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چکیده
هدف پووهش حاضر مطالعه وضعيت تيمسازی و کار تيمی در دانشگاههای دولتی ایران با
استفاده از رویکرد کيفی و روش مطالعه موردی بود و دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان یکی از
دانشگاههای دولتی ایران برای نمونه انتخاب شد .برای گردآوری دادهها از مصاحبۀ
نيمهساختاریافته ،برمبنای مفاهيم کليدی حاصلشده از مرور سوابی و منابع و بررسی اسناد استفاده
شد .جامعۀ آماری شامل همۀ مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بود که از ميان آنها تعداد  77مدیر با
استفاده از روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .برای تحليل اطالعات ،از روش تحليل محتوا
و کدگذاری باز و محوری استفاده شد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن بود که شاخصههای
تيمسازی و کار تيمی در دانشگاه شامل  0مقوله کلی و  75زیرمقوله است و نشانگر این است که
دانشگاه از وضعيت تيمسازی و کار تيمی مطلوبی برخوردار نيست .همچنين بررسی اسناد دانشگاه
(سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد) نشان داد که دانشگاه فاقد راهبرد و یک برنامه روشمند و
ساختاریافته برای تيمسازی و بهبود کار تيمی میباشد.
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مقدمه
همزمان با پيشرفت فناوری و پيچيدهشدن فعاليتهای سازمانی ،به جرئت میتوان ادعا کرد کـه
دوران کار فردی بهسر آمده است .مدیریت قبل از آنکه مدیریت بر افراد باشد ،مدیریت بر تيمهای
کاری است (فقيهی فرهمند .)7787 ،تأکيد بر تيمسازی ،طراحی کار در سازمانها را متحول ساخته
است؛ آنها به جای تأکيد بر کار فردی به کار تيمی 7در موقعيتهای پيچيده روی آوردهانـد .یـافتن
راهحلهای خالق و جدید برای مسائل پيچيـده ،هـر روز دشـوارتر مـیشـود و افـراد و بخـشهـای
سازمانها ،دیگر بهتنهایی قادر به حل مشکالت فـرارو نيستند(رضـایيان .)7786 ،ضـرورت تشـکيل
تيمها در سازمانها ،اهميت مطالعه بر مقولۀ کار تيمی را آشـکار مـیسـازد (ریمونـد .)0550 ،0ایـن
سازمانها همانگونهکه به بازسازی خود میپردازند تا بتوانند مؤثرتر و با بهـرهوری بهتـر بـه رقابـت
بپردازند ،بهسوی تيمی کارکردن نيز روی آوردهاند تا از استعداد و توانایی کارکنان بهنحـو بهتـری
بهره ببرند .از آنجاکه تغييرات محي سازمانی فراوان است ،سازمانها از جمله دانشگاهها در سراسر
جهان به برنامهریزی مجدد کـار بـهصـورت تيمـی روی آوردهانـد تـا بتواننـد فعـالتـر ،سـریعتـر و
انعطافپذیرتر باشند و به تطبيی دیدگاههای غيـرمنتظـره بپردازنـد (کوزلوسـکی و لـيگن.)0556 ،7
دانشگاهها مانند دیگر سازمانها از تيمها بهعنوان زیربنا و اساس واحدهای خود استفاده مـیکننـد و
این امر اهميت عملکرد تيمها و نقش رقابتی آنها را در کسب اهداف موردنظر و درنتيجـه عملکـرد
تيمی مؤثر را در سازمان نشان میدهد (پيترز،کينپنبرگ ،ون گينکل .)0577 ،7پـس از جلـب توجـه
پووهشگر به مسئله تيمسازی 0در سازمانها ،بـرای روشـنترشـدن مسـئله ،بـا چنـد تـن از مـدیران و
اعضای هيئتعلمی دانشگاه در بارۀ وضعيت تيمها و تيمسازی و ضرورت آن در دانشگاه بـهعنـوان
یکی از بزرگترین سازمانهای دولتی ایران مصاحبههای اکتشافی به عمل آمد و مدیران و اعضای
هيئتعلمی دانشگاه بر ضرورت و اهميت و لزوم این موضوع در دانشگاه تأکيد نموده و تيمسـازی
و کارتيمی در دانشگاه را بهعنوان یک مسـئله اساسـی مـورد تأیيـد قـرار دادنـد .جسـتجوهای اوليـه
1. Team working
2. Raymond
3. Kozlowski a Llgen
4. Pieterse,Knippenberg and van Ginkel
5. Teambuilding
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حاکی از این امر بود که هيچ تصميم یا اقدام سازمانیافتهای در زمينۀ تيمسازی در دانشگاه صورت
نگرفته است .وجود این شرای نشان داد که دانشگاه بالقوه میتوانست ميدان مناسـبی بـرای مطالعـه
تيمسازی و دالیل موفقيت یا عدم موفقيت آن در یک مـورد از بـزرگتـرین سـازمانهـای دولتـی
کشور باشد.
یکی از مهمترین ویوگیهای سازمانهای موفی ،گرایش به فعاليتهای تيمی و احيـای روحيـۀ
مشارکت و همکاری سازنده است (هيرش و وبر .)7787 ،7تيمسـازی و کـار تيمـی در دانشـگاه بـه
ترسيم شفاف چشمانداز و اهداف مشترک کمک مـیکنـد و بـا ایجـاد روحيـۀ اعتمـاد ميـان منـابع
انسانی ،حس تعهد و مسئوليتپذیریشان را بر میانگيزد .همچنين از طریـی تـيمسـازی توزیـع بـار
کاری ،افزایش انعطافپـذیری نيـروی کـار ،تسـهيل و یکپارچـهسـازی راهبـردهـای منـابع انسـانی
سازمان ،تقویت و توانمندسازی نيروی انسانی و فراهمسازی زمينههای مشارکت و مساعدت فکری
و ذهنی نيروی کار ،امکانپذیرتر میشود .دانشگاه با تأکيد بر تيمسازی و کار تيمی نهتنها میتوانـد
زمينــۀ ایجــاد و بهــرهبــرداری از مهــارتهــای چندگانــه و اشــاعۀ روحيــۀ تعــاون ،همکــاری و
مسئوليتپذیری را فراهم نماید ،بلکه افرادی را میپروراند که بهصورتمستمر در پی مشـارکت در
تصميمگيری ،حل مسئله و بهکارگيـری دانـش و مهـارتهـای کسـب شـده هسـتند (مهـرعليـزاده،
 .)7787این در حالی است که امروزه یافتن محي هاى کاری که نمونۀ موفقى از یـک کـار تيمـی
خوب باشد ،چندان آسان نيست (ابراهيمی و ميرترابی  .)7787در چنين فضایی فراهمسـاختن بسـتر
مناسبی برای آموزش و تمرین کار تيمی ،تيمسازی ،حل مسئله و رواب بينفـردی امـری ضـروری
است .بهعالوه بررسیها در بين  755سازمان برتر نشان داد که کار تيمی ،عامل مهمـی در برتـری و
توسعۀ سازمانهاست (ناکوین وتينان .)0557 ،0سازمانهای آموزشی باتوجهبه ماهيت و اهميتشـان
زمانی به مثابۀ یک سازمان تيممحور مورد اهميت واقع میشوند که اولویـتهـای واقعـی بـرای هـر
شخو ،معين شده باشد؛ طوری کـه وی بدانـد مشـارکت در تـيم بـا سـایر تعهـداتش انطبـاق دارد،
اهداف تيم باید برای اعضا کامالً شفاف بيان شود ،اهداف فردی در راسـتای اهـداف تيمـی تنظـيم
شود ،اعضای تيم باید انتظارات و عالئی خود را نسبت به کار تيمی با یکدیگر در ميـان بگذارنـد و
1. Hirsch and Weber
2. Naquin a Tynan
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در شرای مختلف تبادل راهکار و اندیشه نمایند .در چنين سازمانی رهنمودهای عملياتی نيز باید در
رابطه با تصميمگيری تيمی ،روش هـای انجـام کـار ،مشـارکت ،حـل تعـارس ،اتمـام کـار و بهبـود
عملکرد تيم تدوین شود .درواقع یک سازمان آموزشـی تـيمسـاز ،یـادگيری فعـال را بـه یـادگيری
انفعالی ترجيح داده و به جای تأکيد بر کـار ،بـر چگـونگی انجـام کـار توسـ تـيمهـا تأکيـد دارد
(رضایيان 7786 ،به نقل از هالينگشيد .)7دانشگاهها نيز بهعنوان یکی از تأثيرگذارترین سـازمانهـای
آموزشی بایستی به تيمسازی روی آورده و کار تيمی را بهعنوان یـک عنصـر کليـدی بـرای بهبـود
عملکرد کارکنان خود تلقی نمایند .همچنين باید به معرفی کـار تيمـی در کـالسهـای درس خـود
اقدام کنند تا از این طریی پاسخی به تقاضای خود و سایر سـازمانهـا بدهنـد (پفـاف و هادلسـتون،0
 .)0557در چنين فضایی فراهمساختن بستر مناسبی برای آموزش و تمرین کـار تيمـی ،تـيمسـازی،
حل مسئله و رواب بينفردی ،امری ضروری است .پس از جلب توجه پووهشگر به مسئلۀ تيمسازی
در دانشگاهها ،برای روشنترشدن مسئله ،با چند تن از مـدیران و اعضـای هيئـتعلمـی دانشـگاه در
رابطه با وضعيت تيمها و تيمسازی و ضرورت بررسی آن در دانشگاه فردوسی مشهد مصـاحبههـای
اکتشافی به عمل آمد و مدیران و اعضای هيئتعلمی دانشگاه بر ضرورت و اهميت و لزوم بررسـی
این موضوع در دانشگاه تأکيد نموده و تيمسازی و کار تيمی در دانشگاه فردوسی مشهد را بهعنوان
یک مسئله اساسی مورد تأیيد قرار دادند .جستجوهای اوليه حاکی از این امر بود که تصميم یا اقدام
سازمانیافتهای در زمينۀ تيم سازی در دانشگاه فردوسـی مشـهد صـورت نگرفتـه اسـت .وجـود ایـن
شرای نشان داد که دانشگاه فردوسی مشهد بالقوه میتوانست ميدان مناسبی برای مطالعه تيمسـازی
و دالیل موفقيت یا عدم موفقيت آن در یک مورد از مؤسسات بزرگ دانشگاههـای دولتـی کشـور
باشد .بهطور مشخو هدف پووهش حاضر بررسی وضعيت تيمسازی و کارتيمی و مفاهيم کليـدی
آن بهعنوان زیرساختهای تيمسازی و کار تيمی در دانشگاه فردوسی مشهد بود .بنـابراین پـووهش
حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر است:
 -وضعيت تيمسازی وکار تيمی در دانشگاه فردوسی مشهد چگونه است؟

