
روش های تعامل و هماهنگی در فعالیت گروهی و تشکلی

 از گروه تا تشکل

اش��اره: ی��ک گ��روه خ��وب چ��ه خصوصیت های��ی بای��د داش��ته باش��د؟ تش��کل موف��ق، ب��ه چ��ه تش��کلی می گویند؟ 
و...  س��ازمان  تش��کل،  گ��روه،  همچ��ون  مفاهیم��ی  ب��ه  ش��ده ای  دس��ته بندی  و  جام��ع  صورت��ی  ب��ه  مقال��ه  ای��ن 
می پ��ردازد و س��عی ب��ر آن دارد ت��ا بایس��ته هایی از ی��ک تش��کیات موف��ق را ب��رای مخاطبی��ن خ��ود تبیی��ن نمای��د.



ضرورت تجمع و اهمیت آن
اجتماع بشری که منبع اصلی همه پیشرفت های 
علم��ی و موفقیت های اجتماعی اس��ت، تنها در 
صورتی ب��ه هدف م��ورد عاقه خود می رس��د که 
بتواند می��ان اجزای خود پیوند محکمی به وجود 
آورد. اگر اجتماع انسانی نتواند این پیوند مطلوب 
و معتدل را به وجود آورد، روابط انسانی در جامعه 
بشری به کوره ای سوزان و زجر آور تبدیل می شود 
ک��ه مملو و لبری��ز از زحمات و مش��کات اجتماع 
اس��ت، بی آنکه از برکات هم افزایی استعدادهای 

بشری و دس��تاوردهای انسانی سودی 
جسته باشد.

ق��رآن کریم جهان بش��ریت را به صورت 
اعضای ی��ک خان��واده و برادرانی که از 
یک پدر و مادر متولد ش��ده اند می بیند 
و ب��ر وح��دت آن��ان تأکی��د می کن��د و 

می فرماید:
نَثی 

ُ
ا َخَلْقَناُکم ِمن َذَکٍر َوأ اُس ِإنَّ َها النَّ یُّ

َ
»َیاأ

َوَجَعْلَناُکْم ُش��ُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُف��وا؛1 ای مردم، ما 
شما را از مرد و زن آفریدیم و آن گاه شما را از شعبه 
های بسیار و فرق مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را 

بشناسید«.
ق��رآن کری��م از س��وی دیگ��ر بش��ریت را ب��ا وجود 
اختاف زبان و نژاد، عضو یک پیکر می ش��مارد و 

می فرماید:
��ن َبْعٍض؛2 ش��ما هم ن��وع و از جنس  »َبْعُضُک��م مِّ

یکدیگر هستید«. 

وِلی��اُء َبْعٍض؛3 
َ
»َواْلُمْؤِمُن��وَن َواْلُمْؤِمَن��اُت َبْعَضُهْم أ

مردان و زنان با ایمان یار و یاور یکدیگرند«.
اهمیت این پیوندها در اس��ام تا آنجاست که هر 
چیزی که کم��ک به تحکیم پیوندهای اجتماعی 
کند، مطلوب ش��مرده شده و به عکس هر چیزی 
ک��ه مایه از هم گسس��تگی گردد، تح��ت هر نام و 

عنوانی که باشد، مردود شمرده می شود.
بر همین مبنا روشن می شود که انفراد بشری آنگاه 
که به اجتماع و تجمع برس��د، چنانچه مؤلفه های 
یک تجمع مطلوب انس��انی را داشته باشد، برای 
به ثمر رساندن اهداف معقول انسانی، 
مطلوب تر اس��ت. چه این که انسان ها 
م��ی توانند در یک محوط��ه محدود در 
کنار هم جمع شوند، اما این جمع فقط 
اجتماع اجس��اد باشد و قلب ها و مغزها 

متفرق و جدا از هم سیر کنند. 
اجتماع انس��انی آنگاه به معنای واقعی 
خ��ود »تجمع معقول بش��ری« نام دارد 
ک��ه باعث اتحاد افکار و دل ها و عقل های ایش��ان 

باشد.
»الَجمُع َیُدلُّ َعلی تضاِم الشیِء؛ جمع بر انضمام 
و افزوده ش��دن اش��یاء بر یکدیگر دالل��ت دارد« و 
بر همین مس��یر در معنای لفظ جمعه می گوید: 
ُقوَن َخوَف الضاِل؛4  »َیجَتِمُع الناُس فیها و ال َیَتَفرَّ
جمعه آن اس��ت که مردم در آن جمع می ش��وند و 
از تفرق و تفرق��ه دوری می کنند، به دلیل ترس از 

