386،  یمنؤمـ   (شـود طور رسمی یا غیر رسـمی تـشکیل         

 کـاري  رفتارهـاي  و هـا   نگـرش  بر زیادي تأثیر تواند  می گروه
روهی منجـر   لزوماً هر گروهی به کار گ     . بگذارد اعضاي خود 

 بـراي  یـا  باشـد  گرفتـه  شکل کار براي خواه گروه،. شود نمی
 این. بگشاید سازمانی هاي  هدف تحقق براي را دري دوستی،

 و بـسته  یـا  باز تواند  می گروه میان پویایی و ماهیت به بنا در،
  ). Kreitner & Kinick, 2012 (باشد مخرب یا سازنده

ت و درك آن  تیم یکی از مفـاهیم نزدیـک بـه گـروه اسـ              
 از  ی نـوع خاصـ    »یمتـ «. تواند به تعریف گروه کمک کنـد        می

هـا    گروه هستند اما همه گروهها یم واقع همه ت  در. گروه است 
 افـراد اسـت    ازاي  مجموعهیم ت).Dubrin, 2004( یستند نیمت

 وابـسته بـوده و بـه طـور     یکـدیگر  به یفشانکه در انجام وظا   
 اعـضاي آن خـود را       .یج هستند  نتا رسیدن به مشترك مسئول   

 ی اجتمـاع  یـت  کل منزلـه  بـه  یـز  ن یـرون  دانـسته و از ب     یم ت یک
و ) Cohen and Bailey, 1997( آینـد  شـمار مـی   ی بهمشخص

 Scott(دارنـد   یمتـ به اهداف  یدن در رسیجمع تعهدي دسته

and Gerald, 2016.(یات اعضاي یک دانش و تجرب، مهارت 
  یـن ا در و) Robbins, 2012(مکمل هم بوده   گوناگون ویم،ت

 یهمـاهنگ   تعهـد، انـسجام و     ینـان،  اعتماد، اطم   درجه  از باره
 ,.Salas et al(اسـت   گروه برخـوردار  یک نسبت به یشتريب

ــارت ).  2008 ,2005 ــراد مه ــک از اف ــر ی ــیم ه ــا و  در ت ه
 ممکـن اسـت     هاي متفاوتی دارنـد، ولـی در گـروه         تخصص
تـشکیل  تـیم را معمـوالً رهبـر تـیم          . ها مشابه باشد   تخصص

جـوش تـشکیل شـده       دهد، ولی گروه ممکن اسـت خـود        می
رهبر یک تیم   . تر است  ها راحت   اداره تیم از اداره گروه    . باشد

باید یا خود مسئول انتخاب اعضاء باشد یا حداقل در جریان            
همچنین او باید هنگام تشکیل تیم،      . انتخاب اعضاء قرار گیرد   

ررسی کند و بتوانـد     استانداردها و مقررات مربوط به تیم را ب       
دهـد  هاي خاص افراد را تـشخیص        ها و شایستگی   صالحیت

 مشابه توسعه  مراحل تیم یکمعموالً  ). 1380نصر اصفهانی،   (
بنابراین، گروه مستلزم گردآمدن یـا      . کند  می طی را گروه یک

به هم پیوستن فیزیکی یا مجازي شماري از افـراد اسـت کـه              
ها با هـدف      برخی گروه . ها و یا وجوه مشترکی دارند       شباهت
پایـه تقـسیم کـار جمعـی         برد کار یا کارهاي معینـی، بـر        پیش

گیرنـد و کارهـا را بـه          شـده، شـکل مـی       شده یا توافق    هدایت
در این صورت، کار گروهـی      . دهند صورت گروهی انجام می   

  .شود محقق می) در مقابل کار فردي یا غیرگروهی(
 

  ها انواع گروه
 به دو دسته رسـمی و غیـر         ها گروه یک، کالس بندي  یمدر تقس 

گـروه فرمـان و     ). 1387برومنـد،   (شـوند     رسمی تقـسیم مـی    
المنافع  و     هاي رسمی، و گروه مشترك      ه  وظیفه دو نوع از گرو    

شـمار   بـه هـاي غیررسـمی       گروه دوستی نیز دو نوع از گـروه       
  ). Ivancevich et al., 2014(آید می

تـوان بـه       مـی  هـا را    براساس میزان مشابهت اعضاء، گروه      
گـروه متجـانس داراي     . بندي کرد   متجانس و نامتجانس دسته   

یی با وضعیت مشابه در یک یا چندین زمینه مهم بـراي              اعضا
 سن، تجربه کاري، تحـصیالت، تخـصص        مانند،  کار گروهی 

هـایی کـه اعـضاي آن از     گـروه . استها  فنی، عالیق و ارزش   
ــ،تــر هــستند  ایــن متغیرهــا متنــوعنظــر ام دارد  نامتجــانس ن

سـودمندي هـر    ) 2011 ( و مورهد  گریفن). 1389رضاییان،  (
 صـورت   بـه ایـن   هاي متجانس و نامتجـانس را         یک از گروه  

 متجانس براي انجـام وظـایف        یتشکیل گروه : اند تبیین کرده 
ساده، متوالی و وظایفی کـه نیازمنـد همکـاري اسـت و نیـز               

