
 

 

 راهکارهای بهبود همکاری گروهی

 مقدمه

در هر بخش از محل کار، به چالشی روزافزون تبدیل شده  گروهیها، افزایش و یا حفظ همکاری برای سازمان

کنار یکدیگر در نسبت به یکدیگر، پیشرفت اعضا در گروهاست. چالشی که عبارت است از شناخت بهتر اعضای 

 .ها و میان کارمندان مختلفراه دستیابی به موفقیت، و افزایش روابط درون بخش

 

های مختلفی برای بهبود همکاری گروهی بین اعضای درون سازمان وجود دارد که ما در این مقاله به بررسی راه

 پردازیم.آنها می

 اری تیمیراهکار بهبود همک 5

 کار از استفاده با. دارد یبستگ یعال ارتباط به موثر تعاملارتباط خود را باال ببرید )بیشتر گوش بدهید(:  (1

 اهداف و تیمأمور. دیده بهبود میت یاعضا با را خود ارتباط دیتوانیم ثبات با نیقوان نییتع و وضوح ،یمیت

 تا دیکن کمک فرد هر به سپس برسند یمشترک درک به همه تا دیبگذار اشتراک به اعضا یهمه با را گروه



 

 

 مورد در یابهام چیه که یاگونه به دیکن فیتعر را هانقش. کند درک اهداف آن به یابیدست در را خود سهم

 کردن برقرار ارتباط که دیباش داشته ادی به. باشد نداشته وجود است، یزیچ چه مسئول یکس چه نکهیا

 توجه د،یهست ارتباط یبرقرار حال در گروه یاعضا با یوقت. هست زین بودن خوب شنونده یمعنا به خوب

 از گروه که یهنگام ژهیو به امر نیا. دیده اختصاص آنها به را خود مکث بدون و شرط و دیق یب و طرفانهیب

 نیا انجام با. دیکن استفاده ییویدیو کنفرانس از موارد، آن در. است مهم اریبس باشد، پراکنده ییایجغراف نظر

 با چهره حالت مانند یکالم ریغ یهانشانه دیتوانیم اندشده حرفتان متوجه چقدر دیابیدر نکهیا یبرا کار،

 .دیبده صیراتشخ بدن زبان

 
 میت در اتفاق نیا و دهدینم انجام موقع به ای یدرست به را یکار یکس مقاطع، یبعض درپاسخگو باشید:  (2

 یاساس مشکالت و یتینارضا ،یدیناام به منجر تواندیم ها،زمان نیا در نبودن پاسخگو. است ریناپذ اجتناب

 و دیکن نییتع را میت اهداف به مربوط انتظارات حتما فتد،ین یاتفاق نیچن که نیا از نانیاطم یبرا. شود

 .دیکن فیتعر را شده نییتع نقاط آن به دنیرس مهلت و تیمامور شدن، رتریپذ تیمسئول یبرا سپس

 ممکن و ستا یعیطب کار یفضا در هایریدرگ و تعارضاتی مشکالت شناخته شوید: به عنوان حل کننده (3

 در ماندن راکد یجا به دیتوانیم. نباشد نیچن نیا تواندیم اما کنند مواجه مشکل با را شرفتیپ است

 دهدیم را امکان نیا شما به احتماالت و هاامکان دنید دیباش موجود یهاحل راه و هاامکان دنبال یدیناام

 را کار نیا یوقت. دیباش نیگزیجا یهاحل راه افتنی دنبال به مشکالت یبرا و دیکن ینیبازب را هاتیموقع که

 شوید.می شناخته خوب عضو کی عنوان به و مشکالت فعال یکننده حل کی عنوان به شما دیده انجام

 نیا که میکن فراموش را ساده قتیحق نیا میتوانیم اوقات یگاههمدلی کردن با دیگران را فراموش نکنید:  (4

 یفرد به منحصر یهازهیانگ و احساسات افکار، که- مردم نیا و. دهندیم قدرت هاگروه به که هستند مردم

 یهمدل از یمواقع نیچن در. بشوند تصور هدف به دنیرس یبرا لهیوس کی عنوان به خواهندینم -دارند



 

 

 یکنجکاو از. دیبشناس بهتر را خود یهایمشتر و همکاران و دیبده قرار آنها یجا را خود تا دیکن استفاده

 نیبهتر آوردن دست به یبرا. دیکن استفاده تیمیصم جادیا و رابطه تیتقو یبرا یسؤاالت دنیپرس یبرا خود

 را کار نیا یوقت. "دینیبب" هستند که گونه همان انسان عنوان به را آنها دیبا ابتدا ،گروه یاعضا از جهینت

 به منجر نیا و کندیم تیتقو را مشترک تفاهم و ترقیعم ارتباط کی که دیکنیم جادیا یطیمح د،یکرد

 .شودیم موفق تعامل

 


