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سؤال ها

گوناگون کشور فعالیت و همکاري گروهی، رونق چندانی ندارد؟ يدر سازمان هاچرا 

د؟مورد استقبال قرار می گیرکمتر کشور ما، رقابت ها بیشتر فردي است و رقابت هاي گروهی در مدارس چرا 

نمی کنند؟ تشویقچرا مدیران سازمان هاي کشور، کارکنان تحت نظارت خود را به کارهاي گروهی 

نقش آموخته هاي ما در خانواده، مدرسه و جامعه در ترجیح دادن رقابت هاي فردي به گروهی چیست؟

ه کرد؟می توان براي آگاهی مدیران کشور نسبت به مزایاي فعالیت هاي گروهی مختلف استفادچه روش هایی از 
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موانع فعالیت هاي گروهی
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ناآشنایی مدیران صنایع و سرمایه داران با مزایاي فعالیت هاي جمعی و کار گروهی

زرگترناآشنایی مدیران بویژه مدیران دولتی با قواعد بازي مشارکت با دیگران براي دستیابی به اهداف ب

تأکید فرهنگ کشورمان بر تالش فردي و تردید و اجتناب از شراکت در امور مختلف

پرورش توسط نظام آموزش و.... تشویق تالش و فعالیت هاي فردي در زمینه هاي مختلف علمی، هنري، ورزشی و 

عدم وجود ویژگی هاي شخصیتی خاص نظیر تحمل نظریات دیگران و انتقادات و پیشنهادات دیگران

نداشتن الگوهاي مناسب و موفق براي انجام کارها و فعالیت هاي داوطلبانه گروهی

غلبه نگرش خردسال آموزي بر نگرش بزرگسال آموزي
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نقش خانواده ها

برخورد محترمانهمحبت کافی
نصیحت با دالیل 

قانع کننده
 گوش دادن به سخنان

و درك آن
ارزش براي رفتارهاي 

خوب

زود قضاوت نکردن
تشریح و تصریح 

انتظارات
انتظارات معقول و 

متناسب
اي فضاي صمیمانه بر
بیان دیدگاه ها

 آموزش تصمیم گیري
و نه تصمیم گیري

بیهتشویق به جاي تن
گوشزد کردن 

اشتباهات

 تقویت عزت نفس و

استقالل
تشویق کار گروهی
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نقش مراکز آموزشی

آشنایی مدیریت با اهمیت و مفاهیم اساسی کار گروهی

آشنایی معلمان با مهارت هاي الزم براي ترغیب دانش آموزان به همکاري

اداره کالس ها بر اساس فعالیت هاي گروهی

امتیازدهی به دانش آموزان بر اساس عملکرد گروه آنها

50روانشناسی کار



1394/9/13

4

نقش سازمان 

روشن بودن اهداف 
سازمان

احساس تعلق 
انکارکنان به سازم

مشارکت همه 
 کارکنان براي حل

مسائل سازمان

وجود فضاي 
پذیرش 

دیدگاه هاي مخالف

 تصمیم گیري هاي
دقیق و متناسب

برنامه ریزي بر 
 اساس واقعیت ها و

نجلب نظر کارکنا

توجه و احترام به 
خواسته هاي 

منطقی کارکنان

، جو سازمانی سالم
پویا و بانشاط

راز فضاي مناسب اب
و دریافت کمک 

فکري

 فضاي یادگیري
 پیش، حین و پس

از انجام کارها

فضاي پذیرش 
انتقادات گروهی 
ه معقول، بی طرفان
و محترمانه
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گروهیکار ویژگی مدیران عالقه مند به 

توجه و سرمایه گذاري در 
حوزه آموزش کارکنان

بر  ارزیابی عملکرد کارکنان
اساس معیارهاي علمی

انتخاب کارکنان با 
روش هاي دقیق و علمی

ق عالقه مند به شناخت دقی
مشاغل سازمان

رین به کارگیري اثربخش ت
شیو ه هاي ارتباطی در 

سازمان

 استفاده از روش هاي علمی
براي تغییر نگرش هاي 

انناکارامد و اشتباه کارکن

استفاده از راهبردهاي 
انگیزش کارکنان براي 

فعالیت هاي گروهی

تالش در جهت گسترش  
بهداشت روانی در سازمان

 اهمیت به مسئله فرهنگ
سازمانی و تالش در جهت 

افزودن به غناي آن

آشنا کردن کارکنان با 

مفهوم مدیریت زمان

آشنا کردن کارکنان با 
مفاهیم تفاوت هاي فردي، 

...ارگونومی و 

م و تشکیل گروه هاي منسج

اجتناب از تکروي
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وهیشیوه هاي عالقه مند ساختن مدیران به فعالیت هاي گر

فراهم آوردن امکانات مناسب جهت رفع موانع موجود در راه شکل گیري تشکل هاي صنفی اثربخش

تشریح مزایاي تشکل هاي صنفی براي مدیران سازمان ها و چگونگی مشارکت در این تشکل ها

ترغیب مدیران جهت تنظیم تعهدات سازمان به گونه اي سازگار براي مشارکت با سازمان هاي دیگر

تجریه و تحلیل دالیل نگرانی مدیران براي اجتناب از تشکل هاي اقتصادي و صنفی

نقد و بررسی تشکل هاي اقتصادي و صنفی در رسانه هاي مختلف نوشتاري، دیداري و شنیداري کشور

اختصاص بخشی از سیاست ها و برنامه هاي کالن کشور به بحث تشکل هاي اقتصادي و صنفی

فراهم آوردن امکانات آموزشی بیشتري براي مدیران اصناف و سازمان هاي اقتصادي
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روش هاي آموزش مشارکت گروهی

فنون بحث و گفتگو

تبیین یک مشکل سازمانی•

تجریه و تحلیل•

ارائه راه کار•

نقش گزاري و  

سرمشق گیري رفتاري

سرمشق دهی•

تمرین•

پس خوراند•

انتقال آموزش•

وییآموزش کنفرانس ویدئ

آموزش قبل از خدمت•

آموزش ضمن خدمت•
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