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  وکارهاي کارآفرینانهتوسعه کسب نقش تفکر گروهی در خصوص ایجاد و
  

الملل ور واحد بینندانشگاه پیام) استراتژیک(کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی  -کارشناس حسابداري، میثم فتوائی
 fatvaeimeysam@gmail.com، )سهامی عام( کارشناس شرکت بیمه سینا، قشم

 
 همفکري و هاي آگاهانه، منسجم و هماهنگ مجموعه تالش«کار گروهی عبارت است از تفکر وماهیت  -چکیده

در  »را در پی دارد) نتیجه(افزایی در محصول  گیرد و هم افرادي که براي دستیابی به هدف یا اهداف مشترك صورت می
  )مشورت(و همفکري ) نظم و انضباط (هماهنگی  ، )تقسیم کار (همکاري  توان در سه شکل،  نگاه اولیه کار جمعی را می

قدر مسلم، نیاز . طلبد اي از کار جمعی است و الزامات و مقتضیات خاص خود را می تصور کرد که هر کدام قالب ویژه
را ومشارکتی  هاي کار گروهی  در واقع مؤلفه.وري و بهبود امور است ش هزینه، افزایش بهرهبه کار جمعی براي کاه

جویی  صرفه(، پرهیز از اسراف ...)با انگیزه، صبر و تحمل، با تخصص و مهارت، جدیت و(توان کار و تالش مضاعف  می
دانست و ... د، تعاون و همیاري در کارها و، رعایت اخالق کاري، توکل به خدا و اعتقاد به رزاقیت خداون)المال در بیت

: اند از ترین موانع کار جمعی عبارت شایع. بندي کرددسته )ردي و محیطیف(هاي کار جمعی را در دو دسته  آفت
کاري، ضعف فرهنگ کار جمعی، ضعف ساختار و  ظن، خودرأیی و استبداد، بخل، حسادت و پنهاناعتمادي و سوء بی

هاي اداري  هاي اخالق فردي دارد و نیمی دیگر به نارسایی ها ریشه در کاستی از این آفت نیمی . تسازمان و ضعف مدیری
تردید در راه رسیدن به اهداف مهمی چون خودکفایی و شکوفایی اقتصادي، ایجاد اشتغال،  بی .گردد یا سازمانی برمی

شی جهادگونه تا بتوان به شکوفایی اقتصادي باید تالش مضاعفی صورت بگیرد؛ تال... وکار و فراهم کردن فضاي کسب
-اي انجام شده و ابزار گردآوري اطالعات در آن فیشبا روش مطالعات کتابخانه مقالهاین . در سطح کشور دست یافت

ا هاي مرتبط بنامههاي اطالعاتی شبکه جهانی اینترنت، کتب و مقاالت علمی فارسی و التین و پایانبرداري از منابع پایگاه
وکارهاي توسعه کسب مشارکت گروهی در خصوص ایجاد و نقش تفکر ودر این مقاله به . بوده است مقالهموضوع 

  .خواهیم پرداختکارآفرینانه 
  کارآفرینی خالقیت، کارگروهی، فرهنگ کار، تفکر گروهی، :واژگان کلیدي

  
  مقدمه

فرینانه بر رقباي آیا اجراي چند طرح کار فرین وتوانند با تعداد اندکی افراد خالق وکارآها نمیامروزه سازمان
آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همه  .گرا، وکم هزینه فائق آیندفرصت ور،آکوچک، چابک، منعطف، نو

هاي گروهی فعالیت بطور فردي یا بتوانند به راحتی، مستمر و کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و
  )1391قربان لک،(. ورندآرا در فرینانه خود را به اجآکار
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در . آید می شمار ناپذیر زندگی اجتماعی و محور پیشرفت و توسعه جوامع به ار و تالش، بخش تفکیکک
هاي دینی نیز همواره بر کار و تالش سازنده تأکید شده و الزمه عزّت و اقتدار فردي و اجتماعی معرفی  آموزه

رسانی جمعی که افزایش سطح توانمندي، کارآمدي، اثربخشی و  يدر این میان، کار گروهی و یار. شده است
برخالف نظر برخی منتقدان  .ندان برخوردار استچموفّقیت کار گروهی را در پی خواهد داشت، از اهمیتی دو 

کنند، پیشینه کار گروهی در ساختار اجتماعی ایران، بویژه  که فرهنگ ایرانی را فاقد روحیه کار جمعی تلقّی می
هایی از وضعیت زیستی، نگرش کار گروهی و تالش همدالنه در کلیه شئون زندگی  ر ساختار سنّتی با جلوهد

اهتمام به  .شود همراه بوده است؛ اهمیت این مسئله نه فقط در گذشته که امروز نیز بیش از پیش احساس می
هاي پیشرفت و  عنوان یکی از ضرورتبه  اقتصاد مقاومتی و مسئله کار و تالش و حمایت از کار و تولید ملّی

بوده است، این امر که بدون ) العالی ظلّه دام( شکوفایی اقتصادي کشور، همواره مورد عنایت رهبر معظّم انقالب
هاي اقتصادي و  هاي مقابله با تحریم طلبد، یکی از مؤثّرترین روش تردید عزم عمومی و تالش جمعی را می

  )1391 حاج محمدیاري،(. ی استموجب رشد و توسعه اقتصاد ملّ
هاي کار گروهی  ترین عوامل مؤثّر در ایجاد زیرساخت سازي فرهنگی یکی از مهم با توجه به آنکه بستر

در ارتقاي سطح فرهنگ کار گروهی و پژوهش  تحقیق واست و نیز با عنایت به نقش مؤثّر و منحصر به فرد 
هاي کار گروهی در عرصه ادبیات شفاهی  ي، واکاوي جلوهمشارکت جمعی براي نیل به اهداف توسعه اقتصاد

دهد تمایل به کار گروهی، به عنوان یک الگوي فرهنگی در فرهنگ  هاي رفتاري پیشینیان نشان می و سنّت
 -تواند مرجع بازنمایی بخش بزرگی از نگرش مثبت ایرانی  اي دیرینه دارد و ارائه آن می مردم ایران سابقه
  .هاي پسندیده و مؤثّر در جامعه به مقوله همت و کار و تالش باشد رهنگاسالمی و خرده ف

وکارهاي ایجاد کسب نقش آن در توسعه و تفکر گروهی و اهمیت کار و مقاله حاضر به بررسی و در
د سزایی در رش در حوزه مفاهیم مرتبط با کار، اهمیت بهشاءاهللا که ان کارآفرینانه خواهیم پرداخت با این نگرش

و گسترش فرهنگ کار، تبلیغ مفاهیم ارزشی کار، تقویت روحیه کار گروهی و مشارکت مردم در امر توسعه 
  .داشته باشیم

  

  بیان مسأله
  گروهی  کند، فرهنگ مجزا می  توسعه  در حال  را از کشورهاي  یافته  توسعه  کشورهاي  که  از معیارهایی  یکی