1. Hollingshead
2. Pfaff a Huddleston
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مبانی نظری پژوهش
تیم و کار تیمی
درواقع تيم ،مجموعهای از افراد است که برای رسيدن به اهداف مشترک با هم کـار مـیکننـد.
کار تيمی افراد یک تيم را به شکلی میپروراند که افراد به اهداف باالتر از منافع شخصی خـود در
تيم توجه مینمایند .ویوگی های اصلی اعضـای تـيم نيـز عبارتنـد از :اهـداف مشـترک ،همکـاری،
پذیرش تفاوتها ،پذیرش یکدیگر و داشتن اتحاد (انجمن رهبران آمریکا .)0577 ،7همچنين نياز به
شناخت تيم توس مدیران بـه ایـن دليـل اسـت کـه تـيمهـا واقعيتـی از زنـدگی سـازمانی هسـتند و
بلوکهای ساختمانی یک سازمان را تشکيل میدهند .شناخت رفتار سازمانی بدون شـناخت کامـل
فرایندهای اساسی تيمها کامل نخواهد بود .شناخت انواع گوناگون گروهها و دالیلـی کـه افـراد بـه
سوی آنها جذب میشوند ،به مدیران کمک میکند تا با تنوع اهداف و مقاصد و چارهجـوییهـای
الزم آشنا شوند (جان و کيت .)0550 ،0تيمها حداقل به دو دليـل حـائز اهميـت هسـتند :اول اینکـه
نتيجه کاری که با تعداد مشخصی از افراد و بهصورت برنامهریزیشده در قالب تيمی انجام میشـود
از کاری که با همان تعداد افراد بهصورت انفرادی انجام میشود ،بهتر خواهد بود .وقتی که تـيم در
جهت انجامدادن کاری تالش میکند ،تشریک مساعی ميـان اعضـای خـود را افـزایش مـیدهـد و
افراد از تجربيات یکدیگر در جهت انجام بهتر کار استفاده میکنند .در شرای ایدهآل ،اعضای تيم
برای دستيابی به اطالعات بيشتر و حل مشکالت به یکدیگر کمک میکنند .دوم :اینکه کـار تيمـی
وسيلۀ مؤثری برای ایجاد رضایت خاطر کارکنان جهت رفع نيازهای داخلی و ارتباطات است .کـار
تيمی باعث رضایت خاطر فردی اعضا از طریـی ارتبـاط آنهـا بـا حـل مشـکل مـیشـود و احسـاس
وابستگی آنها به سازمان و اهداف آن را افزایش میدهد .این احساس وابستگی باعث تـالش بيشـتر
کارکنان میشود و پيشبرد اهداف را به دنبال دارد .ارتباط کارکنان با کـار تيمـی و وابسـتگی آنهـا
محرکی قوی برای کارکنان بهشمار میآید (ابيلی و ایازی .)7786 ،بـزرگتـرین ارزش تـيمهـا در
هماهنگی و همافزایی فعاليتهای مربوط به تخصوها و مهارتهای مختلف است .کار تيمی بـين
کارکنان با مهارتها و وظایف متفاوت ،آنها را ترغيب میکند تا به راه حلهـای اثربخشـی دسـت
1. Community Leaders of America
2. John and Keith
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یابند که پاسخگوی مشکالت همه گروهها باشد ،نه راهحلهای توافقی که رضایت کامل هيچکدام
را با خود ندارد .تيمهای موفی ،همچنين باعث ایجاد یگانگی هدف میشوند .تصـميمات ،هنگـامی
اثربخش میشوند که افرادی کـه الزم اسـت آنهـا را اجـرا نماینـد ،خواهـان نتيجـهبخـشبـودن آن
تصميمات باشند (لک.)7780 ،
کار تيمی نيز بدین معنی است که افراد کـار را بـا یکـدیگر انجـام مـیدهنـد تـا بيشـتر از آنچـه
بهطورفردی به انجام میرسانند ،اجرا کنند .بهعالوه این کار بيشتر میتواند مهيج ،رضایتبخـش و
لذتبخش باشد .شاید سادهترین تشابه و قياس با تيم فوتبـال باشـد (وودکـاک .)7780 ،ازآنجاکـه
مدیران در پی همافزایی مثبت هستند و میخواهند عملکرد سازمان بهبود یابد ،به سمت کـار تيمـی
روی آوردند .سازمانها باید از فعاليـتهـا و کـار تيمـی کارکنانشـان بيشـتر حمایـت کننـد .هرچـه
همکاری بيشتری ميان کارکنان باشد ،رسيدن به اهداف ،توسعه سـازمانی و مزایـای رقـابتی زودتـر
است .به همين دليل مدیران ،کار تيمی را بهعنوان ارزش مرکزی سازمانهایشان در نظر مـیگيرنـد.
کار تيمی پدیدهای پویـا اسـت .بـااینوجـود سـازمانهـا هنـوز مشـکالت سـاختاری و توسـعهای و
مدیریتی در تشکيل تيمهای کاری دارند .کار تيمی مجموعهای از ادراکات ،رفتارها و نگرشهـای
منعطف و وابستهبههم و مشترک برای رسيدن بـه اهـداف مـوردنظر اسـت .درواقـع ایـن ادراکـات،
رفتارها و نگرشها بازتاب صالحيتها و شایستگیها (دانشی ،مهارتی و نگرشی) اعضای تيم بـرای
انجام اثربخش عملکرد تيمی برای رسيدن به اهداف موردنظر است (سـاالس ،اسـتاگل و بـروک،7
 .)0557کار تيمی بهترین روش برای ارائه کارایی باال اسـت (نـاکوین و تينـان .)0557 ،کـار تيمـی
ظرفيتی برای رسيدن به نتایج مـوردنظر اسـت کـه افـرادی کـه جـدای از یکـدیگر کـار مـیکننـد،
نمیتوانند بهتنهایی به این نتایج دست یابند .فوایدی کار تيمی در سازمانها شامل سودمندی نيروی
کار ،بهبود کيفيت خدمات ،کاهش ساختار مدیریتی ،کاهش غيبت افراد و کـاهش نقـلوانتقـاالت
کارکنان و افزایش اثربخشی سـازمانی اسـت (بریـک و اشـنایدر ) 0550 ،0و (اسـميت 7و دیگـران،
 .)0557عملکرد تيمی از طریی ضواب و معيارهای مختلف مانند کـاهش اشـتباهات ،تـداوم بهبـود
کيفيت نتایج ،افزایش کارایی و رضایت مشتری مورد ارزیابی قرار میگيرد.
1. Salas a Stagl a Bruke
2. Bryk a Schneider
3. Smith
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عوامل توسعه و موفقیت کار تیمی
بهطورکلی تيمها برای موفقيت و توسعۀ نظاممند خود باید در مورد کارها و وظـایف مختلـف،
اطالعات الزم را داشته باشند و به سه عامل بسـيار مهـم زیـر توجـه کننـد (هسـو ،چانـگ ،کلـين و
جيانگ:)0577 ،7
تعهد :جوهر یک تيم در حقيقت تعهد مشترک بـرای دسـتيابی بـه اهـداف و عملکـرد خـاص
است .این مهمترین عاملی است که کاتزنباخ و داگالس ،0نویسندگان کتاب خرد تيمی ،در کتـاب
خود به آن اشاره کردهاند .بهترین تيمها ،تيم هـایی هسـتند کـه زمـان زیـادی را صـرف شـناخت و
شکلدهی به هدفی میکنند که پس از آن متعلی به آنهاست .تيمسازی مستلزم آن اسـت کـه کليـه
اعضا ،خود را متعهد به اهدافی خاص بنمایند و سپس یکدیگر را بـرای ماحصـل تـالش و کارشـان
مسئول و پاسخگو بدانند .بهعبارتدیگر تعهد ،ریشه در یک احسـاس مشـترک مالکيـت نسـبت بـه
چيزی که تيم به دنبال انجام آن است ،دارد (هسو ،چانگ ،کلين و جيانگ.)0577 ،
شایستگی :کاتزنباخ و اسميت 7سه دسـته از شایسـتگیهـا را بـرای طراحـی یـک تـيم پيشـنهاد
میکنند:
ابتدا شایستگی فنی؛ آیا فردی که برای امر بازاریابی تعيين شده است واقعاً از شـناخت کـافی و
درک مسائل این حوزه و مشتریان برخوردار است و میتواند شيوههای نـوینی را در ایـن خصـوص
ابداع نماید؟ دومين شایستگی ،توانایی حل مسئله است؛ آیا فرد میتواند ورای وظایف تعریفشده
و معين قبلی ،به حل مشکالت بخش موردنظر کمک نماید؟ سومين شایستگی ،مهـارتهـای بـين-
فردی و ارتباطی است؛ آیا فرد تعيينشده تـوان انتقـال دانـش و آموختـههـای فنـی خـود بـه دیگـر
اعضایی که در حوزههای دیگر هستند ،را دارد و میتواند آنها را برای یک تـالش جمعـی بـهکـار
گيرد؟ در نهایت این شایستگیها ،شایستگی کلی فرد را برای همکاری جمعی و امکان دستيابی بـه
موفقيت را فراهم میآورد (هسو ،چانگ ،کلين و جيانگ.)0577 ،
هدف مشتترك :هنگـامی کـه اعضـای تـيم ،دیـدگـاهی مشـترک نسـبت بـه هـدف فعاليـت
1. Hsu,Chang,Klein and Jiang
2. Katzenbach and Douglas
3. Katzenbach and Smith
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مشترکشان ندارند ،درنتيجه نمیتوانند بهصورت بهينه و سازنده با یکدیگر کار کنند .هـدف تـيم بـا
آرمان شرکت و یا مجموع اهداف فردی متفاوت است .بهترین تيمها و تيمهای موفی زمان زیـادی
را برای شناخت و شکلدهی و موافقت بر سر هدف مشـترک جمعـی و فـردی صـرف مـینماینـد.
هدف یا اهداف تعيينشده حتماً باید قابلسنجش و دستیافتنی باشند و بهگونهای خرد شوند که به
کليه اعضا بر اساس تواناییها و مهـارتهایشـان ،سـهم منصـفانهای برسـد (هسـو ،چانـگ ،کلـين و
جيانگ.)0577 ،
تیمسازی
تيمسازی ،فرایندی است که به توسعه تيمـی و اسـتقرار کـار تيمـی اشـاره دارد .اجـزای فراینـد
تيمسازی عبارتند از :شفافيت نقش ،تنظيم اهداف ،حل مسئله و روابـ بـينفـردی (بـولر )7786،7و
(وودمن و شروود .)7785 ،0زمانی که اجزای تـيمسـازی مـورد بررسـی قـرار مـیگيرنـد ،مشـخو
میشود که تأکيد بـر شـفافيت نقـش ،بيشـترین تـأثير بـر افـزایش کـارایی دارد ،امـا اجـزای دیگـر
تيمسازی مانند تنظيم اهداف ،حل مسئله و روابـ بـينفـردی تـأثير کمتـری در افـزایش و کـاهش
کارایی دارند (سالس ،روزل ،مولن و دریسکل .)7777 ،7عالوهبر این تبدیل گـروههـای کـاری بـه
تيم یا به عبارتی همان تيمسازی ،مدیران را قادر می سـازد تـا توجـه اعضـای تـيم را بـر هـدفهـای
مشترک متمرکز ساخته ،به آنان کمک کنند تا دربارۀ چگونگی کسب آن به توافی برسند .بنابراین
تيمسازی ،مجموعه فعاليتهایی هدفمند برای توانمندسازی گروهی از افراد است ،بـهطـوریکـه
باعث ایجاد یک واحد کاری توانمند با کارایی باال و توسعه کار تيمی اثربخش در سازمان میشود
(کونستانتين .)7777 ،7همچنين هدف از تيمسـازی ،ایجـاد تيمـی قابـلاعتمـاد و منسـجم اسـت کـه
اعضای آن حامی یکـدیگر بـوده ،انتظـارات زیـادی بـرای انجـام کـار داشـته و درعـينحـال بـرای
تفاوتهای فردی از منظر ارزشها ،سبک رفتاری و مهارتها احترام قائل باشند .تـيمسـازی موفـی
باید استعداد فردی و قوتهای منحصربهفرد اعضا را پرورش دهد ،بهجـای آنکـه بخواهـد تطـابی و
همشکلی را برای غلبه بر تفاوتهای فردی به وجود آورد.
1. Buller
2. Woodman, Sherwood
3. salas, Rozell, Mullen, Driskell
4. Constantine
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شاخصهای اساسی تیمسازی
درواقع سازمانها برای انجام فرایند تيمسازی و استقرار کار تيمی نياز مبرمی به زیرساختهـا و
وجود مؤلفهها و مقولههای تيمسازی دارند تا بتوانند فرایند تيمسازی و کـار تيمـی مـؤثر را بـهطـور
مناسبی در سازمان به اجرا گذاشته و مستقر نمایند .ميليال و بالتازار )0550 ( 7شاخصههای تيمسـازی
را بدینگونه مطرب کردهاند:
اهداف مشترك و شفاف :همه اعضای تيم باید در راستای اهدافی مشخو و شفاف حرکت
نموده و به آن اهداف متعهد باشند و این اهداف باید مورد توافی همۀ کارکنان باشد تا جهتی بـرای
کار تيمی مؤثر افراد باشد.
تصمیمگیری مشارکتی :این امر زمانی امکانپذیر است که تيمها به همۀ اعضای خود اجـازه
دهند تا نظرات و دیدگاهایشان را آزادانه بيان کننـد و انتقادهایشـان را مـورد بحـث و بررسـی قـرار
دهند.
رهبری مشارکتی :این امر زمانی اتفـاق مـیافتـد کـه نقـشهـای رهبـر شـامل همکـار ،یـاور،
تسهيلکننده و هماهنگکننده باشد .رهبری مشارکتی از موقعيتی به موقعيـت دیگـر متغيـر اسـت و
ممکن نيست هميشه از طریی افرادی یکسان و به شکل همسان انجام شود.
ارتباطات باز :ارتباط تيمی ،فرصتهای مقتضی و بـازی را در اختيـار افـراد قـرار مـیدهـد تـا
اعضای تيم بتوانند به راحتـی عقایـد و احساساتشـان را بـرای یکـدیگر بـازگو نمـوده و از یکـدیگر
بازخورد بگيرند ،همچنين با هم به تبادل اطالعات و دانش بپردازند.
تخصصهای گوناگون :در یک تيم کاری ،اعضای تـيم ،تنهـا دارای یـک تخصـو و کـار
مشــخو نيســتند ،بلکــه در یــک تــيم اســتاندارد ،مجموعــهای از افــراد باتخصــو ،اســتعداد و
توانمندیهای متنوعی وجود دارند که این امر زمينهساز یک تيم اثربخش است.