گمراهی«.5
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جه��ان  کری��م  ق��رآن 
صورت  به  را  بش��ریت 
و  خانواده  یک  اعضای 
برادرانی که از یک پدر 
و م��ادر متولد ش��ده اند 
می بین��د و ب��ر وح��دت 

آنان تأکید می کند.
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تفرقه و تفرق انس��انی به دلیل محدود بودن عقل 
انفرادی و عزم نفسانی، نوعًا توام با گمراهی است.
محمد بن یعقوب فیروز آبادی نیز در کتاب ارزشمند 

»قاموس المحیط« در همین باب می نویسد:
الجمع: تألیف المتفرق؛6 جمع همان گردآوری و 

برقرار کردن الفت در میان متفرقین است.
واالجتم��اع: ضد التف��رق؛7 و اجتم��اع پدیده ها 

همان ضدیت با تفرق و تفرقه است.
این تعبیر در کتاب گران سنگ »لسان العرب« نیز 

با الفاظی شبیه به آنچه گذشت بیان شده است.
روشن است که جمع و اجتماع نقطه مقابل تفرق 

و تفرقه ب��وده و نوعًا نیز ب��ه علت »عقل 
افزایی« و »جزم افزایی« بشری مطلوب 

نوع بشر است.

اندکی دربارة تأثیرات گروه در زندگی افراد
اکن��ون بش��ریت در قرن بیس��ت و یکم 
میادی و یا به عبارتی در سده پانزدهم 

هج��ری قمری زندگی می کند. زندگی ما در طول 
سال ها و سده های متمادی تغییرات فراوانی یافته 
و ص��ورت و محتوا های مختلف��ی را امتحان کرده 
و اکن��ون که عقل بش��ری به حد اع��ای چندین 
و چند س��ده گذشته خود رس��یده و حال که روح 
»زندگ��ی اجتماع��ی« و فرهن��گ »کار گروهی« از 
همه مواقع دیگر برای زندگی بشر نقش حیاتی تر 
و سازنده تری ایفا می کند، جا دارد قواعد و قوانین 
کار گروهی و حرکت منظم اجتماعی و تشکیاتی 

با دقت بیشتری بررسی شود.

زندگی همۀ ما در احاطه گروه هاس��ت؛ گروه های 
دوس��تی، گروه ه��ای کاری، گروه ه��ای ورزش��ی، 
گروه های علمی، گروه های سیاس��ی، گروه های 

تبلیغی و تحقیقی و... .
زندگ��ی در گروه ه��ا و فعالی��ت و مش��ارکت در هر 
گروهی، فرهنگ ج��اری در آن گروه را در اعضا بر 
ج��ای می گذارد و گرایش های فک��ری، اخاقی و 
رفتاری اعضای گروه، به فراخور عمق و وسعت فکر 

و اهداف و اندیشه گروه، تغییر می کند.
نوع افراد چنان با گروه خو می گیرند و چنان ذوب 
در آرمان ه��ا و اهداف و یا اخاقی��ات و رفتار گروه 
می شوند و یا چنان به روش کار در گروه 
عادت می کنند که حتی از تأثیرگذاری 
گروه بر رفتار و اخاق و گاه افکارش��ان 

غافل می شوند.
گروه بر رفتار و اعمال اعضای خود تأثیر 
می گذارد و در بس��یاری موارد بخش��ی 
از کنش و واکنش ه��ای اعضای خود را 

تعیین می کند.

گروه و تعاریف آن
ب��رای گروه ه��ای انس��انی تعریف ه��ا و مختصات 
فراوان و متعددی ذکر ش��ده اس��ت که در هر یک، 
ی��ک یا چند ویژگ��ی خاص گروه، م��ورد توجه قرار 

گرفته است.
در ی��ک تعریف، فقط گرد آم��دن دو یا چند نفر بر 
محور یک هدف واحد، مورد توجه قرار گرفته است 
و فق��ط دو محور »جمع انس��انی« و »هدف« مورد 

نقطه  اجتم��اع  و  جمع 
مقاب��ل تف��رق و تفرقه 
 نیز به علت 

ً
بوده و نوعا

»عقل افزایی« و »جزم 
افزایی« بشری مطلوب 

نوع بشر است.