ابـل،  در مق .  سریع انجام شود، سودمند اسـت      بایدوظایفی که   
 نامتجانس براي پیگیـري وظـایف پیچیـده، جمعـی،           یگروه
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 وظایفی که نیازمند خالقیت است و وظایفی که عامـل زمـان           
  .  زیادي ندارد، کارآمدتر استتأثیر در آن

تـوان    ها را می     میزان تکامل و انسجام، گروه     انداز چشماز    
. بنـدي کـرد    دو گـروه بـالغ و نابـالغ دسـته     دربه طـور کلـی      

کننده گروه بـالغ     ده ویژگی متمایز  ) 2012( و ریموند    پالنکت
 برخـی ). 1جـدول   (نـد   ا هاز نابالغ را به صورت زیر بیان کرد       

 مـؤثر  گـروه  کـاربرد  جـاي  دهند به   ترجیح می  نظران  صاحب
 بـراي  نظـران   صـاحب  این. کار ببرند  به  را بالغ گروه اصطالح
 قــوي، بــازخورد ســازوکار: ماننــد هــایی ویژگــی بــالغ گــروه

 زیـاد،  انـسجام  و وفـاداري  مطلوب، گیري  تصمیم هاي  وشر
 اهـداف  روشـن،  ارتباطـات  پـذیر،   انعطاف عملیاتی هاي  رویه
 اقلیـت  دیـدگاه  بـه  توجـه  و رهبري در مشارکت قبول، قابل

  .اند برشمرده
  هاي بالغ و نابالغ   مقایسه گروه.1جدول 

)Plunkett  and Raymond, 2012(  
  ابالغگروه ن  گروه بالغ  ها ویژگی
 سازوکار بازخورد
 گیري عملکرد تصمیم

 وفاداري و انسجام گروه
 هاي عملیاتی رویه
 گیري از توانایی اعضاء بهره

 ارتباطات
 اهداف

 اختیار در روابط 
 مشارکت در رهبري

  توجه به دیدگاه اقلیت

  قوي
  مطلوب
  زیاد
  انعطاف قابل

  قوي 
  روشن

  قابل قبول
  وابستگی متقابل

  زیاد

  ضعیف
  نامطلوب

  کم
  انعطاف غیرقابل
  ضعیف
  مبهم
  قابل قبول غیر

  مستقل
  کم
  کم

  
ــا را مــی گــروه   ــوان از  ه ــداز چــشمت ــه ان  حالــت و زمین
هـاي    گـروه . گیري بـه حقیقـی و مجـازي تقـسیم کـرد             شکل

 بـر پایـه     مـشاهده  قابـل  شـکلی حقیقی در دنیاي واقعی و به       
امـا در  . کننـد  چهره فعالیـت مـی    به تعامالت حضوري و چهره   

 اعضاء به   میانتوجهی از تعامل     هاي مجازي، میزان قابل    گروه
هـاي الکترونیکـی رخ    چهـره بـا رسـانه    بـه  جاي تعامل چهـره  

هـا،   ایـن گـروه  ). Maznevski & Chudoba, 2000(دهـد   می
هـاي اجتمـاعی و فـضاي مجـازي،        امروزه با گسترش شـبکه    

شــبکه تعــامالت رســمی و غیررســمی در  مهمــی از عنــصر
ی و زنـدگی فـردي و اجتمـاعی بـه شـمار      هاي سازمان  محیط
هـا     بـه سـازمان    هـاي مجـازي     به لحاظ کاري، گروه   . روند  می

هـاي دسترسـی      محـدودیت  بـدون توجـه بـه        ،کنند  کمک می 
 را بـه  هـاي افـراد   ها و تخصص     مهارت فیزیکی و جغرافیایی،  

برخـی از  ). Schmidtke & Cummings, 2017( کـار گیرنـد  
اي،    اینترنـت، سـواد رایانـه      مانند کیفیت دسترسـی بـه      عوامل

هـاي اجتمـاعی و نیـز کیفیـت           قابلیت کار اعـضاء در شـبکه      
ــی  ــاي الکترونیک ــراه و   ،ابزاره ــی هم ــه و گوش ــد رایان  مانن

 تأثیرگذارتر  هاي مجازي   افزارهاي مرتبط بر عملکرد گروه      نرم
ــر،اســت ــأثیر ب هــاي حقیقــی کمتــر   عملکــرد گــروه ایــن ت

ها ممکن اسـت از هـر دو          البته، بیشتر گروه  . موضوعیت دارد 
هاي مـورد نظـر       حالت حقیقی و مجازي براي پیگیري هدف      

  ).2جدول (برخوردار باشند 
  

  ها اهمیت و کارکرد گروه
 تـأمین    موجودي اجتماعی اسـت و همـواره درصـدد           انسان

بـوده  هـاي گروهـی       فعالیت راههاي خود از     نیازها و خواسته  
 ها  گروه وجود زهامرو). 1397فتحیان و ساعتی شاهی،      (است
 هـاي   سـازمان  و آیـد  مـی  شـمار   به زندگی ناپذیر اجتناب جنبه
ادامه  خود حیات به توانند  می ،کاري هاي  گروه وجود با مولد
 دلیل پیوسـتن افـراد   ).Levine and Moreland, 1990 (دهند