  امر سبب  ندارند و همین  گروهی  هاي فعالیت  به  اي ، افراد عالقه نیافته  توسعه  در کشورهاي.  است  کار کردن
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  جامعه  یک  به  اصوالً براي رسیدن. پذیرد  انجام  تري پایین  بیشتر، کارها با کیفیت  انرژي  بر صرف  شود عالوه  می
فراگیر نخواهد   در جامعه  آفرینی، کار ویژگی  چنین  و بدون  است  ضروري  گروهی  هاي ، رشد فعالیت کارآفرین

نشینی به یکجانشینی و توسعه روستانشینی و سپس  انسان اجتماعی به مرور زمان و بویژه درگذر از کوچ .شد
بر ضرورت کار جمعی وقوف بیشتري یافت و این ضرورت ابتدا به صورت تقسیم کار رخ ) مدنیت(شهرنشینی 

وران نمادي از تقسیم کار به شمار  عه به سه طبقه دبیران، سپاهیان و پیشهدر تمدن ایران باستان، تقسیم جام. نمود
، یداهللا مع ...تعاونوا علی البر و التقوي: دین مبین اسالم نیز تأکیدات مکرري بر کار جمعی دارد. آمد می

ریزي، رنامهبویژه در شاخه مدیریت نیز ضرورت کار جمعی از طریق ب هاي علمی علم نوین،  یافته... الجماعه و
  )1391 حاج محمدیاري،(. تر ساخته است را روشن) مدیریت(ایجاد سازمان و رهبري 
هاي راهبردي، تشکیل  هاي انجام فعالیت ي کنونی، یکی از مهمترین شکل شده در اقتصاد جهانی

رید کلی ي چند شرکت، خ تواند در قالب ادغام همه جانبه این امر می. سازمانی است هاي کاري میان سیستم
ي  در هر حال، نکته. گذاري مشترك هدفمند، صورت پذیرد یک شرکت توسط شرکت دیگر، و یا سرمایه

  فعالیت. ها ببندند توانند مرزهاي خود را در برابر نفوذ دیگر سازمان ها دیگر نمی اصلی آن است که سازمان
گذاري  یت دستیابی سازمانی موردنظر پایهگذاري بر روي تخصص، منابع، و یا قابل راهبردي فوق برمبناي سرمایه

هاي  بسیاري از شرکت. کند کار تیمی را طلب میتفکر گروهی و شده است که تحقق این امر وجود 
توانند روش مناسبی براي  خورند چرا که افراد نمی اند، شکست می گذاري مشترك که بدین تشکیل شده سرمایه

هاي کاذب رنگ باخته و یا آنکه  اهداف مشترك موجود در کشمکش در این شرایط. کار با یکدیگر را بیابند
بنابراین تنها از طریق . شود پیوندند و بدین صورت شرکت از درون تهی می ها می کارکنان آن به دیگر شرکت

سازمانی  شفاف و کار جمعی و مشترك براي تحقق اهداف مذکور خواهد بود که فعالیت میان گروهی اهداف
نیز اغلب به عنوان یک مزیت رقابتی و دلگرم  و خالقیتنوآوري از  .گردد قیت برخوردار میاز شانس موف

آورد ولی حل  وجود نمی کار گروهی الزاماً خالقیت را به تفکر گروهی و که در حالی. شود کننده ذکر می
  .مشکالت گروه و فنون خالقیت، دائماً به عقاید جدید و بهبود فرآیندها منجر خواهد شد

گیرند و خود را مقید به پیروي از یک  از یک فناوري بهره می یافتهسازمان  ارکان در تئوري، تمام
اي  سازمان یادگیرنده راه چاره. استي فعالیتشان در یک سطح   دانند؛ یعنی اینکه زمینه چارچوب قانونی می

با این تفسیر هر . سطحی به وجود آیداست براي جلوگیري از زوال و رکودي که ممکن است بر اثر این هم
آنها باید قادر باشند تا اطالعات را . سازمان باید توانایی بررسی و یادگیري از محیط اطراف خود را دارا باشد
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کارمندان خود، دانش آنها را گسترش نیروي انسانی و کارگران ودر میان گذاشتن با  ذخیره، بازیابی، و آنگاه با
الزم همراه با تفکر گروهی براي اینکه یک چنین اطالعاتی به حالت کاربردي درآید، یک کار گروهی . دهند
گذاري  پایه گشا نخواهد بود مگر اینکه از زمان وارد کردن اطالعات، تا مدیریت دانش به تنهایی راه. است

به عبارتی  گروهی وسازمانی که از فرهنگ کار . زیربناي سیستم، بر مبناي کار گروهی طراحی و تنظیم شود
اي نخواهد  باشد براي مدیریت دانش و کار یادگیري سازمانی، از سطح اعتماد کافی بهره تیمی برخوردار نمی

کند اما مشکل این  ه شرایط کاري به سرعت تغییر میتمام عواملی که ذکر شد اشاره به این نکته دارد ک. داشت
یکم باشیم اما از  و ممکن است که از نظر فناوري در قرن بیست .کنند است که افراد به همان سرعت تغییر نمی

را  "لوزما"با این تفسیر نباید سلسله مراتب نیازهاي . نظر احساسی و روانی همچنان در عصر حجر هستیم
پذیري رسید و  و معتقد است بشر از نیاز به غذا و سرپناه، به نیاز به زندگی اجتماعی و جامعهنپذیرفت چرا که ا

یزي نیاز دارد با دیگران کار غررسد که بشر به طور  اما به نظر می. آنگاه نیازمند به لحظات خودشکوفایی شد
مین است که افراد منزوي و یا کسانی گویی اشتیاق به ایجاد رابطه در نهاد او قرار داده شده است و براي ه. کند

کارگروهی و اجتماعی را دوست دارند و  تفکر ومردم . برند که در حبس انفرادي هستند، رنج بسیاري می
بسیاري از . شوند طور نیستند توسط همکارانشان به عنوان اشخاصی عجیب در نظر گرفته میآنهایی که این

وقتی که . اند اند دلیل این کار را داشتن همکار ذکر کرده روي آوردهها  کارکنان آزاد که به کار در سازمان
ي  کنند زندگیشان رو به نابودي است، جنبه ها، احساس می پاچیدگی جوامع سنتی و خانوادهمردم به خاطر از هم

ل هاي بزرگ مشغو به این خاطر است که افرادي که در سازمان. گردد اجتماعی کار، بیش از پیش نمایان می
با افکار گروهی  هاي کاري کوچکتر باشند که از کار در گروه هستند اغلب مایل به داشتن حس تعلقی می

افکار  و درست است که افراد مایل هستند با هم و به صورت گروهی کار کنند. آید به دست می منسجم
تمام عوامل . باشد اما حرکت به سمت یک کار گروهی کارآمد، آسان نمی خویش را به یک سمت سوق دهند