دقت قرار گرفته اس��ت؛ »گ��روه همان اجتماع دو 
ی��ا چند نفر برای دس��تیابی به ی��ک یا چند هدف 

مشترک می باشد«.
در ی��ک تعریف دقیق تر، ش��اخص های اجتماعی 
به شکلی کامل تر مورد بررس��ی قرار گرفته است؛ 
ش��اخص هایی همچ��ون »هدف ه��ای مش��ترک 
جمعی«، »هنجارهای جمعی« و همچنین »تعامل 
آزاد« به عنوان اصلی ترین مؤلفه تشکیل یک گروه 
معرفی شده اس��ت. چه آنکه »هدف های مشترک 
جمع��ی« باعث پیوس��تگی آحاد گروه ش��ده و نیز 
وجود »هنجارهای مشترک« وابستگی ایشان را به 
یکدیگر بیش��تر کرده و »تعامل آزاد« سبب ارتقای 
س��طح کم��ی و کیف��ی ارتباط��ات درون گروه��ی 

می گردد و این خود سبب »انسجام« گروه است؛
»گروه به دو یا چند نفر که به طور آزاد با هم تعامل 
دارن��د، هنجاره��ای جمعی دارند و در پی کس��ب 
هدف ه��ای جمعی ان��د و هویت مش��ترکی دارند، 

گفته می شود.«
ویژگی های گروه

با توجه به تعریف ب��اال می توان ویژگی های اصلی 
گروه را بیان نمود:

الف. تعامل آزاد
تعامات انس��انی خ��ود باعث به وج��ود آمدن و یا 

کشف نقاط مشترک فکری، اخاقی و رفتاری در 
میان آحاد جامعه ش��ده و پیوس��تگی و وابستگی 
ایش��ان را تعمیق و گس��ترش می دهد؛ آن دسته 
از تعامات انس��انی س��بب این چنی��ن نتیجه ای 
می ش��ود ک��ه آزاد از قی��د عادت ها، خراف��ات و یا 
تعصب��ات غیرمعقول باش��د. البته ای��ن تعامات 
شفاهی یا غیر شفاهی آزاد درون گروهی، خود به 
خود، باعث تأثیر متقابل و ارتقاء س��طح مناسبات 

اجتماعی و گروهی می شود.

ب. هنجارهای جمعی یکسان
ی��ک گ��روه در حوزۀ اخ��اق و رفتار ناگزیر اس��ت 
از هنجاره��ای جمعی یکس��ان برخوردار باش��د. 
هنجارهای جمعی واحد خود بخش��ی از فرهنگ 
گروه اس��ت و تنه��ا گروهی می تواند ب��ه پویایی و 
نظم جمعی برس��د ک��ه از فرهنگ جام��ع واحد و 
بدون اضطراب برخوردار باشد. هنجارهای متعدد 
و متف��اوت اعضای گروه، هماهنگی در توس��عه و 
تعمی��ق ارتباطات درون گروه��ی را با چالش های 

نظری و عملی فراوانی روبرو می سازد.

ج. ساختار واحد
س��طح و عمق روابط و تعامات »درون گروهی« و 
»میان جایگاهی« را س��اختار واحدی که در گروه 
جاری اس��ت، تعیی��ن می کن��د. گاه پیش می آید 
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س��طح و عمق روابط و تعامالت »درون گروهی« و »میان جایگاهی« را ساختار 
واحدی که در گروه جاری است، تعیین می کند. گاه پیش می آید افراد دو گروه به 

علل و عناوین مختلف تغییر یافته و یا در جایگاه های مختلف جا به جا می شوند.



افراد دو گروه به علل و عناوین مختلف تغییر یافته 
و ی��ا در جایگاه های مختلف جا به جا می ش��وند. 
وجود تعری��ف واحد صحیح از حّد و مرز جایگاه ها 
و تصور واحد از عمق و وسعت تعامات مطلوب در 
هر جایگاه، خود باعث ثبات در ساختار و یگانگی 

در تعامات درون گروهی می شود.

د. اهداف مشترک
اصواًل ش��کل گیری گروه ها خود تابعی از »اهداف 
مش��ترک« و ی��ا »مناف��ع مش��ترک« گ��روه اس��ت. 
دس��تیابی ب��ه آن هدف مطل��وب و ی��ا آن منفعت 
اصیل، اگر ب��ه صورت انفرادی قاب��ل وصول بود، 
قطعًا انگیزه ای برای تشکیل گروه باقی نمی ماند. 
چه اینکه اگر گروه در اثن��ای کار خود، این هدف 
مشترک را از دست بدهد و به اصطاح با اضطراب 
در تصور و تصدیق هدف مش��ترک روبرو ش��ود، در 
کوتاه مدت یا بلند مدت دچار چالش های مبنایی 

می شود.
از این جهت، وجود اهداف و یا منافع مش��ترک در 
ش��کل گیری، ادام��ه همکاری و وص��ول به مقصد 

عالی گروهی نقش اساسی دارد.

