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 سازی و کار تیمی مطالعۀ کیفی وضعیت تیم

 های دولتی ایران در دانشگاه
 

 **، محمدرضا آهنچیانمجتبی نادی

 ***محسن نوغانی دخت بهمنی
 

 55/56/70تاریخ دریافت: 

 70/50/76تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های دولتی ایران با سازی و کار تيمی در دانشگاههدف پووهش حاضر مطالعه وضعيت تيم

عنوان یکی از  بود و دانشگاه فردوسی مشهد به استفاده از رویکرد کيفی و روش مطالعه موردی
 از مصاحبۀ هاداده ایران برای نمونه انتخاب شد. برای گردآوری های دولتیدانشگاه

شده از مرور سوابی و منابع و بررسی اسناد استفاده  ساختاریافته، برمبنای مفاهيم کليدی حاصل نيمه
 با مدیر 77تعداد  آنها ميان از که بود دانشگاه فردوسی مشهد مدیران همۀ شامل آماری شد. جامعۀ

 محتوا تحليل روش از اطالعات، تحليل شدند. برای مند انتخاب هدف گيری نمونه روش از استفاده
های که شاخصه بود آن از حاکی آمده دست به شد. نتایج استفاده محوری و کدگذاری باز و

زیرمقوله است و نشانگر این است که  75مقوله کلی و  0ازی و کار تيمی در دانشگاه شامل س تيم
سازی و کار تيمی مطلوبی برخوردار نيست. همچنين بررسی اسناد دانشگاه مدانشگاه از وضعيت تي

مند و )سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد( نشان داد که دانشگاه فاقد راهبرد و یک برنامه روش
 باشد.می کار تيمیسازی و بهبود یافته برای تيمساختار
 

 مشهد سیسازی؛ کار تيمی؛ دانشگاه فردوتيم؛ تيم: کلیدواژه

                                                                                                                                        

 .آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد) نویسندۀ مسئول( دانش 
  nadi.mojtaba@yahoo.com 

 استاد گروه علوم تربيتی دانشگاه فردوسی مشهد. **

 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد هدانشيار گرو. ***
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 مقدمه
ن ادعا کرد کـه  توات میئهای سازمانی، به جرشدن فعاليت فناوری و پيچيدههمزمان با پيشرفت 

های آنکه مدیریت بر افراد باشد، مدیریت بر تيم سر آمده است. مدیریت قبل از دوران کار فردی به

ها را متحول ساخته مانزسازی، طراحی کار در سابر تيم تأکيد(. 7787کاری است )فقيهی فرهمند، 

یـافتن  انـد.   آورده های پيچيده رویدر موقعيت 7کار فردی به کار تيمیر ب تأکيدها به جای است؛ آن 

هـای  افـراد و بخـش   و شـود  مـی هـر روز دشـوارتر   ، های خالق و جدید برای مسائل پيچيـده حلراه

ضـرورت تشـکيل   (. 7786يان، )رضـای رو نيستنداتنهایی قادر به حل مشکالت فـر  دیگر به ،هاسازمان

  (. ایـن 0550، 0)ریمونـد  سـازد را آشـکار مـی  کار تيمی  ۀها، اهميت مطالعه بر مقولدر سازمان ها تيم

بهتـر بـه رقابـت     وری بهـره و با  مؤثرترپردازند تا بتوانند بازسازی خود میبه که  گونه همان ها سازمان

 ینحـو بهتـر   کارکنان بهاستعداد و توانایی تا از  ندا آورده ویرنيز  کردن تيمی کارسوی  بپردازند، به

ها در سراسر ها از جمله دانشگاهسازمان ،از آنجاکه تغييرات محي  سازمانی فراوان استبهره ببرند. 

تـر و  تـر، سـریع  انـد تـا بتواننـد فعـال     آورده صـورت تيمـی روی   ریزی مجدد کـار بـه  جهان به برنامه

 (.0556، 7منتظـره بپردازنـد )کوزلوسـکی و لـيگن     های غيـر ی دیدگاهپذیرتر باشند و به تطبي انعطاف

کننـد و  بنا و اساس واحدهای خود استفاده مـی عنوان زیر ها بهها از تيم نند دیگر سازمانها مادانشگاه

نتيجـه عملکـرد   ها و نقش رقابتی آنها را در کسب اهداف موردنظر و دراین امر اهميت عملکرد تيم

(. پـس از جلـب توجـه    0577، 7دهد )پيترز،کينپنبرگ، ون گينکلمی سازمان نشان تيمی مؤثر را در

تـن از مـدیران و    شـدن مسـئله، بـا چنـد    تربـرای روشـن  ها، در سازمان 0سازیپووهشگر به مسئله تيم

عنـوان   سازی و ضرورت آن در دانشگاه بـه ها و تيموضعيت تيم بارۀعلمی دانشگاه در  ئتاعضای هي

های اکتشافی به عمل آمد و مدیران و اعضای های دولتی ایران مصاحبهرین سازمانتیکی از بزرگ

سـازی  نموده و تيم تأکيدعلمی دانشگاه بر ضرورت و اهميت و لزوم این موضوع در دانشگاه  ئتهي

جسـتجوهای اوليـه   قـرار دادنـد.    تأیيـد عنوان یک مسـئله اساسـی مـورد     و کارتيمی در دانشگاه را به

                                                                                                                                        

1. Team working 

2. Raymond 

3. Kozlowski a Llgen  
4. Pieterse,Knippenberg and van Ginkel 

5. Teambuilding 
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ی در دانشگاه صورت سازميت ۀای در زمينیافته ام سازمانن امر بود که هيچ تصميم یا اقدحاکی از ای

ميدان مناسـبی بـرای مطالعـه     توانست یموجود این شرای  نشان داد که دانشگاه بالقوه نگرفته است. 

 هـای دولتـی  تـرین سـازمان  بـزرگ سازی و دالیل موفقيت یا عدم موفقيت آن در یک مـورد از  تيم

   ر باشد.کشو

ۀ های تيمی و احيـای روحيـ  های موفی، گرایش به فعاليتهای سازمانترین ویوگییکی از مهم

تيمـی در دانشـگاه بـه    کـار   سـازی و (. تيم7787، 7)هيرش و وبر مشارکت و همکاری سازنده است

اعتمـاد ميـان منـابع     ۀکنـد و بـا ایجـاد روحيـ    و اهداف مشترک کمک مـی  اندازچشمترسيم شفاف 

 سـازی توزیـع بـار   انگيزد. همچنين از طریـی تـيم  شان را بر میپذیری سانی، حس تعهد و مسئوليتان

هـای منـابع انسـانی    راهبـرد سـازی  پـذیری نيـروی کـار، تسـهيل و یکپارچـه     افزایش انعطاف کاری،

های مشارکت و مساعدت فکری سازی زمينهسازی نيروی انسانی و فراهمتقویت و توانمند سازمان،

توانـد  تنها می سازی و کار تيمی نهتأکيد بر تيمشود. دانشگاه با پذیرتر میهنی نيروی کار، امکانو ذ

ــ ــره  ۀزمين ــاد و به ــارت ایج ــرداری از مه ــاع  ب ــه و اش ــای چندگان ــ ۀه ــاری و   ۀروحي ــاون، همک تع

در مستمر در پی مشـارکت   صورت پروراند که بهبلکه افرادی را می ،پذیری را فراهم نماید مسئوليت

عليـزاده،  )مهـر  هـای کسـب شـده هسـتند     مهـارت  گيـری دانـش و  کار گيری، حل مسئله و بهتصميم

کـار تيمـی    یـک  از موفقى ۀنمون که کاری هاىمحي  یافتن امروزهست که ا (. این در حالی7787

سـاختن بسـتر    در چنين فضایی فراهم. (7787ابراهيمی و ميرترابی آسان نيست ) چندان ،باشد خوب

فـردی امـری ضـروری     سازی، حل مسئله و رواب  بينتيم بی برای آموزش و تمرین کار تيمی،مناس

عامل مهمـی در برتـری و    ،سازمان برتر نشان داد که کار تيمی 755ها در بين عالوه بررسیبه. است

 شـان  به ماهيت و اهميت های آموزشی باتوجه(. سازمان0557، 0)ناکوین وتينان ست ها ۀ سازمانتوسع

هـای واقعـی بـرای هـر     شوند که اولویـت محور مورد اهميت واقع می ۀ یک سازمان تيمزمانی به مثاب

کـه وی بدانـد مشـارکت در تـيم بـا سـایر تعهـداتش انطبـاق دارد،          طوری ؛شده باشد معين ،شخو

اهداف تيم باید برای اعضا کامالً شفاف بيان شود، اهداف فردی در راسـتای اهـداف تيمـی تنظـيم     

اعضای تيم باید انتظارات و عالئی خود را نسبت به کار تيمی با یکدیگر در ميـان بگذارنـد و    د،شو

                                                                                                                                        

1. Hirsch and Weber 

2. Naquin a Tynan  



 1316(، بهار 21)شماره پیاپی  1فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال ششم، شماره 

11 

های عملياتی نيز باید در کار و اندیشه نمایند. در چنين سازمانی رهنموددر شرای  مختلف تبادل راه

ود بهبـ  هـای انجـام کـار، مشـارکت، حـل تعـارس، اتمـام کـار و        گيری تيمی، روشرابطه با تصميم

یـادگيری فعـال را بـه یـادگيری      ،سـاز واقع یک سازمان آموزشـی تـيم  عملکرد تيم تدوین شود. در

دارد  تأکيـد هـا  بـر چگـونگی انجـام کـار توسـ  تـيم      تأکيد بر کـار،  انفعالی ترجيح داده و به جای 

هـای  مانیکی از تأثيرگذارترین سـاز  عنوان بهها نيز (. دانشگاه7به نقل از هالينگشيد 7786)رضایيان، 

یـک عنصـر کليـدی بـرای بهبـود       عنوان بهسازی روی آورده و کار تيمی را آموزشی بایستی به تيم

هـای درس خـود    عملکرد کارکنان خود تلقی نمایند. همچنين باید به معرفی کـار تيمـی در کـالس   

، 0تون)پفـاف و هادلسـ   بدهنـد  هـا اقدام کنند تا از این طریی پاسخی به تقاضای خود و سایر سـازمان 

سـازی،  ساختن بستر مناسبی برای آموزش و تمرین کـار تيمـی، تـيم    در چنين فضایی فراهم (.0557

سازی تيم ۀ. پس از جلب توجه پووهشگر به مسئلاستامری ضروری  ،فردی رواب  بينحل مسئله و 

ه در علمـی دانشـگا   ئـت شدن مسئله، با چند تن از مـدیران و اعضـای هي  تربرای روشنها، در دانشگاه

هـای  سازی و ضرورت بررسی آن در دانشگاه فردوسی مشهد مصـاحبه ها و تيمرابطه با وضعيت تيم

دانشگاه بر ضرورت و اهميت و لزوم بررسـی   علمی هيئتاکتشافی به عمل آمد و مدیران و اعضای 

 عنوان بهتيمی در دانشگاه فردوسی مشهد را  سازی و کارنموده و تيم تأکيداین موضوع در دانشگاه 

اقدام جستجوهای اوليه حاکی از این امر بود که تصميم یا  قرار دادند. تأیيدیک مسئله اساسی مورد 

سازی در دانشگاه فردوسـی مشـهد صـورت نگرفتـه اسـت. وجـود ایـن        تيم ۀای در زمينیافته سازمان

سـازی  العه تيمتوانست ميدان مناسبی برای مط شرای  نشان داد که دانشگاه فردوسی مشهد بالقوه می

هـای دولتـی کشـور    و دالیل موفقيت یا عدم موفقيت آن در یک مورد از مؤسسات بزرگ دانشگاه

سازی و کارتيمی و مفاهيم کليـدی  طور مشخو هدف پووهش حاضر بررسی وضعيت تيمباشد. به

ووهش تيمی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. بنـابراین پـ   سازی و کارهای تيم ساختعنوان زیر بهآن 

 ال زیر است:ؤگویی به سحاضر به دنبال پاسخ

 تيمی در دانشگاه فردوسی مشهد چگونه است؟ سازی وکاروضعيت تيم -

 

                                                                                                                                        

1. Hollingshead 
2. Pfaff a Huddleston 
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 مبانی نظری پژوهش
 تیم و کار تیمی

کننـد.   ای از افراد است که برای رسيدن به اهداف مشترک با هم کـار مـی   مجموعه ،واقع تيمدر

پروراند که افراد به اهداف باالتر از منافع شخصی خـود در  میکار تيمی افراد یک تيم را به شکلی 

های اصلی اعضـای تـيم نيـز عبارتنـد از: اهـداف مشـترک، همکـاری،         نمایند. ویوگیتيم توجه می

همچنين نياز به  (.0577، 7ها، پذیرش یکدیگر و داشتن اتحاد )انجمن رهبران آمریکاپذیرش تفاوت

هـا واقعيتـی از زنـدگی سـازمانی هسـتند و      دليـل اسـت کـه تـيم    شناخت تيم توس  مدیران بـه ایـن   

دهند. شناخت رفتار سازمانی بدون شـناخت کامـل    های ساختمانی یک سازمان را تشکيل می بلوک

ها و دالیلـی کـه افـراد بـه     ها کامل نخواهد بود. شناخت انواع گوناگون گروههای اساسی تيمیندافر

هـای  جـویی کند تا با تنوع اهداف و مقاصد و چارهکمک میبه مدیران  ،شوندها جذب میسوی آن