 اساستوان بر     مجموع آن را می     و در  استها متفاوت     به گروه 
  ):1385اسدي، (ح زیر برشمرد هاي افراد به شر نیازمندي

شـود احـساس قـدرت       کسی که عـضو گـروه مـی       : امنیت -
 کـاهش   ،کند، شک و تردیـدي کـه از خـود دارد           بیشتري می 

 ,Robbins(کند  یابد و در برابر تهدیدات بهتر مقاومت می می

2012.(  
رسـد و از گـروه    عضو گروه به شهرت مـی : پایگاه یا مقام   -

اشخاص براي انجـام    . گیرد یت می احترام و حیثیت یا مشروع    
. فکـري و کمـک همـدیگر دارنـد         ها، نیاز به هم    دادن فعالیت 

فکري و پشتوانه اجرایی را در اختیار        گروه این همگرایی، هم   
  ).1385اسدي، (دهد  اعضاء قرار می

نفـس   توانـد عـزت    گروه می : نفس احترام به خود یا عزت     -
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گروه  پیام را به خارج از    تنها این    گروه نه . افراد را تقویت کند   
 کـه اعـضاء داراي ارزش و احتـرام هـستند، بلکـه          ،رساند  می

داراي )  اعـضاء میـان (شود تا افـراد در درون گـروه        می سبب
  ).Robbins, 2012(حیثیت و اعتبار شوند 

افراد بـا پیوسـتن بـه     : وابستگی عاطفی و پشتیبانی معنوي     -
رابطـه متقابـل   . نندک گروه نیازهاي اجتماعی خود را تأمین می 

تواند حمایـت   گروه می. دهد با سایر اعضاء به فرد آرامش می     
 کنـد اي را بـراي اعـضا فـراهم          احساسی، اطالعاتی و وظیفه   

)Levi, 2010(. 
تنهـایی میـسر نـشود بـا       افزایی، آنچه بـه     دلیل هم  هب: قدرت -

تنهـایی   دانند که بـه    اشخاص می . پذیر خواهد بود    گروه امکان 
ندان با قوت و قدرت پیش نخواهد رفـت، امـا بـا             کارشان چ 

حمایت اشخاص و اعضایی که در یـک گـروه وجـود دارد،             
  .عمالً کار با قدرت پیش خواهد رفت

 اي  مواقـع بـراي انجـام وظیفـه        برخـی : دستیابی به اهداف   -
 الزم است چند نفر با هـم تـالش کننـد، در سـایه               ،مشخص

 را آسـان کـرد      توان کارهاي مـشکل    فکري و همکاري می    هم
)Robbins, 2012.(  
 

  چرخه عمر و تکامل گروه 
 گیـري   شـکل .  اسـت  یکار گروهی نیازمند طی کردن مراحلـ      

ــروه ــسترش و گ ــه آن گ ــدین مرحل ــري، شــکل: دارد چن  گی
ــري، ــسجام، درگیـ ــارکرد انـ ــی و کـ ــا فروپاشـ ــه یـ  خاتمـ

)Tuckman,1965 .(   توان بـه چهـار مرحلـه         این مراحل را می
. اجــرا  و انــسجام  درگیــري،  ،گیــري  شــکل  :کــاهش داد 

این مرحله با   . ؛ اولین مرحله از تکامل گروه است      گیري  شکل
شـود،   بررسی موضوعات مربوط به کار گـروه مـشخص مـی          

رود، چه کسی چـه     می افراد چه انتظاري از     مانند؛موضوعاتی  
نــوع اختیــاري در گــروه دارد، چــه نــوع افــرادي در گــروه  

. هـایی دارنـد     ع مهارت عضویت دارند و اعضاي گروه چه نو      
طــور  سـرانجام در ایــن مرحـل، یــک عـضو گــروه گاهـاَ بــه    

دهـد   نـشده نیـاز گـروه بـه رهبـري را پاسـخ مـی               بینـی   پیش
)Kreitner & Kinick, 2012 .(  

 را افـراد  و اسـت  گروه آغازین مرحله گیري، شکل؛  درگیري
بعـد از   . آورد  مـی  هـم  گـرد  مـشترك  یهدف  دادن انجام براي

  مرحله درگیري. شود حله درگیري شروع می   تشکیل گروه مر  
 خـاطر  بـه  گـروه  اعـضاي  کـه  جـایی  ، است تضاد و برخورد
 این مرحلـه    .کنند  می پیدا کشمکش یکدیگر با هایشان  تفاوت

  ).1381الرسون و الفاستو، (هاي کاري  مقایسه انواع گروه .2جدول 

رویکرد   ردیف
  گروه

مشخصه   هدف اصلی
  عملکردي

  هاي کلیدي قابلیت  فرایندهاي مورد تاکید

/ مـسأله  حل  1
  گشا مشکل

حــل مــشکالت در 
  شرایط جاري

مطلع و بـاهوش بـودن، یکپـارچگی          ل و موضوعاتئمرکز بر مسات  اعتماد
 ویـژه توجـه   ( انسانی   حساسیتباال،  