همکاری و مشارکت :اعضای یک تيم در یک جو مثبت و با فعاليتهای متنوعی با یکـدیگر
و در کنار هم به فعاليت میپردازند و از طریی کارکردن با یکدیگر به توسـعه و افـزایش اثربخشـی
خود میپردازند.
1. Mealiea & Baltazar
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روابط غیررسمی :در یک تيم کاری رواب بـين افـراد صـميمی و سرشـار از اعتمـاد اسـت و
کارها در یک جو آرام و راحت انجام میشود.

پیشینۀ تجربی پژوهش
7

تحقيقات نشان داده است که تيمها بهعنوان واحـدهای اساسـی در سـاختار سـازمانی (دویـن و
دیگران ،)7777 ،برای رسيدن به عملکرد مطلوب بهکار مـیرونـد (اورليتزکـی و بنيـامين،)0557 ،0
نتيجۀ این امر اثربخشی (کانگ ،یانـگ ،راولـی )0556 ،7و خالقيـت (پيـروال مرلـو و مـان)0557 ،7
خواهد بود .فعاليتهای تيمسازی ،فرصتهای بيشتری را برای تالش تيمی مطلوب فـراهم کـرده و
جوانب کار تيمی را ترقی میبخشد (هسو ،چانگ ،کلين و جيانگ  .)0577 ،بـهعـالوه شناسـایی و
پشتيبانی از تيمسازی میتواند پيچيدگیهای انجام وظيفه را کاهش داده و اقـدامات هـدفگرایانـه
سازمانی را بهبود بخشد (گرونایو 0و همکاران.)0555 ،
وی و الو )0570( 6در پووهشی بـاعنوان کـار تيمـی اثـربخش سـطح بـاال ،کـار تيمـی مـؤثر را
موضوع بسيار مهم مدیریت منابع انسانی میدانند و اینکه مدیران ارشد چگونه بهطور مؤثر در یـک
تيم به فعاليت بپردازند ،بسيار حياتی اسـت .تحقيقـات قبـل نشـان داده اسـت کـه مـدیران ارشـد در
زمينههای متنوع کار تيمی خود تأثير مـیگذارنـد و ایـن امـر باعـث نـوآوریهـای متنـوع سـازمانی
میشود .در این مطالعه ،پيشنهاد شده است که عملکرد تيمی پویا ،نقش مهمی در تسهيل کار تيمـی
مدیران ارشد دارد .براساس یافتههای این پووهش که طبی نمونهای از شرکتهای چينی گرفته شد،
نشان داد که حمایت از تـيمهـای کـاری متنـوع و پویـا باعـث پویـایی و تنـوع نـوآوری سـازمان و
اثربخشی سطح باالی سازمان میشود.
ساهين )0577(5در پووهشی باعنوان مدل تيمسـازی بـرای دورههـای مهندسـی نـرمافـزار ،بيـان
1. Devine
2. Orlitzky and Benjamin
3. Kang, Yang. and Rowley
4. Pirola-Merlo and Mann
5. Gronau
6. Wei a Lau
7. Sahin
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میکند که تيمها به چند صـورت سـاخته مـیشـوند؛ توسـ دانشـجویان ،توسـ مدرسـان و یـا بـه
صورت تصادفی .ضمناً عالوهبر مدلهای مختلف تيمسازی که ذکر شد یـک مـدل پيشـنهادی نيـز
مطرب میشود .در اینجـا مشـاهدات نشـان داد کـه مـدل پيشـنهادی تـيمسـازی و مـدل دانشـجویی
تيمسازی برای بهحداقلرساندن اعتراس دانشجویان در رابطه با ساختار تيم مؤثر اسـت .ضـمناً اگـر
تيمها بهطورتصادفی ایجاد شوند و یا توس مدرس ساخته شـوند ،بـه شـکایات مـداوم دانشـجویان
منجر میشود و این ممکن است به محيطی ناراحتکننده منجر شده و کارایی تيم را کـاهش دهـد.
درنهایت این پووهش نشان داد که مدل پيشنهادی ارائهشده از مدل مدرسساخته ،دانشجوسـاخته و
تصادفی بهتر است و تأثير تفاوت جنسيتی در عملکرد تيمها و فعاليتهای پرو ه ناچيز است.
شاللوند ( )7777مدلی پيشنهادی برای نظارت بر مدیرگروههای دانشگاه فردسـی مشـهد ارائـه
داد که شامل مؤلفههایی در دو بعد فردی و سازمانی است .مؤلفههای بعد فـردی عبـارت بودنـد از:
توانمندسازی؛ تعهد؛ نيازسنجی؛ برنامهریزی؛ پشتيبانی و تيم (کار تيمی) و مؤلفههای بعـد سـازمانی
عبــارت بودنــد از :فرهنــگ ســازمانی؛ راهبــرد و اهــداف ســازمان ،ســاختار و منــابع ســازمان .تــيم و
تيمسازی یکی از مؤلفههای بعد فردی مدل نظارتی پيشنهادی این پووهش اسـت کـه بـه بخشـی از
وضعيت تيمسازی و کار تيمی دانشگاه فردوسی مشهد یعنی نظام نظارت و ارزیابی دانشـگاه اشـاره
دارد که یافتههای پووهش در این زمينه بهطورخاص نشاندهندۀ این نکته است کـه مـدیریت فعلـی
دانشگاه از فرهنگ و مؤلفۀ تيمسازی حمایت نکرده و بهطورمشخو تـيمسـازی در ایـن بخـش از
دانشگاه نيز مورد توجه قرار نگرفته است و بهعنوان یک مسئله اساسی محسوب میشود.
شاقلی ،حسين ،سراچ ،نعيمی ،اسـدزاده و مویـدی )0575(7تحقيقـی را بـا عنـوان ارزش ایجـاد
اعتماد ،تصميمگيری و کار تيمی در محي آموزش انجام دادند .آنان در این پـووهش در پـی ایـن
بودند که عناصر اعتماد سازمانی و رابطۀ آن با تصميمگيری و کار تيمی را مشـخو کننـد .عناصـر
اعتماد درواقع اطمينان کارکنان در یک سازمان به وجـود سـطح بـاالیی از اعتمـاد ميـان کارمنـد و
درجۀ مسئوليتپذیری است که اعتماد کارکنان به مدیر را بيان میکند .ایـن تحقيقـی اعتمـاد را در
یک نمونۀ  757نفری متشکل از کارمندان سازمانهای آموزش و پرورش نواحی هفتگانـۀ مشـهد
1. Shagholi, Hussin, Siraj, Naimie, Assadzadeh and Moayedi
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در ایران بررسی نموده است .یافتهها این پووهش عبارتند از .7 :اعتقاد کارکنان بـر ایـن بـوده اسـت
که در نواحی هفتگانۀ مشهد ،اعتماد وجود داشته است؛  .0یـک رابطـۀ بسـيار مهـم بـين اعتمـاد و
تصميمگيری وجود دارد؛  .7یک رابطۀ بسيار مهم بين اعتماد و کـار تيمـی وجـود دارد .نتـایج ایـن
پووهش میتواند برای ایجاد تغييراتی در فرایند مدیریت و توانایی استفاده از اعتماد ،تصميمگيـری
و کار تيمی در افزایش کارایی سازمان بهکار رود و همچنين رابطۀ مثبت بين اعتماد ،تصميمگيـری
و کار تيمی را نشان میدهد .اعتماد که اساس کار تيمی است بر عملکرد و همافزایی سازمانی تأثير
میگذارد .توسعۀ اعتماد در زندگی سازمانی قطعاً یک مسئوليت فردی نيست بلکه یـک مسـئوليت
سازمانی است.
7

ليانگ چی و یانگ چن ( )0557در پووهشی باعنوان پرو ه تيمسازی طرب دانـشمحـور بـرای
انتخاب تيم و اعضای آن ،به بررسی ترکيب تيمهای کاری و ميزان موفقيت آنان پرداختند .محققان
معتقدند که باتوجهبه نظرسنجی که از بيش از  8555پرو ه بهعمل آمده اسـت ،نشـان مـیدهـد کـه
مشکالتی که مربوط به اعضای تيم هستند ،بسياری از پرو ههای تيمی را به شکست میکشـاند کـه
یکی از این عوامل تناسب ترکيب تيمهاست .بنابراین برای انتخاب اعضـای تـيم و ایجـاد تـيمهـای
کاری باید به ایجاد یک پایگاه دانش پرداخت و براساس آن عمل انتخاب تيم انجام شود .به همـين
منظور یک مدل تيمسازی پيشنهادی مبتنی بر دانش را ارائه میدهد .نتایج نشان مـیدهـد کـه مـدل
پيشنهادی ،یک سيستم پشتيبانی مناسب برای شناسایی و انتخاب تيمهای پرو ه میباشد.
حسينیپور ( )7786در پووهشی به ارزیابی عوامل حياتی موفقيـت تـيمسـازی در شـرکت گـاز
استان خراسان رضوی پرداخته است .هدف پـووهش حاضـر ،دسـتيابی بـه وضـعيت عوامـل حيـاتی
موفقيت تيمسازی از منظر اعضای تيم این است که تا چه حد سازمان در فراهمنمودن ایـن عوامـل،
ایفای نقش داشته است .بدین منظور جامعـۀ موردمطالعـه ،از  6تـيم کـاری در شـرکت گـاز اسـتان
خراسان رضوی برای گردآوری دادهها در پرسشنامه استفاده شـد .نتـایج حـاکی از ایـن اسـت کـه
شرکت گاز استان خراسان رضوی واجد شرای فضـای ابـداع و اختـراع ،همکـاری و همـاهنگی و
توجه به توانمندسازی و ...نيست .همچنين الزم است در زمينههای هماهنگسـازی و تـيمسـازی بـا
سير روندهای سازمان ،تغيير ساختار فعاليتهای سازمان و ...اقدامات اصالحی صورت گيرد.
1. Liang Chi and Yang Chen
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سؤاالت پژوهش
بـاتوجـــهبـــه مـــوارد مطـــربشـــده در بخ ــش اهميـــت و ضـــرورت پـــووهش و بـاتوجـــهبـــه
پووهشهای پيشـين ارائهشده ،پووهش حاضر بهدنبال یافتن پاسخ پرسشهای زیراست:

 .7وضعيت تيمسازی وکار تيمی در دانشگاه فردوسی مشهد چگونه است؟
 .0دانشگاه فردوسی مشهد چه راهبرد و برنامهای را در راستای تيمسازی و کار تيمی دنبال می-
کند؟