کار  هایی را به طور ضمنی براي دهند اما چه واقعیت فوق نیاز به کارگروهی در یک سطح بزرگ را افزایش می
ها به خاطر منافعی که  ي مؤثر از گروه کنند؟ مسلماً استفاده ها آشکار می مدیران سازمان کارفرمایان و آفرینان،

 رفتن( کارکنان ریزش خالقیت، کاهش و افزایی هم به توجه فزایشانگیزه، ا افزایش ،بیشتر خالقیت( دارند
 ...)بهتر و کاري بهتر، فضاي گیري منابع، تصمیم از بهتر ي ارتباطات، استفاده ، افزایش)سازمان از کارکنان

اند بدانند که کار در  سازد؛ و شاید آنهایی که در یک گروه بزرگ کار کرده تر میزندگی مدیران را راحت
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همانطور که بنیانگذاران . باشد ایی که در آن درستی حاکم است، نه تنها زحمت نیست بلکه تفریح نیز میفض
  :گویند بستنی بِن و جِري می

هرگاه یکی از ما احتیاج به کمک دارد همگی . کند هیچکس در شرکت بِن و جِري احساس تنهایی نمی"
ما براي زندگی، شور . کند د انرژي را در وجود ما حس میبین هرکس از بیرون ما را می. شتابیم به کمک او می

ما در بازي تجارت، شور . کنیم و شوق و یک احساس شادي داریم و از معاشرت با یکدیگر احساس لذت می
کمی " .کوشیم هنگام کار به ما خوش بگذرد کنیم و می و شعف ناشی از موفقیت را با همدیگر تقسیم می

  )1392 فکر نو،( .ي ایجاد و تداوم یک چنین فضایی مؤثر خواهد بودآزادي در کار گروهی برا
  
  شینه تحقیقپی

 در ياگسترده هايپژوهش مشارکتی کار گروهی و کارآفرینی به تبع آن تفکر و وکار ومقوله کسب دربارة
 توجه مورد که دارد وجود جامعه در آن مهم بسیار مسألۀ متعدد ابعاد هنوز یول شده انجام مختلف يهازمینه

 مختلف ابعاد مورد در که را هاییپژوهش برخی از مقاله این .دارد جامع يهایبررس به نیاز و هاستسازمان
  . نمایدیم عرضه خالصه طور به شده انجامکار گروهی  تفکر و

ید در این مدل که با تاک. ارائه شد 1972توسط ایروینگ جانیس در سال  براي اولین بار مدل تفکر گروهی
هاي تفکر پردازد، با بررسی نقاط قوت و آسیبهاي کوچک به بیان فرضیات و نتایج میبر ارتباطات گروه

گرچه تفکر گروهی را به طور کلی . ها بررسی شده استگروه در گروهی، چگونگی ارتباطات بین فردي
هاي یید شده است که ریشهدانند ولی از لحاظ نظري ادعا و در تجربه نیز تأگیري میآخرین مرحله تصمیم

هاي علّی بود که از نیس قائل به زنجیرهاج. گرددتر این روند باز میگیري معیوب به مراحل بسیار ابتداییتصمیم
کند مانند محدودیت زبانی، تنش زیاد، ناکامی تازه گیري ایجاد میهایی که موقعیت براي تصمیممحدودیت

تواند تحت تأثیر ساختارهاي سنتی و از این گذشته، تفکر گروهی می .شدگروه، یا وضعیت بحران شروع می
اند؛ این عوامل شامل رهبران دچار گیري داشتههایی قرار گیرد که اعضاي گروه پیش از برهه تصمیمنقش

به واسطه . شودناپذري در گروه میجانبداري، ضعف سنت تشریفات روشمند، همگونی گروه، و توهم آسیب
گیري مستعد یک رشته خطاهاي ممکن در زمینه پردازش اطالعات توسط یک بینی، تصمیمپیش این شرایط

اي دیدن ها، و کلیشهوجوي ناکافی اطالعات، کوتاهی از مورد اهداف و جایگزینگروه از جمله جست
لباً هنجارهاي اش غاکند نتیجهوقتی این عوارض تفکر گروهی بروز می. شودموقعیت یا افراد بیرون از گروه می



    
  1396ماه اردیبهشت  و پنج،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٨٣ 
 

-تفکر گروهی زمانی تحقق می .جمعی، و خودسانسوري استهاي دستخطرناك درون گروهی، دلیل تراش

شناختی پشتیبان تفکر گیري گروهی شود که از نظر روانیابد که گروه گرفتار این فرایندهاي بیمارگونه تصمیم
-ر گروهی باشد احتماالً به نتایج نابهینه میشان تفکنیس تصمیماتی که وجه مشخصهابه گفته ج. گروهی هستند

نیس مروري بر چند بررسی موردي به اکار اولیه ج. شوندالمللی میهاي بینانجامند و منجر به تشدید درگیري
دو مورد از . دنبال عوامل تفکر گروهی از حیث ساختارهاي معیوب گروهی و پردازش ضعیف اطالعات بود

-تصمیم. ها و بحران موشکی کوباخلیج خوك: کندي بود.وران حکومت جان افموارد بررسی او مربوط به د

العاده دهد تا چه حد یک گروه فوقها شکستی فاحش بود و نشان میگیري درباره عملیات خلیج خوك
ها شود بسیاري از فرضآورند که موجب میهوشمند، هنجارهاي درون گروهی بسیار ضعیف به وجود می

- تنها اندکی پس از آن، دولت کندي در دستگاه تصمیم. ها بررسی نشده بماننداري از بدیلبالمعارض و بسی

گیري خود تحولی ساختاري ایجاد کرد و توانست بحران موشکی کوبا را با شکیبایی، رایزنی دقیق و بررسی 
هی سه اصطالح هاي مالزم با تفکر گروبراي شناخت برخی رویه. هاي بدیل از سر بگذراندحلدر خور راه

گیرد که یک خودسانسوري زمانی صورت می. خودسانسوري، پاسداران ذهن، و دربانی: دیگر کارگشاست
گذاشته است از ابراز  نفر براي آن که به نظر نرسد از اتفاق نظر گروه فاصله گرفته یا هنجارهاي گروه را زیرپا

پاسدار ذهن کسی است که به شکل مستقیم . کندمشی خودداري مینگرانی، انتقاد یا زیر سؤال بردن یک خط
ادعا . تالش دارد براي حفظ انسجام گروه و به حداقل رساندن دگراندیشی، اطالعات مخالف را سرکوب کند

او به . ها چنین نقشی داشته استگیري پیرامون عملیات خلیج خوكشده است که رابرت مک نامارا در تصمیم
ید بود گفت شاید این تصمیم، درست یا نادرست باشد ولی زمان تردید در آن آرتور شلزینگر دچار دودلی شد