، در پـیش گـرفتن مـسیري    )به افـراد  
 )بصیرت مستمر(هوشمندانه 

خودمختــاري   )نو(خلق چیزي  خالق  2
  در عمل

قـــوه فکـــري بـــاال، جمعـــی از      ها کاوش در امکانات و جایگزین
ران، ورزان مستقل، خودآغازگ    اندیشه

 استواري و سرسختی 
ــاکتیکی   3 تــ

اجـــــراي (
  )تاکتیک

اجراي یـک طـرح     
  شده تعریف

دار، کارهـاي     شده و جهـت     هدایت  شفافیت
ــفافیت در    ــه، ش ــامالَ تمرکزیافت ک

هـا، اسـتانداردهاي عملیـاتی        نقش
  شده، دقت تعریف

ــاداري، احــــساس فوریــــت،  وفــ
  گرایی، متعهد، پاسخگو عمل
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  .با تضاد، رویارویی، چالش، تسخیر و تصرف همراه است
هنگاهی که مرحله درگیـري پایـان پـذیرد، مرحلـه            انسجام؛

رخ  زمـانی  انـسجام . شـود   غـاز مـی   هنجارمندي و انـسجام آ    
 را خـود  هنجارهاي و پیوستگی بهم یا پیوند گروه که دهد می
گـسترش   وظـایف  انجام و ها  گیري  تصمیم مسائل، حل براي
 اعضاي گروه روابط مستحکمی     میاندر این مرحله    . دهند می

این مرحلـه  . دهنده انسجام کار است آید که نشان به وجود می 
هـا، قـوانین و رفتارهـاي         نقش دربارهعضاء  با توافق در میان ا    

هنجارهاي گروهی بر چند   . شود قابل قبول گروه مشخص می    
  : نوع هستند

تـرین هنجارهـا      عمومی :عملکردي/  هنجارهاي کارکردي  -
 چگونه  ،که  این درباره را    خود ها اعضاي   معموالً گروه . هستند

ی وظـایف شـغل  کار کنند، کار را تا چه اندازه جدي بگیرنـد،       
 میزان تأخیر و    ، را چگونه انجام دهند، میزان ستانده آنها       خود

  . کنند ها راهنمایی می مانند این
 مواردي مانند لباس    ،این نوع هنجارها  :  هنجارهاي ظاهري  -

مناسب، وفاداري به گروه یا سازمان و تعیین زمان انجام کـار            
  .است

ي هـا   این هنجارها را گروه   :  هنجارهاي مناسبات اجتماعی   -
 یگروه هاي اجتماعی درون   کنند و تعامل   رسمی تعیین می   غیر

دانند که با چه کسانی      طور مثال، افراد می    به. دهند را شکل می  
آمـد   و ناهار بخورند، با چه کسانی در خارج از سازمان رفـت          
  . داشته باشند و با چه گروه یا افرادي طرح دوستی بریزند

هنجارهـا گـروه یـا       این   أمنش:  هنجارهاي تخصیص منابع   -
برگیرنـده مـواردي ماننـد حقـوق، توزیـع           سازمان است و در   

 افراد و تخصیص ابزارهـا و تجهیـزات         میانهاي سخت     شغل
  ).Robbins, 2012 (است
انتظـار   مرحله بعد انجام کـار یـا تحقـق کـارکرد مـورد          اجرا؛
 وظـایف  واقعـاً  گـروه  اعـضاي  کـه  اسـت  زمانی اجرا. است
 عهـده  بـر  نهـایی  وظایف یا اهداف یريپیگ براي را شده مقرر
 در این مرحله تمام توجه گروه بـه  .)Love, 1996( گیرند می

 کـه   تـوانی ). 1385اسدي،   (استحل مشکالت و انجام کار      
پیش از این در گروه صرف آشنایی افراد با یکـدیگر و درك             

به کار گرفتـه     کارها    دادن ، اینک در راه انجام    شد میهمدیگر  

هـاي گـروه       موفقیـت  باید بـه  ان در این مرحله     مدیر. شود می
نـصر  ( تقویـت شـود       و رفتارهـاي مولـد گـروه،       توجه کننـد  
 کـامالً منـسجم پـس از بـه انجـام            ی گروه ).1380اصفهانی،  

 منحـل شـود     ،توانـد  رساندن کارش، در صورت ضرورت می     
موریـت  أ م دادنواقـع، گـروه بـا انجـام      در). 1389رضاییان،  (

، دچـار نـوعی     دلخواهیابی به هدف     دست، با شده  تعریف خود
ضرورت وجـودي خـود را از دسـت          و   شود  کارکردي می  بی
  .شود  یا تدریجی میآنیو بنابراین، دچار فروپاشی  دهد می
  

  هاي اثربخش گروه
 عملکرد در باالیی سطوح به که است گروهی اثربخش، گروه
 از منظــور. یابــد دســت انــسانی منــابع نگهــداري و حفــظ و

 کـه  اسـت  آن کـاري،  بـاالي  عملکـرد  سـطوح  به یابی دست
  بـا  و موقـع  بـه  خـود  عملکـردي  اهداف به  باید مؤثر یگروه
 در انسانی منابع نگهداري و حفظ. کند پیدا دست باال کیفیت
 از کـافی  قدري به اعضاء که دهد می رخ زمانی ،مؤثر یگروه
  خـود  کـار  محـیط  در فـردي  میـان  روابـط  و ها  موفقیت کار،
 اهـداف  بـه  اثـربخش،  گـروه ). Osborn, 2011( باشند راضی