روش پژوهش
پووهش حاضر از حيث هدف از نوع تحقيقات کاربردی و جزف تحقيقـات کيفـی و مطالعـات
موردی با رویکرد اکتشافی -توصـيفی اسـت .پـووهش مـوردی یکـی از متـداولتـرین روشهـای
مورداستفاده در مطالعات مدیریت و سازمان است .مطالعۀ موردی ،پدیدۀ موردنظر را در زمان حـال
و در بستر زندگی واقعی بررسی میکند ،بهویوه زمانی که مرزهای بين پدیدهها و بسـتر آن بـهطـور
واضح مشخو نيستند (داناییفرد و همکاران.)7786 ،
شرکتکنندگان در پژوهش
جامعۀ آماری شامل کليه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بـود .نمونـهگيـری در ایـن پـووهش
بهصورت هدفمند بوده است .درواقع نمونهگيری هدفمند ،نمونهای است کـه براسـاس قضـاوت
شخصی یا اهداف مطالعه انتخاب میشـود (گـال و همکـاران .)7785 ،ازآنجاکـه حجـم نمونـه در
تحقيقات کيفی ،دارای ميزان و تعـداد مشخصـی نيسـت و تعـداد نمونـه براسـاس ميـزان اطالعـات
بهدستآمده و به اشباع رسيدن اطالعات تعيين میشود ،در پـووهش حاضـر بـا  77نفـر از مـدیران
دانشگاه فردوسی مشهد مصـاحبه شـد و اطالعـات از افـرادی کسـب شـد کـه بـالقوه مـیتوانسـتند
پاسخگوی سؤاالت پووهش باشند .بدینصورت مصاحبهها تا جایی پيش رفت که محقی به اشباع
نظری رسيد و مصاحبههای بيشتر ،اطالعات جدیدی را ارائه نمـیکـرد .نحـوۀ سـاماندهی جلسـات
مصاحبه به این ترتيب بود که از طریی تلفن یا مراجعۀ حضـوری بـا مصـاحبهشـوندگان ،همـاهنگی
اوليه صورت گرفت و با توضيح موضوع مصاحبه و هدف از انجام آن ،زمان مناسب برای مصاحبه
13
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هماهنگ و تعيين شد .در زمان مصـاحبه پـس از کسـب اجـازه از مصـاحبهشـوندگان ،مـتن کامـل
گفتگوها ضب شد .در زمان مصاحبه ،برای رفع ابهام و شـفافسـازی بيشـتر ،از سـؤاالت پيگيـری
همانند منظور شما از ...چيست؟ "یا" لطفاً در این زمينه بيشتر توضيح دهيد؟ استفاده شد .طول مدت
مصاحبه ها بين  00تا  70دقيقه بود .مصاحبهها با مدیران دانشگاهی تا جایی پيش رفت که محققان
به کفایت نظری دادهها و اشباع نظری دست یافتند و انجام مصاحبههـای اضـافی دیگـر اطالعـات
جدیدی را ارائه نکرد.
برای تجزیه و تحليل دادههای کيفی پـس از تنظـيم یادداشـتهـای بـهدسـتآمـده از جلسـات
مصاحبه و پيادهسازی مصاحبههای ضب شـده ،از روش تجزیـه و تحليـل دادههـای کيفـی (تحليـل
محتوای کيفی و فرایند کدگذاری) استفاده شد .فرایند تحليل در پووهش حاضر به شرب ذیل و بـا
استفاده از روش کدگذاری صورت گرفته است .7 :مصـاحبه بـا مـدیران دانشـگاه .0 ،پيـادهکـردن
مصاحبههای ضب شده روی کاغذ .7 ،کدگـذاری بـاز .7 ،کدگـذاری محـوری .پـس از تنظـيم و
سازماندهی تمامی یادداشتهای حاصل از جلسات مصاحبه ،تمامی متون ،خ به خ بررسی و به
جمالت و عباراتی تجزیه شدند که درواقع همان دادههای خام یا اوليه تلقی میشـوند .سـپس همـه
جمالت و عبارات استخراجشده بهصورت پيوسـته ،مقایسـه و در قالـب جمـالت و عبـارات مشـابه
گروهبندی شد .پس از گروهبندی جمالت مشابه ،مفهوم یا مفاهيم خاصی که در تمام جمالت بـه
آنها اشاره شده بود ،استخراج شد .برای اطمينان از اینکه تمام مفاهيم اشارهشده ،استخراج شدهاند،
چندین بار از آغاز تا انتها همۀ عبارات و جمالت ،بررسی و مقایسـه شـدند .بـرای تعيـين روایـی و
پایایی تحقيی بسياری از صاحبنظران ،همسازی پایایی و روایی در پووهش کيفی را مطـرب کـرده
و معتقدند وجود روایی ،پایایی را تضمين میکند (گلافشانی و مظفری )7780 ،و (پاتون.)0550 ،7
برای حصول اطمينان از روایی پووهش ،یعنی دقيیبودن یافتههای بـهدسـتآمـده از روش بررسـی
توس اعضا (مصاحبهشوندگان) استفاده شد .در این روش ،محقی ،بخشـی ازیافتـههـا را در اختيـار
گروه مورد مطالعه قرار میدهد تا تحليل او را بررسی کننـد و بـه ایـن سـؤاالت پاسـخ دهنـد :آیـا
محقی برداشت درستی از گفتههایشان داشته است؟ آیا این تحليل برای آنـان نيـز منطقـی بـه نظـر
1. Patton
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میرسد یا او در فهم معنی دادهها دچار خطا شده اسـت؟ در ایـن پـووهش نيـز محقـی از برخـی از
مصاحبهشوندگان خواست تا گزارش نهایی ،فرایند تحليل یا مقولـههـای بـهدسـتآمـده را بـازبينی
کرده و نظر خود را در ارتباط با آنها ابرازکنند .به زعم این افراد ،یافتههای پـووهش تـا حـد بسـيار
زیادی بازتاب دیدگاهها و نظرات آنها بوده است که خود نشاندهندۀ روایی قابـلقبـول یافتـههـای
پووهش حاضراست .همچنين برای حصول اطمينان از اعتبار تجزیهوتحليل نتایج ،پيادهسـازی اوليـه
و کدگذاری مصاحبههای انجامشده بهوسيلۀ چندین محقی صورت گرفت و راجع به کدهای اوليه
بحث و تبادلنظر شد .بدین صورت که پس از کدگذاری اوليه ،کدهای اسـتخراجشـده بـه همـراه
فایل اصلی مصـاحبه بـرای سـایر همکـاران پـووهش ارسـال و از آنـان درخواسـت شـد تـا فراینـد
کدگذاری و کدهای استخراجشده را مورد بازبينی قرار دهند .نتایج ایـن قسـمت نيـز مؤیـد اعتبـار
تجزیه و تحليل نتایج بود .بهعالوه یکی از منابع جمـعآوری اطالعـات ،اسـناد هسـتندکه اطالعـات
موجود درآنها بسيار حائز اهميتاند .سند راهبردی دهسالۀ ( )7775-7777دانشگاه فردوسی مشـهد
که شامل :چشمانداز ،مأموریـت ،اهـداف ،ارزشهـا و راهبردهـای کـالن و عمليـاتی و برنامـههـای
عملياتی دانشگاه بود ،بهعنوان یکی دیگر از منابع گردآوری اطالعات ،مورد استفاده قـرار گرفـت.
برای تحليل اسناد نيز از روش تحليل محتوا استفاده شد.

یافتهها
نتایج بهدستآمده از پووهش در دو بخش ارائه میشود؛ ابتدا بر اساس نتایج بهدسـتآمـده از
مصاحبهها ،مفاهيم اساسی تيمسازی و کارتيمی دانشگاهی مورد شناسایی قرار گرفت و برایناساس
مصاحبه با مدیران دانشگاهی برای تعيين وضعيت تيمسازی دانشگاه باتوجهبه مفـاهيم و مقولـههـای
شناساییشده تيمسازی و کار تيمی دانشـگاهی صـورت پـذیرفت و در گـام بعـدی سـند راهبـردی
دانشگاه فردوسی مشهد مورد تحليل و بررسی قرار گرفت تا مشخو شـود دانشـگاه چـه راهبـرد و
برنامهای در رابطه با تيمسازی و کارتيمی دنبال میکند.
یافتههای حاصل از مصاحبه
برای رسيدن به هدف اول پـووهش ،در مرحلـۀ اول ،مفـاهيم اساسـی تـيمسـازی و کـار تيمـی
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دانشگاهی از طریی بررسی منابع و مصاحبه بـا  77نفـر از مـدیران دانشـگاهی مـورد شناسـایی قـرار
گرفت ،سپس به تأیيد  5تن از اساتيد صاحبنظر مدیریت و علوم اجتمـاعی رسـيد .در مرحلـۀ بعـد
برای تعيين وضعيت تيمسـازی و کـارتيمی مصـاحبههـا برمبنـای مفـاهيم حسـاس و شناسـایی شـده
تيمسازی و کارتيمی دانشگاهی ،حاصلشده از مرور سوابی و منابع و مصاحبه با مدیران دانشـگاهی
طراحی شد .پس از مصاحبه ،ابتدا با تفکيک متن مصاحبه به عناصر دارای پيام در داخل خطوط یا
پاراگراف تالش شد تا کدهای باز استخراج شوند .در کدگـذاری بـاز ،مـتن هـر مصـاحبه چنـدبار
خوانده و جمالت اصلی آن استخراج شد و بهصورت کدهایی ثبـت شـد .سـپس کـدهایی کـه بـه
لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند ،بهصورت دستههایی درآمدند و در مرحلۀ بعدی آن مفاهيم
در قالب مقولههای بزرگتری قرار گرفتند و بعد از این مرحله سعی شد کـه مقـوالت نيـز در قالـب
دستههای بزرگتر مفهومی طبقهبندی شدند .در مرحلۀ دوم که کدگذاری محوری است ،مقولهها
در قالب خوشههای بزرگ دستهبندی شدند .بـهعبـارتی دیگـر ،در کدگـذاری محـوری ،کـدها و
دستههای اوليه که در کدگذاری باز ایجاد شده بود ،با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه،
دستههایی که به یکدیگر مربوط میشدند ،حول محور مشترکی قرار گرفتنـد .بـهطـورکلی ،نتـایج
بهدستآمده از مصاحبهها و فرایند کدگذاری نشان داد که براسـاس دیـدگاه مـدیران دانشـگاهی،
مفاهيم تيمسازی و کار تيمی دانشگاهی را میتوان در  0مقولۀ کلی سـاختار تيمـی و روابـ تيمـی
و 75زیرمقولـۀ (مفهــوم) هــدفمــداری ،ترکيــب تــيم و ســازماندهی ،شــبکۀ تصــميمگيــری ،نظــام
بازخورد ،هدایت و رهبری ،صراحت و صداقت ،همگرایـی و اعتمـاد ،همکـاری و تضـاد ،تعهـد و
مشارکت و ارتباطات گروهبندی کرد که در جدول ( )7به همراه مفاهيم ادغامشده آن تنظـيم شـده
است.
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جدول  .1مؤلفهها و مقولههای محوری تیمسازی و کارتیمی و مفاهیم
ادغامشدۀ آن در دانشگاه فردوسی مشهد
طبقه

مؤلفههای محوری

مفاهیم ادغامشده

تیمسازی
هدفمداری

آیندهنگری ،تدوین چشمانداز ،سياستگذاری ،تدوین اهـداف مشـترک،
اهداف روشن و موردتوافی اعضا
وجود نقشها و تخصوهـای متنـوع ،اعضـای باتجربـه ،دانـش و آگـاهی

ساختار تيمی

ترکيب تيم و سازماندهی

گوناگون ،آشنایی با وظایف و مسئوليتها ،دانـش و مهـارتهـای جدیـد،
استعدادها و توانمندیهای مختلف ،نظم و انضباط