هماهنگی در گروه
ه��ر عضو در یک گ��روه؛ همانند یک چ��رخ دنده 
در یک خودرو اس��ت. بدیهی اس��ت اگر این چرخ 

دنده در راستای حرکت سایر چرخ دنده ها حرکت 
نکند و یا اصًا در دایره فعالیت گروه وارد نش��ود و 
در این فرآیند س��هیم نش��ود، در انتقال قدرت و به 
وجود آوردن حرکت گروهی نه تنها ش��ریک نشده 
بلکه مانع به ثمر رسیدن آن هدف و حرکت گروهی 
می ش��ود. اینجاس��ت که ایج��اد »هماهنگی« در 
گروه، به عنوان اصل اساس��ی در حرکت و پویایی 

گروه، اهمیت خود را نمایان می کند.
در یک تعریف واحد، هماهنگی همان »مجموعه ای 
از قوانین و روش های س��اختاری و انس��انی است که 
ب��رای ایج��اد ارتب��اط درون گروهی هر ی��ک از اعضا، 
در جهت حرکت به س��وی هدف گروه��ی، طراحی و 
اجرا می ش��ود. واضح اس��ت که در یک گروه، تقسیم 
وظای��ف اجزا ضام��ن حرکت منظم گروه اس��ت. این 
تقس��یم وظایف، خود بر اس��اس »اولویت بندی« و یا 
»اولویت خواهی« برنامه ریزان گروه طراحی شده است 
ک��ه نوعی »وابس��تگی گروهی« را به هم��راه می آورد. 
»تقسیم وظایف« و »وابستگی گروهی« تابعی از یک 

هماهنگی منسجم و درون گروهی است.

روش های هماهنگی
س��ؤال این اس��ت که پس از طراحی اجزای گروه 
و همچنی��ن پ��س از نص��ب اف��راد در جایگاه های 
گروهی، چگونه هماهنگ��ی در میان اجزای گروه 

ایجاد می شود؟
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هماهنگی همان »مجموعه ای از قوانین و روش های س��اختاری و 
انسانی است که برای ایجاد ارتباط درون گروهی هر یک از اعضا، 

در جهت حرکت به سوی هدف گروهی، طراحی و اجرا می شود«.



به نظر می رسد چهار روش جهت ایجاد هماهنگی در گروه وجود دارد:

1. هماهنگی برنامه ریزی شده
تجربه نشان داده که برخی از گروه ها گاه از یک سازمان رسمی و عریض و 
طویل کشوری، پویایی و انسجام بیشتری دارد و گردش امور در آن با سهولت 
بیش��تری رخ می دهد. به راستی چرا اینگونه اس��ت؟ چرا با توجه به اینکه 
در برخی سازمان ها و نهادها بخش��نامه های فراوان و متعددی برای ایجاد 
هماهنگی سازمانی در میان کادر و پرسنل توزیع می گردد، گردش کارها در 
آن سازمان هنوز ناقص و توأم با مشکل و گاه رکود حرکت تشکیاتی است. 
اما در یک گروه دیگر به رغم عدم وجود آن سلس��له بخشنامه های مکتوب 

اداری، کارها به صورت طبیعی و روان در حال انجام است؟
پاسخ به این سؤال در یک مطلب خاصه می شود: »هماهنگی داوطلبانه«
در برخ��ی گروه ه��ا یک ن��وع هماهنگ��ی داوطلبانه، غیر رس��می  و بدون 
برنامه ریزی مفصل بخش��نامه ای وجود دارد. این هماهنگی غیر رس��می  
بر مبنای ش��ناخت متقاب��ل، نگرش های مش��ترک و درک روانی فراگیر به 
وجود آمده اس��ت. اعضای گروه به علت تلقی صحی��ح و واحد از اهداف، 
روش های دس��تیابی به اهداف و به علت وج��ود روابط عاطفی و نیز درک 
متقابل از همدیگر و حس مش��ترک نس��بت به نگرش ه��ای گروهی با هم 

