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Attributes of Effective Teamwork

Teamwork is defined by Scarnati (2001, p. 5) “as a cooperative process that allows ordinary
people to achieve extraordinary results”. Harris & Harris (1996) also explain that a team has a
common goal or purpose where team members can develop effective, mutual relationships to
achieve team goals. Teamwork replies upon individuals working together in a cooperative
environment to achieve common team goals through sharing knowledge and skills. The
literature consistently highlights that one of the essential elements of a team is its focus
toward a common goal and a clear purpose (Fisher, Hunter, & Macrosson, 1997; Johnson &
Johnson, 1995, 1999; Parker, 1990; Harris & Harris, 1996). Teams are an integral part of
many organizations and should be incorporated as part of the delivery of tertiary units.
Successful teamwork relies upon synergism existing between all team members creating an
environment where they are all willing to contribute and participate in order to promote and
nurture a positive, effective team environment. Team members must be flexible enough to
adapt to cooperative working environments where goals are achieved through collaboration
and social interdependence rather than individualised, competitive goals (Luca & Tarricone,
2001).

ویژگی ھای کار گروھی موثر

Scarnati (2001, p. 5) کار گروھی را چنین تعریف میکند: "به عنوان یک فرایند ھمکاری است که اجازه می 
دھد تا مردم عادی به نتایج فوق العاده ای دست یابند ". Harris & Harris (1996) ھمچنین توضیح می دھند 

که یک تیم دارای یک ھدف مشترک و یا ھدفی که در آن اعضای تیم می توانند روابط متقابل موثر را برای 
رسیدن به اھداف تیم توسعه دھند. کار گروھی بر کار کردن افراد با ھمدیگر در یک محیط ھمکاری برای رسیدن 

به اھداف تیمی مشترک از طریق به اشتراک گذاری دانش و مھارت ھا، پاسخ می دھد. متون ھمواره تاکید 
 Fisher,) می کنند که یکی از عناصر اصلی یک تیم، تمرکز آن به سوی یک ھدف مشترک و روشن است

 .(Hunter, & Macrosson, 1997; Johnson & Johnson, 1995, 1999; Parker, 1990; Harris & Harris, 1996
تیم ھا بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از سازمان ھا ھستند و باید به عنوان بخشی از تحویل واحدھای سوم 
گنجانیده شوند. کار گروھی موفق بر ھمکاری موجود بین تمام اعضای تیم ایجاد محیطی متکی است که در آن 

ھمه به کمک و مشارکت به منظور ترویج و پرورش محیط تیمی موثر مثبت تمایل دارند. اعضای تیم باید برای 
سازگاری با محیط ھای کار تعاونی، که در آن اھداف از طریق ھمکاری و وابستگی متقابل اجتماعی و نه اھداف 

. (Luca & Tarricone, 2001) فردی رقابتی، به دست می آید. به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند
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