شبکه تصميمگيری
نظام بازخورد
رهبری
صراحت و صداقت

رواب تيمی

همگرایی و اعتماد
همکاری و تضاد

شناسایی و حل مسئله ،داوری ،تصـميمگيـری مشـارکتی ،سياسـتگـذاری
تيمی
کنترل کيفيت و بهرهوری ،ميل به موفقيـت ،کمـالجـویی حرفـهای ،ارائـه
بازخورد عملکرد به کارکنان ،کنترل و ارزیابی عملکرد
نفوذ و تأثيرگذاری ،حاکميت ،انگيزش ،متخصـو ،پشـتيبان ،نـاظر ،داور،
هماهنگی ،قاطعيت ،تقسيم کار ،گزینش
آزاداندیشی ،صداقت ،توجيه و اقنـاع کارکنـان ،نظرخـواهی از کارکنـان،
انتقادپذیری ،همدلی با کارکنان ،توجه و درک احساسات و نظرات آنان
حمایــت ،تشــویی ،وابســتگی متقابــل ،قــدردانی ،اعتمــادآفرینی ،همکــاری
متقابل
پشتکار و فعاليت مشترک ،همافزایی ،مدیریت تعارس
وجدان کاری ،تعهد اخالقـی و حرفـهای ،وفـاداری ،پشـتکار و اسـتقامت،

تعهد و مشارکت

عشی و عالقه به کار ،مشـارکتپـذیری ،مسـئوليتپـذیری و پاسـخگویی،
تشریک مساعی

ارتباطات

رواب انسانی پویا ،رواب درونتيمی و برونتيمی مؤثر ،رواب غيررسـمی،
انعطافپذیری ،ارتباطات باز

همچنين اطالعات حاکی از وضـعيت تـيمسـازی و کـارتيمی دانشـگاهی بـهصـورت کـدهای
احصاشده از تحليل کيفی اطالعات کدگذاری باز و محوری در جداول ( )77-0تنظيم شده است.
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جدول  .2کدهای احصاشده مربوط به مقولۀ ساختارتیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

مفاهیم

ساختار تيمی

هدفمداری

متن
 اتخاذ اهداف و سياستهای دانشگاه در سطوب باالی سازمانی عدم وجود راهبردهای تسهيل مشارکت کارکنان و توسعۀ تيمی در فرایندسياستگذاری و تعيين اهداف
 عدم مشارکت مؤثر و اجماع مدیران و کارکنـان نسـبت بـه سياسـتهـا واهداف دانشگاه
 عدم تعهد و انگيزه حداکثری مدیران و کارکنان نسبت به اهداف نداشتن درک و آگاهی باال از اهداف کاری و دانشگاهی بـه علـت عـدمتوافی و عدم مشارکت در فرایند هدفگذاری و برنامهریزی

اهداف مشترک و مورد توافی اعضا جزف اساسی و الینفـک یـک کـار تيمـی اثـربخش اسـت.
بنابراین یک تيم برای اینکه بتواند اعضای خود را بهطور اثربخش بهکار گيرد و در جهت موفقيت،
حرکت نماید ،اعضـایش بایـد نسـبت بـه اهـداف مشـترک تيمـی ،آگـاه و متعهـد باشـند .براسـاس
جـدول ( )0و تحليـل مصـاحبههـای صـورتگرفتـه ،مـیتـوان اذعـان کـرد کـه از حـوزۀ مفهـوم
هدفمداری دادههای بهدستآمده از جمالت و عبـارتی همچـون :اتخـاذ اهـداف و سياسـتهـای
دانشگاه در سطوب باالی سازمانی ،عدم وجود راهبردهای تسهيل مشارکت کارکنان و توسعۀ تيمی
در فرایند سياستگذاری ،عدم مشارکت مؤثر و اجماع مدیران و کارکنان نسـبت بـه سياسـتهـا و
اهداف دانشگاه ،عدم تعهد و انگيزه حداکثری مدیران و کارکنان نسبت به اهداف ،نداشـتن درک
و آگـاهی بــاال از اهــداف کــاری و دانشـگاهی اســتخراج شـد و در جــدول فــوق بـرای مفهــوم
استخراجشده هدفمداری ،مقولۀ کلی ساختار تيمی در نظر گرفته شد.
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جدول  .3کدهای احصاشدۀ مربوط به مقولۀ ساختارتیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

متن

مفاهیم

 وجــود منــابع انســانی کارآمــد و تخصــوهــا و اســتعدادهــای متنــوعزمينهساز کار تيمی
ساختار تيمی

ترکيب تيم و
سازماندهی

 بهرهنبردن مناسب از استعدادهـا ،توانمنـدیهـا و منـابع دانشـگاهی درقالب تيمهای موفی
 نياز به توجه و حساسيت ویوه نسبت به واگذاری مسئوليتها متناسـببا تخصو و تجربه مدیران وکارکنان

ترکيب یک تيم باید شامل استعدادها و تواناییهای متنوع برای موفقيت و دسـتيابی آن تـيم بـه
اهداف مورد انتظار باشد .عالوه بر این ،باید استعدادها و توانمنـدیهـای گونـاگون تـيم ،شناسـایی
شده و وظایف و مسئوليتهای تيمی بر این مبنا تفویض و واگذار شود (ميلـيال و بالتـازار.)0550 ،7
براساس جدول ( )7و تحليل مصاحبههای صورتگرفته میتوان اذعان داشت کـه از حـوزۀ مفهـوم
ترکيب تيم و سازماندهی دادههای بهدستآمده از جمالت و عبارتی همچون :وجود منـابع انسـانی
کارآمد و تخصوها و استعدادهای متنوع زمينهساز کارتيمی ،بهرهنبـردن مناسـب از اسـتعدادهـا و
توانمندیها و منابع دانشگاهی در قالب تيم های موفـی ،نيـاز بـه توجـه و حساسـيت ویـوه نسـبت بـه
واگذاری مسئوليتها متناسب با تخصو و تجربه مدیران وکارکنان استخراج شد و در جدول فوق
برای مفهوم استخراجشده ترکيب تيم و سازماندهی ،مقولۀ کلی ساختار تيمی در نظر گرفته شد.

1. Mealiea and Baltazar
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جدول  .1کدهای احصاشدۀ مربوط به مقولۀ ساختارتیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

مفاهیم

ساختار تيمی

شبکه تصميمگيری

متن
 اتخاذ تصميمات در سطوب کالن دانشگاه تصميمگيری به شکل متمرکز و دستوری عدم مشارکت مدیران و کارکنان سـطوب ميـانی و پـایين دانشـگاه درفرایند تصميمگيری
 -انجام امور در یک چارچوب بسته و بدون ابتکار و خالقيت

تصميمگيری یکی از فرایندهای اساسی است که در حيطۀ مدیریت وجود دارد بـرای دسـتيابی
به یک تصميم مناسب باید یک روند کاری مشخو و انعطافپـذیر وجـود داشـته باشـد کـه همـۀ
افراد آن را بفهمند و از آن پشتيبانی کنند .شبکۀ تصميمگيری مناسـب در تـيمهـا زمـانی اسـت کـه
تصميمات بر اساس اجماع و توافی باشد و اعضای تيم هرکدام بنا به نقش و موقعيتشان در فراینـد
تصـميمگيـری حضـور مـؤثر داشـته باشـند (سـيدجوادین .)7786 ،براسـاس جـدول ( )7و تحليـل
مصاحبههای صورتگرفته میتوان اذعان کردکه از حـوزۀ مفهـوم شـبکه تصـميمگيـری دادههـای
بــهدســتآمــده از جمــالت و عبــارتی همچــون :اتخــاذ تصــميمات در ســطوب کــالن دانشــگاه،
تصميمگيری به شکل متمرکز و دستوری ،عدم مشارکت مدیران و کارکنان سطوب ميـانی و پـایين
دانشگاه در فرایند تصميم گيری ،انجـام امـور در یـک چـارچوب بسـته و بـدون ابتکـار و خالقيـت
استخراج شد و در جدول فوق برای مفهوم استخراجشده شبکه تصميمگيری ،مقولـۀ کلـی سـاختار
تيمی در نظر گرفته شد.
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جدول  .7کدهای احصاشده مربوط به مقولۀ ساختارتیمی از تحلیل کیفی
دادهها درکدگذاری باز و محوری
مقوله کلی

مفاهیم

ساختار تيمی

نظام بازخورد

متن
 نياز به ارتقای روشها و تکنيکهای ارزیابی عملکرد نبود نظام ارزیابی و بازخورد مستمر و مؤثر تيمی نياز به بررسی امور و بازخورد بهموقع بـه منـابع انسـانی و آگـاهنمـودنآنها از نقاط قوت و ضعف برای ارتقای کارایی و بهسازی تيمی
 -استقرار یک نظام بازخورد جامع و مؤثر دانشگاهی

بازخورد و ارزیابی امور به تيم این امکان را میدهد که از تجارب بهدستآمده درس بگيـرد و
به شکل آگاهانهای کار تيمی را بهبود بخشد .تيمهای مؤثر نهتنها شخصـيت تيمـی و نقـش خـود را
در سازمان درک میکنند ،بلکه به دنبال راههایی برای درک عملکـرد مثبـت و منفـی خـود و راه-
کارهایی برای بهبود توانمندیهایشان میباشند که این امر از طریی یک نظام بازخورد پویا امکـان-
پذیر است (فرانسيس و یانگ .)7777 7براساس جدول ( )0و تحليل مصـاحبههـای صـورتگرفتـه
میتوان اذعان کرد که از حوزه مفهوم نظام بازخورد دادههای بهدستآمـده از جمـالت و عبـارتی
همچون :نياز به ارتقای روشها و تکنيـکهـای ارزیـابی عملکـرد ،نبـود نظـام ارزیـابی و بـازخورد
مستمر و مؤثر تيمی ،نياز به بررسی امور و بازخورد بهموقع بـه منـابع انسـانی و آگـاهنمـودن آنهـا از
نقاط قوت و ضعفشان ،استقرار یک نظام بازخورد جامع و مـؤثر دانشـگاهی اسـتخراج شـد و در
جدول فوق برای مفهوم استخراجشدۀ نظام بازخورد ،مقولۀ کلی ساختار تيمی در نظر گرفته شد.

1. Francis & Young
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جدول  .6کدهای احصاشده مربوط به مقولۀ روابط تیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

مفاهیم

رواب تيمی

هدایت و رهبری

متن
 دارابودن مدیران و رهبران دانشگاهی مسـتعد و صـاحب دانـش ،تجربـه وتخصو باال
 عدم توجه به تيمسازی و خ مشیگذاری کار تيمی دانشگاهی مدیریت امور براساس قوانين و مقررات به شکل کامالً رسمی و به دور ازانعطاف
 عدم وجود وقت کافی مدیران دانشگاهی جهت برنامهریـزی و رسـيدگیبه کار تيمی
 نداشتن توجه کافی و مؤثر به نظرات و عقاید کارکنان رعایت نکردن اصول برنامهریزی و تصميمگيری مشارکتی و اثربخش عدم موفقيت در ایجاد محيطی مثبت در دانشگاه برای بروز و پيـادهسـازیزمينههای کار تيمی
 اعمال غيرمؤثر نقش رهبری دانشگاهی بهعنوان عاملی بسيار مهم و حياتیدر همسو کردن نظـرات ،تحقـی اهـداف ،ایجـاد انگيـزه ،حـل تعارضـات،
احتـرام متقابــل ،تعهــد منــابع و از همــه مهــمتــر از بــينبــردن شــکاف ميــان
کارکنان و مدیران هيئتعلمی و غيرهيئتعلمی

