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بررسی ماهیت، برکات و آسیب های کار گروهی

 بخش دوم

//// محمد عالم زاده نوری، حسن بوسلیکی، هادی قهار

ــتا و هماهنگ  ــان ها، هم راس ــامی و در نهایت تربیت انس ــار معارف اس ــاد افراد در کار انتش ــر توان آح ــاره: اگ اش
ــیع تر و عمیق تر  ــی و کیفی، وس ــذاری فرهنگی به لحاظ کم ــرد، اثرگ ــان این عرصه قرار گی ــایر خادم ــا تاش س ب
ــان مربیان  ــوان از ظرفیت موجود در می ــه می ت ــت که بدانیم چگون ــن مقاله این اس ــد. هدف نهایی ای ــد ش خواه
ــای فعالیت گروهی  ــرد و چه روش ه ــن مبین بهره ب ــر دی ــامی برای نش ــه انجمن های اس ــوزان اتحادی و دانش آم
ــی، بهره ها و برکات آن  ــش اول در باب ضرورت کار گروه ــین به بخ ــماره پیش ــت. در ش در این عرصه فایده مند اس
ــماره  ــت؟ پرداختیم. در این ش ــش که به چه دلیل باید کار گروهی انجام داد و فواید آن چیس ــخ به این پرس و پاس
ــگاه حوزه«  ــریه »پ ــروه و ارکان آن می پردازیم. این مقاله به نقل از نش ــت گ ــی، ماهی ــی کار گروه ــه آسیب شناس ب
ــده است.  ــازی ش ــماره 274 می آید که با اجازه و طبق نظر مؤلف، با تغییری اندک برای مربی اتحادیه، بومی س ش



آسیب شناسی کار گروهی
ــروه کاری تنها جمع  ــک گ ــود که ی ــد متوجه ب بای
ــارکت در یک فعالیت  ــرای مش ــده ای داوطلب ب ع
نیست، بلکه از سازماندهی ویژه ای برخوردار است 
ــود. یک  ــدون آن ارزش افزوده حاصل نمی ش که ب
ــروه، نیاز به راهبر و  ــروه کاری عاوه بر اعضای گ گ
ــردش کار ویژه ای  ــیوه و گ ــام ارتباطی یعنی ش نظ

ــم و به راهبر گروه  ــه اعضا را به ه دارد ک
ــر قرار  ــن که اگ ــازد. نظیر ای ــط س مرتب
باشد چند کامپیوتر  در یک شبکه با هم 
همکاری کنند به یک سرور مرکزی نیاز 
خواهد بود که از سیستم عامل ویژه ای 

برخوردار است.
ــایی در کار گروهی را در  ــن نارس بنابرای
یکی از این سه عامل باید جستجو کرد؛ 
ــت، راهبری  ــب صاحی اعضای صاح

کارا، شیوه های مناسب
ــل  ــیب های محتم ــر آس ــی از دیگ برخ

فعالیت های جمعی به قرار زیر است.
کار گروهی رشد فردی را تحت الشعاع 
ــد  ــانی که قدرت رش قرار می دهد. کس
ــل اینکه  ــری دارند، به دلی ــردی باالت ف

ــوند، مجبوراند از  باید با گروه همراه و هماهنگ ش
ــای افراد کند و ضعیف  ــرعت خود بکاهند و به پ س

گروه حرکت کنند.
نقایص افراد در جمع پنهان می شود. به گونه ای که 
ــتند این توهم  برای افرادی که ضعیف تر از بقیه هس
پیش می آید که به دلیل همگروه بودن با افراد قوی 

ــا از آنها  ــود را ندیده و احیان ــکات خ می توانند مش
ــوند و در صدد حل و رفع آن برنیایند. افراد  غافل ش
ضعیف در کنار افراد قوی ناخودآگاه گمان می کنند 
ــازی به  ــش می رود و نی ــا به خوبی پی ــواره کاره هم

بازسازی شخصیت و مهارت افزایی وجود ندارد.
ــت و  ــت در کار گروهی کندتر از کار فردی اس حرک
سبب تاخیر در اقدام می شود. به این معنی که اگر 
افراد انگیزه های الزم را داشته باشند به 
ــه در گروه نیاز به هماهنگی  دلیل اینک
ــراد دارند،  ــر اف ــه یا اکث ــی هم و همراه
ــدن و  ــی را برای هماهنگ ش ــد زمان بای
ــدن دیگر اعضای گروه صرف  همراه ش
ــال آنکه در حالت فردی چنین  کنند ح
هماهنگی نیاز نیست و به لحاظ زمان 