کـه  دليـل حـائز اهميـت هسـتند: اول این     ها حداقل به دو (. تيم0550، 0)جان و کيت الزم آشنا شوند

شـود  شده در قالب تيمی انجام می ریزی صورت برنامه به نتيجه کاری که با تعداد مشخصی از افراد و

د بود. وقتی که تـيم در  بهتر خواه ،شود صورت انفرادی انجام می راد بهکاری که با همان تعداد اف از

دهـد و   تشریک مساعی ميـان اعضـای خـود را افـزایش مـی      ،کند دادن کاری تالش می جهت انجام

ل، اعضای تيم آ کنند. در شرای  ایده استفاده می افراد از تجربيات یکدیگر در جهت انجام بهتر کار

که کـار تيمـی   دوم: این کنند. ات بيشتر و حل مشکالت به یکدیگر کمک میدستيابی به اطالع برای

مؤثری برای ایجاد رضایت خاطر کارکنان جهت رفع نيازهای داخلی و ارتباطات است. کـار   ۀوسيل

احسـاس   شـود و  هـا بـا حـل مشـکل مـی     اطر فردی اعضا از طریـی ارتبـاط آن  تيمی باعث رضایت خ

دهد. این احساس وابستگی باعث تـالش بيشـتر   آن را افزایش میها به سازمان و اهداف وابستگی آن

ارکنان با کـار تيمـی و وابسـتگی آنهـا     شود و پيشبرد اهداف را به دنبال دارد. ارتباط ک کارکنان می

هـا در  تـرین ارزش تـيم   (. بـزرگ 7786آید )ابيلی و ایازی،  شمار می محرکی قوی برای کارکنان به

کار تيمی بـين   .های مختلف استها و مهارتهای مربوط به تخصو تافزایی فعاليهماهنگی و هم

هـای اثربخشـی دسـت    کند تا به راه حلها را ترغيب میمتفاوت، آن ها و وظایف کارکنان با مهارت

                                                                                                                                        

1. Community Leaders of America 

2. John and Keith  
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کدام  های توافقی که رضایت کامل هيچحلها باشد، نه راهیابند که پاسخگوی مشکالت همه گروه

، هنگـامی  شوند. تصـميمات موفی، همچنين باعث ایجاد یگانگی هدف میهای را با خود ندارد. تيم

بـودن آن   بخـش  اجـرا نماینـد، خواهـان نتيجـه     را هـا افرادی کـه الزم اسـت آن   شوند کهمی اثربخش

 (.7780)لک،  تصميمات باشند

دهنـد تـا بيشـتر از آنچـه     کار تيمی نيز بدین معنی است که افراد کـار را بـا یکـدیگر انجـام مـی     

بخـش و   مهيج، رضایتتواند عالوه این کار بيشتر می اجرا کنند. به ،رسانندمی  فردی به انجام طور به

 آنجاکـه . از(7780ترین تشابه و قياس با تيم فوتبـال باشـد )وودکـاک،    شاید ساده .بخش باشد لذت

کـار تيمـی   به سمت  ،خواهند عملکرد سازمان بهبود یابدافزایی مثبت هستند و میمدیران در پی هم

چـه  ن بيشـتر حمایـت کننـد. هر   هـا و کـار تيمـی کارکنانشـا    باید از فعاليـت  هاسازمانروی آوردند. 

رسيدن به اهداف، توسعه سـازمانی و مزایـای رقـابتی زودتـر      ،همکاری بيشتری ميان کارکنان باشد

 گيرنـد. ظر مـی در ن هایشان عنوان ارزش مرکزی سازمان بهکار تيمی را  ،است. به همين دليل مدیران

ای و هـا هنـوز مشـکالت سـاختاری و توسـعه     وجـود سـازمان   ای پویـا اسـت. بـااین   کار تيمی پدیده

هـای  ها و نگرشارای از ادراکات، رفتهای کاری دارند. کار تيمی مجموعهمدیریتی در تشکيل تيم

ادراکـات،  واقـع ایـن   اسـت. در  نظرمشترک برای رسيدن بـه اهـداف مـورد    هم و به منعطف و وابسته

ها )دانشی، مهارتی و نگرشی( اعضای تيم بـرای  ها و شایستگیها بازتاب صالحيتها و نگرشرفتار

، 7و بـروک  نظر است )سـاالس، اسـتاگل  د تيمی برای رسيدن به اهداف موردانجام اثربخش عملکر

کـار تيمـی   (. 0557کار تيمی بهترین روش برای ارائه کارایی باال اسـت )نـاکوین و تينـان،     (.0557

 ،کننـد  از یکـدیگر کـار مـی    یجـدا کـه  نظر اسـت کـه افـرادی    ظرفيتی برای رسيدن به نتایج مـورد 

ها شامل سودمندی نيروی  . فوایدی کار تيمی در سازمانیابندتنهایی به این نتایج دست  بهتوانند  نمی

انتقـاالت   و یتی، کاهش غيبت افراد و کـاهش نقـل  کار، بهبود کيفيت خدمات، کاهش ساختار مدیر

و دیگـران،   7( و )اسـميت  0550، 0)بریـک و اشـنایدر   اسـت کارکنان و افزایش اثربخشی سـازمانی  

(. عملکرد تيمی از طریی ضواب  و معيارهای مختلف مانند کـاهش اشـتباهات، تـداوم بهبـود     0557

 گيرد.کيفيت نتایج، افزایش کارایی و رضایت مشتری مورد ارزیابی قرار می

                                                                                                                                        

1. Salas a Stagl a Bruke 

2. Bryk a Schneider  
3. Smith 
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 موفقیت کار تیمی عوامل توسعه و 

، خود باید در مورد کارها و وظـایف مختلـف   مند نظام ۀها برای موفقيت و توسعتيمکلی  طور به

)هسـو، چانـگ، کلـين و     کننـد  توجـه زیـر  اطالعات الزم را داشته باشند و به سه عامل بسـيار مهـم   

 (:0577، 7جيانگ

هـداف و عملکـرد خـاص    يابی بـه ا مشترک بـرای دسـت   جوهر یک تيم در حقيقت تعهد :تعهد

، نویسندگان کتاب خرد تيمی، در کتـاب  0است که کاتزنباخ و داگالس عاملیترین  . این مهماست

هـایی هسـتند کـه زمـان زیـادی را صـرف شـناخت و        ها، تيمبهترین تيم. اندخود به آن اشاره کرده

آن اسـت کـه کليـه    سازی مستلزم هاست. تيمکنند که پس از آن متعلی به آندهی به هدفی میشکل

ارشـان  د و سپس یکدیگر را بـرای ماحصـل تـالش و ک   نخود را متعهد به اهدافی خاص بنمای ،اعضا

ریشه در یک احسـاس مشـترک مالکيـت نسـبت بـه       ،دیگر تعهد عبارت مسئول و پاسخگو بدانند. به

 (.0577دارد )هسو، چانگ، کلين و جيانگ،  ،دنبال انجام آن است چيزی که تيم به

هـا را بـرای طراحـی یـک تـيم پيشـنهاد       سه دسـته از شایسـتگی   7کاتزنباخ و اسميت گی:شایست

 :کنند می

ابتدا شایستگی فنی؛ آیا فردی که برای امر بازاریابی تعيين شده است واقعاً از شـناخت کـافی و   

را در ایـن خصـوص   های نـوینی  تواند شيوه و میین حوزه و مشتریان برخوردار است درک مسائل ا

شده  ورای وظایف تعریف توانداست؛ آیا فرد می مسئله ع نماید؟ دومين شایستگی، توانایی حلابدا

-هـای بـين   نماید؟ سومين شایستگی، مهـارت  کمکنظر ، به حل مشکالت بخش موردو معين قبلی

هـای فنـی خـود بـه دیگـر       شده تـوان انتقـال دانـش و آموختـه     است؛ آیا فرد تعيينفردی و ارتباطی 

کـار  ها را برای یک تـالش جمعـی بـه   تواند آن ، را دارد و میهای دیگر هستنددر حوزهکه  ییاعضا

ها، شایستگی کلی فرد را برای همکاری جمعی و امکان دستيابی بـه  در نهایت این شایستگی گيرد؟

 (.0577آورد )هسو، چانگ، کلين و جيانگ، موفقيت را فراهم می

اهی مشـترک نسـبت بـه هـدف فعاليـت      گـ دیـد  ،هنگـامی کـه اعضـای تـيم     هدف مشتترك: 

                                                                                                                                        

1. Hsu,Chang,Klein and Jiang 

2. Katzenbach and Douglas 

3. Katzenbach and Smith 

https://www.google.com/search?q=Katzenbach+and+Douglas&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwizm9_S4sTSAhXMbhQKHSRIDxAQvwUIGCgA
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صورت بهينه و سازنده با یکدیگر کار کنند. هـدف تـيم بـا     توانند بهنتيجه نمی، درمشترکشان ندارند
های موفی زمان زیـادی  ها و تيمآرمان شرکت و یا مجموع اهداف فردی متفاوت است. بهترین تيم

نماینـد.   ف مـی ی و فـردی صـر  سر هدف مشـترک جمعـ   دهی و موافقت بررا برای شناخت و شکل
ای خرد شوند که به  گونه یافتنی باشند و به سنجش و دست شده حتماً باید قابل هدف یا اهداف تعيين

)هسـو، چانـگ، کلـين و     ای برسـد سـهم منصـفانه   ،هایشـان ها و مهـارت اساس توانایی کليه اعضا بر
 (.0577جيانگ، 

 

 سازی تیم

ینـد  اتيمـی اشـاره دارد. اجـزای فر    تيمـی و اسـتقرار کـار    یندی است که به توسعهافر ،سازیتيم
( و 7،7786فـردی )بـولر   حل مسئله و روابـ  بـين  سازی عبارتند از: شفافيت نقش، تنظيم اهداف،  تيم

مشـخو   ،گيرنـد  سـازی مـورد بررسـی قـرار مـی     (. زمانی که اجزای تـيم 7785، 0)وودمن و شروود
امـا اجـزای دیگـر     ،أثير بـر افـزایش کـارایی دارد   بيشـترین تـ   ،بـر شـفافيت نقـش    تأکيدشود که  می
کمتـری در افـزایش و کـاهش     تـأثير  فـردی  سازی مانند تنظيم اهداف، حل مسئله و روابـ  بـين   تيم

کـاری بـه    هـای  بر این تبدیل گـروه  (. عالوه7777، 7کارایی دارند )سالس، روزل، مولن و دریسکل
هـای  سـازد تـا توجـه اعضـای تـيم را بـر هـدف       ر میمدیران را قاد ،سازیتيم یا به عبارتی همان تيم

چگونگی کسب آن به توافی برسند. بنابراین  ۀمشترک متمرکز ساخته، به آنان کمک کنند تا دربار
کـه  طـوری بـه  ،استمند برای توانمندسازی گروهی از افراد  هایی هدففعاليت مجموعه ،سازیتيم

 شوداال و توسعه کار تيمی اثربخش در سازمان میکاری توانمند با کارایی ب باعث ایجاد یک واحد

اعتمـاد و منسـجم اسـت کـه      بـل سـازی، ایجـاد تيمـی قا   هدف از تيمهمچنين  (.7777، 7)کونستانتين
حـال بـرای    زیـادی بـرای انجـام کـار داشـته و درعـين      اعضای آن حامی یکـدیگر بـوده، انتظـارات    

سـازی موفـی   تـيم  ها احترام قائل باشند. رتها، سبک رفتاری و مهافردی از منظر ارزش های تفاوت
ای آنکـه بخواهـد تطـابی و    جـ  ، بهفرد اعضا را پرورش دهد به های منحصر ید استعداد فردی و قوتبا

 های فردی به وجود آورد.  شکلی را برای غلبه بر تفاوت هم

                                                                                                                                        

1. Buller 

2. Woodman, Sherwood  

3. salas, Rozell, Mullen, Driskell  
4. Constantine 
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 سازی های اساسی تیمشاخص

هـا و  تيمی نياز مبرمی به زیرساخت ار کارسازی و استقریند تيماها برای انجام فرواقع سازماندر

طـور   سازی و کـار تيمـی مـؤثر را بـه    یند تيماسازی دارند تا بتوانند فرهای تيمها و مقوله وجود مؤلفه

سـازی  های تيم( شاخصه0550)  7مناسبی در سازمان به اجرا گذاشته و مستقر نمایند. ميليال و بالتازار

 :اندگونه مطرب کرده را بدین

مشخو و شفاف حرکت  یهمه اعضای تيم باید در راستای اهداف هداف مشترك و شفاف:ا

کارکنان باشد تا جهتی بـرای   ۀنموده و به آن اهداف متعهد باشند و این اهداف باید مورد توافی هم

 کار تيمی مؤثر افراد باشد.

ضای خود اجـازه  اع ۀها به همپذیر است که تيماین امر زمانی امکان گیری مشارکتی:تصمیم

آزادانه بيان کننـد و انتقادهایشـان را مـورد بحـث و بررسـی قـرار       را دهند تا نظرات و دیدگاهایشان 

 دهند.