رهبری ،عنصر کليدی در سازمان تيمساز به حساب مـیآیـد .ایجـاد تـيم ،بهبـود روابـ فـردی
اعضا ،قادرساختن آنها به کارکردی مؤثر با یکدیگر تنها قدمهای اوليه برای تـيمسـازی اسـت .ایـن
قدمهای اوليه باید با تجزیهوتحليـل مـداوم نتـایج و متناسـبکـردن تغييـرات بـا مشـارکت اعضـا و
برنامههای عملکردی برای مواجهه با اهداف متغير استقرار مییابد و همۀ اینها در سایه یک رهبـری
شایســته بــه وقــوع خواهــد پيوســت (تــاریکن و لوکــا .)0550 ،7براســاس جــدول ( )6و تحليــل
مصاحبههای صورتگرفته میتوان اذعـان کـرد کـه از حـوزه مفهـوم هـدایت و رهبـری دادههـای
بهدستآمده از جمالت و عباراتی همچون :دارابودن مدیران و رهبران دانشگاهی از دانـش ،تجربـه
1. Tarricone and Luca
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و تخصو باال ،عدم توجه به تيمسازی و خ مشیگـذاری کـار تيمـی دانشـگاهی ،مـدیریت امـور
براساس قوانين و مقررات به شکل کامالً رسمی و دور از انعطاف ،عدم وجود وقت کـافی مـدیران
دانشگاهی برای برنامهریزی و رسيدگی به کار تيمی ،نداشتن توجه کافی و مؤثر به نظرات و عقایـد
کارکنان ،رعایتنکردن اصول برنامهریزی و تصميمگيری مشارکتی و اثربخش ،عـدم موفقيـت در
ایجاد محيطی مثبت در دانشگاه برای بروز و پيادهسازی زمينههای کار تيمی ،اعمال غيرمـؤثر نقـش
رهبری دانشگاهی بهعنوان عاملی بسيار مهم و حياتی در همسوکردن نظرات ،ایجـاد انگيـزه ،تحقـی
اهداف ،حل تعارضات ،احترام متقابل ،تعهد منابع و از همه مهمتر از بينبردن شکاف ميان کارکنان
و مدیران هيئتعلمی و غيرهيئتعلمی استخراج شد و در جدول فوق بـرای مفهـوم اسـتخراجشـده
هدایت و رهبری ،مقولۀکلی رواب تيمی در نظر گرفته شد.
جدول  .5کدهای احصاشدۀ مربوط به مقولۀ روابط تیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀکلی

متن

مفاهیم

 انجام امور بهصورت روزمره و در بستر قـوانين و مقـررات و خـالی از هـرنوع انتقاد و بيان دیدگاهها و نظرات بهصورت صریح و صادقانه
 نبود انعطاف الزم در سطوب مختلـف سـازمان دانشـگاه ،و درنتيجـه عـدمرواب تيمی

صراحت و
صداقت

اظهار نظرات و بيان مؤثر افکار
 تأثير عدم وجود نظام تشویی معتبر و مؤثر دانشگاهی درعـدم تمایـل بيـاندیدگاهها و عقاید
 روزمرگی و نداشتن انگيـزۀ الزم بخشـی از مـدیران و کارکنـان دانشـگاهجهت بيان افکار صریح و عقاید خالقانه

صراحت و صداقت ،ویوگی یک تيم مـؤثر اسـت و بـه خالقيـت و اثربخشـی یـک تـيم بسـيار
کمک میکند ،طوریکه اعضای آن میتوانند دیـدگاههـا و نظـرات خـود را ابـراز کننـد ،نظـرات
مخالف بدهند و مشـکالت و عالیـی خـود را بـهراحتـی بيـان کننـد (وودکـاک .)7780 ،براسـاس
جدول ( )5و تحليل مصاحبههای صورتگرفته ،میتوان اذعان کرد که از حوزۀ مفهوم صراحت و
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صداقت دادههای بهدستآمده از جمالت و عباراتی همچون :انجام امـور بـهصـورت روزمـره و در
بستر قوانين و مقررات و خالی از هر نـوع انتقـاد و بيـان دیـدگاههـا و نظـرات بـهصـورت صـریح و
صادقانه ،نبود انعطاف الزم در سطوب مختلف سازمان دانشگاه و درنتيجه عدم اظهار نظرات و بيـان
مؤثر افکار ،تأثير عدم وجود نظام تشویی معتبر و مؤثر دانشگاهی در عدم تمایـل بيـان دیـدگاههـا و
عقاید ،روزمرگی و نداشتن انگيـزه الزم بخشـی از مـدیران و کارکنـان دانشـگاه بـرای بيـان افکـار
صریح و عقاید خالقانه اسـتخراج شـد و در جـدول فـوق بـرای مفهـوم اسـتخراجشـدۀ صـراحت و
صداقت ،مقولۀ کلی رواب تيمی در نظر گرفته شد.
جدول  .1کدهای احصاشده مربوط به مقولۀ روابط تیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

متن

مفاهیم

 حمایت و پشتيبانی مدیران و کارکنان دانشگاه از یکدیگر بهشکل رسـمیو در چارچوب قوانين و مقررات
 عدم وابستگی متقابل کارکنان و مدیران دانشگاهی به یکدیگر بهصـورتتيمی
رواب تيمی

همگرایی و

 -وجود گروهها و اقشار مختلف (اعضای هيئت علمی ،کارکنـان غيرهيئـت

اعتماد

علمی و دانشجویان) در محي دانشگاه که شـکلگيـری روابـ متقابـل را
براساس سطح پایينی از اعتماد متقابل درپی داشته است
 عــدم رضــایت مــدیران دانشــگاهی از وضــعيت اعتمــاد حــاکم بــر فضــایدانشگاه و ایجاد مشکل در مسير تسهيل و ایجاد کـار تيمـی دانشـگاهی بـه
همين سبب

همگرایی و اعتماد ،دو مقولۀ به هم پيوسته اند و بـه وابسـتگی متقابـل اعضـای تـيم بـه یکـدیگر
اشاره دارد ،طوریکه یکی بدون دیگری وجود نخواهـد داشـت .همگرایـی درواقـع بـه حمایـت و
پشتيبانی اعضای تيم از یکدیگر تأکيد دارد و اعضا با داشتن اعتماد مـیتواننـد آزادانـه بـا یکـدیگر
صحبت کرده و از یکدیگر کمک دریافت کنند که این امر تأثير بسيارمثبتی در انگيزههـا و روابـ
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کــاری آنــان خواهــد داشــت (کاســتا .)0557 ،7براســاس جــدول ( )8و تحليــل مصــاحبههــای
صورتگرفته ،میتوان اذعان کرد که از حوزۀ مفهوم همگرایی و اعتماد دادههای بهدسـتآمـده از
جمالت و عباراتی همچون :حمایت و پشتيبانی مدیران و کارکنـان دانشـگاه از یکـدیگر بـه شـکل
رسمی و در چارچوب قوانين و مقررات ،عدم وابستگی متقابـل کارکنـان و مـدیران دانشـگاهی بـه
یکدیگر بهصورت تيمی ،وجود گروهها و اقشار مختلف در محـي دانشـگاه ،شـکلگيـری روابـ
متقابل براساس سطح پایينی از اعتماد متقابل ،عدم رضـایت مـدیران دانشـگاهی از وضـعيت اعتمـاد
حاکم بر فضای دانشگاه و ایجاد مشکل در مسير تسهيل و ایجاد کار تيمی دانشگاهی استخراج شـد
و در جدول فوق برای مفهوم استخراجشده همگرایی و اعتماد ،مقولۀ کلـی روابـ تيمـی در نظـر
گرفته شد.
جدول  .1کدهای احصاشده مربوط به مقولۀ روابط تیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

مفاهیم

رواب تيمی

همکاری و تضاد

متن
 عدم مشارکت اقشار و سطوب مختلف دانشگاه در فرایند تصميمگيـریو هدفگذاری و تأثير منفی آن بر همکاری دانشگاهی
 نبود رواب متقابل و مؤثر مبتنی بر وابستگی و اعتماد مدیران و کارکنانو تأثير منفی آن بر فضای همکاری دانشگاهی
 وجود شکاف و تضادهای مخرب درونسـازمانی ناشـی از تنـوع منـابعانسانی دانشگاهی
 تفکيک فعاليتهای دانشگاهی (بویوه آموزش و پووهش) از یکـدیگرو پيشــبرد امــور توس ـ افــراد و واحــدهای مجــزا و دور از همکــاری و
همفکری
 ضعف در سازمان و روابـ غيررسـمی و منجـرشـدن بـه جـو نامناسـبهمکاری دانشگاهی
 عدم رضایت مدیران از فضای مبتنی بر همکـاری در دانشـگاه بـه دليـلنبود زمينۀ انتقادپذیری مؤثر و بيان صریح نظرات و اندیشهها

1. Costa
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همکاری ،درواقع بر این امر اشاره دارد که افراد ،مشتاقانه و متعهدانه در کنار یکـدیگر بـه کـار
بپردازند و مهارتها و اطالعاتشان را با یکـدیگر تبـادل کننـد .تضـاد نيـز بـه حـل مشـکالت در راه
احترام به تفاوتهای فردی ،گوشدادن به دیدگاههای دیگران ،صریح و رو راستبـودن ،پشـتيبانی
و اعتمادسازی میپردازد .براساس جدول ( )7و تحليل مصاحبههای صورتگرفته مـیتـوان اذعـان
کرد که از حوزۀ مفهوم همکاری و تضاد دادههای بهدسـتآمـده از جمـالت و عبـاراتی همچـون:
عدم مشارکت اقشار و سطوب مختلف دانشگاه در فرایند تصميمگيری و هدفگذاری و تأثير منفی
آن بر همکاری دانشگاهی ،نبود رواب متقابل و مؤثر مبتنی بر وابستگی و اعتماد مدیران و کارکنان
و تأثير منفی آن بر فضای همکاری دانشگاهی ،وجود شکاف و تضـادهای مخـرب درون سـازمانی
ناشی از تنوع منابع انسانی دانشگاهی ،تفکيک فعاليتهـای دانشـگاهی از یکـدیگر و پيشـبرد امـور
توســ افــراد و واحــدهای مجــزا و دور از همکــاری و همفکــری ،ضــعف در ســازمان و روابــ
غيررسمی و منجرشدن به جو نامناسب همکاری دانشگاهی ،عدم رضایت مـدیران از فضـای مبتنـی
بر همکاری در دانشگاه به دليل نبـود زمينـۀ انتقادپـذیری مـؤثر و بيـان صـریح نظـرات و اندیشـههـا
استخراج شد و در جدول فوق برای مفهوم اسـتخراجشـده همکـاری و تضـاد ،مقولـۀ کلـی روابـ
تيمی در نظر گرفته شد.
جدول  .11کدهای احصاشده مربوط به مقولۀ روابط تیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

مفاهیم

رواب تيمی

تعهد و مشارکت

متن
 بــیتــوجهی بــه مشــارکت مــؤثر ســطوب مختلــف دانشــگاه در فراینــدهدفگذاری و تصميمگيری دانشگاهی
 انگيزه و تعهد پایين کارکنان دانشگاه در انجام اثربخش وظایف عدم احساس تعلی و دلبستگی به دانشگاه -عدم تمایل به اظهار نظر و بيان افکار خالق و ایدههای راهگشا

زمانی یک تيم بـه بـاالترین سـطوب موفقيـت مـیرسـد کـه بـه وظيفـۀ خـود متعهـد باشـد و از
تواناییهای تکتک اعضای خود تا آخرین حد ممکـن اسـتفاده کنـد .تعهـد ،ویوگـی و خصيصـۀ
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خودجوشی است که اغلب از طریـی نـوعی احسـاس دخيـلبـودن و مشـارکت در کارهـا پـرورش
مییابد .زمانی تعهد کارکنان به تيم افزایش مییابد که اجازه یابند در موفقيت آن مشـارکت کننـد
(ادموندسن .)0550،7براساس جدول ( )75و تحليل مصاحبههای صورتگرفته میتوان اذعان کرد
کـه از حــوزۀ مفهـوم تعهــد و مشـارکت دادههــای بـهدســتآمـده از جمــالت و عبـاراتی همچــون:
بیتوجهی به مشارکت مـؤثر سـطوب مختلـف دانشـگاه در فراینـد هـدفگـذاری و تصـميمگيـری
دانشگاهی ،انگيزه و تعهد پایين کارکنان دانشگاه در انجام اثربخش وظایف ،عدم احسـاس تعلـی و
دلبستگی به دانشگاه ،عدم تمایل به اظهارنظر و بيان افکار خالق و ایدههای راهگشا ،استخراج شد و
در جدول فوق برای مفهوم استخراجشده تعهد و مشارکت ،مقولۀکلی رواب تيمی در نظـر گرفتـه
شد.
جدول  .11کدهای احصاشده مربوط به مقولۀ روابط تیمی از تحلیل کیفی
دادهها در کدگذاری باز و محوری
مقولۀ کلی