هماهنگ می شوند.
در ای��ن موارد طبیعتا هر عض��و گروه، درک مطلوبی از ه��دف خود و واحد 
متبوعش و نیز تصور درس��تی از نیازهای مطرح برای حل مش��کات واحد 
خود و نیز مش��کات کل گروه دارد. وی همچنین سعی زیادی برای ایجاد 
وفاق در جهت کس��ب اهداف گروهی به خرج می دهد. تمام این تاش ها 
مرهون درک وابستگی خود به گروه و نیز احساس افتخار اعضا به عضویت 
در گروه است. الزم به ذکر است پیوند شدید اعضا به گروه اغلب نتیجه دقت 
در انتخ��اب آن ها و گرایش به اجتماعی ش��دن و درک هویت واحد جمعی 
اعضا است. شدیدترین پیوند را کسانی دارند که گروه را با شدت و شیرینی 

بیشتری از خود دانسته و آرزوهای خود را بیشتر با گروه پیوند زده باشند.

مش��اهده  موارد  برخ��ی  در 
می شود اعضای گروه هنوز 
پیون��د روح��ی - روانی  آن 
پیدا  یکدیگ��ر  ب��ا  را  کاف��ی 
نکرده ان��د  و یا هنوز تجربه 
کار گروهی را ندارند و یا در 
برخی گروه ها ساختار گروه 
چنان پیچیده می ش��ود که 
دیگر آن پیوندهای ابتدایی 
و اولی��ه، کف��اف پویای��ی و 

انسجام گروه را ندارند.
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2. هماهنگی برنامه ریزی شده غیرانسانی
در برخی موارد مش��اهده می ش��ود اعض��ای گروه 
هنوز آن پیوند روحی - روانی کافی را با یکدیگر پیدا 
نکرده اند  و یا هنوز تجربه کار گروهی را ندارند و یا در 
برخی گروه ها ساختار گروه چنان پیچیده می شود 
که دیگر آن پیوندهای ابتدایی و اولیه، کفاف پویایی 
و انس��جام گروه را ندارند. در این صورت گروه برای 
پیش��برد اهداف و نیز برای تسریع در حرکت خود، 
نیازمند به نوعی هماهنگی مکمل برای هماهنگی 
غیر رسمی  و داوطلبانه است. این مکمل می تواند 
از نوع برنامه ریزی های گروهی باشد. بدین صورت 
که رهبر گروه با یک سلسله برنامه ریزی، روش های 
واحدی را برای ایجاد پویایی در حرکت گروه ایجاد 
کرده و به اطاع اعضا می رس��اند. بدیهی است در 
این روش ها راهکار ها و تضمین هایی جهت اجرایی 
ش��دن تصمیم ها اتخاذ می ش��ود. گاه��ی مقررات 
اجرای��ی واحدی ب��رای اجرای رویه ه��ای عملیاتی 
اس��تاندارد وض��ع می ش��ود. ای��ن روی��ۀ عملیاتی 
اس��تاندارد باید به صورت ص��دور قوانین و مقررات 
کلی و جزیی پشتیبانی شود. اگر این هماهنگی به 
صورت ایجاد یک رویه یا برنامه و یا یک خط مش��ی 
واح��د صورت پذیرد، در وقت اعضا و رهبر گروه نیز 
اتاف کمتری صورت گرفته اس��ت. مقرر ساختن 
موعد معین برای انج��ام برنامه ها خود یکی از این 

خط مشی ها و نیز ضمانت اجرای برنامه هاست.
3. هماهنگی برنامه ریزی شده انسانی

گاه��ی به علل گوناگون، هماهنگی های مطلوب 
درگروه صرفًا توسط وضع قوانین و مقررات جوابگو 

نبوده و یا کافی نیست. در این مواقع از مؤلفه های 
انس��انی برای ایجاد هماهنگی در گروه استفاده 

می شود:

الف: هماهنگی فردی )برنامه ریزی شده انسانی(
این گونه نیس��ت ک��ه رهبر و اعضای گ��روه همواره 
برداشت یکس��انی از خط مش��ی ها داشته باشند. 
هرک��س تمای��ل دارد آن گون��ه که خ��ود می فهمد و 
ی��ا به نفع واحد خود اس��ت خط مش��ی ها را تعبیر و 
تفسیرکند. عنایت به این واقعیت روانی انسان ها، به 
مدیران و رهبران گروه ها می فهماند که گاهی اوقات 
الزم است که به جای بخشنامه های مکرر و یا الاقل 