 .دننکها همراهی گذشته است و رئیس جمهور نیاز دارد که همه با طرح تهاجم به خلیج خوك

هاي نقش کار تیمی در گسترش توانمنديدر مقاله خود تحت عنوان  پورعبدیان و معمارزاده،  گلشیري
-رآنند تا از طریق راهبcipp  فردي و بهبود کیفیت فرایندهاي سازمانی ارائه یک الگو براساس مدل ارزشیابی

 به یافتن مشکالت سازمان و حل آنها پرداخته و با تدوین، (quality circle) هاي ارتقاي کیفیتاندازي حلقه
گیري هاي فردي اعضاي آن اندازهتاثیر انجام کار گروهی را بر توانمندي هاي مناسب،ها و مالكشاخص

   .نمایند

هاي توسعه محصول بررسی پدیده تفکر گروهی درتیمدر مقاله خود تحت عنوان  محسنی کیاسري و پناهی
هاي رشد و بهبود عملکرد تیم و اثر آن بر هاي تیمیسیبآوهی به عنوان یکی از رگ تفکرموضوع  در جدید
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مورد اهمیت نوآوري محصول و  اي درجدید پرداخته است بدین منظور پس از ذکر مقدمه توسعه محصول
اندیشی و مدل مطرح شده وري مفهوم تفکر گروهی با گروهآفرایند نو تاثیر تیم توسعه محصول جدید در

ایت نه هاي توسعه محصول جدید معرفی گردیده و دردراین رابطه تشریح گردیده است درادامه انواع تیم
  .ه استکارکردهاي تیم توسعه محصول و تحقیق و توسعه مورد بررسی قرارگرفت اثرات این پدیده در

  
  هایافته

  کارآفرینی تفکر گروهی و
توان همان فرهنگ  واقع فرآیند کارآفرینی در بطن خود فرهنگ خاصی را نهفته دارد که این فرهنگ را می رد

اند  هنگ مفهوم مشترکی است که اعضاي سازمان یا شرکت پذیرفتهاین فر. حاکم بر سازمان یا شرکت دانست
بنابراین با توجه به . هاي مشترکی است که بر فعالیت سازمان یا شرکت حاکم است ها، باورها و روش و ارزش

جانبه در کشورهاي صنعتی و پیشرفته، کشورهاي در حال توسعه نیز باید در پی  نقش کارآفرینی در توسعه همه
شود مگر آنکه ضمن توجه به نقش و  هاي کارآفرین باشند و این مهم میسر نمی ها و شرکت سازمان ایجاد

و یا  فرهنگ کار گروهی از جمله آنهاست که تفکر و دهنده اهمیت فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل رشد و توسعه
  .مشخص شوند  ها و شرکت موانع آن در سازمان

لکرد اجتماعی و موفقیت فردي توانمندي کار گروهی است که هاي الزم براي بهبود عمکی از مهارتی
بسیاري اوقات هنگامی که این مهارت را . شودهاي ارتباط بین فردي ذکر میاي از مهارتگاه به عنوان شاخه

هاي گروهی نکنیم و گاه نیز براي هاي اجتماعی یا کارها و بازيکنیم خود را درگیر فعالیتنداریم، سعی می
هاي محوله را به خوبی انجام دیگران مسئولیت: گوییمشوم، مثالً میین نقص به دالیلی متوسل میپوشش ا

برم و یا من به تنهایی بهتر و هاي گروهی لذت نمیي مناسبی ندارد، من از ورزشدهند، کار گروهی نتیجهنمی
که از ار گروهی عالوه بر اینباید توجه داشت که ناتوانی در مشارکت و ک. کنممی با آرامش بیشتري کار

ي بسیاري از کاهد، مانعی در راه پیشرفت و موفقیت خواهد بود و ما را از تجربهمحبوبیت اجتماعی ما می
کس رغبتی به کار گروهی نداشته چه هیچچنان عالوه بر این، . کندداشتنی محروم میهاي مهم و دوستفعالیت

ک جامعه نباشد، محیط اجتماعی پرتنش و پیشرفت آن جامعه نامطلوب باشد یا مشارکت مناسبی بین افراد ی
  )1388 مهدوي،(. خواهد بود
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توان از را می وکارهاي کارآفرینانهتأثیر آن بر ایجاد کسب گروهی و و جمعی تفکر و ضرورت کار
پذیر نیست، و نجوانب گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار داد؛ زیرا انجام برخی کارها به صورت فردي امکا

الزم است تا به صورت گروهی صورت بگیرد، مثل بلند کردن یک وزنه سنگین که به نیروي افراد زیادي نیاز 
گاهی نیز هر چند امکان انجام کار به صورت فردي وجود دارد، اما مستلزم تحمل هزینه فراوان و فشار . دارد

گروهی انجام ندادن کار، به . با صورت جمعی آن نیستزیاد است، که از لحاظ کیفیت اجرا نیز قابل مقایسه 
معنی عدم استفاده از امکاناتی است که در اختیار داریم، کسانی که قابلیت قرارگرفتن در کنار ما و در یک 

ها عقالیی توجهی به آناي هستند که بیهاي مختلف خود، هر یک سرمایه بالقوهگروه را دارند، با توانایی
هاي هاي تکنولوژیک، در یک شرایط رقابتی سنگین در همه عرصهن ما در عصر جهشچنیهم. نیست

هاي هاي جمعی، پروژهدر شرایطی که رقبا با استفاده از بهره فعالیت. اقتصادي، فرهنگی و سیاسی قرار داریم
فواید کار جمعی  تفاوتی نسبت بهافزایند، بیکنند و بدین وسیله سلطه خود را بر جهان میبزرگی را اجرا می

هاي گروهی آگاهانه و هماهنگ، که بدون فعالیتعالوه بر این. تواند موقعیت ما را در جهان تضعیف کندمی
  )1388 پگاه حوزه،(. ممکن است ما کار یکدیگر را خنثی، تخریب و یا تکرار کنیم

ر کاري است که به وکاري اگر با مشارکت انجام شود اثربخشی آن چندین برابیا کسب ر فعالیت وه
-با ایده... افزاري واز فعالیت در یک تولیدي پوشاك گرفته تا تولید یک قطعه سخت. تنهایی انجام شده است

گاهی . هاي مختلف دیده شده و نتایج بهتري خواهد داشتهاي نو و جدید و متنوع همچنین کار از زاویه
هاي راه فعالیت جمعی، عامل مهمی گروه در نیمه هراس از نپذیرفتن مسئولیت، عدم همکاري یکی از افراد

ها و استعدادهایش کمتر گاهی اوقات ممکن است فردي توانایی. دهداست که جوانان را به کار فردي سوق می
از این جهت که توانایی کمتري دارد و قادر به رقابت با آنها نیست . کنداز گروهی باشد که با آنها همکاري می

این یک حرکت مخرب است و  قطعاً. اي جبران خال خود به نوعی مانع از حرکت بقیه شودکند برسعی می
  .حل دیگري نباشد، وجود نداردراه اي جز حذف وي البته در شرایطی که واقعاًچاره