هـای رهبـر شـامل همکـار، یـاور،      افتـد کـه نقـش   این امر زمانی اتفـاق مـی   رهبری مشارکتی:

متغيـر اسـت و    گـر کننده باشد. رهبری مشارکتی از موقعيتی به موقعيـت دی کننده و هماهنگ تسهيل

 انجام شود. همسانیکسان و به شکل  یممکن نيست هميشه از طریی افراد

دهـد تـا   مـی  های مقتضی و بـازی را در اختيـار افـراد قـرار    فرصت ،ارتباط تيمی ارتباطات باز:

و از یکـدیگر   ودهراحتـی عقایـد و احساساتشـان را بـرای یکـدیگر بـازگو نمـ        اعضای تيم بتوانند به

 ردازند.بپو دانش  چنين با هم به تبادل اطالعات، هميرندبازخورد بگ

تنهـا دارای یـک تخصـو و کـار      ،اعضای تـيم  ،در یک تيم کاری های گوناگون:تخصص

ــتند  ــخو نيس ــيم ا   ،مش ــک ت ــه در ی ــه بلک ــتاندارد، مجموع ــراد باس ــتعداد و  ای از اف تخصــو، اس

 يم اثربخش است.یک تساز های متنوعی وجود دارند که این امر زمينه توانمندی

های متنوعی با یکـدیگر  اعضای یک تيم در یک جو مثبت و با فعاليت همکاری و مشارکت:

 کردن با یکدیگر به توسـعه و افـزایش اثربخشـی   پردازند و از طریی کارعاليت میو در کنار هم به ف

 پردازند.می خود

                                                                                                                                        

1. Mealiea & Baltazar 
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 و اسـت از اعتمـاد  رواب  بـين افـراد صـميمی و سرشـار      در یک تيم کاری رسمی:روابط غیر

 شود.کارها در یک جو آرام و راحت انجام می

 

 تجربی پژوهش ۀپیشین
و  7سـازمانی )دویـن   واحـدهای اساسـی در سـاختار    عنوان بهها که تيم تحقيقات نشان داده است

(، 0557، 0رونـد )اورليتزکـی و بنيـامين   کار مـی  (، برای رسيدن به عملکرد مطلوب به7777دیگران، 

( 0557، 7خالقيـت )پيـروال مرلـو و مـان     ( و0556، 7امر اثربخشی )کانگ، یانـگ، راولـی  این  ۀنتيج

مطلوب فـراهم کـرده و    های بيشتری را برای تالش تيمیفرصت ،سازیهای تيمخواهد بود. فعاليت

شناسـایی و   عـالوه  بـه (. 0577بخشد )هسو، چانگ، کلين و جيانگ ، جوانب کار تيمی را ترقی می

گرایانـه  های انجام وظيفه را کاهش داده و اقـدامات هـدف   تواند پيچيدگیسازی میتيمپشتيبانی از 

  (.0555همکاران،  و 0سازمانی را بهبود بخشد )گرونایو

را  مـؤثر اثـربخش سـطح بـاال، کـار تيمـی       کـار تيمـی  عنوان ( در پووهشی بـا 0570) 6وی و الو

طور مؤثر در یـک  چگونه به ارشد مدیرانکه ایند و ندانمی مدیریت منابع انسانی بسيار مهم موضوع

 کـه مـدیران ارشـد در    نشـان داده اسـت   قبـل  تحقيقـات . اسـت  بسيار حياتی ،به فعاليت بپردازند تيم

سـازمانی   هـای متنـوع  نـوآوری  ایـن امـر باعـث    و گذارنـد مـی  يرخود تأث کار تيمیمتنوع  هایزمينه

 کار تيمـی  تسهيل در مهمی، نقش پویا د تيمیعملکر کهپيشنهاد شده است ، در این مطالعه. شود می

 گرفته شد، چينی یها شرکت ای ازنمونه طبیهای این پووهش که براساس یافته. مدیران ارشد دارد

پویـایی و تنـوع نـوآوری سـازمان و      هـای کـاری متنـوع و پویـا باعـث      يمتـ حمایت از  نشان داد که

 شود.اثربخشی سطح باالی سازمان می

افـزار، بيـان    هـای مهندسـی نـرم   سـازی بـرای دوره  عنوان مدل تيمدر پووهشی با( 0577)5ساهين

                                                                                                                                        

1. Devine  
2. Orlitzky and Benjamin 
3. Kang, Yang. and Rowley  
4. Pirola-Merlo and Mann  
5. Gronau 
6. Wei a Lau 

7. Sahin 



 های دولتی ایران سازی و کار تیمی در دانشگاه مطالعۀ کیفی وضعیت تیم

11 

یـا بـه   و توسـ  دانشـجویان، توسـ  مدرسـان      ؛شـوند  یمـ ها به چند صـورت سـاخته    يمتکند که  می

سازی که ذکر شد یـک مـدل پيشـنهادی نيـز     ی مختلف تيمها مدلبر  عالوه ضمناًصورت تصادفی. 

سـازی و مـدل دانشـجویی    مـدل پيشـنهادی تـيم    داد کـه ات نشـان  شود. در اینجـا مشـاهد  مطرب می

اگـر   ضـمناً رساندن اعتراس دانشجویان در رابطه با ساختار تيم مؤثر اسـت.   حداقل سازی برای به تيم

بـه شـکایات مـداوم دانشـجویان      ،تصادفی ایجاد شوند و یا توس  مدرس ساخته شـوند طور ها به يمت

دهـد.   را کـاهش کننده منجر شده و کارایی تيم محيطی ناراحتشود و این ممکن است به منجر می

سـاخته و   ساخته، دانشجو شده از مدل مدرس نشان داد که مدل پيشنهادی ارائه نهایت این پووهشدر

 های پرو ه ناچيز است.ها و فعاليت يمتير تفاوت جنسيتی در عملکرد تأثتصادفی بهتر است و 

های دانشگاه فردسـی مشـهد ارائـه    رای نظارت بر مدیرگروه( مدلی پيشنهادی ب7777) وندشالل

های بعد فـردی عبـارت بودنـد از:    هایی در دو بعد فردی و سازمانی است. مؤلفهداد که شامل مؤلفه

های بعـد سـازمانی   پشتيبانی و تيم )کار تيمی( و مؤلفه ؛ریزیبرنامه ؛نيازسنجی ؛تعهد ؛توانمندسازی

و اهــداف ســازمان، ســاختار و منــابع ســازمان. تــيم و  ؛ راهبــردمانیعبــارت بودنــد از: فرهنــگ ســاز

های بعد فردی مدل نظارتی پيشنهادی این پووهش اسـت کـه بـه بخشـی از     سازی یکی از مؤلفه تيم

سازی و کار تيمی دانشگاه فردوسی مشهد یعنی نظام نظارت و ارزیابی دانشـگاه اشـاره   وضعيت تيم

این نکته است کـه مـدیریت فعلـی     ۀدهند خاص نشان طورن زمينه بههای پووهش در ایهدارد که یافت

سـازی در ایـن بخـش از    مشخو تـيم  طورسازی حمایت نکرده و بهۀ تيمدانشگاه از فرهنگ و مؤلف

 شود. یک مسئله اساسی محسوب می عنوان بهدانشگاه نيز مورد توجه قرار نگرفته است و 

عنـوان ارزش ایجـاد    بـا ( تحقيقـی را  0575)7مویـدی  زاده وشاقلی، حسين، سراچ، نعيمی، اسـد 

در پـی ایـن    در این پـووهش آنان  دادند.و کار تيمی در محي  آموزش انجام گيری  اعتماد، تصميم

. عناصـر  گيری و کار تيمی را مشـخو کننـد  آن با تصميم ۀبودند که عناصر اعتماد سازمانی و رابط

وجـود سـطح بـاالیی از اعتمـاد ميـان کارمنـد و        ان بهواقع اطمينان کارکنان در یک سازماعتماد در

ایـن تحقيقـی اعتمـاد را در     .کند که اعتماد کارکنان به مدیر را بيان می است پذیریمسئوليت ۀدرج

مشـهد   ۀگانـ  های آموزش و پرورش نواحی هفت نفری متشکل از کارمندان سازمان 757 ۀیک نمون

                                                                                                                                        

1. Shagholi, Hussin, Siraj, Naimie, Assadzadeh and Moayedi  
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اعتقاد کارکنان بـر ایـن بـوده اسـت      .7 عبارتند از:ووهش ها این پ یافته .در ایران بررسی نموده است

ن اعتمـاد و  بسـيار مهـم بـي    ۀیـک رابطـ  . 0 ؛اعتماد وجود داشته است ،مشهد ۀگان هفت در نواحی که

دارد. نتـایج ایـن   بسيار مهم بين اعتماد و کـار تيمـی وجـود     ۀیک رابط .7 ؛گيری وجود دارد تصميم

گيـری  مدیریت و توانایی استفاده از اعتماد، تصميم یندافری در برای ایجاد تغييراتتواند  پووهش می

گيـری  مثبت بين اعتماد، تصميم ۀچنين رابطکار رود و هم هو کار تيمی در افزایش کارایی سازمان ب

افزایی سازمانی تأثير  ساس کار تيمی است بر عملکرد و همدهد. اعتماد که ا و کار تيمی را نشان می

بلکه یـک مسـئوليت    یک مسئوليت فردی نيست عتماد در زندگی سازمانی قطعاًا ۀتوسع .گذارد می

 سازمانی است.  

محـور بـرای    دانـش سازی طرب عنوان پرو ه تيم( در پووهشی با0557)7ليانگ چی و یانگ چن

پرداختند. محققان  ی و ميزان موفقيت آنانکار های يمتانتخاب تيم و اعضای آن، به بررسی ترکيب 

دهـد کـه   نشـان مـی   ،عمل آمده اسـت  پرو ه به 8555ی که از بيش از سنج به نظر باتوجه معتقدند که

کشـاند کـه   های تيمی را به شکست میبسياری از پرو ه ،مشکالتی که مربوط به اعضای تيم هستند

 هـای  يمتـ . بنابراین برای انتخاب اعضـای تـيم و ایجـاد    ستهایکی از این عوامل تناسب ترکيب تيم

به همـين   .آن عمل انتخاب تيم انجام شود اساسبربه ایجاد یک پایگاه دانش پرداخت و  ی بایدکار

دهـد کـه مـدل     دهد. نتایج نشان مـی سازی پيشنهادی مبتنی بر دانش را ارائه میمنظور یک مدل تيم

 باشد.های پرو ه میتيم و انتخابیک سيستم پشتيبانی مناسب برای شناسایی  ،پيشنهادی

سـازی در شـرکت گـاز    ارزیابی عوامل حياتی موفقيـت تـيم  ( در پووهشی به 7786پور ) حسينی

ی بـه وضـعيت عوامـل حيـاتی     ابيدسـت  ،استان خراسان رضوی پرداخته است. هدف پـووهش حاضـر  

 ،نمودن ایـن عوامـل   است که تا چه حد سازمان در فراهمسازی از منظر اعضای تيم این موفقيت تيم

ی در شـرکت گـاز اسـتان    کـار  ميتـ  6 ، ازمطالعـه ۀ موردمنظور جامعـ ایفای نقش داشته است. بدین 

ها در پرسشنامه استفاده شـد. نتـایج حـاکی از ایـن اسـت کـه       آوری دادهگرد برایخراسان رضوی 

اری و همـاهنگی و  شرکت گاز استان خراسان رضوی واجد شرای  فضـای ابـداع و اختـراع، همکـ    

سـازی بـا   سـازی و تـيم  های هماهنگالزم است در زمينههمچنين  نيست.سازی و...  توجه به توانمند

 .گيردهای سازمان و... اقدامات اصالحی صورت سير روندهای سازمان، تغيير ساختار فعاليت

                                                                                                                                        

1. Liang Chi and Yang Chen 
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 االت پژوهشؤس
بـــه  ـش اهميـــت و ضـــرورت پـــووهش و بـاتوجـــهشـــده در بخــ بـــه مـــوارد مطـــرب بـاتوجـــه

 :زیراست هایدنبال یافتن پاسخ پرسش به ضرشده، پووهش حا های پيشـين ارائه پووهش

 فردوسی مشهد چگونه است؟ تيمی در دانشگاه سازی وکاروضعيت تيم .7

-تيمی دنبال می سازی و کارای را در راستای تيمو برنامه راهبردفردوسی مشهد چه  دانشگاه .0

 کند؟ 

 

 روش پژوهش

 مطالعـات  و کيفـی  تحقيقـات  فجز نوع تحقيقات کاربردی و پووهش حاضر از حيث هدف از

هـای  تـرین روش  متـداول  پـووهش مـوردی یکـی از    .اسـت  توصـيفی  -اکتشافی رویکرد با موردی

نظر را در زمان حـال  مورد ۀپدید ،موردی ۀاستفاده در مطالعات مدیریت و سازمان است. مطالعمورد

طـور   ها و بسـتر آن بـه  دهرزهای بين پدیزمانی که م ویوه بهکند،  بررسی می و در بستر زندگی واقعی

 (.7786، و همکاران فردواضح مشخو نيستند )دانایی

 

 پژوهش در کنندگان شرکت

 پـووهش  ایـن  در گيـری  نمونـه  .بـود  دانشگاه فردوسی مشهد مدیران کليه شامل آماری ۀجامع

اسـاس قضـاوت   بر ای است کـه مند، نمونه گيری هدفواقع نمونهدر بوده است. مند هدف صورت به

 در نمونـه  حجـم  ازآنجاکـه  (.7785)گـال و همکـاران،   شـود  می ی یا اهداف مطالعه انتخابشخص

 اطالعـات  ميـزان  براسـاس  نمونـه  تعـداد  و نيسـت  مشخصـی  تعـداد  و ميزان دارای ،تحقيقات کيفی

مـدیران   از نفـر  77بـا   حاضـر  پـووهش  در ،شود می تعيين اطالعات رسيدن اشباع به و آمده دست به

توانسـتند   اطالعـات از افـرادی کسـب شـد کـه بـالقوه مـی        مصـاحبه شـد و   مشهد دانشگاه فردوسی

 اشباع به محقی که رفت پيش جایی تا هامصاحبه صورت بدینپاسخگوی سؤاالت پووهش باشند. 

