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 م ی بسم الّله الرحمن الرح 
 ن یناصٍر و مع ر  یانه خ نیبه نستع و

 نیمحمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم اجمع یعل  یصل اللّهم
 

 : میغاز کنآ از قرآن یا هیمان را با آکالم

 

 

 

 

  ، در نهج البالغه  امیرالمؤمنیناز    ی ثیکند. در حد  ی و تقوا امر م  ریخ  ی در کارها  یافراد را به تعاون و همکار  هیآ  ن یخداوند متعال در ا

 : شده است یامر به تعاون و همکار  ۲۱۶خطبه 

 

کار   تیموضوع بعنوان مقدمه صحبت و اهم  نیباشد. و مهمتر  یاله  ریدر مس  دیحتما با   نکنند که تعاو  یم  یحضرت نه  گرید  یدر جا

 . میکن  یاشاره م امام زمان فیشر عیاز توق یبه بخش یمیت

 

 

 

شده    انیب  یاز کار انفراد  یهم نه  یگریفراوان د  ث یشود. و در احاد  ی مشاهده م  یتعاون و همکار  ،که گفته شد  یموارد  نیا  ی تمام  در

 شدن توسط گرگ را دارد. دهی در یآمادگ  ، شود یاز گله جدا م یآورده شده گوسفند وقت ی در مثال یاست. حت

  ی میکار ت  یتوان برا  یاز رفتار غازها که خداوند در آنها قرار داده است، م   د، یکن  ی مشاهده م  وستیاف پ  ید  ی پ   ل یکه در فا  همانطور

  یپرواز م  یسیانگل  Vحرف    ایپرواز پراکنده بصورت هفت و    یبه جا  دارد. غازها  یاریرا گرفت. کوچ غازها اسرار و رموز بس  ییدرس ها

پرواز   هاز نحو  درس اول.  دهد  یم  شیکند، افزا  یپرواز م  یکه فرد  ی% نسبت به غاز۷۰از پرواز را تا    یبهره ور  ،ازپرو  هنحو  نیکنند. ا

غاز گروه   کیکه    یبه هدف است. در صورت  دنیسرعت در رس  شیافزا  م،یباش  یمیهدف در کار ت  کی  ی همه مان دارا  کهیغازها در صورت

برگردد تا بتواند   یقبل  تیبه وضع  عایسر  شودیباعث م  نیخواهد کرد و ا  تیاذ  شتریشود و او را ب  یم  شتریرا ترک کند، فشار هوا بر او ب

 خود را داشته باشد.  ی قدرت پرواز قبل

الزم است. درس اول   یبه هدف تالش کمتر  ی ابیدست  یو هم هدف هستند، برا  ریکه هم مس  ی ماندن در کنار کسان  ی با باق  دوم  درس

کمتر    اریدر صورت تداوم کار بس  ، یها در کار کردن گروه   یباشد. مسلما مشکالت، فشارها و سخت  یم   یه یو جشن ها بدات  در مراسم

که در کنار    دهدیم  ادیدرس به ما    نیشوند. ا  یخاطر م  دهیانسان ها از هم رنج  یگاه  ،مبا درس دو  رابطه. در  یبا کار فرد  سهیاست در مقا

از عقب   یگری رود و غاز د  یم  V  ی شود، به انتها  یکه بعنوان جلودار پرواز خسته م  یکس  یخود را خواهد داشت. وقت  یایهم بودن مزا

 .ردیگ  یآن را م یو جا د یآ یم

 دی آ  یم   ش یاز اوقات پ   یلی. خردیکارها انجام گ   نیسخت تر  در  بخصوص  ، فیوظا  میتقس  شهیهم  د یبا  ،یانجام رهبر  یبرا  سوم:  درس

. تا  رندیباشند تا آن کار را بر عهده بگ  شهیهم  د یبا  یگرانی د  د،یآ  یم   شیپ   یمشکل  شیروز جشن برا  ، را دارد  یکار  تیکه مسئول  یکس

 شود. امانج تیبا موفق ی حرکت و کار اصل

از خودشان صدا  چهارم:  درس عموما  م  ییغازها  ا  یگذارند. صدا  یبه جا  باعث تشو  نیکوا کوا.  پرواز و    یجلو  یغازها  قیصدا  صف 