جانبه و به ویژه فکري کارکنان سازمان جهت تحقق اهداف آن سازمان ضرورتی اساسی مشارکت همه
خالق و صاحب اندیشه تعالی سازمان با تفکر و خالقیت مشارکتی سازمان را یاري دهند است، چنانچه افراد 

 افزائی تفکر وتفکر و خالقیت مشارکتی، موجب هم. تر حل خواهد شدتر و سریعانواع مسائل سازمانی راحت
انی و سازي، اصالح فرهنگ سازمالزمه توسعه این تفکر فرهنگ. شودتک افراد سازمان میخالقیت تک

موانعی همچون فقدان انگیزه و عدم اعتماد به کار . باشدمدیریت فرهنگ خالقیت و نوآوري در سازمان می
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کاري و مدیریت مستبدانه، از مهمترین موانع تفکر گروهی، عدم توجه به نظرات کارکنان، نقدناپذیري، محافظه
سازي، مهندسی آموزش و فرهنگ گردد مهندسی مجدد فرهنگ سازمانی،و خالقیت مشارکتی محسوب می

هاي مدیریتی از جمله نظام پیشنهادات، تقویت کار گروهی و تقدیر از کارکنان خالق، از جمله مجدد نظام
      )1392 ماهوشی،( .باشدمهمترین راهکارهاي توسعه فرهنگ خالقیت مشارکتی در سازمان می

  
  تفکر گروهی اصول کار و

  )1392 مدیران اجرایی،( :روهی بدین شرح استتفکر گ ترین اصول کار وعمده
عدم تطابق، .اگر به خاطر گروه خود را تغییر ندهید، گروه ممکن است شما را تغییر دهد :پذیريتطبیق -1

هاي آنی را بگیرید، با العملتوانید بیاموزید که جلوي عکسشما می. یکی از بدترین عیوب انسان است
اما براي عدم انعطاف فکري هیچ دارویی وجود . انظباط بر تنبلی غلبه کنیداعتماد به نفس، بر ترس و با 

  .این خصوصیت نابودي را در وجود خود دارد. ندارد
نیرو در اتحاد است و خطر در . همکاري گروهی پیش درآمد موفقیت گروهی است :حس همکاري -2

روهی عظیم و تشریک مساعی هاي بزرگ نیازمند کار گچالش. همکاري یعنی تکثیر نیروها. تفرقه
. خصوصیتی است که بیش از همه در میان فشارهاي یک چالش دشوار، براي اعضاي گروه نیاز است

کار گروهی مطبوع و  یعنی همکاري. است همکاري از بیش چیزي ) کردن سعی هم با( تشریک مساعی
که با هم تشریک مساعی تشریک مساعی یعنی کار گروهی جسورانه و مصممانه اعضاي گروهی . دلپذیر

در اثر کار گروهی و  (synergy) افزاییهم. دهندکنند کاري بیش از فقط با هم کار کردن، انجام میمی
  . آیدهمکاري صمیمانه بدست می

رویدادهاي . آیندکند، نیروهاي برتر نیز به حرکت در میمتعهد می وقتی فرد خود را کامالً :تعهد -3
رویداد هاي بسیاري از این تصمیم . افتادندصورت اتفاق نمیکنند، که در غیر اینمختلفی به او کمک می

-ها و یاري دیگران را در جهت منافع فرد پدید میبینی، مالقاتشوند که حوادث غیر قابل پیشناشی می

سات اي تعهد را با احساعده .)ویلیام اچ موري. (کس باورکردنی نیستچنین حوادثی براي هیچ. آورند
اما تعهد واقعی . توانند تعهدات خود را به انجام برساننددانند؛ اگر حال خوبی داشته باشند، میمرتبط می

-اي از شخصیت است که ما براي رسیدن به هدفتعهد واقعی احساس نیست، بلکه جنبه. گونه نیستاین
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باید به پایداري و استحکام سنگ  احساسات انسان همواره در حال تغییرند، اما تعهد .کندهایمان یاري می
   .باشد

در صورتی که اعضاي . یک گروه یعنی صداهاي مختلف با یک قلب واحد :قابلیت برقراري ارتباط -4
بدون ارتباط، گروهی . گروه به ایجاد ارتباط با یکدیگر قادر نباشند، کار گروهی هم وجود نخواهد داشت

هاي موفق داراي اعضایی با خصوصیات گروه. د حضور دارنداي از افرادر کار نیست بلکه فقط مجموعه
  . مشترك و ارتباطات قوي هستند

  
  )1392 حسینیان،( :ایده گروهی هاي جذب تفکر وراه

هایی هستند که بیشترین بازده ممکن را از  هاي موفق آن ها هستند، شرکت ترین دارایی شرکت گر کارکنان مهما
از اعضاي   تر استخراج ایده هاست، اما روش باارزش وري یکی از این راه بهره افزایش. این منابع پدید آورند

 وکارمانکسبچند  شد هر ممتوجه خواهی صورترد در اینافکار گروه خود بهره ب باید از. گروه است
  راهکار آن، استخراج نوآوري. یمکوچک است، آنچه را که براي پیشروي در رقابت نیاز است، در اختیار دار

 .الزم را به عمل آوردبرداري  بهره  هاي بزرگ اعضاي گروه توان از ایده میذیل شده   با پنج روش ارائه. است
 

گرفته پدیدار  ندرت به صورت کامالً شکل هاي بزرگ به ایده :درك ارزش گروه در پروراندن نوآوري .1
پرداز رهبري  گونه که جان اریک ادیر، نظریه انهم. ها را انتخاب کنند و به ثمر برسانند شوند تا بقیه گروه آن می

هاي  کند؛ ایده ها، اشاره می چگونگی سازماندهی نوآوري و برداشت ایده: در کتاب خود، مدیریت نوآوري
 کار اند و پر از اشتباهات و مشکالت هستند و الزم است که پیش از به نگرفته  ها کامل شکل جدید بیشتر وقت

ممکن است فردي ایده خوبی در ذهن داشته باشد، اما این گروه است که  .ا کامالً شکل دادها ر شان آن گرفتن
همین مشارکت  .اي روي آن بنا کند هاي نوآورانه خود پایه هاي مثبت آن ایده را بیابد و با کمک باید جنبه

بنابراین، . شود می کند و در نتیجه، سبب موفقیت شرکت است که مفهومی نوآور را تبدیل به تیمی مبتکر می
بقیه گروه  باید اما: ان درست استم اولین گام براي پروراندن نوآوري گروه این است که مطمئن شوید نگرش

  .کردن، در مسیر پروراندن آن ایده همکاري کنند جاي رقابت که به مرا تشویق کنی
روه این است که همه را در روش معمولِ تولید ایده در گ :مؤثر با درهم شکستن الگوها طوفان فکري. 2