در کنار آن ه��ا از نیروهای هماهنگ 
کننده استفاده کنند. این نیروهای 

هماهنگ کننده بر دو گونه اند :

4. مقام مسئول
گاه اتفاق می افتد که دو یا چند واحد 
در یک گروه بر سر یک پروژه مشترک 
و یا بخشی از شرح وظایف قانونی به 

اختاف می رس��ند. در این م��وارد، رهبر گروه فردی 
را به عنوان مس��ئول مش��ترک قرار می ده��د که این 
مس��ئول مش��ترک، وظیفه حل و فصل اختافات را 
ب��ر عه��ده دارد. مدیر مس��ئول، نظر ه��ای طرفین را 
می گیرد و پس از قضاوت، با اس��تفاده از تمام منابع 
موجود، برای اثر گذاری بر واحد ها تاش می کند. هر 
قدر واحدها تصمیم مدیر را منصفانه و عملی بدانند 
به همان نس��بت مش��کل عدم هماهنگی بهتر حل 

می شود.
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گاه الزم است در برخی 
پروژه های اجرایی که از 
وسعت، عمق، کمیت و 
کیفیت زیادی برخوردار 
است، از مقامی  به نام 
استفاده  پروژه  مسئول 

نمود. 



5. هماهنگ کننده
گاه الزم اس��ت در برخ��ی پروژه های اجرایی که از 
وس��عت، عمق، کمیت و کیفیت زیادی برخوردار 
اس��ت، از مقام��ی  به نام مس��ئول پروژه اس��تفاده 
نمود. مس��ئول پروژه مقامی  اس��ت که رابط تمام 
واحدها در طول مدت انجام پروژه اس��ت و وظیفه 

ایجاد هماهنگی میان واحدها را بر عهده دارد.

ب: هماهنگی گروهی )برنامه ریزی شده انسانی(
بسته به تصمیم مدیر گروه و با توجه به ظرفیت های 
اعضای گروه، گاهی الزم اس��ت مشکات گروه از 
طریق برگزاری جلسات مرتب و منظم حل و فصل 
ش��ود. این جلسات می تواند در قالب کمیته های 
تخصصی به صورت مرتب باشد و یا فقط در مواقع 

بروز مشکل تشکیل شود.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه هماهنگی گروه��ی کار 
آسانی نیست؛ زیرا اعضای گروه بر سر توجیهات 
ش��خصی، ترجیه��ات تش��کیاتی و ی��ا اه��داف 
س��ازمانی، اکثرا دس��ت به جناح بندی می زنند و 
در نتیجه توافق ایش��ان بر روی مسائل، دشوار به 
نظر می رس��د. در این صورت ت��وان باالی مدیر در 
اقناع اعضای گروه، نقش اساسی در حل مشکل 

هماهنگی دارد.

اندکی در باب تشکل، تشکیالت و یا سازمان
گاه گ��روه ب��ه تنهای��ی کف��اف تم��ام فعالیت ها و 
رسیدن تمام ظرفیت های نهفته در اهداف کان 
را نمی ده��د. چ��را که کار در یک گ��روه، اگرچه از 
جدیت برخوردار باش��د و برای اعضای آن گروه در 

رتبه اول فعالیت های اجتماعی قرار گرفته باشد، 
ب��از هم از نظ��ر وس��عت و عمق محدود اس��ت. با 
آوردن واژه »تشکل« یا »تشکیات« و یا »سازمان« 
ناخودآگاه ذهن ها به س��وی مفهومی  وس��یع تر، 
عمیق ت��ر و جدی ت��ر متوج��ه می ش��ود. این خود 

ناشی از چند علت است:

الف. سازمان دهی خاص
آنچ��ه که در وهله اول موجب تمیز دادن س��ازمان 
و یا تش��کیات از گروه می شود، نوع سازماندهی 
و نیز پیچیدگی بیشتر در سلسله مراتب و ساختار 
تشکیاتی و در هم تنیدگی بیشتر در برنامه ریزی 
و نیز نوعی انضباط و قانون گرایی و ضابطه مندی 
حس��اب ش��ده تر در یک س��ازمان و یا تش��کیات 
است. در گروه، جمعیت به مراتب محدودتر است 
و گاه دو یا چند گروه یک تش��کیات و یا سازمان 
را تش��کیل می دهن��د. در گروه، سلس��له مراتب و 
ساختار تش��کیاتی به مراتب س��اده تر و عاری از 
پیچیدگ��ی و در هم تنیدگی بوده و ب��ه فراخور آن 

انضباط حاکم ساده تر و سهل تر می باشد.