   .یابد می دست مناسب نتایج و کمیت باکیفیت، عملکردي
 عملکـردي  عالی سطوح که است گروهی ،اثربخش گروه  
 گروه. به دست آورد   زمان طول در را انسانی منابع رضایت و

 خود عملکردي هاي هدف به کاري عملکرد جنبه از اثربخش
بـه   عـالی  کـاري  نتـایج  و رسد می ممکن زمان ترین کوتاه در

 ،اثـربخش  گـروه  نیـز  اعـضاء  رضایت بارهدر. آورد دست می 
 و خـود  کارهاي از کافی قدر به آن اعضاي که است گروهی
 طـور  بـه  درنتیجـه  و باشـند  داشته رضایت فردي میان روابط
   ).1393 رضائیان، (کنند کار خوبی به یکدیگر با مستمر

: اسـت  زیـر  موارد دربردارنده اثربخش گروه هاي ویژگی  
 تـا  رهبـران  اعضاء و  وفادارند، رهبرشان و یکدیگر به اعضاء
 اعـضاء  بـه  کمـک  براي گروه دارند، اعتماد یکدیگر به حدي
 آنهـا  بالقوه توانایی و ظرفیت تمامی تا ،است مند هعالق بسیار
 هـم  با را يکار نیاز مورد اطالعات تمامی اعضاء شود، شکوفا
 انجـام  حمـایتی  فـضایی  در گـروه  فعالیـت  ننـد، ک مـی  مبادله
 اعضاء عملکرد و نیازها با گروه اهداف و ها  ارزش و گیرد  می



 یگروه کار

  5

ــوانی دارد ــین ). Lewis et al., 2012 (همخ ــروههمچن  گ
 ،یشــغل طــرح بــودن غنــی ،ماننــد هــایی مشخــصه اثــربخش
 و ترکیـب  وابسته، هم به پاداش و وظایف توانمندي، احساس
 در اثـربخش  هايفراینـد  گـروه،  از بانیپـشتی  مناسـب،  اندازه
و شکرچی زاده   ( دارد  را ها  رویه و هافرایند از پیروي و گروه

  ).1395، نصراصفهانی
ثر، ؤاتکاء و موثق، نظام ارتباطی مـ        قابل ،هاي روشن   نقش  
 دادن ،هایی براي پـایش عملکـرد اعـضاء         گیري از روش    بهره

هـاي    مشخـصه  حقایق از    بر پایه کید بر قضاوت    أبازخورد و ت  
تمایل زیاد بـه  . هاي موفق است    هاي کاري و تیم     کلیدي گروه 

هـا و     مشارکت، توانایی مـشارکت و برخـورداري از قابلیـت         
هاي اعـضاي شایـسته یـک     هاي مورد نیاز از مشخصه     مهارت

 کلیدي عاملی همچنین، رهبري، . رود  گروه یا تیم به شمار می     
طـور کلـی،     بـه  .است گروه دهی، کارکرد و تکامل     شکل براي

 مـستلزم رهبـري شایـسته،       هموفقیت تیم یـا اثربخـشی گـرو       
 ریـزي مناسـب و پیـروي از        شایستگی اعضاي گـروه، طـرح     

  ).1شکل (اي از اصول شایسته مورد توافق است  مجموعه
  

  
   ارکان یک گروه اثربخش.1شکل 

  
  ها   گروهیثر بر عملکرد اثربخشؤعوامل م
 متقابـل  وابـستگی  متغیـر  چنـدین    پیرو گروهی کار اثربخشی
 دسـتاوردها  افزایی  هم و ء  اعضا مشترك و راسخ اعتقاد اعضا،
دسـته از  سـه  طـور کلـی،     به).Bateman et al., 2002 (است
 عوامـل   )1(: ثیرگذار است أ کاري ت  یبر عملکرد گروه   عوامل

 ی، گروهـ یـه  از کار، اعتماد متقابل، روح   یترضامانند   (يفرد
نـشده و تـالش بـراي         حل هاي ضاد ت کمترین ثر،ؤارتباطات م 

 و   سـازمانی   ثبـات  مانند (یعوامل سازمان ) 2(؛  )کسب قدرت 
 تـشویق  پـاداش مناسـب و       ی، مشارکت یریت مد ی، شغل یتامن

 ماننـد  (ي یا شغلی   کار عوامل) 3(و  ) کارشایسته  براي انجام   
 تجربــه و مــاهر  کارکنــان بــای،اهــداف روشــن، کــار چالــش

  .)1397 ،زاده  حسن ورحیمیان(
 کامل گروه یا تیم مستلزم توجـه بـه چنـد            ظرفیتتحقق    

  :معیار کلیدي است
 یـا    تشخیص تعامل گروه بـا گـروه      : کار بر روي مرزها   ) 1(
 مهـم  یگروه  تعامل درون اندازةهاي دیگر ممکن است به       تیم