مفاهیم

رواب تيمی

ارتباطات

متن
 شــکلگيــری ارتباطــات ميــان اعضــا و واحــدهای دانشــگاه براســاس قــوانين ومقررات و رواب رسمی
 بیتوجهی به رواب و سازمان غيررسمی بهعنوان زمينهساز ایجاد تـيم و توسـعۀکارتيمی
 عدم شکلگيری رواب و ارتباطات دانشگاهی براسـاس مشـارکت ،همکـاری،اعتماد و صراحت
 -عدم ایجاد و برقراری ارتباطات اثربخش در راستای تسهيل کار تيمی

کار تيمی ،نتيجۀ همکاری مناسب افراد با یکدیگر است .زندگی خوب سازمانی تا اندازهای بـه
تيمهای درونی آن و روابطشان با یکدیگر بستگی دارد .عالوهبراین یک تيم منسجم بایسـتی رابطـۀ
خوبی با سایر اشخاص و گروهها داشته باشد ،در غيراینصورت موفقيت آن به تأخير خواهـد افتـاد
(الينگسون .)0550 ،0ارتباط ،عامل تسهيلکنندۀ تشکيالت سازمانی است .داشـتن روابـ خـوب در
1. Edmondson
2. Ellingson
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سطوب متفاوت سازمانی بين بخشهای تشکيلدهندۀ و همچنين گروههای فراوان درونسـازمانی و
برونسازمانی ،امری بسيار ضروری است .بهعالوه ارتباط ،عنصـر پيونددهنـدۀ عناصـر یـک تـيم بـه
یکدیگر و همچنين سایر تيمها به هم است که نقش حساسـی را در دسـتيابی تـيم بـه اهـدافش ایفـا
میکند .براساس جدول ( )77و تحليل مصاحبههای صورتگرفته ،میتوان اذعان کرد که از حوزه
مفهوم ارتباطات دادههای بهدستآمده از جمالت و عباراتی همچون :شکلگيـری ارتباطـات ميـان
اعضا و واحدهای دانشگاه براساس قوانين و مقررات و رواب رسمی ،بیتوجهی به رواب و سازمان
غيررسمی بهعنوان زمينهساز ایجاد تيم و توسعه کـار تيمـی ،عـدم شـکلگيـری روابـ و ارتباطـات
دانشگاهی بر اسـاس مشـارکت ،همکـاری ،اعتمـاد و صـراحت ،عـدم ایجـاد و برقـراری ارتباطـات
اثربخش در راستای تسهيل کار تيمی ،استخراج شد و در جدول فوق بـرای مفهـوم اسـتخراجشـده
ارتباطات ،مقولۀ کلی رواب

تيمی در نظر گرفته شد.

الزم به ذکر است پس از تهيه و تنظيم جداول فوق بهعنوان بخشی از تحليـل کيفـی دادههـای
حاصل از انجام مصاحبه ،برای تکميل تحليل براساس کدگذاری آزاد ،مفـاهيم حاصـله در سـطح
باالتر و تجریدیتر برای دستيابی به مقوالت ،گروهبندی شـدند .بنـابراین بـار دیگـر بـا اسـتفاده از
مقایسۀ مداوم مفاهيم با یکدیگر ،هر مفهوم با مفاهيم قبل یا بعد از خود یا با همـه مفـاهيم موجـود
مقایسه شدند تا مقوالت کلی استخراج شوند .لذا پس از مقایسـه مفـاهيم اسـتخراجشـده ،مفـاهيم
مرتب در یک مقولۀ کلی دستهبندی شد و براساس عناوین موجود در نظریههای مرتب یا مفـاهيم
برخاسته از ادبيات تحقيی ،عناوین کلی برای مقوالت در نظر گرفتهشده و در جـداول فـوق بـرای
مفهوم استخراجشده ،مقولۀ کلی در نظر گرفته شد.

یافتههای حاصل از بررسی اسناد
عالوه بر مصاحبه با مدیران دانشگاه برای پاسخ به سؤال دوم پـووهش سـند راهبـردی دانشـگاه
فردوســی مشــهد کــه خــود شــامل :اســناد ،چشــمانــداز ،مأموریـت ،ارزشهــای محــوری ،اهــداف،
راهبردهای کالن و عملياتی و برنامههای عملياتی دانشگاه ،بود مورد تحليل و بررسی قرار گرفت تا
مشخو کند که آیا دانشگاه با توجه به وضعيت کنونی تـيمسـازی خـود راهبـرد و برنامـهای را در
راستای تيمسازی و کار تيمی دنبال میکند؟
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چشمانداز :دانشگاه فردوسی مشـهد یکـی از دو دانشـگاه برتـر جـامع کشـور در توليـد علـم،
نظریهپردازی و توسعۀ فناوری ،برخوردار از جایگاه معتبر بين  75دانشگاه اول جهان اسـالم و جـزف
 055دانشگاه ممتاز جهان با هویتی اسالمی  -ایرانی است .چشمانداز دانشگاه ،سـازمان هـدفمـدار
گستردهای را توصيف میکند که باتوجهبه موقعيت کنونی خود بهدنبال کسب جایگاهی مناسبتـر
در عرصۀ ملی و بينالمللی است .مفهومی که از چشمانداز ،استنباط میشود ،هدفمداری است.
مأموریت :دانشگاه فردوسی مشهد بهعنوان دانشگاهی جامع و منحصربهفرد در نيمۀ شرقی کشور،

برخوردار از قطبهای علمی ممتاز ،با التزام به اصول متعالی دین مبين اسالم ،رعایت اخـالق حرفـه
ای و بهبود مستمر و با اتکا به سرمایههای انسانی و اجتماعی کارآمد بـه تربيـت انسـانهـای متعهـد،
خالق ،متخصو ،پووهشگر و کارآفرین برای پاسخگویی به نيازهای جامعه و اعتالی فرهنگـی آن
اهتمام ورزیده و با بهکارگيری فناوریهای پيشرفته و استانداردهای جهـانی و تقویـت همکـاری بـا
مراکز علمی و فرهنگی به توليد و ترویج علم نافع در سطح ملی و بينالمللی تالش میکند .در سند
مأموریت دانشگاه ،مفاهيم پرورش و توسعۀ افراد ،تربيت انسانها ،قطبهای علمـی ممتـاز ،اعـتالی
فرهنگی به مفهوم پـرورش فـردی اشـاره دارد .پيشـرفت و بهبـود مسـتمر ،رهبـری شایسـته ،تعهـد،
خالقيت ،تخصو ،پاسخگویی ،همکاری و مشـارکتپـذیری تيمـی و بـينتيمـی از دیگـر مفـاهيم
تيمسازی استنباط شده است.
ارزشهای محوری :در جدول ( )70برخی از ارزشهای محوری دانشـگاه فردوسـی مشـهد
که در سند راهبردی دانشگاه بيان شده است ،مورد بررسـی و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت و مفـاهيم
تيمسازی که از آن استنباط میشود ،ذکر شده است.
اهداف کالن :در جدول ( )77برخی از اهداف کالن دانشـگاه فردوسـی مشـهد کـه در سـند
راهبردی دانشگاه بيان شده است ،مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است و مفاهيم تيمسازی و کـار
تيمی که از آن استنباط میشود ،ذکر شده است.
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جدول  .12ارزشهای محوری و مفاهیم تیمسازی
ارزشهای محوری
مسئوليتپذیری و پاسـخگویی در قبـال نيازهـای علمـی در سـطح
ملی و بينالمللی

مفاهیم استخراجشده
مسئوليتپذیری و پاسخگویی

دانشآفرینی ،دانشگستری و ارجنهادن به آفرینشهای فکری

خالقيت

خودباوری ،نوآوری ،رقابتپذیری و آزاداندیشی

پرورش فردی -خالقيت  -صراحت و آزاداندیشی

رعایت مصالح عمومی و تقویت روحيۀ مشارکت جمعی

رقابت سالم  -همکاری و تضاد -مشارکتپذیری

تعامل فعال و سازنده در همکاریهای علمی و فرهنگی بينالمللی

مشارکتپذیری -رواب درونتيمـی و بـينتيمـی مـؤثر-
تعامالت و ارتباطات سازنده

جدول  .13اهداف کالن و مفاهیم اشارهشدۀ تیمسازی
مفاهیم اشارهشده

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

منابع انسانی متخصو

ارتقای اثربخشی آموزش ،ایجاد رشتههـا و حـوزههـای بـينرشـتهای جدیـد،

هــدفمــداری ،انعطــافپــذیری ،خالقيــت،

تربيت متخصصان ،پووهشـگران و کارآفرینـان توانمنـد و متعهـد متناسـب بـا

پرورش فردی ،تعهد

نيازهای جامعه
افزایش توليدات علمی،گسـترش مراکـز و نهادهـای پووهشـی و دسـتيابی بـه
جایگاه پووهشی ممتاز در سطح ملی و فراملی

هدفمداری

توليد و توسعه دانش فنی ،بهرهگيری از فناوریهای پيشرفته ،کاربردینمودن
یافتههای علمی در جامعه و تجاریسـازی دسـتاوردهای پووهشـی و افـزایش

پرورش فردی ،خالقيت

ثبت اختراعات
ترویج و نهادینهسازی فرهنگ اسالمی -ایرانی ،فضائل اخالقی ،روحيـۀ ایثـار
و آزادگی و تقویت مشارکت گروهی و انضباط اجتمـاعی و ایجـاد محيطـی
شاداب و پویا در انجام فعاليتهای علمی
برخورداری از نظام مدیریت اثربخش و بهبود مستمر آن

صراحت و صـداقت  ،هـمافزایـی و همکـاری،
نظم و انضباط ،رواب درونگروهی مطلوب
رهبری شایسته ،بازبينی منظم امور