 جلسـات  سـاماندهی ۀ نحـو  .کـرد نمـی  ارائه را جدیدی اطالعات بيشتر، های و مصاحبه رسيد نظری

 همـاهنگی ، شـوندگان  مصـاحبه  بـا  حضـوری  ۀمراجع یا تلفن طریی زا که بود ترتيب این به مصاحبه

 مصاحبه برای مناسب زمان ،آن انجام از هدف مصاحبه و موضوع توضيح با و گرفت صورت اوليه
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 کامـل  مـتن  شـوندگان،  مصـاحبه  از اجـازه  کسـب  از پـس  زمان مصـاحبه  شد. در تعيين و هماهنگ

 پيگيـری  االتؤسـ  از ،بيشـتر  سـازی  شـفاف  و ابهام رفع برای مصاحبه، زمان در شد. ضب  گفتگوها

 مدت د. طولشاستفاده  دهيد؟ توضيح بيشتر زمينه این در اًلطف" یا "؟چيست ...از شما همانند منظور

 محققان که رفت پيش جایی تا دانشگاهی مدیران با هامصاحبه .بود دقيقه 70 تا 00 بين ها مصاحبه

 اطالعـات  دیگـر  اضـافی  هـای مصاحبه انجام و دست یافتند نظری اشباع و هاداده نظری کفایت به

 .نکرد ارائه را جدیدی

جلسـات   از آمـده  دسـت  بـه  هـای یادداشـت  تنظـيم  از پـس  کيفی هایداده تحليل و تجزیه برای

 کيفـی )تحليـل   هـای  داده تحليـل   و  تجزیـه  روش از شـده،  ضب  هایمصاحبه سازیپياده و مصاحبه

 بـا  و ذیل به شرب حاضر پووهش در تحليل شد. فرایند گذاری( استفادهکد فرایند و کيفی محتوای

 کـردن  پيـاده  .0مـدیران دانشـگاه،    بـا  مصـاحبه  .7است:  گرفته صورت کدگذاری روش از استفاده

 و تنظـيم  از پـس  .محـوری  کدگـذاری  .7بـاز،   کدگـذاری  .7 کاغذ، روی شده  ضب  های مصاحبه

 به و بررسی خ   به  خ  ،تمامی متون مصاحبه، جلسات زا حاصل هاییادداشت تمامی سازماندهی

 همـه  شـوند. سـپس   می تلقی اوليه یا های خام داده همان درواقع که شدند تجزیه عباراتی و جمالت

 مشـابه  عبـارات  و جمـالت  قالـب  در و مقایسـه  ،صورت پيوسـته  به شده استخراج عبارات و جمالت

 بـه  جمالت تمام در که خاصی مفاهيم یا مفهوم به،مشا بندی جمالت گروه از شد. پس بندیگروه

 اند، شده استخراج ،شده اشاره مفاهيم تمام اینکه از اطمينان استخراج شد. برای بود، شده اشاره هاآن

تعيـين روایـی و    بـرای  .شـدند  مقایسـه  و بررسی ،جمالت و عبارات ۀهم انتها آغاز تا از بار چندین

ران، همسازی پایایی و روایی در پووهش کيفی را مطـرب کـرده   نظ بسياری از صاحب پایایی تحقيی

(. 0550، 7( و )پاتون7780افشانی و مظفری،  کند )گل و معتقدند وجود روایی، پایایی را تضمين می

 روش بررسـی  از آمـده  دسـت  هبـ  هاییافته بودن دقيی یعنی پووهش، روایی از اطمينان حصول برای

 اختيـار  در را هـا ازیافتـه  بخشـی  ،محقی روش، این در .شد ستفادهشوندگان( ا )مصاحبه اعضا توس 

 دهنـد: آیـا   پاسـخ  ایـن سـؤاالت   بـه  و کننـد  بررسی را او تحليل تا دهدمی قرار مطالعه مورد گروه

 نظـر  بـه  منطقـی  نيـز  آنـان  تحليل برای این آیا است؟ داشته هایشان گفته از درستی برداشت محقی

                                                                                                                                        

1. Patton 
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 از برخـی  از محقـی  نيـز  پـووهش  در ایـن  اسـت؟  شده خطا دچار ها دهدا معنی فهم در او یا رسد می

 بـازبينی  را آمـده  دسـت  بـه  هـای مقولـه  یا یند تحليلافر نهایی، گزارش تا خواست شوندگان مصاحبه

 بسـيار  حـد  تـا  پـووهش  های یافته افراد، این زعم ابرازکنند. به آنها با ارتباط در را خود نظر و کرده

 هـای  یافتـه  قبـول  قابـل  روایی ۀدهند نشان خود که است بوده آنها نظرات و ها دیدگاه بازتاب زیادی

 اوليـه  سـازی  پياده نتایج، وتحليل تجزیه اعتبار از اطمينان حصول برای حاضراست. همچنين پووهش

 اوليه به کدهای راجع و گرفت صورت محقی چندین ۀوسيل به شده انجام هایمصاحبه و کدگذاری

 همـراه  بـه  شـده  کدهای اسـتخراج  اوليه، کدگذاری از پس که صورت د. بدینش نظر تبادل و بحث

 فراینـد  تـا  شـد  آنـان درخواسـت   از و ارسـال  پـووهش  همکـاران  سـایر  بـرای  مصـاحبه  اصلی فایل

 اعتبـار  یـد ؤم نيـز  قسـمت  ایـن  نتایج .دهند قرار بازبينی مورد را شده استخراج کدهای و کدگذاری

سـناد هسـتندکه اطالعـات    ا ،آوری اطالعـات عالوه یکی از منابع جمـع هب .بود نتایج تحليل  و  تجزیه

( دانشگاه فردوسی مشـهد  7775-7777) ۀسال دهاند. سند راهبردی ها بسيار حائز اهميتموجود درآن

هـای   هـا و راهبردهـای کـالن و عمليـاتی و برنامـه     انداز، مأموریـت، اهـداف، ارزش  که شامل: چشم

. گرفـت مورد استفاده قـرار   ،یکی دیگر از منابع گردآوری اطالعات عنوان بهعملياتی دانشگاه بود، 

 .شد استفادهبرای تحليل اسناد نيز از روش تحليل محتوا 

 

 ها یافته
 از آمـده  دسـت  به نتایج اساس بر ابتدا ؛شود می ارائه بخش دو در پووهش از آمده دست به نتایج

اساس  گرفت و براین قرار دانشگاهی مورد شناسایی سازی و کارتيمیها، مفاهيم اساسی تيممصاحبه

هـای  به مفـاهيم و مقولـه   دانشگاه باتوجهسازی تعيين وضعيت تيم برایمصاحبه با مدیران دانشگاهی 

بعـدی سـند راهبـردی     گـام  تيمی دانشـگاهی صـورت پـذیرفت و در    سازی و کارشده تيم شناسایی

و  راهبـرد ر گرفت تا مشخو شـود دانشـگاه چـه    دانشگاه فردوسی مشهد مورد تحليل و بررسی قرا

 کند. سازی و کارتيمی دنبال میای در رابطه با تيمبرنامه

 

 های حاصل از مصاحبهیافته

تيمـی   سـازی و کـار  مفـاهيم اساسـی تـيم    ،اول ۀپـووهش، در مرحلـ   اول هدف به دنيرس برای
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انشـگاهی مـورد شناسـایی قـرار     نفـر از مـدیران د   77دانشگاهی از طریی بررسی منابع و مصاحبه بـا  

بعـد   ۀدر مرحلـ  نظر مدیریت و علوم اجتمـاعی رسـيد.   تن از اساتيد صاحب 5 تأیيدبه  سپسگرفت، 

و شناسـایی شـده   برمبنـای مفـاهيم حسـاس    هـا  سـازی و کـارتيمی مصـاحبه   وضعيت تيم نييبرای تع

به با مدیران دانشـگاهی  و مصاحشده از مرور سوابی و منابع  حاصل سازی و کارتيمی دانشگاهی، تيم

ا ی خطوط داخل در اميپ دارای عناصر به مصاحبه متن کيتفک با ابتدا مصاحبه، از پس د.شطراحی 

 مصـاحبه چنـدبار   هـر  مـتن  ،بـاز  کدگـذاری  در .شوند استخراج باز کدهای تا شد تالش پاراگراف

 بـه  کـه  یید. سـپس کـدها  شـ  ثبـت  ییکدها صورت به و شد استخراج آن یاصل جمالت و خوانده

 ميمفاه آن بعدی ۀدر مرحل و درآمدند ییها دسته صورت به بودند، مشابه گریکدی با یمفهوم لحاظ

 قالـب  در زيـ ن مقـوالت  کـه  شد یسع مرحله نیا از بعد و گرفتند قرار بزرگتری های مقوله قالب در

 هامقوله ،است محوری که کدگذاری دوم ۀمرحل د. درشدن بندی طبقه یمفهوم تر بزرگ های دسته

 و کـدها  محـوری،  کدگـذاری  در گـر، ید یعبـارت  شدند. بـه  بندیدسته بزرگ هایخوشه قالب در

 مشابه، موارد ادغام ضمن و سهیمقا گریکدی با ،بود شده جادیا باز کدگذاری در که هياول های دسته

 جینتـا  ،یطـورکل  گرفتنـد. بـه   قرار یمشترک محور حول ،شدندیم مربوط گریکدی به که ییهادسته

  ،دانشـگاهی  رانیمـد  دگاهیـ د براسـاس  که داد نشان ند کدگذارییفرا و هامصاحبه از آمده دست به

سـاختار تيمـی و روابـ  تيمـی      کلی ۀمقول 0در  توانیم تيمی دانشگاهی را سازی و کارمفاهيم تيم

 گيــری، نظــامتصــميم ۀمــداری، ترکيــب تــيم و ســازماندهی، شــبکهــدف )مفهــوم( ۀرمقولــیز 75و

بازخورد، هدایت و رهبری، صراحت و صداقت، همگرایـی و اعتمـاد، همکـاری و تضـاد، تعهـد و      

ده شـ شده آن تنظـيم   مفاهيم ادغامبه همراه  (7) جدولدر کرد که  بندیارتباطات گروه و مشارکت

 .  است



 های دولتی ایران سازی و کار تیمی در دانشگاه مطالعۀ کیفی وضعیت تیم

15 

 سازی و کارتیمی و مفاهیم مهای محوری تیو مقوله ها مؤلفه .1 جدول

 شگاه فردوسی مشهدآن در دان ۀشد ادغام

 طبقه
ی محوری ها مؤلفه

 سازی تیم
 شده مفاهیم ادغام

می
ر تي

ختا
سا

 

 مداریهدف
گذاری، تدوین اهـداف مشـترک،   انداز، سياستنگری، تدوین چشمآینده

 اهداف روشن و موردتوافی اعضا

 ترکيب تيم و سازماندهی

ی هـای متنـوع، اعضـای باتجربـه، دانـش و آگـاه      ها و تخصووجود نقش

هـای جدیـد،   ها، دانـش و مهـارت  گوناگون، آشنایی با وظایف و مسئوليت

 های مختلف، نظم و انضباطاستعدادها و توانمندی

 گيریشبکه تصميم
گـذاری  گيـری مشـارکتی، سياسـت    شناسایی و حل مسئله، داوری، تصـميم 

 تيمی

 نظام بازخورد
ای، ارائـه  رفـه جـویی ح وری، ميل به موفقيـت، کمـال  کنترل کيفيت و بهره

 بازخورد عملکرد به کارکنان، کنترل و ارزیابی عملکرد

می
  تي

واب
ر

 

 رهبری
نفوذ و تأثيرگذاری، حاکميت، انگيزش، متخصـو، پشـتيبان، نـاظر، داور،    

 هماهنگی، قاطعيت، تقسيم کار، گزینش

 صراحت و صداقت
، آزاداندیشی، صداقت، توجيه و اقنـاع کارکنـان، نظرخـواهی از کارکنـان    

 ، همدلی با کارکنان، توجه و درک احساسات و نظرات آنانپذیریانتقاد

 همگرایی و اعتماد
حمایــت، تشــویی، وابســتگی متقابــل، قــدردانی، اعتمــادآفرینی، همکــاری 

 متقابل

 افزایی، مدیریت تعارس پشتکار و فعاليت مشترک، هم همکاری و تضاد

 تعهد و مشارکت

اسـتقامت،  و ی، وفـاداری، پشـتکار   ا حرفـه  ووجدان کاری، تعهد اخالقـی  

پـذیری و پاسـخگویی،   پـذیری، مسـئوليت   عالقه به کار، مشـارکت و عشی 

 تشریک مساعی

 ارتباطات
تيمی مؤثر، رواب  غيررسـمی،   تيمی و برون رواب  انسانی پویا، رواب  درون

 ، ارتباطات بازپذیریانعطاف

 

 کـدهای  صـورت  کـارتيمی دانشـگاهی بـه    سـازی و اطالعات حاکی از وضـعيت تـيم   همچنين