). Ancona & Caldwell, 1992; Mathieu et al., 2001(باشـد  
سـازي    ی جدید از تیم   یو الگ  که )2016(ادموندسون و رینولد    

 دانش و اطالعـات بـراي       اند؛ معتقدند  گسترش داده مرزي را   
هاي موفق به اشتراك      حل مشکالت پیچیده و نوآوري در تیم      

 دیگر، تسهیم دانش ضمنی یا صـریح      بیانبه  . شود  گذاشته می 
نتیجـه، بـر یـادگیري و        ثر و در  ؤاعضاي گـروه بـر تعامـل مـ        

  .گذار استنوآوري گروه تأثیر
ـ هـاي  دهـی وضـعیت   شکل فرایندها و  برقراري )2(  :ثرؤ م

ــد ــتقراریافتهفراین ــت،هاي اس ــد،    حال ــدمان کارآم ــا و چی ه
 پیـشرفت یـا     سـبب تواننـد    موتورهاي داخلی هستند که مـی     

   .)Edmondson, 1999(پسرفت گروه شوند 
  هــا،  مـدیریت کارآمــد گـروه   :گــروه پویـایی مـدیریت   )3(
هـا بـراي      مـدیریت تعـارض   فصل اختالفـات و      و ویژه حل  هب

ها به عملکرد بالقوه خود بـسیار مهـم اسـت             یابی گروه  دست
)Hackman, & Hackman, 2002.(  
سـرمایه انـسانی در چـارچوب       : سـرمایه انـسانی    اهرم   )4(

ــروه ــا گ ــایر    ،ه ــایی و س ــارت، توان ــش، مه ــی از دان  ترکیب
خصوصیاتی است که اعضا و رهبران از آن برخوردار هستند          

)Ployhart et al., 2014,.(  
تاکنون چندین الگـو و دیـدگاه بـراي بررسـی اثربخـشی         

 مثابه ها، گروه به    در بیشتر این دیدگاه   .  شده است  عرضهگروه  
 مطـرح   گونـاکون عناصر  .  باز در نظر گرفته شده است      نظامی

بینـی و   تـوان بـراي توضـیح، پـیش     شده در این دیدگاه را می    

 رهبري

 اصول

 اعضاء

  
  
  

 عملکرد

 بازخورد
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   کــار بــرد بــهارزیــابی اثربخــشی رفتــار گــروه و اعــضاي آن 
  ).2شکل (

 بـاز  ینظام منزله توان به  میرا   اثربخش اساس، گروه  براین  
 خروجـی  بـه  ورودي منابع تغییر فرایند در که گرفت نظر در
  .دارد تعامل خود محیط با پیوسته تولیدات، صورت به
 سـازمانی،  محیط دربردارنده، گروه دروندادهاي نمونه این در

؛ فراینـد گـروه     گـروه  اندازه و اعضاء هاي کار، ویژگی  ماهیت
 گیــري، تــصمیم ارتباطــات، انــسجام، هنجارهــا،دربردارنــده، 

ي هـا   خروجـی  و نگهـداري  هاي  فعالیت و کاري هاي  فعالیت

 و  وظـایف  دهـی   از انجـام   برآمـده  عملکرد گروه دربردارنده؛ 
   ).Schermerhorn et al., 2011( است انسانی منابع نگهداري

هـا،    کننـده اثربخـشی گـروه       یکی از عوامل کلیدي تعیـین     
 صـورت  بـه  که دانشی بتوانند اعضاء اگر. تسهیم دانش است  

 آن نیز و گیرند کار به را ،اند  آورده دست به خود کار از فردي
 بهتـر  ،نـد توان مـی  فرد هم و گروه هم بگذارند، اشتراك به را

 بـه  گـروه  در مؤثر شکلی به نتواند اگر دانش لذا و کنند رشد
 اسـت  رفتـه  بـین  از کـه  ماند به این می   شود، گذاشته اشتراك

)Casmir et al., 2012 .( هـاي   هـا در محـیط   هـا و تـیم   گـروه
 

 سطح فردي
(مانند: دانش، مهارت، 

 شخصیت، انگیزش)

 سطح گروهی
(مانند: ساختار، 

 اندازه)

 سطح محیطی
(مانند: استرس، 
 عوامل زمینه اي)

-فرایندهاي گروهی و موقعیت
 هاي اضطراري:

- موقعیت - نقشهاي گروه - 
 شناخت گروه 
  انسجام-- روابط میان فردي

 سازوکارهاي کنترل:
 - سردرگمی و حواس پرتی

- برداشت نادرست و 
-  شناخت نابسنده همدیگر

 عواطف منفی
 -اضطراب  -اختالل اجتماعی

 پیامدها:
مانند عملکرد، بهره وري، 

 رضایت)

 خروجی فرایند عوامل ورودي

  
  

  )Driskell et al., 2018(هاي پیچیده  هاي کاري در محیط  ساماندهی گروه.3شکل 

 
  دادهها

 - محیط سازمانی
 - ماهیت کار

- خصوصیات 
 اعضاء

 - اندازه گروه

  ستانده ها
 - عملکرد وظایف
- نگهداري منابع 
 انسانی

  فرآیندها
 -هنجارها
 - انسجام
 - ارتباطات
 - تصمیم گیري

 - فعالیت هاي کاري
- فعالیت هاي 
 نگهداري

 
  