. افکار خود را بنویسند و به یکدیگر بدهند تا قضاوت کنند مها بخواهی و از آن میک مکان گرد هم جمع کنی
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شود و در نتیجه سردرگمی بسیاري  ثمر تهیه می هاي بی ندرت مؤثر است و معموالً فهرستی از ایده این روش به
اي به محض پدیدارشدن  اول اینکه وقتی ایده .دو دلیل اثربخش نیست طوفان فکري معموالً به. کند ایجاد می

هاي طوفان فکري روندي  جلسه. آموزند که سکوت کنند و انتقاد نکنند در ذهن، بیان شود، اعضاي گروه می
شود افراد با همان الگوهاي فکري  دلیل دوم این است که طوفان فکري سبب می. منفی دارد و سازنده نیست

طور که دکتر چارلز پِرَتر، نویسنده کتاب راهنماي مدیریت براي پروراندن نوآوري  همان. خود بیندیشندمعمول 
 :نویسد می

کند و طراحی نشده است که  هاي معمولی خالی می طوفان فکري معموالً فقط جعبه ذهن ما را از تمام ایده«
 ».مان را بشکند الگوهاي فکري

 هاي مبتکرانه از گروه در یک محل به استخراج ایده :هاي مجازي روهایجاد پنج عنصر اصلی براي گ .3
. هاي مجازي، چالش است کشیدن ایده از گروه اندازه کافی دشوار است و در مقیاسی کامالً متفاوت، بیرون

 خانم جیل نمیرو، پژوهشگر دانشگاه صنعتی ایالت کالیفرنیا، پنج عنصر اصلی را شناسایی کرده است که بنا به
. وهوا، منابع، هنجارها و ارزیابی مستمر طراحی، آب: هاي مجازي نوآور ضروري هستند گفته وي براي گروه

ها نیاز به منابع دارند تا واقعی  رسد ایده که به نظر می در حالی. تر از بقیه هستند عضی از این عنصرها بدیهیب
اشاره به » طراحی«مسیر صحیح قرار گرفته است،  شوند و نیز ارزیابی مستمر الزم است تا مطمئن شویم گروه در

که  بخش باشد، طوري این فرایند ممکن است بخش. آید اي مبتکرانه پدید می فرایندي دارد که طی آن ایده
طور  اي خاص تعیین کنند یا تکرارشونده باشد و طی آن اعضاي گروه به براي هر یک از اعضاي گروه وظیفه

کند که براي  نمیرو استدالل می. بدهند ها و مشکالت گزارش  ه درباره پیشرفتمنظم تماس بگیرند و پیوست
هاي مجازي، اعضاي گروه باید طراحی مناسبی را براي فرایند نوآوري  آمیز از نوآوريِ گروه حمایت موفقیت

  .شان انتخاب کنند ها و وظایف آن
ها را به ثمر می نشانند، نوشته خانم  آوريگروهی بسازید که نو ؛تاب شب کتابِ اثرکرم :نوآور تمدیری .4

اگرچه این کتاب بر جنبه گروهی . کند تاب مقایسه می شب کردن ایده را با شکار کرم کیمبرلی داگالس، دنبال
تاب تأکید دارد ـ گروهی از کودکان که هوشمندانه اما با رقابت، براي رسیدن به هدفی خاص با  شب شکار کرم

محیطی بارور «که  هاي نوآور نیاز به رهبري جدید دارند، کسی گوید شرکت او می. نندک یکدیگر همکاري می
جاي  ها را به شود که در آن ایده این امر بیشتر محدود به ایجاد فضایی می ».ایجاد کند تا نوآوري پدیدار شود
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ه چه کاري انجام ک مدانی ي خوب میهاو هنگام مواجهه با ایده گذاشته می شودکردن، به اشتراك  ذخیره
  .مبدهی

شاید بهترین راه براي ترغیب تفکر نوآور این است که آشکارا  :متفکران نوآور ا اعطاي پاداش بهب .5
الزم نیست این پاداش به شکل . داد مهاي خوبی را به اشتراك بگذارند، پاداش خواهی به افرادي که ایده مبگویی

مسئولیت آن را تا  ماي دارد بخواهی از فردي که ایده. باشد ستودن نیز ممکن است پاداشی خوب. نقدي باشد
  .دهی اثربخش نیست گاهی نیز پاداش.گونه همه افتخارات از آن او خواهد بود پایان برعهده بگیرد، این

  
  خالقیت تفکر گروهی و

و گاهی کردن، فعالیتی بسیار مهیج   از آنجا که مدیریت اثربخش در گرو خالقیت و نوآوري است، مدیریت
همین که مدیر به طور ذهنی مسائل را تجزیه و تحلیل کرده و اجزاي آن را در مختصاتی . نماید بسیار دشوار می

هاي جدید ببیند، حل هاي عادي را براي یافتن راهبخشد و باید ماوراي چهارچوب جدید و بالقوه مولد سامان می
این فراگرد . کنند اي مطلوب از خالقیت را طلب می نتیجه تقریباً تمامی مسائل مدیریتی. به خالقیت نیاز دارد

توماس ادیسون عادت داشت بر روي تختخوابی در آزمایشگاه خود استراحت . هاي ذهن استمانند تغییر حالت
هاي خالق شدن بر دیواري سفید در کارگاهش بینش  شود هنري فورد با خیره گفته می. کند و به تفکر بپردازد

هاي مدیران معمولی در خالقیت ممکن است به اندازه فورد و ادیسون به چند تالش  هر. کرد می وجو  را جست
خالقیت تابع  .انگیز بارور نباشد، ولی شناخت خالقیت در محیط کار و پرورش آن ضرورت دارد طور شگفت

اند فکرها و در نتیجه تو هر چه دانش انسان بیشتر باشد، بالطبع می. دانش، قدرت تخیل و ارزیابی انسان است
گیري الگوهاي جدید را  ولی صرف داشتن دانش، شکل. هاي بیشتري را به دست آوردالگوها یا ترکیب

هاي اطالعاتی باید آمیخته شده و به طرق جدید به هم مرتبط شوند، آنگاه  اجزاء و تکه. کند تضمین نمی
خالقیت اغلب لطیف بوده و فکرهاي . یابند فکرهاي نارس ارزیابی شده، به صورت فکرهاي کاربردي توسعه

هاي شوند، ولی ترکیب و گسترش پیشرفت دقت ظاهر نمی هاي بیبکر به صورت آماده در پیش چشم انسان
پیتر دراکر در کتاب نوآوري و . شوند غیر منتظره به ظاهر جزئی روزانه، به پیشرفت سازمانی منجر می

ینی و راهبردهاي کارآفرینانه کوشیده است تا بر این نکته تأکید کارآفرینی ضمن تشریح نوآوري و کارآفر
توانند با  ها میهمه انسان. اند کند که نوآوري و کارآفرینی قواعد به نسبت ساده خود را دارند، و هر دو اکتسابی