 ده است.شتنظيم  (77-0) جداولدر  محوری و باز اطالعات کدگذاری یفيک ليتحل از شده احصا
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 کیفی تحلیل از ساختارتیمی ۀشده مربوط به مقول احصا کدهای .2جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده 

 متن مفاهیم مقولۀ کلی

 مداریهدف ساختار تيمی

 های دانشگاه در سطوب باالی سازمانیاتخاذ اهداف و سياست -

تيمی در فرایند  توسعۀ کارکنان و مشارکت تسهيل هایعدم وجود راهبرد -

 گذاری و تعيين اهداف سياست

هـا و  عدم مشارکت مؤثر و اجماع مدیران و کارکنـان نسـبت بـه سياسـت     -

 اهداف دانشگاه

 ن و کارکنان نسبت به اهدافعدم تعهد و انگيزه حداکثری مدیرا -

نداشتن درک و آگاهی باال از اهداف کاری و دانشگاهی بـه علـت عـدم     -

 ریزیگذاری و برنامهتوافی و عدم مشارکت در فرایند هدف

 

اثـربخش اسـت.    کـار تيمـی  اهداف مشترک و مورد توافی اعضا جزف اساسی و الینفـک یـک   

 ،و در جهت موفقيت رديکار گ هبطور اثربخش  خود را بهای اینکه بتواند اعضای بنابراین یک تيم بر

 آگـاه و متعهـد باشـند. براسـاس     ،اعضـایش بایـد نسـبت بـه اهـداف مشـترک تيمـی        ،حرکت نماید

مفهـوم   ۀکـه از حـوز   کـرد  اذعـان  تـوان  مـی  ،گرفتـه  صـورت  هـای  مصـاحبه  تحليـل  و (0)جـدول  

هـای   ن: اتخـاذ اهـداف و سياسـت   آمده از جمالت و عبـارتی همچـو   دست ههای بمداری داده هدف

تيمی  ۀتوسع کارکنان و مشارکت تسهيل هایراهبرددانشگاه در سطوب باالی سازمانی، عدم وجود 

هـا و  ثر و اجماع مدیران و کارکنان نسـبت بـه سياسـت   ؤگذاری، عدم مشارکت میند سياستادر فر

به اهداف، نداشـتن درک   اهداف دانشگاه، عدم تعهد و انگيزه حداکثری مدیران و کارکنان نسبت

 مفهــوم فــوق بـرای  جــدول درد و شــو آگـاهی بــاال از اهــداف کــاری و دانشـگاهی اســتخراج   

 .شد گرفته نظر در ساختار تيمی یکل ۀمقول ،مداریشده هدف استخراج
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  کیفی تحلیل از ساختارتیمی ۀمربوط به مقول ۀشد احصا کدهای .3جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده

 متن مفاهیم ولۀ کلیمق

 ساختار تيمی
ترکيب تيم و 

 سازماندهی

هــای متنــوع هــا و اســتعدادوجــود منــابع انســانی کارآمــد و تخصــو -

 ساز کار تيمی زمينه

هـا و منـابع دانشـگاهی در    هـا، توانمنـدی  نبردن مناسب از استعداد بهره -

 های موفیقالب تيم

ها متناسـب  اری مسئوليتنياز به توجه و حساسيت ویوه نسبت به واگذ -

 با تخصو و تجربه مدیران وکارکنان 

 

موفقيت و دسـتيابی آن تـيم بـه     برایهای متنوع ترکيب یک تيم باید شامل استعدادها و توانایی

شناسـایی   ،هـای گونـاگون تـيم   باید استعدادها و توانمنـدی  ،نیا بر . عالوه اهداف مورد انتظار باشد

(. 0550، 7ی تيمی بر این مبنا تفویض و واگذار شود )ميلـيال و بالتـازار  هاشده و وظایف و مسئوليت

مفهـوم   ۀکـه از حـوز   داشت اذعان توان می گرفته صورت هایمصاحبه تحليل و (7)جدول  براساس

آمده از جمالت و عبارتی همچون: وجود منـابع انسـانی    دست ههای بترکيب تيم و سازماندهی داده

هـا و  نبـردن مناسـب از اسـتعداد    ساز کارتيمی، بهرههای متنوع زمينهعدادها و استکارآمد و تخصو

های موفـی، نيـاز بـه توجـه و حساسـيت ویـوه نسـبت بـه         ها و منابع دانشگاهی در قالب تيمتوانمندی

فوق  جدول درد و شها متناسب با تخصو و تجربه مدیران وکارکنان استخراج واگذاری مسئوليت

 .شد گرفته نظر در ساختار تيمی یکلۀ مقول ،ترکيب تيم و سازماندهی شده استخراج مفهوم برای

                                                                                                                                        

1. Mealiea and Baltazar 
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 کیفی تحلیل از احصاشدۀ مربوط به مقولۀ ساختارتیمی . کدهای1جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده 

 متن مفاهیم مقولۀ کلی

 گيریشبکه تصميم ساختار تيمی

 اتخاذ تصميمات در سطوب کالن دانشگاه -

 گيری به شکل متمرکز و دستوری تصميم -

عدم مشارکت مدیران و کارکنان سـطوب ميـانی و پـایين دانشـگاه در      -

 گيری فرایند تصميم

 انجام امور در یک چارچوب بسته و بدون ابتکار و خالقيت  -

 

يابی ۀ مدیریت وجود دارد بـرای دسـت  یندهای اساسی است که در حيطاگيری یکی از فرتصميم

 ۀپـذیر وجـود داشـته باشـد کـه همـ      ناسب باید یک روند کاری مشخو و انعطافبه یک تصميم م

هـا زمـانی اسـت کـه     گيری مناسـب در تـيم  تصميم ۀشبک کنند.افراد آن را بفهمند و از آن پشتيبانی 

ینـد  اشان در فرتصميمات بر اساس اجماع و توافی باشد و اعضای تيم هرکدام بنا به نقش و موقعيت

 تحليـل  و (7)جـدول   (. براسـاس 7786مـؤثر داشـته باشـند )سـيدجوادین،     گيـری حضـور   تصـميم 

هـای  داده گيـری شـبکه تصـميم  مفهـوم   ۀکه از حـوز کرد اذعان توان می گرفته صورت های مصاحبه

ــ ــارتی همچــون:  دســت هب ــده از جمــالت و عب ــگاه،    آم ــالن دانش ــطوب ک اتخــاذ تصــميمات در س

رکت مدیران و کارکنان سطوب ميـانی و پـایين   گيری به شکل متمرکز و دستوری، عدم مشا تصميم

گيری، انجـام امـور در یـک چـارچوب بسـته و بـدون ابتکـار و خالقيـت         یند تصميمادانشگاه در فر

سـاختار   یکلـ  ۀمقولـ  گيری،شبکه تصميم شده استخراج مفهوم فوق برای جدول درد و شاستخراج 

 .شد گرفته نظر در تيمی
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  کیفی تحلیل از ساختارتیمی ۀه مقولاحصاشده مربوط ب کدهای .7جدول 

 محوری و باز درکدگذاری هاداده

 متن مفاهیم مقوله کلی

 نظام بازخورد ساختار تيمی

 عملکرد ارزیابی هایتکنيک و هانياز به ارتقای روش -

 نبود نظام ارزیابی و بازخورد مستمر و مؤثر تيمی -

نمـودن   ع انسـانی و آگـاه  موقع بـه منـاب   نياز به بررسی امور و بازخورد به -

 برای ارتقای کارایی و بهسازی تيمی آنها از نقاط قوت و ضعف

 استقرار یک نظام بازخورد جامع و مؤثر دانشگاهی  -

 

آمده درس بگيـرد و   دست دهد که از تجارب بهبازخورد و ارزیابی امور به تيم این امکان را می

تنها شخصـيت تيمـی و نقـش خـود را      های مؤثر نهتيم ای کار تيمی را بهبود بخشد.به شکل آگاهانه

-هایی برای درک عملکـرد مثبـت و منفـی خـود و راه    کنند، بلکه به دنبال راه در سازمان درک می

-باشند که این امر از طریی یک نظام بازخورد پویا امکـان هایشان میکارهایی برای بهبود توانمندی

 گرفتـه  صـورت  هـای  مصـاحبه  تحليل و (0)جدول  ساس(. برا7777 7پذیر است )فرانسيس و یانگ

آمـده از جمـالت و عبـارتی     دست ههای بداده نظام بازخوردکه از حوزه مفهوم  کرد اذعان توان می

عملکـرد، نبـود نظـام ارزیـابی و بـازخورد       ارزیـابی  هـای تکنيـک  و هاروش یهمچون: نياز به ارتقا

نمـودن آنهـا از    موقع بـه منـابع انسـانی و آگـاه     ازخورد بهنياز به بررسی امور و بثر تيمی، ؤمستمر و م

 درد و شـ ثر دانشـگاهی اسـتخراج   ؤشان، استقرار یک نظام بازخورد جامع و مـ  نقاط قوت و ضعف

 .شد گرفته نظر در ساختار تيمی یکل ۀمقول نظام بازخورد، ۀشد استخراج مفهوم فوق برای جدول

                                                                                                                                        

1. Francis & Young 
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  کیفی تحلیل از روابط تیمی ۀشده مربوط به مقول احصا کدهای .6جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده

 متن مفاهیم مقولۀ کلی

 هدایت و رهبری رواب  تيمی

دارابودن مدیران و رهبران دانشگاهی مسـتعد و صـاحب دانـش، تجربـه و      -

 تخصو باال

 گذاری کار تيمی دانشگاهی  مشی سازی و خ عدم توجه به تيم -

قوانين و مقررات به شکل کامالً رسمی و به دور از مدیریت امور براساس  -

 انعطاف

ریـزی و رسـيدگی   عدم وجود وقت کافی مدیران دانشگاهی جهت برنامه -

 به کار تيمی 

 نداشتن توجه کافی و مؤثر به نظرات و عقاید کارکنان -

 اثربخش و مشارکتی گيریتصميم و ریزیبرنامه رعایت نکردن اصول -

سـازی  برای بروز و پيـاده  دانشگاه در مثبت محيطی ایجادعدم موفقيت در  -

 های کار تيمیزمينه

و حياتی  مهم اريبسعنوان عاملی  اعمال غيرمؤثر نقش رهبری دانشگاهی به -

کردن نظـرات، تحقـی اهـداف، ایجـاد انگيـزه، حـل تعارضـات،         در همسو

يــان بــردن شــکاف م تــر از بــين احتـرام متقابــل، تعهــد منــابع و از همــه مهــم 

 علمیعلمی و غيرهيئتکارکنان و مدیران هيئت

 

يم، بهبـود روابـ  فـردی    تـ  آیـد. ایجـاد  ساز به حساب مـی عنصر کليدی در سازمان تيم ،رهبری

ایـن   .سـازی اسـت  تـيم  برایهای اوليه ها به کارکردی مؤثر با یکدیگر تنها قدماعضا، قادرساختن آن

اعضـا و   کـردن تغييـرات بـا مشـارکت     وم نتـایج و متناسـب  تحليـل مـدا   و های اوليه باید با تجزیهقدم

ها در سایه یک رهبـری  یابد و همۀ این واجهه با اهداف متغير استقرار میم برایهای عملکردی  برنامه

 تحليــل و (6)جــدول  (. براســاس0550، 7شایســته بــه وقــوع خواهــد پيوســت )تــاریکن و لوکــا

هـای  ه از حـوزه مفهـوم هـدایت و رهبـری داده    کـ  کـرد  اذعـان  توان می گرفته صورت های مصاحبه

رهبران دانشگاهی از دانـش، تجربـه    بودن مدیران ودارا تی همچون:اآمده از جمالت و عبار دست هب

                                                                                                                                        

1. Tarricone and Luca 
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تيمـی دانشـگاهی، مـدیریت امـور      گـذاری کـار   مشی سازی و خ و تخصو باال، عدم توجه به تيم

ز انعطاف، عدم وجود وقت کـافی مـدیران   دور ا  رسمی و براساس قوانين و مقررات به شکل کامالً

به نظرات و عقایـد  ثر ؤتيمی، نداشتن توجه کافی و م ریزی و رسيدگی به کاربرنامه برایدانشگاهی 

اثربخش، عـدم موفقيـت در    و مشارکتی گيریتصميم و ریزیبرنامه نکردن اصول کارکنان، رعایت

ثر نقـش  ؤتيمی، اعمال غيرمـ  های کاری زمينهسازبروز و پياده برای دانشگاه در مثبت محيطی ایجاد

کردن نظرات، ایجـاد انگيـزه، تحقـی    و حياتی در همسو مهم اريبسعاملی  عنوان بهرهبری دانشگاهی 

بردن شکاف ميان کارکنان  تر از بين اهداف، حل تعارضات، احترام متقابل، تعهد منابع و از همه مهم

 شـده  اسـتخراج  مفهـوم  فوق بـرای  جدول درد و شاج علمی استخرعلمی و غيرهيئتو مدیران هيئت

 .شد گرفته نظر در رواب  تيمی یکلۀمقول هدایت و رهبری،

 
  کیفی تحلیل از روابط تیمی ۀمربوط به مقول ۀشداحصا کدهای .5جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده

 متن مفاهیم مقولۀکلی

 رواب  تيمی
صراحت و 

 صداقت

روزمره و در بستر قـوانين و مقـررات و خـالی از هـر      صورت انجام امور به -

 صورت صریح و صادقانه ها و نظرات بهنوع انتقاد و بيان دیدگاه

نبود انعطاف الزم در سطوب مختلـف سـازمان دانشـگاه، و درنتيجـه عـدم       -

 اظهار نظرات و بيان مؤثر افکار 

تمایـل بيـان   تأثير عدم وجود نظام تشویی معتبر و مؤثر دانشگاهی درعـدم   -

 ها و عقایددیدگاه

گی و نداشتن انگيـزۀ الزم بخشـی از مـدیران و کارکنـان دانشـگاه      روزمر -

 جهت بيان افکار صریح و عقاید خالقانه 

 

ویوگی یک تيم مـؤثر اسـت و بـه خالقيـت و اثربخشـی یـک تـيم بسـيار          ،صراحت و صداقت

ات نظـرات خـود را ابـراز کننـد، نظـر      هـا و توانند دیـدگاه که اعضای آن می طوری ، کندکمک می

  (. براسـاس 7780د )وودکـاک،  کننـ راحتـی بيـان    و مشـکالت و عالیـی خـود را بـه     مخالف بدهند

صراحت و مفهوم  ۀکه از حوز کرد اذعان توان می ،گرفته صورت های مصاحبه تحليل و (5)جدول 
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صـورت روزمـره و در    ور بـه اتی همچون: انجام امـ آمده از جمالت و عبار دست ههای بداده صداقت

صـورت صـریح و    هـا و نظـرات بـه   بستر قوانين و مقررات و خالی از هر نـوع انتقـاد و بيـان دیـدگاه    

نتيجه عدم اظهار نظرات و بيـان  در صادقانه، نبود انعطاف الزم در سطوب مختلف سازمان دانشگاه و

هـا و  عدم تمایـل بيـان دیـدگاه    درثر دانشگاهی ؤثير عدم وجود نظام تشویی معتبر و مأثر افکار، تؤم

بيـان افکـار    بـرای عقاید، روزمرگی و نداشتن انگيـزه الزم بخشـی از مـدیران و کارکنـان دانشـگاه      

صـراحت و   ۀشـد  اسـتخراج  مفهـوم  فـوق بـرای   جـدول  درد و شـ صریح و عقاید خالقانه اسـتخراج  

 .شد گرفته نظر در رواب  تيمی یکل ۀمقول صداقت،

 
  کیفی تحلیل از روابط تیمی ۀشده مربوط به مقولاحصا کدهای .1جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده

 متن مفاهیم مقولۀ کلی

 رواب  تيمی
همگرایی و 

 اعتماد

شکل رسـمی   حمایت و پشتيبانی مدیران و کارکنان دانشگاه از یکدیگر به -

 و در چارچوب قوانين و مقررات

صـورت   ن دانشگاهی به یکدیگر بهعدم وابستگی متقابل کارکنان و مدیرا -

 تيمی 

ها و اقشار مختلف )اعضای هيئت علمی، کارکنـان غيرهيئـت   وجود گروه -

گيـری روابـ  متقابـل را    علمی و دانشجویان( در محي  دانشگاه که شـکل 

 براساس سطح پایينی از اعتماد متقابل درپی داشته است

کم بــر فضــای عــدم رضــایت مــدیران دانشــگاهی از وضــعيت اعتمــاد حــا -

دانشگاه و ایجاد مشکل در مسير تسهيل و ایجاد کـار تيمـی دانشـگاهی بـه     

 همين سبب

 

اند و بـه وابسـتگی متقابـل اعضـای تـيم بـه یکـدیگر         به هم پيوسته ۀدو مقول ،همگرایی و اعتماد

واقـع بـه حمایـت و    . همگرایـی در که یکی بدون دیگری وجود نخواهـد داشـت   طوری ،اشاره دارد

تواننـد آزادانـه بـا یکـدیگر     دارد و اعضا با داشتن اعتماد مـی  تأکيدنی اعضای تيم از یکدیگر پشتيبا

هـا و روابـ    مثبتی در انگيزهکنند که این امر تأثير بسيارصحبت کرده و از یکدیگر کمک دریافت 
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 هــای مصــاحبه تحليــل و (8)جــدول  (. براســاس0557، 7کــاری آنــان خواهــد داشــت )کاســتا

آمـده از   دسـت  ههای بداده همگرایی و اعتمادمفهوم  ۀکه از حوز کرد اذعان توان می، گرفته صورت

تی همچون: حمایت و پشتيبانی مدیران و کارکنـان دانشـگاه از یکـدیگر بـه شـکل      اجمالت و عبار

دانشـگاهی بـه   رسمی و در چارچوب قوانين و مقررات، عدم وابستگی متقابـل کارکنـان و مـدیران    

گيـری روابـ    ها و اقشار مختلف در محـي  دانشـگاه، شـکل   يمی، وجود گروهصورت ت یکدیگر به

، عدم رضـایت مـدیران دانشـگاهی از وضـعيت اعتمـاد      ساس سطح پایينی از اعتماد متقابلمتقابل برا

د شـ تيمی دانشگاهی استخراج  فضای دانشگاه و ایجاد مشکل در مسير تسهيل و ایجاد کار حاکم بر

 نظـر  در روابـ  تيمـی   یکلـ  ۀمقول همگرایی و اعتماد، شده استخراج وممفه فوق برای جدول درو 

 .شد گرفته
 کیفی تحلیل از روابط تیمی ۀشده مربوط به مقولاحصا کدهای .1جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده 

 متن مفاهیم مقولۀ کلی

 همکاری و تضاد رواب  تيمی

گيـری  رایند تصميمعدم مشارکت اقشار و سطوب مختلف دانشگاه در ف -

 گذاری و تأثير منفی آن بر همکاری دانشگاهی  و هدف

نبود رواب  متقابل و مؤثر مبتنی بر وابستگی و اعتماد مدیران و کارکنان  -

 و تأثير منفی آن بر فضای همکاری دانشگاهی

سـازمانی ناشـی از تنـوع منـابع      وجود شکاف و تضادهای مخرب درون -

 انسانی دانشگاهی 

های دانشگاهی )بویوه آموزش و پووهش( از یکـدیگر  يک فعاليتتفک -

و پيشــبرد امــور توســ  افــراد و واحــدهای مجــزا و دور از همکــاری و  

 همفکری 

شـدن بـه جـو نامناسـب      ضعف در سازمان و روابـ  غيررسـمی و منجـر    -

 همکاری دانشگاهی

عدم رضایت مدیران از فضای مبتنی بر همکـاری در دانشـگاه بـه دليـل      -

 هانبود زمينۀ انتقادپذیری مؤثر و بيان صریح نظرات و اندیشه

 

                                                                                                                                        

1. Costa 
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ر مشتاقانه و متعهدانه در کنار یکـدیگر بـه کـا    ،واقع بر این امر اشاره دارد که افرادهمکاری، در

ه د. تضـاد نيـز بـه حـل مشـکالت در را     کننـ شان را با یکـدیگر تبـادل   ها و اطالعاتبپردازند و مهارت

بـودن، پشـتيبانی    های دیگران، صریح و رو راستبه دیدگاهدادن  فردی، گوشهای احترام به تفاوت

 اذعـان  تـوان  مـی  گرفته صورت های مصاحبه تحليل و (7)جدول  پردازد. براساسو اعتمادسازی می

تی همچـون:  اآمـده از جمـالت و عبـار    دسـت  ههای بمفهوم همکاری و تضاد داده ۀکه از حوز کرد

ثير منفی أگذاری و ت گيری و هدفیند تصميمامختلف دانشگاه در فر عدم مشارکت اقشار و سطوب

ثر مبتنی بر وابستگی و اعتماد مدیران و کارکنان ؤآن بر همکاری دانشگاهی، نبود رواب  متقابل و م

ثير منفی آن بر فضای همکاری دانشگاهی، وجود شکاف و تضـادهای مخـرب درون سـازمانی    أو ت

هـای دانشـگاهی از یکـدیگر و پيشـبرد امـور      دانشگاهی، تفکيک فعاليت ناشی از تنوع منابع انسانی

ــراد و واحــدهای مجــزا و دور از همکــاری و ه   ــ  کــری، ضــعف دمفتوســ  اف ــازمان و رواب ر س

شدن به جو نامناسب همکاری دانشگاهی، عدم رضایت مـدیران از فضـای مبتنـی    غيررسمی و منجر

هـا  ثر و بيـان صـریح نظـرات و اندیشـه    ؤنتقادپـذیری مـ  ا ۀبر همکاری در دانشگاه به دليل نبـود زمينـ  

روابـ    یکلـ  ۀمقولـ  همکـاری و تضـاد،   شـده  اسـتخراج  مفهوم فوق برای جدول درو  دشاستخراج 

 .شد گرفته نظر در تيمی
 

  کیفی تحلیل از روابط تیمی ۀشده مربوط به مقولاحصا کدهای .11جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده

 متن هیممفا مقولۀ کلی

 تعهد و مشارکت رواب  تيمی

تــوجهی بــه مشــارکت مــؤثر ســطوب مختلــف دانشــگاه در فراینــد بــی -

 گيری دانشگاهیگذاری و تصميمهدف

 انگيزه و تعهد پایين کارکنان دانشگاه در انجام اثربخش وظایف  -

 عدم احساس تعلی و دلبستگی به دانشگاه  -

 گشا های راهار خالق و ایدهعدم تمایل به اظهار نظر و بيان افک -

 

متعهـد باشـد و از    خـود  ۀرسـد کـه بـه وظيفـ     زمانی یک تيم بـه بـاالترین سـطوب موفقيـت مـی     

 ۀویوگـی و خصيصـ   ،تک اعضای خود تا آخرین حد ممکـن اسـتفاده کنـد. تعهـد     های تک توانایی
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 بـودن و مشـارکت در کارهـا پـرورش     که اغلب از طریـی نـوعی احسـاس دخيـل    خودجوشی است 

یابد که اجازه یابند در موفقيت آن مشـارکت کننـد    یابد. زمانی تعهد کارکنان به تيم افزایش می می

 کرد اذعان توان می گرفته صورت های مصاحبه تحليل و (75)جدول  (. براساس7،0550)ادموندسن

تی همچــون: اآمـده از جمــالت و عبـار   دســت ههــای بـ مفهـوم تعهــد و مشـارکت داده   ۀکـه از حــوز 

گيـری  گـذاری و تصـميم  ینـد هـدف  اثر سـطوب مختلـف دانشـگاه در فر   ؤوجهی به مشارکت مـ ت بی

دانشگاهی، انگيزه و تعهد پایين کارکنان دانشگاه در انجام اثربخش وظایف، عدم احسـاس تعلـی و   

د و شگشا، استخراج های راهنظر و بيان افکار خالق و ایدهاظهاردلبستگی به دانشگاه، عدم تمایل به 

 گرفتـه  نظـر  در رواب  تيمی یکلۀمقول تعهد و مشارکت، شده استخراج مفهوم فوق برای ولجد در

 .شد
  کیفی تحلیل از روابط تیمی ۀشده مربوط به مقولاحصا کدهای .11جدول 

 محوری و باز کدگذاری در هاداده

 متن مفاهیم مقولۀ کلی

 ارتباطات رواب  تيمی

ای دانشــگاه براســاس قــوانين و گيــری ارتباطــات ميــان اعضــا و واحــدهشــکل -

 مقررات و رواب  رسمی

ساز ایجاد تـيم و توسـعۀ   عنوان زمينه توجهی به رواب  و سازمان غيررسمی بهبی -

 کارتيمی

گيری رواب  و ارتباطات دانشگاهی براسـاس مشـارکت، همکـاری،    عدم شکل -

 اعتماد و صراحت

 تسهيل کار تيمیعدم ایجاد و برقراری ارتباطات اثربخش در راستای  -

 

بـه   ای زندگی خوب سازمانی تا اندازه .همکاری مناسب افراد با یکدیگر است ۀنتيج ،کار تيمی

 ۀبایسـتی رابطـ   این یک تيم منسجم بر . عالوهان با یکدیگر بستگی داردشدرونی آن و روابط یهاتيم

به تأخير خواهـد افتـاد    صورت موفقيت آن این ، در غيرها داشته باشدسایر اشخاص و گروه خوبی با

تشکيالت سازمانی است. داشـتن روابـ  خـوب در     ۀکنندعامل تسهيل ،(. ارتباط0550 ،0)الينگسون

                                                                                                                                        

1. Edmondson 

2. Ellingson 
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انی و سـازم  های فراوان درونچنين گروهو هم ۀدهند های تشکيلتفاوت سازمانی بين بخشسطوب م

عناصـر یـک تـيم بـه      ۀددهنـ ، عنصـر پيوند عالوه ارتباطبه .امری بسيار ضروری است ،سازمانی برون

که نقش حساسـی را در دسـتيابی تـيم بـه اهـدافش ایفـا       است ها به هم یکدیگر و همچنين سایر تيم

که از حوزه  کرد اذعان توان می ،گرفته صورت های مصاحبه تحليل و (77)جدول  براساس د.کن می

ری ارتباطـات ميـان   گيـ شکل تی همچون:اآمده از جمالت و عبار دست ههای بداده ارتباطاتمفهوم 

توجهی به رواب  و سازمان اعضا و واحدهای دانشگاه براساس قوانين و مقررات و رواب  رسمی، بی

طـات  گيـری روابـ  و ارتبا  تيمـی، عـدم شـکل    ساز ایجاد تيم و توسعه کـار زمينه عنوان بهغيررسمی 

ارتباطـات   اسـاس مشـارکت، همکـاری، اعتمـاد و صـراحت، عـدم ایجـاد و برقـراری        دانشگاهی بر