 )Schermerhorn et al., 2011( باز هاي نظام منزله ها به رك گروهد. 2شکل 

 ها داده
 ها فرایند



 یگروه کار

  7

 و بنابراین، رفتـار و عملکـرد    اند مواجه زیاديپیچیده با فشار    
بـاره،   در ایـن  . تفـاوت اسـت    م مرسومهاي کاري     آنها با گروه  

 براي سازماندهی تیم  یچارچوب) 2018(دریسکل و همکاران    
  ).3شکل ( کردند عرضههاي پیچیده  در محیط

عرضه براي اثربخشی گروه    ) 2012(در الگویی که رابینز     
تـوان در    هـاي اثـربخش را مـی        هاي کلیدي گروه    لفهؤ، م کرده

  گر عوامل   منابع و دی   نخست، بخش : خالصه کرد  بخشچهار  
  

  

. کنـد   بستري است که گروه را اثـربخش مـی          به مثابه  گذار اثر
 سوم طراحی   بخش.  به ترکیب گروه مربوط است     ، دوم بخش
ي است و به    فرایند، متغیرهاي   بخش چهارم   و گروه است  کار

دهـد   عواملی اشاره دارد که اثربخشی را تحت تأثیر قرار مـی          
  ).4شکل (

ها نیازمند مـدیریت تعـارض       سازي پویایی در گروه     بهینه
ها و تضادهاي محتمـل در     مؤثر از تعارض   به کارگیري . است
  ها نیازمند به حداقل رساندن        انجام وظایف کاري گروه    هنگام

  

  
 )Robbins, 2012(هاي اثربخش  هاي کلیدي گروه لفهؤ م.4شکل 

 

  برانگیز اعتمادگیري فضاي شکل

 اولویت براي اعضا

  وهاي ارزیابی عملکرد سیستم کافیدسترسی به منابع   تشکیالتی و رهبريساختار
  دهی پاداش

 طراحی کار

تعریف، 
پیگیري و 
 ها تحقق هدف

 ترکیب فرایند

 بستر

 مختاري خود ها تنوع مهارت همسانی وظیفه  وظیفه اهمیت

 عضاء اتوانایی

 شخصیت اعضاء

 ها نقش تعیین

 تنوع اعضاء

 ها اندازه گروه

 پذیري  انعطاف

 صریح اهداف

 گروهی کارآمدي

 تعارض میزان

 )اجتماعی زدن پرسه( گردي هم

 مشترك هدف
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   اســـت کـــار گروهـــیهـــاي دیگـــر درگیـــري در  شـــکل
)O'Neill & McLarnon, 2018 .(   هر چند بروز تعـارض بـه

بوده و محملی براي    ها تا حدودي طبیعی       دلیل تنوع در گروه   
هاي جدید و تغییر و نـوآوري و یـادگیري            طرح افکار و ایده   

، اما بسیار مهم است کـه  )de Wit et al., 2012, 2013( است
هـا بـه جـایی نرسـند کـه آتـش              هاي کاري در گروه    درگیري

هاي مـرتبط    اختالفات روابط را برافروخته کند، زیرا درگیري      
د به روابط اعضا، سـرایت کنـد   توانن با انجام وظایف مقرر می    

)Peterson & Behfar, 2003 .(  
ها، ارزیابی کار   گروه گسترشیکی از کارکردهاي مهم در        

 گونـاگونی هاي    ها و روش    تواند با هدف    گروهی است که می   
در هر حـال، ارزیـابی   . )Forsell et al., 2020(به انجام رسد 

 تـا   ،کند  مک می ها ک    اعضاء و رهبران گروه    بهها هم     کار گروه 
کیفیت کار گروهی را بهبود بخشند و هم به پژوهشگران این           

 ارزشـمند بـراي توسـعه الگوهـا و نظریـات            ی شناخت ،حوزه
دهـد   سنجی و مدیریت کار گروهی مـی    علمی در حوزه گروه   

  ).5شکل (
هاي علمـی کـاربردي مـستلزم توسـعه           اثربخشی آموزش 

علیزاده ( است   هاي دانشجویان   هاي شغلی و قابلیت     صالحیت
). 1393؛ حـاجی میررحیمـی و نـوروزي،         1397و همکاران،   

      

  ارزیابی کار گروهی
  

    

    
      

    
      

    
      

    
      

    
      

مد ارزیابی کار ثرات و پیاا  کیفیت ارزیابی کار گروهی
موضوع مورد ارزیابی کار   هاي ارزیابی کار گروهی روش  گروهی

  هدف ارزیابی کار گروهی  گروهی

    
      

    
      

    
      

    
      

    
      

: کیفیت در ارزیابی هماالن
  روایی و پایایی و

: اثرات در سطح فردي
ها،  یادگیري، مراتب و رتبه

   اجتماعی-اثرات روانی

 خودارزیابی، :ارزیابی فردي
پورتفولیو، مشاهدات، 

  اي از ارزیابی هماالن آمیخته

  :ها ها و نقش سهم
تعامل گروهی، فکري و حجم 

  کاري

تحقق  :بهبود کار گروهی
پاسخگویی و ارتقاي کار 

  گروهی
    
      