  )1392 کشاورزي،(. هاي ذهنی خود و رفع موانع، خالق و کارآفرین باشندبه کارگیري توانایی
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پردازي پس ایده. هاي زیادي داشته باشیم اي خوب آن است که ایدهحل براي داشتن ایدهراه بهترین
این روش براساس عادات . آوري تعداد زیادي ایده از افراد گروه، در مدت زمانی کوتاهگروهی یعنی جمع

گیري آن عدم تصمیم کند و مزیت دیگراي از تفکر را ایجاد میریزي شده که شبکهتفکر خالق انفرادي پایه
ها دارد در این روش افراد عالوه بر پرورش ها است و بیشتر تأکید بر کمیت ایدهسریع در مورد صحت ایده

اي بهتر ترکیب ها را براي رسیدن به ایدهدهند و یا ایدهشان یاري میایده خودشان، دیگران را نیز در بهبود ایده
                                  )            1939آسبورن (. کنندمی
  

  مهارت همکاري  در جذب تفکر گروهی
کودکان طی دوران تحصیل با . هاي دوران کودکی در تقویت این مهارت بسیار برجسته استنقش آموزش

شوند، اما براي کسب مهارت همکاري و کار تالش انفرادي و رقابت براي انتخاب بهترین نفر به خوبی آشنا می
ي عملکرد ی باید بیاموزند فراتر از توجه به یادگیري و کسب موفقیت خود، به موقعیت دیگران و نتیجهگروه

  :تقویت مهارت مشارکت و همکاري نتایج مطلوبی را دربر خواهد داشت از قبیل. گروه نیز توجه نشان دهند
 افزایش اعتماد و احترام متقابل -

 شناخت بهتر از دیگران -

 وع دوستیتقویت حس همدلی و ن -

 هاي اجتماعیتسهیل فعالیت -

 امکان بروز خالقیت بیشتر -

 هاي ارتباطیتقویت مهارت -

تري با دیگران خواهیم داشت، گونه که تعامل مناسببدیهی است با توجه به دوسویه بودن رابطه، همان
نقاط  در تعامالت گروهی، عالوه بر تقویت. از کمک و همکاري مناسب دیگران نیز بهره خواهیم برد

-شود نقاط ضعف پوشش داده شود و به نوعی جبران میهاي فردي اعضاي گروه باعث میقوت، تفاوت

چه خوب مدیریت هاي فردي چناناما باید توجه داشت که همین تفاوت. شود و کارآیی گروه افزایش یابد
  .ممکن است مانعی براي پیشبرد کار گروهی باشند  نشوند،
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پذیري، قانون مداري، هایی چون مسئولیتها و مهارتیاز به ویژگیمهارت کار گروهی خود ن
تواند ما را در کار توجه به نکات زیر می. طلبی داردپذیري و درجات پایین خودمحوري و قدرتانعطاف

  :گروهی توانمندتر کند
 چه افراد گروه هدف مشخص و واحدي نداشتهچنان. ـ وجود هدف یکسان و روشن بسیار مهم است

  .بنابراین اولین گام پس از تشکیل گروه تبیین هدف است. شودباشند، کار گروهی دچار مشکل می
که هیچ به طوري. شان روشن باشدي اعضاي گروه و مسئولیتـ باید توجه داشت که نقش همه

براي  اگر در گروه دو نفر. مسئول نباشد و از طرفی، وظایف با هم همپوشانی نداشته باشندمسئولیتی بی
شوند، باید آن را به دو بخش کامالً مجزا و مشخص تقسیم کنیم انجام یک بخش کار با هم وارد رقابت می

بدین ترتیب . و هر یک از افراد با توجه به مهارت و تخصص خود، مسئولیت یک بخش را به عهده بگیرد
چرا که در . کندري پیدا میتشود و کار گروهی روند مناسبفضاي رقابتی به فضایی مشارکتی تبدیل می

. شودبسیاري از مواقع رقابت بین اعضاي گروه سبب کند شدن حرکت گروه و ایجاد فضایی نامطبوع می
  .ها تبدیل کنیم تا عملکرد گروه بهتر شودباید سعی کرد حس رقابت درون گروهی را به رقابت بین گروه
قیت گروه و ایجاد احساس مثبت در افراد ـ وجود حس اعتماد بین اعضاي گروه عامل مهمی در موف

ها و نقطه براي ایجاد و افزایش حس اعتماد، شرکت در جلسات منظم براي آشنایی اعضا با دیدگاه. است
شرکت در جلسات فرصتی خواهد بود تا همراه با حس اعتماد، . نظرات یکدیگر سودمند خواهد بود

عالوه بر  .د و به خالقیت گروهی نیز کمک خواهد کردپذیري بیشتري در افراد گروه ایجاد شوانعطاف 
تر با هم بگذرانند به بهبود روابط فضاي غیر رسمی که گروه ساعاتی را درشرکت در جلسات کاري، این

-ي ناهار دستهگروه برنامه اي یک روز افرادمثالً هفته. بین فردي و افزایش همکاري کمک خواهد کرد

  .جمعی داشته باشند
ها دخیل باشند گیريي اعضاي گروه به نحوي در تصمیمي کارگروهی باید همهارتقاي روحیه ـ براي

باید سعی کنیم اگر عضوي از گروه در وظایف . تا احساس تعلق بیشتري به گروه و عملکرد آن پیدا شود
هاي یک وقتی احساس تعلق به گروه داشته باشیم، نقطه ضعف. اش موفق نیست، به او کمک کنیممحوله

. شود و همه اعضاي گروه باید به نحوي که وي رنجیده نشود به او کمک کنندعضو فقط به او مربوط نمی
شان را تغییر داد و هاي محولههاي افراد، نقشها و محدودیتتوان با در نظر گرفتن تواناییگاه نیز می

  .تر کردتر یا سنگینشان را سبکوظایف
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معموالً در کارهاي گروهی تعدادي از . ها استهی پذیرش قوانین گروه و نقشي مهم در کار گروـ نکته
اعضا نقش رهبري یا مدیریت را به عهده دارند که باید با توجه به وظایفی که براي مدیر گروه تعیین شده، تابع 

 انین گروهاي با قوکنیم، برخورد سلیقهیکی از مشکالتی که در کارهاي گروهی با آن برخورد می. وي بود
-ها و وظایفگونه که مسئولیتدهیم، همانباید توجه کنیم که وقتی کار گروهی و مشارکتی انجام می. است

معموالً وقتی . مان کاسته خواهد شدقدر نیز از قدرت اعمال سلیقه و نظرات شخصیهمان  مان کمتر خواهد بود،
هاي ناشی از کار گروهی گروه پذیراي محدودیتشود که فرد یا افرادي در در کار گروهی مشکل ایجاد می