بازده بیشتری خواهند داشت.
1. ناامیدی و بی اعتمادی از نخستین 
نشانه های برخورد با موانع و مشکات 
ــت. بسیاری  در یک حرکت جمعی اس
ــت جمعی با  ــک حرک ــع، وقتی ی مواق
ــرعت  ــود که س ــکلی مواجه می ش مش
ــش را کند می کند، یا حتی خطر  حرکت
ــرا دارد که کامل متوقفش کند، یکی  آن
ــت که ماهیت  ــا این اس ــاده ترین »واکنش« ه از س
ــتی و  ــوال بریم. سس ــودن« آن را زیر س ــی ب »جمع
ــروه درخال باعث  ــدن بعضی از اعضای گ جداش

می شود کار گروه ابتر بماند.
 عضو یک گروه باید متوجه باشد که با عضویت در 
ــداف و وظایفی را برگزیده و برای انجام آن  گروه اه
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عضو یک گروه باید توجه 
داشته باشد که مصوبات 
از  باالتری  وجاهت  جمع 
شخصی اش  ن��ظ��رات 
نظرات  بر  چه  اگر  دارد، 
ش���خ���ص���ی اش ب���اور 
بیش تری داشته باشد. او 
الزم  انعطاف  ضمن  باید 
نظرات  پ��ذی��رش  ب��رای 
که  باشد  متوجه  دیگر 
گام  به  گام  جمعی  درک 
سعه ی  و  شکل  می گیرد 
متقاعد  برای  الزم  صدر 
نظراتش  به  جمع  کردن 

را داشته باشد
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ــت روش های کاری و مصوبات گروه  متعهد به رعای
ــو در یک کار  ــک عض ــت. فعالیت های ی ــده اس ش
ــردی را ندارد و  ــی قطعا آزادی فعالیت های ف گروه
با محدودیت های بیش تری به لحاظ رعایت حقوق 
دیگر اعضای گروه مواجه است. به عبارت دیگر اگر 
ــرانجام نرسد ممکن است  کار جمعی تا انتها به س
ــال آنکه در  ــود ح ــره ای از کار حاصل نش ــچ به هی
ــخص در هیچ لحظه ای معطل کسی  کار فردی ش
ــد و بنابراین احتمال اینکه کارش از ناحیه  نمی مان

دیگران بی ثمر شود، بسیار پائین می آید.
ــته باشد که مصوبات  عضو یک گروه باید توجه داش
جمع وجاهت باالتری از نظرات شخصی اش دارد، 
اگر چه بر نظرات شخصی اش باور بیش تری داشته 
باشد. او باید ضمن انعطاف الزم برای پذیرش نظرات 
دیگر متوجه باشد که درک جمعی گام به گام شکل 
ــد کردن  ــدر الزم برای متقاع ــعه ی ص ــرد و س  می گی
ــته باشد. یک جمع تازه که  جمع به نظراتش را داش
بیش از چندین جلسه ی مشترک از فعالیتش سپری 
ــت  ــده، قطعا دچار ابهامات نظری متعددی ا س نش
ــت به گریبان نیست. جمع  که فرد معموال با آن دس
ــی، جوانی و بلوغ خود را  ــز مانند فرد دوران کودک نی
دارد. و اعضای کم حوصله ای که زود راه خود را جدا 
ــی در عیب جویی دارند،  می کنند و تخصص عجیب

معموال اعضای مناسبی برای کار گروهی نیستند. 
ــی از انرژی ، در  ــت بخش 1. در کار گروهی الزم اس
ــازماندهی و نظارت و کنترل در کار صرف شود.  س
در حالی که در کار فردی این انرژی نیاز نیست. اگر 
این هماهنگی نباشد ممکن است نتیجه کار افراد 

توسط دیگران خنثی یا معکوس 
شود.

ــی باید  ــط گروه ــبکه رواب 2. در ش
ــل  ح و  ــط،  رواب ــظ  حف ــارت  مه

ــائل وجود داشته باشد.  ــکات و مس تناقضات، مش
ــته باشد، گروه ها دچار  اگر این مهارت ها وجود نداش
ــوند. نداشتن مهارت های کار جمعی،  مشکل می ش

یکی از مشکات و آسیب های آن به شمار می رود.