ب. سطح و عمق تخصص گرایی
س��طح تخصص گرایی در گروه نس��بت به س��طح 
تخصص گرایی در اجزای یک سازمان و تشکیات 
کمتر است. ش��اید دلیل اصلی این نکته را بتوان 
در اهداف تخصصی تر تش��کیات جستجو کرد؛ 
چراکه ه��ر چه اهداف و آرمان ها خاص تر باش��د، 
وسایل رس��یدن به آن ها از ویژگی های منحصر به 
فردی برخوردار خواهد بود. این چنین اس��ت که 
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سطح تخصص گرایی در تشکیات و سازمان های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به مراتب 

از عمق بیشتری برخوردار است.

تشکل و تشکیالت در لفظ و اصطالح
همان ط��ور ک��ه توضیح داده ش��د، واژه تش��کل و 
یا تش��کیات، در ع��رف هم ت��راز واژه س��ازمان8 
تلق��ی ش��ده و در ه��ر ص��ورت ه��ر س��ه آن ه��ا 
مفهومی مترقی تر، پیچیده تر و جدی تر از گروه به 

شمار می آید.
ام��ا در ادامۀ بحث ثاب��ت خواهیم کرد 
که واژگان »تش��کل«، »تش��کیات« و 
»سازمان«، در لفظ و اصطاح اختاف 

اساسی با هم دارند.
تش��کل و تش��کیات ه��ر دو از ریش��ۀ 
»شکل« به معنای صورت دادن و تمثل 
بخش��یدن اس��ت؛9 چنان که ش��اکله 
به معن��ای طبع و س��جیۀ پدیده ها10 و 
بازگشت به ذات و یا عرضیات ثابت آن ها 

می باشد. از سوی دیگر »شکال« در زبان عرب به 
معن��ای در قید و بند درآورردن و محدود س��اختن 
به حدود مش��خص اس��ت.11 ب��ا ای��ن توضیحات 
برآیند آنچه گذشت آن است که؛ تشکل به صورت 
بخشیدن، تمثل جستن و نضج یافتن12 پدیده ای 
در س��یر به س��وی یک حرکت واح��د13 طبیعی و 
در مس��یر اس��تعدادهای ذاتی14 و از طریق به هم 
آمیختگ��ی مجموع��ه ای15 از واحده��ای متفرق 

اطاق می گردد.

آنچه گذشت معنای لفظی »تش��کل« بود، اما در 
اصط��اح چط��ور؟ واژگان تش��کل، تش��کیات و 
س��ازمان که ناگزیر در اصطاح علم مدیریت باید 
س��راغ آن را گرفت چه مفهوم��ی دارد؟ در تعاریف 
مصطلح عل��م مدیری��ت، »س��ازمان« را این گونه 

معرفی می کنند:
»س��ازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید که 
به طور آگاهانه، هماهنگ ش��ده و دارای حدود و 
ثغور نس��بتا مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا 
اهدافی بر اس��اس یک سلسله مبانی 

دائمی فعالیت می کند.«16
ای��ن تعریف با اینک��ه در علم مدیریت، 
تعریف��ی بس��یار مصطلح و ج��ا افتاده 
اس��ت، اما دچار نقص ه��ای متعددی 
است. چنان که در گذشته آمد سازمان 
یا تش��کیات از به هم پیوستگی چند 
گروه ک��ه دچار س��ازمان یافتگی و نیز 
س��طح و عمق تخصص گرایی ویژه ای 
باش��د پدی��د آم��ده اس��ت. از ای��ن رو، 
مؤلفه های گروه به عاوۀ سازمان دهی خاص و نیز 
س��طح و عمق تخصص گرایی خاص را می توان به 

عنوان تعریف سازمان تلقی کرد.
در تعریف گروه این گونه آمده بود که:

»گروه به دو یا چند نفر که به طور آزاد با هم تعامل 
دارند، هنجاره��ای جمعی دارند و در پی کس��ب 
هدف های جمعی ان��د  و هویت مش��ترکی دارند، 

گفته می شود«. 