تواند به ما هاي ارتباطی و تفکر و توجه به منافع کلی گروه میتقویت حس مشارکت و سایر مهارت. نیستند
  )1388 مهدوي،(. ان در گروه داشته باشیمهاي کمک کند تا پذیرش مناسبی براي وظایف و محدودیت

  
  ر گروهیتفک دالیل عدم موفقیت در کار و

یکی از  نگریم قطعاًمی هاکارگروهیا تبلیغاتی و یا حتی موفقیت  تولیدي ،هاي پژوهشیوقتی به موفقیت طرح
تواند مسبب این توفیق باشد، کار گروهی و هماهنگ است ولی متاسفانه طبق چیزي که در مواردي که می

یمی هستیم و افراد جامعه بیشتر تمایل در شرکت در کارهاي گروهی و ت افراد ضعف شاهد هویداست،  جامعه
ي جمعی در مقابل تمایل به فردگرایی و همچنین عدم تمایل به روحیه .گراییبه فردگرایی دارند تا جمع

 :میکنتواند دالیل متعددي داشته باشد که فقط به چندین مورد اشاره میشکست در کارهاي گروهی می

 .و ایجاد بدبینی در فردو تیمی قبلی  گروهی کارهاي در شکست .1

  .عدم توانایی فرد در ارتباط با سایر افراد گروه .2
 .گروهی کار در واحد نتیجه به رسیدن و آمدن کنار و نظرها اختالف رفع در فرد توانایی عدم .3

 .خود راي و نظر بر اصرار و طرفین از یکی بودن یکدنده و لجبازي .4

 .اعضاي گروه بین کافی اعتماد عدم .5

 . نیاز مورد غیر و غیرمعمول معیارهاي براساس هامسئولیت و افراد انتخاب و گروه نبودن تخصصی .6

 .گروه اهداف بودن ناشناخته و مبهم .7

 .اهداف به نیل جهت در هاتاکتیک درپیپی شکست و تعویض و واحد استراتژي نداشتن .8

 .ه مدتکوتا و بلندمدت برنامه و طرح نداشتن .9

 .قوت و ضعف نقاط بررسی و شناسیآسیب و گفتمانی درون نقد وجود معد .10
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 .اصلی مجموعه هايگروه زیر و هامجموعه زیر نبودن هدفمند .11

 .روپیش هايچالش گرفتن کم دست و هاموفقیت به گروه اعضاي شدن مغرور .12

 .هاتوانایی براساس هامسئولیت صحیح توزیع عدم .13

 .ح کارها بین افراد گروهتوزیع صحی عدم .14

 .جدید افراد جذب و قبلی افراد نگهداري در گروه سرپرست و رهبر توانایی عدم .15

 .اعضا بین روانی و قلبی و عاطفی روابط و تنوع نبودن .16

 .گروه تشکیل و آمدن هم گرد هنگام در افراد اهداف نبودن هماهنگ .17

 .زیر کار در رفتنري و پذیمسئولیت عدم و افراد خودسري .18

عدم داشتن شخصیتی کاریزماتیک، نداشتن : هاي مدیریتی رهبر و سرپرست گروه از جملهضعف .19
  …تخصص، داشتن مشکالت اخالقی، مشورت نکردن با سایر افراد و 

  
  گیري بحث و نتیجه

مناسب و مساعد را  هاي کارآفرینانه را فراهم ساخته و بسترتواند موجبات تقویت بنیانفرهنگ یک جامعه می
از سوي دیگر کارآفرینی از طریق تحرك . ها به وجود آوردبراي رشد و توسعه کارآفرینی به ویژه در سازمان

هاي اجتماعی شده و با تولید هاي توسعه همه جانبه باعث رشد و ارتقاي ارزشبخشیدن به جامعه و ایجاد زمینه
بدیهی است که براي . سازدعاد از جمله امور فرهنگی را میسر میگذاري بیشتر در تمام ابثروت، امکان سرمایه

فرهنگ کار، فرهنگ : هاي مرتبط یعنینفوذ فرهنگ کارآفرینی در عمق جامعه، باید تمام خرده فرهنگ
گذاري خطرپذیر، مشارکت و کارگروهی، فرهنگ خالقیت و نوآوري، فرهنگ سرمایه کاري به ویژه سرمایه

-از سوي دیگر همان). 1382گلستان هاشمی، (ي و خطرپذیري در جامعه شکل گیرد پرورو فرهنگ جسارت

هاي کارآفرینی تاثیر دارد به طور متقابل کارآفرینی نیز داراي نقش طور که فرهنگ جامعه بر فرآیندها و پدیده
-ي محسوب میسازکارآفرینی یکی از عوامل اصلی فرهنگ باشد و اصوالًاي بر فرهنگ جامعه میتعیین کننده

  . گردد
هاي فرهنگی که در کشور ما وجود دارد ضعف انجام امور به صورت جمعی و گروهی  یکی از آسیب

در آنها بسیاري از امور که  شویم می اکثر آحاد جامعهاگر اندکی تأمل کنیم متوجه این ضعف در بین . است
. شوددر مرتبه مشاوره هم بهره گرفته نمی گردد؛ حتی از نظرات و تجارب دیگران نیزنفر انجام می توسط یک
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تجربه شده و وحدت و  اًشود و بسیاري امور مجدداین خود باعث تحلیل قوا و هدر رفتن زمان فرد و اجتماع می
گیر و اثرگذار  ناگفته نماند که نقش مدیریت در این مرحله بسیار چشم. یکپارچگی جامعه صدمه خواهد دید

-و از تیم، انجام وظیفه ترسیم شده فردي خود به نحو احسن و اکمل در گروه از یکوظیفه هر عض. خواهد بود

افراد گروه باید با روحیه انتقادپذیر و . سو و پیشبرد اهداف گروه و نیل به آن از سوي دیگر است
نکنیم فراموش . پذیري و اعتماد و تعهد خود، تیم را در مسیر موفقیت و رسیدن به اهداف یاري دهند مسئولیت

-جویی کرد؛ زیرا در نهایت، تیمی موفق خواهد بود که تک جویی باید چاره جاي عیب  که در کار گروهی به

هاي در پایان امیدواریم خداوند توفیق همکاري .تک افراد منافع گروه را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند
هاي بلند مشارکتی گام تفکر گروهی و و سازي کارگروهی را نصیب همه ما بگرداند بتوانیم در زمینه فرهنگ

چرا فرهنگ کار جمعى در  :مثمرثمري را برداریم چرا که رهبر معظم انقالب در بیانات خود فرمودند و
اند،  ها به اسم خودشان ثبت کرده با اینکه کار جمعى را غربى. ى ما ضعیف است؟ این یک آسیب است جامعه

یعنى حتّى . »و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا«: ، یا»تعاونوا على البرّ و التّقوى«: استاما اسالم خیلى قبل از اینها گفته 
  »و ال تفرّقوا«جمعى باشد؛  اللّه هم باید دسته اعتصام به حبل
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