ماهیت کار گروهی
ــای  ــه تاش ه ــت از مجموع ــارت اس ــی عب کار گروه
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــگ اف ــجم و هماهن ــه، منس آگاهان
دست یابی به هدف یا اهدافی مشترک صورت می گیرد 

و هم افزایی در محصول )نتیجه( را در پی دارد.
ــه نکته اساسی وجود دارد که باید  در این تعریف س

تحلیل شود.

ارادی و آگاهانه بودن
ــته از تاش هایی  قید آگاهانه در این تعریف آن دس
ــه به صورت قهری و ناخودآگاه در قالب جمعی  را ک
ــارت دیگر  ــارج می کند. به عب ــورت می گیرد، خ ص
ــرایطی کاما  ــی فعالیت های فردی، در ش اگر برخ
ــران هماهنگ  ــردی دیگ ــا فعالیت های ف ــی ب اتفاق
ــود و نوعی هم افزایی را بوجود آورد، در نظر ما کار  ش
ــود، به عبارت بهتر چون  ــوب نمی ش گروهی محس
ــکل گیری چنین فعالیتی به  ــا تاثیری در ش اراده م
صورت گروهی نداشته است، در اینجا مورد بررسی 
قرار نمی گیرد. مثا نیاز جامعه به انواع لباس )کت 
ــلوار، لباس ورزش، لباس احرام، لباس عروس،  و ش
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لباس کار، لباس نوزاد، لباس زیر، لباس عزا، لباس 
زمستانی و...( نیاز گسترده ای است که جز با اهتمام 
جمعی تأمین نمی شود. اما از آنجا که تولید کنندگان 
لباس، بدون نقشه و هماهنگی قبلی هریک تنها به 
ــلیقه و تشخیص خود بخشی از این نیاز گسترده  س
ــند این تاش  را بر عهده گرفته و به رفع آن می کوش
ــت. همچنین تربیت  ــی از تعریف ما خارج اس جمع
نوجوانان و جوانان در مدارس شهرها و روستاها اگر 
دارای ستاد هماهنگی کننده نباشد و تنها برخاسته 

ــاس ضرورت افراد  ــخیص و احس از تش
مربی باشد هرچند دامنه گسترده ای را 
پوشش می دهد اما کار جمعی نیست. 
ــل که به  فعالیت مورچگان یا زنبور عس
صورت غریزی و ناهشیار به تقسیم کار 
و توزیع نقش پرداخته نیز اکنون از محل 

بحث ما خارج است.

انسجام و هماهنگی
ــروه در دو  ــی میان اعضای گ هماهنگ
ــت. یکی اینکه  ــطح قابل تصور اس س
ــروه، ضدیتی با  ــو گ ــر عض ــت ه فعالی

ــد و مخل به  ــته باش ــای گروه نداش ــایر اعض کار س
ــطح دوم و باالتر  ــد. س ــای دیگران نباش فعالیت ه
ــن، کمک به کار  ــت هر فرد عاوه بر ای اینکه فعالی
ــطح مطلوب در یک کار  آنها نیز محسوب شود. س
گروهی بهینه، سطح دوم است. در این قسمت الزم 
است روشن کنیم که چگونه می توان به این سطح 
ــته  ــت یافت. دو دس ــی میان اعضا دس از هماهنگ
عامل در بین اعضای گروه وجود دارد که می توان از 

طریق آنها سطح هماهنگی گروه 
را باال برد. یکی عوامل مشترک که 
ــه چگونگی قرار گرفتن اعضا در  ب
گروه بازمی گردد و دیگری عوامل 

درونی و فردی است. این دو هم بر انسجام گروهی 
ــذاری دارند. عوامل  ــر نقش تاثیرگ ــم بر یکدیگ و ه
دسته اول هنگام طراحی گروه باید به شکل بهینه 
ــط اعضای  ــد و عوامل درونی باید توس مد نظر باش
گروه به طور شخصی مورد توجه و عمل قرار گیرند 
ــجام گروهی  ــی از انس ــطح باالی ــا س ت
ــی از این عوامل  ــل گردد. به برخ حاص

شخصی اشاره می کنیم:
1. اعتقاد به کار گروهی

2. داشتن مهارت های کار گروهی
3. روحیه اطاعت از رهبر منتخب.

4. نظم و انضباط ویژه در امور شخصی.
ــه  از جمل ــکیاتی  ــه کار تش 5. روحی

اینکه:
محدوده  ها، حدود و وظایف 	 

و اختیارات تعریف شده در گروه را به رسمیت 
بشناسند.