  ی برا  نیریسا   بیو ترق  قیبه تشو  از ین  زیکه در جلو قرار دارند ن  یتوان گفت افراد  ی شود. بطور خالصه م  یادامه پرواز م   یبرا  بشانیترق

  ک ی  ی. وقتیمکار کردن را بهم بده  یبرا  یانرژ  گریکدیبه موقع    یها   بیو ترق  قیبا تشو  دیبا  یدر کار خدمتگزار  زیادامه کار دارند. ما ن

 ر ی حال حرکت و مس  نیروند. با ا  یکمک به او م   یبرا  گری گروه را ترک کند، حتما چند غاز د  د یو با  می شود  ضیخسته و مر  یغاز زخم
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در کنار رفع آنها    دیکه با  دی ایب  شی پ   یممکن است مسائل  است.  نطوریهم هم  یو خدمتگزار  هامراسم    یادامه است. در برگزار در حال  

 کند.   دایهمچنان کار ادامه پ 

 ی کسری  یدارا  دیکنند. اهداف با   یبه آن تالش م  دنیرس  یبرا  میاست که ت  یبحث هدف است. منظور از هدف همان مقصد  نیمهمتر

 : باشند یژگیو

 و مشخص باشند.  خاص* 

 باشند.  یریاندازه گ قابل* 

 . م ییاز هدف را مشخص و واضح نما فمانیتمام تعار دی با* 

 باشد.  ی ابیقابل دست  دی با* 

 هدف مرتبط باشد.   دی با* 

 داشته باشند.  یزمان  ت یمحدود* 

 

 گروه   فیتعر

  ن یدر بهبود کار گروه، مهمتر  نیادیکنند. قواعد بن  ی مشکل کار م  ا یموضوع    ک ی  یمختلف که بر رو  یها  تیهستند با دانش و قابل  یافراد

و  تی میاصل صداقت، صم نیبا نگرش مثبت در کنار هم باشند. مهمتر یا نهزمی و فرض شیکه بدون داشتن پ  نیا ؛اصل مشارکت است

 صراحت در گروه است.

 

 یرهبر

  تیاز عوامل موفق  ی کی  تواند  ی مشارکت، م   ش یوجود دارد اما در جهت افزا  یاست، کمتر مشکل رهبر  اد یدر مباحث ما چون مشارکت ز

 داشته باشد.  ییبسزا ری ثأ ت تیبا اهل ب ییحضرت و آشنا یافراد با خدمتگزار ییتواند در آشنا ی باشد. دعوت به مشارکت م

 

در   یعن یباشد.   یارتباطات خوب دیافراد با  نیشود. ارتباط ب جادیا زهیدر افراد انگ  ی وقت کند؟   یکار م   دی گروه خوب و مف  کیزمان    چه

  ی مهم است. وقت  اریمنتقل کنند. رفع تعارض، از مباحث بس  گریکدی به    یبتوانند مطالب را به خوب  ،که با هم دارند  ییخالل صحبت ها

بتوانند در   ستندیسنخ و جنس ن  کی   یکه دارا  یافراد  د یبا  ،یشود. رفع ناهمگون  یمشارکت با مشکل مواجه نم  هخوب است ک  زیهمه چ

 ادامه دهند.  تیکنار هم به فعال

 

نفر مسئول  کیآنکه    یاست. به جا  ی مشارکت  تیقبول مسئول ،تفاوت آن  نیباشد و مهمتر  ی گروه م   فی به تعر  هیشب  ار یبس  ست؟یچ  میت

شود و    یم   میتقس  هیبق  نیرنگ ب  یتمام کارها توسط فرد آب   د، ینیب  یم   ریدانند. همانطور که در تصو  یهمه افراد خود را مسئول م   ، باشد

 از گروه است.  شتریب اریبس میمشابه آنچه در رابطه با غازها گفته شد، بحث مشارکت است. تنوع افراد در ت اما با آن فرد است.  تیمسئول

هم کار کند.   یگریتواند خرگوش با افراد د  ی م   م یدر ت  یدر گروه فقط خرگوش ها حضور دارند ول   دین یب  ی م  ریز  ریکه در تصو  همانطور