پدی��ده ای  س��������ازمان 
اجتماعی به شمار می آید 
ک��ه ب��ه ط��ور آگاهان��ه، 
هماهنگ ش��ده و دارای 
نس��بتا  ثغ��ور  و  ح��دود 
مش��خصی بوده و برای 
تحقق هدف یا اهدافی بر 
اساس یک سلسله مبانی 

دائمی فعالیت می کند.
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از آن رو که غالبا یک تش��کیات یا س��ازمان از به هم 
پیوس��تن دو یا چند گروه ش��کل می گیرد، در تعریف 
گ��روه »دو یا چن��د نفر« را ب��ه دو یا چند گ��روه تغییر 
می دهی��م و آنگاه مؤلفه های س��ازمان یافتگی ویژه و 
سطح تخصص گرایی عمیق را به آن اضافه می نماییم؛ 

آنچه به دست می آید تعریف سازمان است:
»تش��کیات یا س��ازمان از به هم پیوس��تگی دو یا 
چند گروه کاری تشکیل می یابد که به طور آزادانه 
با هم تعامل دارن��د، هنجارهای جمعی دارند، در 
پی کسب هدف های جمعی اند ، هویت مشترکی 
دارند، از سازمان دهی نسبتا پیچیده ای برخوردار 
بوده و س��طح و عم��ق تخصص گرای��ی اجزای آن 

قابل ماحظه است«.
ای��ن تعری��ف ب��ا اینک��ه ب��ا تعری��ف س��ازمان در 
محیط ه��ای اداری تطبی��ق دارد، ولی با تعریفی 
ک��ه نگارنده در پی آن اس��ت تفاوت هایی دارد. به 
عقیده ما این تعریف، مختص سازمان های رسمی 
مصطلح دنیاس��ت ک��ه از نوع��ی »قال��ب زدگی« 
یا »کلیش��ه زدگی« رن��ج می برند و هم��واره دچار 
»بحران انگیزه« هس��تند. اینک��ه در جهان غرب 
تقریبا هر حرکت اجتماعی متوقف بر سودجویی 
است را کمتر کسی رد می کند. مدیران سازمان آن 
عضوی از س��ازمان را عضو الیق و نمونه می دانند 
که بیش��تر در خدمت سودرس��انی و صرفه جویی 
س��ازمانی باشد و از سوی دیگر هر عضو سازمان، 
آن مدیر س��ازمانی را الیق تر و نمونه تر می داند که 
بیش��تر به فکر رفاه پرسنل و سود اعضای سازمان 
خود باش��د. البته واضح است که منظور از سود و 

رفاه، همان مفهوم ابتدایی دنیایی آن، یعنی پول و 
قدرت و آسایش بیشتر است.

در یک تش��کل آزاد واقعی، مؤلفه ه��ای مذکور در 
ردیف های اول اهمیت قرار ندارند. در تشکل های 
آزاد حقیق��ی، با تعاری��ف برگرفت��ه از فرهنگ کار 
تش��کلی، از اعض��ای ع��ادی تش��کل گرفت��ه ت��ا 
اعض��ای عالی رتبه، همگی تحت تأثیر یک »خود 
انگیختگ��ی«، فعالی��ت در تش��کل را یک تکلیف 

اجتماعی می دانند.
در ای��ن صورت روش��ن می ش��ود که عام��ل »خود 
انگیختگی« در یک تشکل، نقش اساسی داشته و 
به عبارتی مرز میان تعریف یک سازمان و تشکیات 
رس��می  با یک تش��کل منعطف پویا خواه��د بود. 

بنابراین در تعریف »تشکل« باید گفت:
»تش��کل یک ف��رآوردۀ اجتماعی اس��ت ک��ه از به 
هم پیوس��تگی دو یا چند گ��روه که تعام��ل آزاد و 
هنجارهایی مشترک و هویتی واحد دارند و با خود 
انگیختگی درونی در پی کس��ب اهداف مشترک 
گام می نهن��د و از س��ازماندهی نس��بتا پیچیده و 
س��طح و عمق تخصص گرایی قاب��ل ماحظه ای 

برخوردارند، تشکیل یافته است.«

پی نوشت:
1 . حج��رات،  .13 2 . آل عم��ران،  .195 3 . توب��ه، 71. 
 4 . هم��ان.  5 . معج��م مقاییس اللغ��ه، ج 1، ص479. 
  هم��ان.   .  7    .917 ص  المحی��ط،  6.قام��وس   
 .10 . همان  .9 . المعجم الوسیط  .Organization.8
11 . هم��ان.  12 . المنج��د.  13 . هم��ان.  14. المعجم 
 .21 16 . تئورى سازمان، ص  .15 . المنجد  الوسیط
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