ــی در امور مخالف نظر 	  همراهی با جمع حت
ــته باشند. )مخالفت باید  شخصی شان داش
ــه تضارب  ــری و در مرحل ــل از تصمیم گی قب
ــری گروهی،  ــد ولی بعد از تصمیم گی آرا باش
نظرات شخصی کنار گذاشته شود و همدالنه 

برای تحقق اهداف گروه تاش شود(

گروهی  رواب��ط  شبکه  در 
باید مهارت حفظ روابط، و 
حل تناقضات، مشکالت و 
مسائل وجود داشته باشد. 
وجود  مهارت ها  این  اگر 
گروه ها  باشد،  نداشته 
می شوند.  مشکل  دچ��ار 
کار  مهارت های  نداشتن 
جمعی، یکی از مشکالت 
و آسیب های آن به شمار 

می رود.
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ــی داشته باشند )خیال 	  تعهد و وظیفه شناس
ــد که فرد وظایف محوله را به  همه راحت باش

نحو احسن انجام خواهد داد(
به اندازه توان مسؤولیت قبول کنند.	 
ــورت را رعایت 	  ــا اصل مش در تصمیم گیری ه

کنند.
ــدوده اختیارات 	  ــری در مح ــوان تصمیم گی ت

ــته باشند  ــان را داش ــئولیت مربوطه ش و مس
)فرد برای همه جزئیات منتظر تصمیم گروه 

نباشد(.
گذشتن از عایق شخصی به نفع اهداف . 1

گروه1.
ــه خاطر . 2 ــخصی ب ــد ش ــل کندی رش تحم

همراهی با گروه.
تحمل کندی طبیعی انجام کار گروهی.. 3
ــطح پائین تر و تشویق آنان . 4 مدارا با افراد س

ــرفت به جای سرزنش زبانی  به رشد و پیش
و عملی آنان.

ــروه تنها در صورت . 5 ــرش عضویت در گ پذی
هماهنگی میان اهداف شخصی با اهداف 
ــروه را  ــورت نه گ ــر این ص ــی، در غی گروه
ــان را  ــد و نه خودش ــان کنن معطل خودش

معطل گروه.
تنظیم برنامه سایر فعالیتها با لحاظ برنامه های . 6

جمعی و ایجاد هماهنگی میان آنها.
جدیت در انجام وظیفه محوله به صورتی که . 7

نوع کار، رفتار دیگران و سایر عوامل در اراده 

و جدیت فرد تاثیری نگذارد.
ــه . 8 ــام وظیف ــاص در انج اخ

یعنی هر عضو فقط به دنبال 
بهبود رابطه  با خدا باشد نه چیزهایی از قبیل 

امتیازجویی و رقابت با دیگران
ــا در صورتی پیش می رود  نکته: کار گروهی تنه
ــه کار دیگران اعتماد  ــای گروه بتوانند ب که اعض
ــته  کنند. اگر هر یک به کار دیگری اعتماد نداش
ــد آن کار را یا خودش انجام دهد  ــد الجرم بای باش
ــری کند و این کار  ــددا آن را چک و بازنگ و یا مج
ــرای این  ــازد. ب ــودن خارج می س ــی ب را از گروه
منظور الزم است هر کس به ضوابط باال به صورت 
حداکثری مقید باشد تا این حسن اعتماد حاصل 

و تقویت شود.
ــد از: نظام  ــترک نیز عبارتن ــی از عوامل مش برخ
ــروه، نظام  ــیوه رهبری گ ــذاری گروه، ش هدف گ
ــرد اعضا، نظام روابط )روابط  ارزش گذاری عملک
ــازمانی و روابط عاطفی( میان اعضا. در ادامه  س

نکاتی پیرامون این عوامل بیان می شود.

نظام هدف گذاری گروه
ــطح تحلیل، و  افراد با توجه به میزان اطاعات، س
نیز سایر نیروهایی که در جهت دهی انگیزه هایشان 
ــت، اهداف و دغدغه های مختلفی دارند.  موثر اس
ــرایطی دو تصویر  ــن ش ــی در چنی ــام کار گروه انج
ــدن به جمع  ــا ملحق ش ــه افراد ب ــی اینک دارد: یک
ــته و  اهداف و انگیزه های فردی خود را کنار گذاش
ــداف گروه را بپذیرند. این صورت در واقع زمانی  اه