 شود.  ی م لیتبد م یرسد و کم کم به ت ی شود. بعد به گروه م یفرد آغاز م  کیکار از 

 

 : میگروه با ت  سه یمقا

  یرا فرد جلودار مشخص م تی در گروه مسئول یاست ول کسانیبا اعضا  میاهداف رهبر ت یعنی. نندیب یهمه افراد اهداف خود را م  میت در

دارند. در برنامه   یشتریتعلق خاطر ب  م یدانند. افراد در ت  یرا اهداف خود نم  ی افراد، اهداف و  ی هم داشته باشد. ول  ی مشارکت  دی شا  . کند

 آمده هستند. شیباز و صادقانه است و در صدد جبران اشتباهات پ  م یکنند. ارتباط در ت یم شارکتم شتریب یزیر
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 : زهیانگ  جادیمختلف جهت ا  ی ها  نهیگز

 ها  یریگ میافراد در کارها و تصم شتریدادن ب مشارکت* 

 گردد.   یم زشیانگ شیکه سبب افزا یبصورت زبان یو تشکر کردن از افراد در جمع، حت ریتقد* 

 

 در گروه:   ینکته در رابطه با رفع ناهمگون  دو

رفتار مشخص شود. به    ی. تا علت اصلمیرفتار بپرداز  فیبه توص  ،بایبه زشت و ز  گرانیرفتار خود و د  میتقس  یبه جا  ،یرفتار  ریتفس  -۱

راه حل  ، ها یکردن اشکاالت و درست دا یپ  ی مناسب به جا ی. اتخاذ راه حل هامیکن شتریو به آنها توجه ب م یبگرد شتریدنبال اشتراکات ب

 . میکن دای ها را پ 

 . میآمده باش شیدنبال راه حل مشکل پ  م،یمقصر و کنکاش در صورت مشکل نباش بدنبال -۲

 

 : میدر حرکت گروه و ت  تیمحدود  تفاوت

شود و نه   یم  نیید و کار براساس اهداف تعنشو  یم  تیحما  شترید و در طول کار بننسبت به گروه دار  یکمتر  تیاعضا محدود  ،میت  در

بصورت   ی اصل  م یتصم  م یشود. اما در ت  ی نفر گرفته م  کیتوسط    ا یمهم در گروه با مشورت و    ماتی. تصمیشخص  ی ها  قهیاساس سل  بر

 بصورت گروه کار کرد.  دی با ریزمان محدود است و ناگز ی خود است و گاه تیاهم یدارا زیشود. البته گروه بودن ن یگرفته م  یمشارکت

 

 سازد:  یرا م   م یکه ت  یزیچ  ن یمهمتر

 است. و ائمه اطهار یاله تیاست و آن هم رضا هدف -۱

 و ارائه راه حل.  می مشکل در ت یبررس -۲

 یو کنترل داخل یمشارکت یرهبر -3

 کار  ن یبا سرعت باال در ح یریادگی -4

 

 : تیو عوامل موفق  الزامات

 ی میکردن بستر الزم جهت انجام کار ت فراهم  -۱

 ر یاهداف در طول کار و مس یادآوری -۲

 مناسب  یاعضا انتخاب -3

 رسد.(  ی در کار م شرفتیبه تکامل و پ  جی به تدر  می)ت م یو تکامل ت رشد -4

 م یت یرهبر -5

 

 : یمیکار ت  ی ها  آفت

 گر یکدیاعتماد به  عدم -۱

 اعضا  ریبا سا ای از برخورد با مشکالت و  ترس -۲

 یتعهد کار عدم -3

 نییپا  یریپذ تیبا مسئول  یاعضا -4

 اعضا  گری نواقص د رشیپذ  عدم -5

 افراد با اهداف باشد(  ق یو دق قیعم  ییتواند علت آن عدم آشنا ی)که م م یکار ت  جیبه اهداف و نتا یتوجه  یو ب ی تفاوت یب  -۶

 

 ی میکار ت  ییای پو  عوامل
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 ثر ؤارتباط م یو برقرار گرانیدادن به سخن د گوش -۱

 جهت حذف تعارضات  ی عمل ی گام ها برداشتن -۲

 شود یم شتری ب زهیکه سبب انگ یفکر تنوع -3

 شتریتحرک ب یبرا زهیانگ جادیا -4