    
      

    
      

    
      

    
      

تعاون، : اثرات در سطح گروهی  بندي گروهی کیفیت در رتبه
  و روابطایفاي نقش 

دستاورد : ارزیابی گروهی
گروهی، ارزیابی گروهی مبتنی 

  بر رایانه
دانش، بینش و : تغییر رفتار

  مهارت
در سطح : ارتقاي یادگیري

  و در سطح گروهی فردي

    
      

    
      

    
      

    
      

    
      

  ها کیفیت تلفیق روش
دستاورد براي کار ارزشیابی 

بندي و بدست  رتبه: مسئوالن
   اطالعاتآوردن

اي ارزیابی فردي و  آمیخته
  دادن نمره و اعطاي درجه  محصول و خدمت  گروهی

            
      

    
  
  

  سازي زندگی واقعی شبیه
  

  
  )Forsell et al., 2020 ( شناسی ارزیابی کار گروهی گونه. 5 شکل
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هـاي نـرم و       ها متنوع بوده و دربردارنـده مهـارت         این قابلیت 
هاي نرم، قابلیـت کـار گروهـی          یکی از مهارت  . سخت است 

 کـاربردي بـراي     -هاي علمی     آموختگان آموزش   دانش. است
 عمـدتاً شـوند کـه    هاي شـغلی آمـاده مـی    فعالیت در موقعیت 

هـا در   هاي کـاري و تـیم   نیازمند کار با دیگران در قالب گروه   
آنها چه در مقام عضو یک گروه       . ها است   ها و سازمان    شرکت

و چه در نقش رهبر و مدیر یک مجموعه نیازمند آشـنایی بـا           
بنابراین، نیاز است کـار  . ملزومات و شیوه کار گروهی هستند     

بـراي مثـال از راه       (منزله روشی براي آمـوزش     گروهی هم به  
پـروژه،  : تمرین کار گروهی در قالب تکالیف درسـی، ماننـد         

و هـم بـه     ) سمینار، بحث گروهی، ایفـاي نقـش و نظـایر آن          
منزله یـک موضـوع و بخـشی از برنامـه درسـی و آموزشـی               

بــراي نمونــه در قالــب مباحــث مــدیریت رفتــار ســازمانی، (
ارآفرینی و  رهبري، مدیریت منابع انسانی، مدیریت پروژه، کـ       

هاي   در آموزش ) وکار، مذاکره و تسهیلگري و مانند آن        کسب
بـا تمـرین کـار گروهـی در     .  کاربردي گنجانده شود   -علمی  

گیرنـد    کاربردي، فراگیران یاد می-هاي علمی  جریان آموزش 
ها را تبدیل به تیم کنند و اینکه، الزم           که از راه آموزش، گروه    

راي یادگیري مشترك از راه     است در هر گروه کاري، اعضاء ب      
ــق و    ــه تواف ــیدن ب ــراي رس ــات، ممارســت ب ــسهیم اطالع ت

متقابـل از انجـام دادن وظـایف بـر           گیري و حمایـت     تصمیم
براي ایـن منظـور،     . کنند  مبناي تقسیم کار مورد توافق تالش       

نیاز است کـار گروهـی و رویکـرد تیمـی در برنامـه درسـی                
 مدرسـان، ضـمن     هاي مختلف آموزشی گنجانده شود و       دوره

برخورداري از روحیه و مهارت کار گروهی، از این رویکـرد           
در تدریس خود بهره گیرند و کـالس را بـه منزلـه گروهـی               

افـزون بـر ایـن،      . یادگیري هدایت کنند    کاري با محوریت هم   
آپـی یـا نـوآفرینی در مراکـز           برگذاري رویـدادهاي اسـتارت    

 تمـرین کـار     سـاز   تواند، زمینـه     کاربردي می  -آموزش علمی   
پردازي و طراحـی فراینـدهاي        سازي براي ایده    گروهی و تیم  

   .وکار باشد کسب
  

  شناسی کتاب
:  تهــران.چــاپ اول .هــا در ســازمان مــدیریت کمیتــه). 1385 (ااســدي، 

  .پژوهشکده اطالعات و مدارك علمی ایران

چــاپ  )رشــته مــدیریت(مــدیریت رفتــار ســازمانی). 1387 (زبرومنــد، 
  .دانشگاه پیام نورانتشارات : ن تهرا.شانزدهم

. کـشور  سـازمانهاي  در گروهـی  کـار  شناسی آسیب). 1397 (.مپور،  جعفر
  .100-75).87(27،)بهبود و تحول(مطالعات مدیریت 

هـاي   بررسی توانمنـدي  ). 1393. (ع ، نوروزي ،.د ،. س ،حاجی میررحیمی 
 مـورد  ؛کاربردي کـشاورزي  -هاي علمی کارآفرینانه دانشجویان دوره  
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  .90-67):2(10؛ يکشاورز
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). گروههاي هنري شهر اصـفهان : مورد مطالعه(اثربخشی کار گروهی    
  174-155) :1 (20. هاي مدیریت در ایران پژوهش
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1)34( ،42-37.  
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10)106(،36-38. 
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