ــروه را  ــدف جمع و گ ــخص ه ــاق می افتد که ش اتف
ــخصی  ــر از اهداف و انگیزه های ش ــوع برت در مجم
ــخص پس از بررسی گروه  ببیند. به عبارت دیگر ش
ــاس می کند هدف هایی که او قبا  و اهدافش احس
ــکاالتی  ــت واجد اش ــرای خود تصویر می کرده اس ب
بوده است و هدف جمعی اشکاالت مربوطه را ندارد. 
صورت دوم این است که شخص برای تحقق اهداف 
ــب  ــخصی خودش جمعی متناس ــای ش و انگیزه ه
ــور در آن جمع اهداف  ــعی کند با حض ــد و س را بیاب

ــد. در این حالت  ــود را پی گیری کن خ
ــردی کار گروهی  ــرای اهداف ف افراد ب
می کنند. پس هدف گذاری برای گروه 
دقیقا باید برآیند اهداف شخصی اعضا 
ــد، و اهدافی که از بیرون یا توسط  باش
برخی افراد گروه تعیین می شود، گروه 

را دچار آسیب پذیری می کند.
ــداف و عایق  ــام اه ــس میان نظ هر ک
ــروه  گ ــداف  اه ــام  نظ ــا  ب ــخصی  ش
ــد و در صورتی  هماهنگی ایجاد می کن
ــرادی این  ــروه به طور انف که اعضای گ

ــیار  ــت کنند، کمک بس ــد و تقوی ــی را بیابن هماهنگ
ــروه می کند و اگر  ــادی به هماهنگی و موفقیت گ زی
ــود، آنگاه  ــی توجهی تضعیف ش ــد در اثر ب ــن پیون ای
ــت  ــاس تعلق خود به گروه را از دس به مرور فرد احس
می دهد. لذا هدف تعیین شده برای گروه باید مرتبًا 
توسط اعضای گروه مورد بررسی قرار گیرد که نتیجه 
آن یا تقویت انگیزه آنها و هماهنگ کردن هدف فردی 
ــی در اهداف با  ــا آن خواهد بود و یا نقایص احتمال ب
هماهنگی سایر اعضای گروه برطرف خواهد شد و با 

این کار تداوم فعالیت گروه تضمین 
می گردد.

شیوه رهبری گروه
ــی در کار گروهی  ــیار مهم ــر از نقش ویژه و بس رهب
ــت و تربیت یک راهبر، به آموزش های  برخوردار اس
ــاز دارد. اولین ویژگی مهم راهبر، مورد  ویژه خود نی
پذیرش جمع بودن اوست. راهبر باید از یک اتوریته 
ــورد اعتماد  ــوده و م ــوردار ب ــروه برخ ــوی در گ معن
ــا رای باال از طرف  ــد. راهبرانی که ب اعضای آن باش
ــروه  ــت گ ــب صاحی ــای صاح اعض
انتخاب می شوند، موفقیت بیش تری 
ــد. راهبر باید  ــان دارن ــام کارش در انج
ــیاری در کار گروهی داشته  تجربه بس
ــد و با توجه به سطح اهداف گروه  باش
ــور  ــای الزم در اداره ی ام از توانایی ه
ــی  ــد. راهبر باید گوش ــوردار باش برخ
ــیار دقیق برای شنیدن همه چیز  بس
ــته  ــه نظرات متفاوت داش و درک نقط
ــود را مقدم  ــد. اگر عضوی فکر خ باش
ــی  ــع بداند تنها خطای فاحش بر جم
کرده است. اما همین اشتباه از طرف راهبر موجب 

پاشاندن کامل گروه است.
وظیفه راهبر قضاوت در مورد نظرات مختلف نیست، 
بلکه آن چه او باید انجام دهد یافتن راه کارهای الزم 
ــأله ی  ــان نظرات تک تک افراد گروه برای مس از می
ــه پرورانده  ــته بندی آن ها، کمک ب مورد بحث، دس
ــیله روش هایی هم چون طوفان ذهنی  شدن به وس
ــتن  ــث جمعی و در نهایت به رای گیری گذاش و بح

صورتی  در  تنها  گروهی  کار 
اعضای  که  م��ی رود  پیش 
به کار دیگران  بتوانند  گروه 
اعتماد کنند. اگر هر یک به 
نداشته  اعتماد  دیگری  کار 
باشد الجرم باید آن کار را یا 
یا  و  ده��د  انجام  خ��ودش 
مجددا آن را چک و بازنگری 
گروهی  از  را  کار  این  و  کند 

بودن خارج می سازد. 
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آن هاست. آن که صاحیت قضاوت و تصمیم گیری 
ــت و نه راهبر. در این زمینه راهبر نیز  دارد جمع اس

تنها یک رای مانند سایر اعضای گروه دارد.
ــچ تفاوتی میان اعضای گروه نگذارد  راهبر باید هی
ــارکت در  ــق تک تک اعضای گروه برای مش و از ح
اهداف آن دفاع کند. حقوق و وظایف راهبر گروه در 
جلسات و بین برگزاری جلسات می تواند گسترده 
ــد، ولی ضرورت دارد که تدوین شده  یا محدود باش

باشد و به تصویب جمع برسد.

