
http://www.free-powerpoint-templates-design.com

A csoport fejlődési fázisai

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


vA csoportok különböző fejlődési fázisokon
mennek keresztül, míg a tagok összeszoknak,
együtt tudnak működni, kialakul az
összetartozás érzése. Az alábbi öt fázison
minden csoport átmegy
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Alakulás (forming)

A csoportfejlődés első szakasza a kialakulás, amely
tulajdonképpen egy ismerkedési szakasz. Ilyenkor
sokszor olyan emberek kerülhetnek össze, akik még
sosem találkoztak, vagy sosem dolgoztak együtt, egy
csapatban.

Ilyenkor még mindenki keresi a helyét a csoporton belül,
finoman ismerkednek egymással a csoporttagok, keresik
egymással a kapcsolódási pontokat. Ilyenkor még nem
törnek felszínre az ellentétek, nem alakulnak ki
konfliktusok, az egymással való kommunikáció is
visszafogott.



Viharzás (storming)

A viharzás szakasza az első konfliktusok időszaka. Nem
szükségszerű ennek a szakasznak a bekövetkezése, de a
nézeteltérések előbb utóbb szinte biztosan jelentkezni
fognak a csoportban. Kialakulnak a csoporton belül a
feladatok, szerepek, melyek egyes csoporttagok között
konfliktusokat szülhetnek.

Korábbi jó viszonyok, barátságok szűnhetnek meg ebben
a csoportfejlődési szakaszban, és ilyenkor lehet jellemző
a klikkesedés is. A csapat egyes tagjai kiábrándulhatnak
az új pozícióból, és elégedetlenné válhatnak. A csapat
tagjait a kialakult konfliktusok és a feszült légkör
érzelmileg megviselhetik, nyugtalanság alakulhat ki a
tagok között.



Normaalakulás (norming)

A viharzási szakasz után megnyugszanak a
csapat tagjai, kialakulnak a csoportban betöltött
szerepek. A szabályozás szakaszában kialakulnak
a szabályok, a csoport által képviselt értékek,
mindenki megtalálja a maga helyét a csapatban.
Megfogalmazódnak a közös célok, kialakul a
hatékony munkához szükséges együttműködés
és mélyebb kapcsolatok, kötődés alakul ki a
munkatársak között. Mindenki tudja, hogy miért
tartozik felelősséggel, milyen rábízott
feladatokért felel. A konfliktusok ritkábban
jelentkeznek, mert kialakultak már a csoportban
a szabályok, normák.



Működés (performing)

A csoportfejlődés szakaszai közül a teljesítés/működés
szakasza a leginkább eredményes szakasz. Ilyenkor a
csapat tisztában van a közös céllal, hogy miért végzik a
feladatukat. Mindenki tudja a helyét a csoportban, és
nagyon hatékony munkavégzésre képesek.
Természetesen ilyenkor is jönnek akadályok, kialakulnak
konfliktushelyzetek, de a csapat közösen át tudja ugrani
az akadályokat, és kezelni a konfliktusokat. A csapat
tagjai között szoros kapcsolat alakul ki, segítik egymást,
és igyekeznek a jó légkört fenntartani.



Felbomlás (adjourning)

A felbomlás több okból is létrejöhet. Előfordulhat, hogy a
csoport csak egy bizonyos feladat elvégzésére lett
létrehozva, és ezt elérve betölti funkcióját és nincs rá
szükség tovább. A felbomlás oka lehet az is, hogy a
vezetőség a sikeres együttműködésen felbuzdulva új
csoportokat hoz létre. Az új csoport tagjai közé a már
sikeresen együttműködő csoport tagjai közül választanak,
hogy a tapasztalataikat új csoportok munkájában is
kamatoztathassák. Ha egy csapattag, vagy a vezető
hagyja el a jól működő csoportot, újra ki kell alakítani a
mindennapi rutinokat, szabályokat, szokásokat, így az
egyes szakaszokat újra végig kell járnia a megújult
csoportnak.
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