 شـده  اسـتخراج  مفهـوم  فوق بـرای  جدول درد و شتيمی، استخراج  اثربخش در راستای تسهيل کار

 .شد گرفته نظر در رواب  تيمی یکل ۀمقول رتباطات،ا

 هـای داده یفـ يک ليـ تحل از یبخش عنوان بهفوق  م جداوليتنظ و هيته از الزم به ذکر است پس

 سـطح  در حاصـله  ميمفـاه  آزاد، کدگذاری براساس ليلل تحيتکم برای مصاحبه، انجام از حاصل

 از اسـتفاده  بـا  گـر ید بـار  نیبنـابرا  شـدند.  بندی گروه مقوالت، به یابيدست برای تردییتجر و باالتر

 موجـود  ميمفـاه  همـه  با ای خود از بعد ای قبل ميمفاه با مفهوم هر گر،یکدیبا  ميمفاه مداوم ۀسیمقا

 ميمفـاه  شـده،  اسـتخراج  ميمفـاه  سـه یمقا از پس لذا شوند. خراجاست یکل تا مقوالت شدند سهیمقا

م يمفـاه  ای مرتب  هایهینظر در موجود نیعناو براساس و دش بندی دسته یکل ۀمقول کیدر  مرتب 

 فـوق بـرای   جـداول  در شده و گرفته نظر در مقوالت برای یکل نیعناو ی،يتحق اتيادب از برخاسته

 .شد گرفته نظر رد یکل ۀمقول شده، استخراج مفهوم

 

 های حاصل از بررسی اسنادیافته

بر مصاحبه با مدیران دانشگاه برای پاسخ به سؤال دوم پـووهش سـند راهبـردی دانشـگاه      عالوه 

هــای محــوری، اهــداف، ، ارزشتیــمأمورانــداز، اســناد، چشــم :فردوســی مشــهد کــه خــود شــامل

اه، بود مورد تحليل و بررسی قرار گرفت تا های عملياتی دانشگراهبردهای کالن و عملياتی و برنامه

ای را در و برنامـه  راهبـرد سـازی خـود   به وضعيت کنونی تـيم  کند که آیا دانشگاه با توجه مشخو 

 کند؟تيمی دنبال می سازی و کارراستای تيم
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علـم،   ديـ در تولدانشگاه فردوسی مشـهد یکـی از دو دانشـگاه برتـر جـامع کشـور       انداز: چشم

ف و جـز دانشگاه اول جهان اسـالم   75فناوری، برخوردار از جایگاه معتبر بين  ۀو توسعی پردازنظریه

مـدار  سـازمان هـدف   ،انداز دانشگاهچشم ایرانی است. -دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسالمی  055

تـر  دنبال کسب جایگاهی مناسب به موقعيت کنونی خود به کند که باتوجهای را توصيف میگسترده

 مداری است.شود، هدفاستنباط می ،انداز. مفهومی که از چشماستی الملل نيبملی و  ۀعرصدر 

شرقی کشور،  ۀفرد در نيم به عنوان دانشگاهی جامع و منحصر بهدانشگاه فردوسی مشهد : مأموریت

فـه رعایت اخـالق حر های علمی ممتاز، با التزام به اصول متعالی دین مبين اسالم،  قطب برخوردار از

متعهـد،   یهـا  های انسانی و اجتماعی کارآمد بـه تربيـت انسـان   ای و بهبود مستمر و با اتکا به سرمایه

خالق، متخصو، پووهشگر و کارآفرین برای پاسخگویی به نيازهای جامعه و اعتالی فرهنگـی آن  

کـاری بـا   های پيشرفته و استانداردهای جهـانی و تقویـت هم  فناوری یريکارگ اهتمام ورزیده و با به

سند  در کند.المللی تالش می مراکز علمی و فرهنگی به توليد و ترویج علم نافع در سطح ملی و بين

اعـتالی   های علمـی ممتـاز،  قطب ،ها تربيت انسان افراد، ۀدانشگاه، مفاهيم پرورش و توسع تیمأمور

سـته، تعهـد،   به مفهوم پـرورش فـردی اشـاره دارد. پيشـرفت و بهبـود مسـتمر، رهبـری شای        فرهنگی

تيمـی از دیگـر مفـاهيم     پـذیری تيمـی و بـين   گویی، همکاری و مشـارکت خالقيت، تخصو، پاسخ

 سازی استنباط شده است.   تيم

های محوری دانشـگاه فردوسـی مشـهد    برخی از ارزش (70) در جدولی محوری: ها ارزش

مفـاهيم   و ه اسـت که در سند راهبردی دانشگاه بيان شده است، مورد بررسـی و تحليـل قـرار گرفتـ    

 شود، ذکر شده است.سازی که از آن استنباط می تيم

برخی از اهداف کالن دانشـگاه فردوسـی مشـهد کـه در سـند       (77) در جدولاهداف کالن: 

 سازی و کـار راهبردی دانشگاه بيان شده است، مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است و مفاهيم تيم

 ر شده است.شود، ذکتيمی که از آن استنباط می
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 سازیهای محوری و مفاهیم تیمارزش .12 جدول

 شده مفاهیم استخراج های محوریارزش

پذیری و پاسـخگویی در قبـال نيازهـای علمـی در سـطح      مسئوليت
 المللیملی و بين

 پذیری و پاسخگوییمسئوليت

 خالقيت های فکرینهادن به آفرینش و ارجگستری  آفرینی، دانشدانش

 اندیشیآزاد صراحت و -خالقيت  -پرورش فردی اندیشیپذیری و آزاد، نوآوری، رقابتخودباوری

 پذیریمشارکت -همکاری و تضاد -رقابت سالم  روحيۀ مشارکت جمعی تیو تقورعایت مصالح عمومی 

 یالملل نيبهای علمی و فرهنگی تعامل فعال و سازنده در همکاری
 -تيمـی مـؤثر   ينتيمـی و بـ   رواب  درون -پذیریمشارکت

 تعامالت و ارتباطات سازنده
 

 سازیتیم ۀشد . اهداف کالن و مفاهیم اشاره13جدول 

 شده مفاهیم اشاره اهداف کالن

افزایش جذب دانشجویان نخبه مستعد، دسـتيابی بـه جایگـاه ممتـاز آموزشـی      
، و جـذاب ویـوه در تحصـيالت تکميلـی، توسـعۀ محـي  یـادگيری خـالق          به

ای جدیـد،   رشـته  هـای بـين  هـا و حـوزه  ی آموزش، ایجاد رشتهارتقای اثربخش
متناسـب بـا    و متعهـد تربيت متخصصان، پووهشـگران و کارآفرینـان توانمنـد    

 نيازهای جامعه

 منابع انسانی متخصو
پــذیری، خالقيــت،  مــداری، انعطــاف  هــدف

 پرورش فردی، تعهد

بی بـه  افزایش توليدات علمی،گسـترش مراکـز و نهادهـای پووهشـی و دسـتيا     
 یو فراملجایگاه پووهشی ممتاز در سطح ملی 

 مداریهدف

نمودن  ی پيشرفته، کاربردیها یفناورگيری از توليد و توسعه دانش فنی، بهره
ی دسـتاوردهای پووهشـی و افـزایش    سـاز  یو تجار در جامعههای علمی  یافته

 ثبت اختراعات
 پرورش فردی، خالقيت

ایرانی، فضائل اخالقی، روحيـۀ ایثـار    -میی فرهنگ اسالساز نهیو نهادترویج 
اجتمـاعی و ایجـاد محيطـی     و انضباطمشارکت گروهی  تیو تقوی و آزادگ
 ی علمیها تيفعالدر انجام  ایو پوشاداب 

افزایـی و همکـاری،   صراحت و صـداقت ، هـم  
 گروهی مطلوب نظم و انضباط، رواب  درون

 رهبری شایسته، بازبينی منظم امور آن برخورداری از نظام مدیریت اثربخش و بهبود مستمر

و هـای اسـالمی   ، ملتزم به ارزشستهیو شابرخورداری از منابع انسانی کارآمد 
 ی ساختار بهينهو داراای حرفه اخالق

 های متنوعتخصو

افــزا بــا مراکــز علمــی، فرهنگــی، گســترش و تعميــی تعــامالت ســازنده و هــم
 یلمللا نيو بی در سطح ملی و اقتصاداجتماعی 

 هاتعامل و ارتباط، ارتباط خوب با سایر تيم

هـای  زمينـه  و گسـترش  داریـ و پامدیریت مؤثر منابع، جذب منابع مالی متنوع 
 استقالل مالی

 رهبری شایسته
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   عبارتند از: است، استخراج شده ،سازی که از مبحث اهدافمفاهيم تيم

ش فردی، تعهد، صراحت قيت، پرورپذیری، خالمتخصو، انعطاف مداری، منابع انسانیهدف

تيمـی مطلـوب، رهبـری شایسـته،      مکـاری، نظـم و انضـباط، روابـ  درون    افزایی و ه و صداقت، هم

 های متنوع.تخصو های متعادل وبازبينی امور، تعامل و ارتباط، نقش

 

 های عملیاتیراهبردهای کالن و عملیاتی و برنامه

شـده در سـند    های عملياتی طربملياتی و برنامهو عپس از بررسی راهبردهای کالن کلی طوربه

تيمـی   سـازی و کـار  کـدهای زیـر در رابطـه بـا تـيم     راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد و تحليل آن، 

 د:شاستخراج 

تبـادل نظـرات تيمـی،     ۀ، همکاری و مشارکت، تقویت روحيه و فرهنگ تيمـی، زمينـ  کار تيمی

تيمـی سـازنده، روابـ      ثر، روابـ  و تعامـل بـين   ارتبـاط مـؤ   مـداری تعامـل و   پرورش فردی، هـدف 

هـای  تخصـو  هـا و پـذیری، نقـش  پـذیری، مشـارکت  تيمی سازنده، تفویض اختيار، مسئوليت درون

گيـری مناسـب، رهبـری شایسـته،     متنوع، بازخورد و تنظيم منظم امور، تعهد، ایجاد انگيـزه، تصـميم  

تيمی، پـرورش و تواناسـازی افـراد،     ۀوحيحمایت و پشتيبانی، اعتماد، خالقيت و نوآوری، تقویت ر

تيمـی، تبـادل    اندیش تيمـی و بـين  های همبرنامه های متعادل(،ی نيروهای متخصو)نقشريکارگ به

دانــش و تجربيــات، رقابــت ســالم، گســترش روابــ  و ایجــاد انگيــزه بــرای روابــ  تيمــی ســازنده،  

شـده،   ميمات و اهـداف توافـی  ار مختلـف، تصـ  گيری غيرمتمرکز، نظرخواهی از اعضا و اقش تصميم

سازی، مند، اصالب و بهبود مستمر، صراحت و صداقت، اعتمادآفرینی، خصوصی ریزی هدفبرنامه

 آن.  ۀسازی تخصصی و توسعهای متعادل(، تيم)نقش ها تخصو یسازماندهنظارت مستمر، 

توسـعه نظـام   عالوه راهبردهای کالن طراحی و اسـتقرار نظـام جـامع مـدیریت منـابع انسـانی،       به

 نیتـر  مهـم طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منـابع انسـانی از    و ریزی دانشگاه مدیریت و برنامه

 در کـار تيمـی  و مؤثر  سازی مدیرانراهبردهای کالن سند راهبردی دانشگاه و مرتب  با مهارت تيم

 تيمـی،  ۀویـت روحيـ  سازی بازخورد و بازبينی منظم امور، پرورش فـردی، تق است که به مفاهيم تيم

ار مختلـف، تصـميمات و اهـداف    گيری غيرمتمرکز، نظرخـواهی از اعضـا و اقشـ   مشارکت، تصميم

منـد، بـازخورد و اصـالب، صـراحت و صـداقت، تفـویض اختيـار،         ریـزی هـدف  شـده، برنامـه   توافی
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هــا و شــده(، نظــارت، نقــش ریــزیســاز کــار تيمــی برنامــهســازی )زمينــهاعتمــادآفرینی، خصوصــی

 اند.گذاری، تعهد و ایجاد انگيزه اشاره نمودههای متنوع، هدف تخصو

ــنظم امــور، همکــاری و    در ــازخورد و تنظــيم م ــردی دانشــگاه مفــاهيم ب مجمــوع در ســند راهب

مشارکت، پرورش فردی، حمایت و پشتيبانی بيش از سایر مفاهيم مورد توجه قـرار گرفتـه و اشـاره    

دی کـه در بـاال   که هر سازمانی بـه مفـاهيمی ماننـد مـوار    پيش از هر چيز باید اشاره کرد شده است. 