نظام ارزش گذاری عملکرد اعضای گروه
ــه اهداف  ــای گروهی ک ــان کاره ــا می آی
مادی دارند با کارهای گروهی با اهداف 
ــازوکارها  ــد و س ــوی در روش و قواع معن
ــا  تفاوت ه ــن  ای دارد؟  ــود  وج ــی  تفاوت
ــارکت در  ــراد از مش ــت؟ انگیزه اف چیس
ــت:  ــه اس ــازمان ها دو گون ــا و س گروه ه
ــل پول  ــع مادی مث ــت یابی به مناف دس
ــد  ــت یابی به رش ــهرت، ودس و مقام و ش
ــازمان ها و گروه هایی که  ــوی. در س معن

ــت دارد، نیروهای  ــای صرفا مادی محوری انگیزه ه
ــی متناسبی مثل پول و رفاه توانسته است  انگیزش
ــداف گروه  ــمت اه ــان ها را به س ــدودی انس ــا ح ت
ــازمان های معنویت محور،  ــا در س ــک کند. ام نزدی
ــازماندهی ها باید به گونه ای  ــازی ها و س ساختارس
باشد که افراد در ایفای هر نقشی که دارند احساس 
ــت.  ــوی در حال حصول اس ــدف معن ــد آن ه کنن
ــی از این قضیه به درون بینی و تامات  البته بخش
ــر از نحوه  ــش دیگر متاث ــردد. اما بخ ــراد برمی گ اف

ــت  ارزش گذاری و ارزش یابی اس
ــازمان  ــروه یا س ــک گ ــه درون ی ک
ــت. اگر در یک  وجود خواهد داش
سازمان معنویت محور، این نقش 

به درستی ایفا نشود آنگاه وضعیتی پدید می آید که 
ــت یابی به برخی مسائل مادی مثل  افراد برای دس
ــت برخی از ماک های  ــهرت و ریاس مقبولیت، ش
اخاقی و معنوی را زیر پا می گذارند و نقض غرض 

خواهد شد.

پی نوشت:
1.  عض��و یک گ��روه بای��د متوجه باش��د که با 
عضوی��ت در گروه اهداف و وظایف��ی را برگزیده 
و ب��رای انج��ام آن متعه��د به رعای��ت روش های 
کاری و مصوبات گروه شده است. فعالیت های 
ی��ک عض��و در ی��ک کار گروهی قطع��ا آزادی 
فعالیت ه��ای فردی را ن��دارد و با محدودیت های 
بیش تری به لح��اظ رعایت حقوق دیگر اعضای 

گروه مواجه است.
عض��و ی��ک گ��روه باید توجه داش��ته باش��د که 
مصوب��ات جم��ع وجاه��ت باالت��ری از نظ��رات 
شخصی اش دارد، اگر چه بر نظرات شخصی اش 
باور بیش تری داش��ته باش��د. او باید ضمن انعطاف الزم برای 
پذیرش نظ��رات دیگر متوجه باش��د که درک جمع��ی گام به 
گام ش��کل  می گیرد و س��عه ی صدر الزم برای متقاعد کردن 
جمع به نظراتش را داش��ته باش��د. یک جمع تازه که بیش از 
چندین جلسه ی مشترک از فعالیتش سپری نشده، قطعا دچار 
ابهامات نظری متعددی ا س��ت که فرد معموال با آن دست به 
گریبان نیس��ت. جمع نیز مانند فرد دوران کودکی، جوانی و 
بل��وغ خود را دارد. و اعضای کم حوصل��ه ای که زود راه خود 
را ج��دا می کنن��د و تخصص عجیب��ی در عیب جویی دارند، 

معموال اعضای مناسبی برای کار گروهی نیستند.

 هدف گذاری برای گروه 
دقیقا باید برآیند اهداف 
شخصی اعضا باشد، و 
اهدافی که از بیرون یا 
توسط برخی افراد گروه 
تعیین می شود، گروه را 
آسیب پذیری  دچ���ار 

می کند.