ارت دیگـر  عبـ شـود، نيـاز دارد. بـه   تيمی مربـوط مـی   سازی و کارجز آنچه به تيم بدان اشاره شد، به

با وجود اشارات پراکنده سازی ندارد، لذا تيم لزوماً کاربرد تيمی و ،شده مفاهيم و کدهای استخراج

 تأمـل  ، این نکته بسيار قابلسازی شده استگاه به مفاهيم متفاوت تيمو گوناگونی که در اسناد دانش

مشـخو و   راهبـرد پووهشی فاقـد یـک    -آموزشی رگذاريتأثو توجه است که این سازمان عظيم و 

 است. کار تيمیسازی و بهبود یافته برای تيمو ساختارمند روش ۀبرنام
 

 گیری بحث و نتیجه
 کـار  بـه  ،افـراد  سازمان یا سسهؤم هر در اگر و است کاری ایه تيم تشکيل امروز، دنياى دنياى

 اثربخشی بر دهد. تمرکزدست می از را موفقيت کليدهاى مهم از یکى سازمان ،تيمی موفی نشوند

واقعيـت ایـن اسـت کـاری کـه       .است تيمی کار ۀروحي داشتن مستلزم های کاری،تيم کارآمدی و

؛ چراکـه در همکـاری،   آیـد تنهـایی بـر نمـی    شـخو بـه   ند انجام دهد، از عهده یکتوایک تيم می

تـک بيشـتر    بـه  صورت تک از برآیند توان افراد بهشود و حاصل کار  هم ضرب مینيروهای افراد در

هـای هـر سيسـتم و سـازمان اسـت      از اولویـت  سـازی و کـار تيمـی   است. بر همين اساس امروزه تيم

 هاتيم موفقيت عدم یا موفقيت در اعضا از یک هر فعاليت و تعامل (.0556، 7)کوزلوسکی و ليگن

 کـار  فرهنـگ  بایـد  کاری هایاندازی تيم راه و تشکيل از پيش بنابراین است، سازسرنوشت و مؤثر

 کـه  است فرهنگى ایجاد معناى به کاری تيم یک کرد. تشکيل نهادینه سازمانی فضای در را تيمی

 افکـار،  کـه  رسـند مـى  بـاور  ایـن  بـه  افراد ،کاری تيم یک کند. درمى پيدا ارزش آن همکارى در

داشـت.   خواهـد  دنبال به بهترى ۀنتيج شوند، همکارى انجام با وقتى هافعاليت و تصميمات ها،برنامه

 برای اند،کرده بازسازی ،مؤثرتر و کاراتر برای رقابت را خود که هاییدهد سازمانمی شواهد نشان

                                                                                                                                        

1. Kozlowski a Ligen  
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-که تيم است دریافته مدیریت آورند. میروی  هاتيم به رمندانکا توانایی استعداد و از بهتر استفاده

ابراهيمـی  دارند ) بهتری پاسخگویی سنتی، انعطاف پذیری و هایبخش به نسبت ،تغيير مقابل در ها

 .(7787و ميرترابی 

 هـا و هـای مـدیریتی در سـازمان    مهـارت  افـزون مـدیریت و  به مبانی نظری و اهميـت روز  باتوجه

سـازی در  ه مبنـی بـر اهميـت و حساسـيت موضـوع، تحقيـی حاضـر بـه بررسـی تـيم          شد شواهد ارائه

  های دولتی ایران پرداخت.سازمان

 نمونـه  عنـوان  بـه موردی استفاده شد و دانشگاه فردوسی مشـهد   ۀاین پووهش از روش مطالعدر 

منظـور   یـن ا ۀ این پووهش درنظر گرفتـه شـدند. بـه   جامع عنوان بهد و کليه مدیران دانشگاه شانتخاب 

سازی دانشگاه از ابـزار مصـاحبه و بررسـی اسـناد اسـتفاده شـد. در ادامـه،        بررسی وضعيت تيم برای

سـازی دانشـگاه   ها و نتایج این پووهش مطرب و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وضعيت تيمیافته

و نتـایج  گرفـت   های بزرگ دولتی کشور مورد بررسی قراریکی از سازمان عنوان بهفردوسی مشهد 

مناسب بوده  ،سرشار از منابع انسانی متنوع و متخصو الزم و کافی با روحی ،نشان داد که دانشگاه

بسـيار مهـم    ۀاما از این ویوگی و زمين ،سازی و کار تيمی اثربخش داردخوبی برای تيمۀ بسيارو زمين

مداری )اهـداف  نند هدفسازی ماهای تيمشود. همچنين دانشگاه در سایر مؤلفهالزم برده نمی ۀبهر

گيری، نظام بـازخورد، رهبـری، صـراحت و صـداقت،     تصميم ۀمشترک و توافی اعضا بر آن(، شبک

همگرایی و اعتماد، همکاری و تضاد، تعهد و مشارکت و ارتباطات از وضعيت مطلـوبی برخـوردار   

يقی مورد توجـه  سازی و کار تيمی به شکل مؤثر و دقتيم هایها و زیرساخت همچنين مؤلفه .نيست

 شود.قرار نگرفته و پيگيری نمی

( دانشـگاه فردوسـی   7775-7777) ۀسـال  دهبر مصاحبه با مدیران دانشگاه، سـند راهبـردی    عالوه

هـای محـوری، اهـداف، راهبردهـای کـالن و عمليـاتی و       انداز، مأموریت، ارزش مشهد شامل چشم

های عملياتی، مورد تحليل و بررسی قرار گرفت تا مشخو شود که دانشگاه با وجود داشـتن  برنامه

 یبهبـود و ارتقـا   بـرای ای انـداز و برنامـه  سازی و کار تيمی آیا چشموضعيت نامطلوب در زمينه تيم

مجموع در سند راهبـردی دانشـگاه مفـاهيم بـازخورد و تنظـيم مـنظم       در ؟یا خيروضعيت خود دارد 

بيش از سـایر مفـاهيم مـورد توجـه      ،امور، همکاری و مشارکت، پرورش فردی، حمایت و پشتيبانی

قرار گرفته و اشاره شده است. با وجود اشارات گوناگونی که در اسناد دانشگاه به مفـاهيم مختلـف   
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 -تأمل است که این سازمان عظـيم و تأثيرگـذار آموزشـی    سيار قابلب ،ین نکتها ،سازی شده است تيم

-یافتـه بـرای تـيم   مند و ساختارپووهشی با وجود داشتن منابع انسانی کارآمد، فاقد یک برنامه روش

سـازی و کـار تيمـی برخـوردار     و از وضعيت مطلـوبی در زمينـه تـيم    استسازی و بهبود کار تيمی 

تيمی تبدیل شـوند   ساز و موفی در کارتوانند به یک سازمان تيمها زمانی مینشگاهنيست. بنابراین دا

-تيمی را به شکل بسيار دقيی و موفقيـت  سازی و کارهای تيمکه بتوانند مفاهيم، مبانی و زیرساخت

وده یافته در این زمينه طراحی نمـ  ای جامع، کامل و سازمانو برنامهآميزی ایجاد، بهبود و ارتقا داده 

 بگذارند. و به اجرا

ونـد  ( همخوان بـود. شـالل  7786) پورینيحس( و 7777وند )های شاللنتایج این پووهش با یافته

های دانشگاه فردسی مشهد ارائـه داد کـه شـامل    مدلی پيشنهادی برای نظارت بر مدیرگروه( 7777)

رت بودنـد از: توانمندسـازی،   های بعد فردی عباهایی در دو بعد فردی و سازمانی است. مؤلفهمؤلفه

های بعد سازمانی عبارت بودند از: ریزی، پشتيبانی و تيم )کار تيمی( و مؤلفهتعهد، نيازسنجی، برنامه

-سازی یکی از مؤلفـه و اهداف سازمان، ساختار و منابع سازمان. تيم و تيم راهبردفرهنگ سازمانی، 

سـازی و کـار   که به بخشی از وضعيت تيم های بعد فردی مدل نظارتی پيشنهادی این پووهش است

هش در ایـن زمينـه   های پـوو تيمی دانشگاه یعنی نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه اشاره دارد که یافته

سـازی  تـيم  ۀاین نکته است که مدیریت فعلی دانشـگاه از فرهنـگ و مؤلفـ    ۀدهند طور خاص نشانبه

از دانشـگاه نيـز مـورد توجـه قـرار نگرفتـه        سازی در این بخشطور مشخو تيمحمایت نکرده و به

نشـان داد   (7786) پـور ینيحسشود. همچنين تحقيی یک مسئله اساسی محسوب می عنوان بهاست و 

سـازی مطلـوبی برخـوردار نيسـت و دارای     که شرکت گاز استان خراسان رضـوی از وضـعيت تـيم   

هـای  و تغييـر سـاختار فعاليـت    و بایستی با سـير رونـدهای سـازمان،    نيستسازی شرای  و فضای تيم

 اقدامات اصالحی الزم را صورت دهد.   در این زمينهسازمان 

هـای  شـده در دانشـگاه، در تحقيقـات و مـدل     سازی شناسـایی های تيمزی و مؤلفهسامهارت تيم

قـرار گرفتـه اسـت و بـرای      تأکيـد نظری گوناگون و توس  محققان و صاحب نظران مختلف مورد 

سازی و استقرار کار تيمی و ها، بسيار مهم و ضروری دانسته شده است تا برای تيممدیران و سازمان

هـا را مـورد توجـه قـرار     دستيابی به اهداف مورد انتظارشان این مؤلفـه  برایهایشان موفقيت سازمان

 داده و به کار بندند.
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 نتایج تحقیقهای نظری و  شده و توافق آن با مدل سازی شناساییهای تیم مقوله .11جدول 

 طبقه
های  مؤلفه

 سازی تیم
 تحقیقات ۀنمون

ی
یم
ر ت
ختا
سا

 

 یمدارهدف

، 7775، بردلـــی و فرانســـيس0557، اســـکارناتی 7777فرانســـيس و یانـــگ 

ميلــيال و و  0550، تــاریکن و لوکــا 7778، هــریس و هــریس 7775ویگمــن، 

 0550بالتازار 

و ترکیب تیم 

 سازماندهی
 7787، ابراهيمی و ميرترابی 0557یانگ چنليانگ چی و ، 0570وی و الو 

شبکه 

 ی گیر تصمیم

، هـوفر  0557شارما ، 0550تاریکن و لوکا ، 0557سورزسک و سادساکورن 

 0555، واکوال 0577، اکاترینی 0557

 بازخورد نظام

، بردلـی و  0557، اسکارناتی  0550، تاریکن و لوکا 7777فرانسيس و یانگ 

ميليال و بالتـازار  ، ، و 7778، هریس و هریس 7775ویگمن،  ،7775فرانسيس

 0558، دریفوس 0575، لی و هو  0558، کالهن 0577اکاترینی ، 0550

ی
یم
ط ت
واب
ر

 

 رهبری
، تسـون  0555، 7775، ویگمن 7778هریس و هریس ، 0550تاریکن و لوکا 

 0555، اسپندلو 7787، دالویکز 0558

صراحت و 

 صداقت
 7780ک ، وودکا0550تاریکن و لوکا 

همگرایی و 

 اعتماد

شـاقلی، حسـين، سـراچ، نعيمـی،     ، 0555، دیرکس، 0557،کاستا 7786نيازی

ــدی  ــد زاده و مویـ ــا  0575اسـ ــاریکن و لوکـ ــاک  0550، تـ ، 7780، وودکـ

ویکراماسينگ ، 0557کنا ، مک0555، اسپندلو 0575، اراسموس0577مجاب

 0557و زویزا 

 همکاری و تضاد
، پيالی 0557، ویکراماسينگ و زویزا 0575لی و هو ،  0550تاریکن و لوکا 

 7780، وودکاک 0550، وتن و کمرون 0558

 تعهد و مشارکت
، دریفـوس  0577و وودز  ،کـاالرجيرو 0575لی و هـو ،  0550تاریکن و لوکا 

0558 

 ارتباطات
، 0557، کــوچران 0555اســپندلو  ،0550، تــاریکن و لوکــا 7780وودکــاک 

 0575های گروپ  ،0558، دریفوس 7787یکز ، دالو0577اکاترینی 
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هــای نظــران و پــووهشراف صـاحب ووهشــگر در آ   شــده توســ  پ هــای انجـام  بــه بررســی باتوجـه 

شده،  های انجامافت نشد و بيشتر تحليلی ،دست باشد این ووهشی که از فته در این زمينه، پگر صورت

هـای جزیـی    گرفـت. امـا در سـطح تحليـل     ای صـورت  بافت و زمينه براساس نظریـه زمينـه  به  باتوجه

سـازی  هـای تـيم  هـا و مقولـه  لفـه ؤنشـان داده شـده اسـت م    (77)که در جدول طورشده، همان انجام

کيـد قـرار   أهای سایر پووهشگران در یک راستا بوده و مورد تشده در این پووهش، با یافته استخراج

 گرفته است.

 ازی در دانشگاه ارائه شده است:ستوسعه و ارتقای تيم برایزیر  هایپيشنهاد

 سازی و کار تيمی.نمودن زمينه آشنایی و شناخت بيشتر مدیران دانشگاه از مهارت تيم فراهم -

 کردن آن. ر سند راهبردی دانشگاه و عملياتیسازی، دتر به مهارت تيمیافته توجه ساختار -

 یند کار تيمی.اتسهيل فر وسازی در دانشگاه های تيمها و مؤلفهساختزیرسازی پياده -

 ها. گيری و تداوم تيم شکل ۀزمين عنوان بهپذیری کارکنان مشارکت ۀتقویت روحي -

متمرکز و اسـتفاده از نظـرات و پيشـنهادهای سـطوب مختلـف      گيری غيریند تصميماتوسعه فر -

 سازمانی.
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 رسا. :تهران ،بسترسازی برای کار گروهی و کار تیمی(، 7780لک، غالمحسين )

اهـواز: دانشـگاه    .ریزی توسعۀ منابع انسانیزمانی و برنامهشدن و تغییرات سا جهانی(، 7787مهرعليزاده، یداله )

   شهيد چمران اهواز.

بینتی آن براستاس نتوع     متوسطه و پتیش  بررسی میزان همگرایی گروهی دبیران مقطع(، 7786نيازی، زینب )
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