برخورداری از منابع انسانی کارآمد و شایسته ،ملتزم به ارزشهـای اسـالمی و
اخالق حرفهای و دارای ساختار بهينه
گســترش و تعميــی تعــامالت ســازنده و هــمافــزا بــا مراکــز علمــی ،فرهنگــی،
اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و بينالمللی
مدیریت مؤثر منابع ،جذب منابع مالی متنوع و پایـدار و گسـترش زمينـههـای
استقالل مالی
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مفاهيم تيمسازی که از مبحث اهداف ،استخراج شده است ،عبارتند از:
هدفمداری ،منابع انسانی متخصو ،انعطافپذیری ،خالقيت ،پرورش فردی ،تعهد ،صراحت
و صداقت ،همافزایی و همکـاری ،نظـم و انضـباط ،روابـ درونتيمـی مطلـوب ،رهبـری شایسـته،
بازبينی امور ،تعامل و ارتباط ،نقشهای متعادل و تخصوهای متنوع.
راهبردهای کالن و عملیاتی و برنامههای عملیاتی
بهطورکلی پس از بررسی راهبردهای کالن و عملياتی و برنامههای عملياتی طربشـده در سـند
راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد و تحليل آن ،کـدهای زیـر در رابطـه بـا تـيمسـازی و کـار تيمـی
استخراج شد:
کار تيمی ،همکاری و مشارکت ،تقویت روحيه و فرهنگ تيمـی ،زمينـۀ تبـادل نظـرات تيمـی،
پرورش فردی ،هـدفمـداری تعامـل و ارتبـاط مـؤثر ،روابـ و تعامـل بـينتيمـی سـازنده ،روابـ
درونتيمی سازنده ،تفویض اختيار ،مسئوليتپـذیری ،مشـارکتپـذیری ،نقـشهـا و تخصـوهـای
متنوع ،بازخورد و تنظيم منظم امور ،تعهد ،ایجاد انگيـزه ،تصـميمگيـری مناسـب ،رهبـری شایسـته،
حمایت و پشتيبانی ،اعتماد ،خالقيت و نوآوری ،تقویت روحيۀ تيمی ،پـرورش و تواناسـازی افـراد،
بهکارگيری نيروهای متخصو(نقشهای متعادل) ،برنامههای هماندیش تيمـی و بـينتيمـی ،تبـادل
دانــش و تجربيــات ،رقابــت ســالم ،گســترش روابـ و ایجــاد انگيــزه بــرای روابـ تيمــی ســازنده،
تصميمگيری غيرمتمرکز ،نظرخواهی از اعضا و اقشار مختلـف ،تصـميمات و اهـداف توافـیشـده،
برنامهریزی هدفمند ،اصالب و بهبود مستمر ،صراحت و صداقت ،اعتمادآفرینی ،خصوصیسازی،
نظارت مستمر ،سازماندهی تخصوها (نقشهای متعادل) ،تيمسازی تخصصی و توسعۀ آن.
بهعالوه راهبردهای کالن طراحی و اسـتقرار نظـام جـامع مـدیریت منـابع انسـانی ،توسـعه نظـام
مدیریت و برنامهریزی دانشگاه و طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت منـابع انسـانی از مهـمتـرین
راهبردهای کالن سند راهبردی دانشگاه و مرتب با مهارت تيمسازی مدیران و مؤثر در کـار تيمـی
است که به مفاهيم تيمسازی بازخورد و بازبينی منظم امور ،پرورش فـردی ،تقویـت روحيـۀ تيمـی،
مشارکت ،تصميمگيری غيرمتمرکز ،نظرخـواهی از اعضـا و اقشـار مختلـف ،تصـميمات و اهـداف
توافیشـده ،برنامـهریـزی هـدف منـد ،بـازخورد و اصـالب ،صـراحت و صـداقت ،تفـویض اختيـار،
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اعتمــادآفرینی ،خصوصــیســازی (زمينــهســاز کــار تيمــی برنامــهریــزیشــده) ،نظــارت ،نقــشهــا و
تخصوهای متنوع ،هدفگذاری ،تعهد و ایجاد انگيزه اشاره نمودهاند.
درمجمــوع در ســند راهبــردی دانشــگاه مفــاهيم بــازخورد و تنظــيم مــنظم امــور ،همکــاری و
مشارکت ،پرورش فردی ،حمایت و پشتيبانی بيش از سایر مفاهيم مورد توجه قـرار گرفتـه و اشـاره
شده است .پيش از هر چيز باید اشاره کرد که هر سازمانی بـه مفـاهيمی ماننـد مـواردی کـه در بـاال
بدان اشاره شد ،بهجز آنچه به تيمسازی و کار تيمی مربـوط مـیشـود ،نيـاز دارد .بـهعبـارت دیگـر
مفاهيم و کدهای استخراجشده ،لزوماً کاربرد تيمی و تيمسازی ندارد ،لذا با وجود اشارات پراکنده
و گوناگونی که در اسناد دانشگاه به مفاهيم متفاوت تيمسازی شده است ،این نکته بسيار قابلتأمـل
و توجه است که این سازمان عظيم و تأثيرگذار آموزشی -پووهشی فاقـد یـک راهبـرد مشـخو و
برنامۀ روشمند و ساختاریافته برای تيمسازی و بهبود کار تيمی است.

بحث و نتیجهگیری
دنياى امروز ،دنياى تشکيل تيمهای کاری است و اگر در هر مؤسسه یا سازمان افـراد ،بـه کـار
تيمی موفی نشوند ،سازمان یکى از کليدهاى مهم موفقيت را از دست میدهد .تمرکز بر اثربخشی
و کارآمدی تيمهای کاری ،مستلزم داشتن روحيۀ کار تيمی است .واقعيـت ایـن اسـت کـاری کـه
یک تيم میتواند انجام دهد ،از عهده یک شـخو بـهتنهـایی بـر نمـیآیـد؛ چراکـه در همکـاری،
نيروهای افراد درهم ضرب میشود و حاصل کار از برآیند توان افراد بهصورت تکبـهتـک بيشـتر
است .بر همين اساس امروزه تيمسـازی و کـار تيمـی از اولویـتهـای هـر سيسـتم و سـازمان اسـت
(کوزلوسکی و ليگن .)0556 ،7تعامل و فعاليت هر یک از اعضا در موفقيت یا عدم موفقيت تيمها
مؤثر و سرنوشتساز است ،بنابراین پيش از تشکيل و راهاندازی تيمهای کاری بایـد فرهنـگ کـار
تيمی را در فضای سازمانی نهادینه کرد .تشکيل یک تيم کاری به معناى ایجاد فرهنگى است کـه
در آن همکارى ارزش پيدا مىکند .در یک تيم کاری ،افراد بـه ایـن بـاور مـىرسـند کـه افکـار،
برنامهها ،تصميمات و فعاليتها وقتى با همکارى انجام شوند ،نتيجۀ بهترى بهدنبال خواهـد داشـت.
شواهد نشان میدهد سازمانهایی که خود را برای رقابت کاراتر و مؤثرتر ،بازسازی کردهاند ،برای
1. Kozlowski a Ligen
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استفاده بهتر از استعداد و توانایی کارمندان به تيمها روی میآورند .مدیریت دریافته است که تيم-
ها در مقابل تغيير ،نسبت به بخشهای سنتی ،انعطاف پذیری و پاسخگویی بهتری دارند (ابراهيمـی
و ميرترابی .)7787
باتوجهبه مبانی نظری و اهميـت روزافـزون مـدیریت و مهـارتهـای مـدیریتی در سـازمانهـا و
شواهد ارائهشد ه مبنـی بـر اهميـت و حساسـيت موضـوع ،تحقيـی حاضـر بـه بررسـی تـيمسـازی در
سازمانهای دولتی ایران پرداخت.
در این پووهش از روش مطالعۀ موردی استفاده شد و دانشگاه فردوسی مشـهد بـهعنـوان نمونـه
انتخاب شد و کليه مدیران دانشگاه بهعنوان جامعۀ این پووهش درنظر گرفتـه شـدند .بـهایـنمنظـور
برای بررسی وضعيت تيم سازی دانشگاه از ابـزار مصـاحبه و بررسـی اسـناد اسـتفاده شـد .در ادامـه،
یافتهها و نتایج این پووهش مطرب و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .وضعيت تيمسـازی دانشـگاه
فردوسی مشهد بهعنوان یکی از سازمانهای بزرگ دولتی کشور مورد بررسی قرار گرفـت و نتـایج
نشان داد که دانشگاه ،سرشار از منابع انسانی متنوع و متخصو الزم و کافی با روحی ،مناسب بوده
و زمينۀ بسيارخوبی برای تيمسازی و کار تيمی اثربخش دارد ،اما از این ویوگی و زمينۀ بسـيار مهـم
بهرۀ الزم برده نمیشود .همچنين دانشگاه در سایر مؤلفههای تيمسازی مانند هدفمداری (اهـداف
مشترک و توافی اعضا بر آن) ،شبکۀ تصميمگيری ،نظام بـازخورد ،رهبـری ،صـراحت و صـداقت،
همگرایی و اعتماد ،همکاری و تضاد ،تعهد و مشارکت و ارتباطات از وضعيت مطلـوبی برخـوردار
نيست .همچنين مؤلفهها و زیرساختهای تيمسازی و کار تيمی به شکل مؤثر و دقيقی مورد توجـه
قرار نگرفته و پيگيری نمیشود.
عالوهبر مصاحبه با مدیران دانشگاه ،سـند راهبـردی دهسـالۀ ( )7775-7777دانشـگاه فردوسـی
مشهد شامل چشمانداز ،مأموریت ،ارزشهـای محـوری ،اهـداف ،راهبردهـای کـالن و عمليـاتی و
برنامههای عملياتی ،مورد تحليل و بررسی قرار گرفت تا مشخو شود که دانشگاه با وجود داشـتن
وضعيت نامطلوب در زمينه تيمسازی و کار تيمی آیا چشمانـداز و برنامـهای بـرای بهبـود و ارتقـای
وضعيت خود دارد یا خير؟ درمجموع در سند راهبـردی دانشـگاه مفـاهيم بـازخورد و تنظـيم مـنظم
امور ،همکاری و مشارکت ،پرورش فردی ،حمایت و پشتيبانی ،بيش از سـایر مفـاهيم مـورد توجـه
قرار گرفته و اشاره شده است .با وجود اشارات گوناگونی که در اسناد دانشگاه به مفـاهيم مختلـف
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تيمسازی شده است ،این نکته ،بسيار قابلتأمل است که این سازمان عظـيم و تأثيرگـذار آموزشـی-
پووهشی با وجود داشتن منابع انسانی کارآمد ،فاقد یک برنامه روشمند و ساختاریافتـه بـرای تـيم-
سازی و بهبود کار تيمی است و از وضعيت مطلـوبی در زمينـه تـيمسـازی و کـار تيمـی برخـوردار
نيست .بنابراین دانشگاهها زمانی میتوانند به یک سازمان تيمساز و موفی در کار تيمی تبدیل شـوند
که بتوانند مفاهيم ،مبانی و زیرساختهای تيمسازی و کار تيمی را به شکل بسيار دقيی و موفقيـت-
آميزی ایجاد ،بهبود و ارتقا داده و برنامهای جامع ،کامل و سازمانیافته در این زمينه طراحی نمـوده
و به اجرا بگذارند.
نتایج این پووهش با یافتههای شاللوند ( )7777و حسينیپور ( )7786همخوان بـود .شـاللونـد
( )7777مدلی پيشنهادی برای نظارت بر مدیرگروههای دانشگاه فردسی مشهد ارائـه داد کـه شـامل
مؤلفههایی در دو بعد فردی و سازمانی است .مؤلفههای بعد فردی عبارت بودنـد از :توانمندسـازی،
تعهد ،نيازسنجی ،برنامهریزی ،پشتيبانی و تيم (کار تيمی) و مؤلفههای بعد سازمانی عبارت بودند از:
فرهنگ سازمانی ،راهبرد و اهداف سازمان ،ساختار و منابع سازمان .تيم و تيمسازی یکی از مؤلفـه-
های بعد فردی مدل نظارتی پيشنهادی این پووهش است که به بخشی از وضعيت تيمسـازی و کـار
تيمی دانشگاه یعنی نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه اشاره دارد که یافتههای پـووهش در ایـن زمينـه
بهطور خاص نشاندهندۀ این نکته است که مدیریت فعلی دانشـگاه از فرهنـگ و مؤلفـۀ تـيمسـازی
حمایت نکرده و بهطور مشخو تيمسازی در این بخش از دانشـگاه نيـز مـورد توجـه قـرار نگرفتـه
است و بهعنوان یک مسئله اساسی محسوب میشود .همچنين تحقيی حسينیپـور ( )7786نشـان داد
که شرکت گاز استان خراسان رضـوی از وضـعيت تـيمسـازی مطلـوبی برخـوردار نيسـت و دارای
شرای و فضای تيمسازی نيست و بایستی با سـير رونـدهای سـازمان ،و تغييـر سـاختار فعاليـتهـای
سازمان در این زمينه اقدامات اصالحی الزم را صورت دهد.
مهارت تيمسازی و مؤلفههای تيمسازی شناسـاییشـده در دانشـگاه ،در تحقيقـات و مـدلهـای
نظری گوناگون و توس محققان و صاحب نظران مختلف مورد تأکيـد قـرار گرفتـه اسـت و بـرای
مدیران و سازمانها ،بسيار مهم و ضروری دانسته شده است تا برای تيمسازی و استقرار کار تيمی و
موفقيت سازمانهایشان برای دستيابی به اهداف مورد انتظارشان این مؤلفـههـا را مـورد توجـه قـرار
داده و به کار بندند.
111

مطالعۀ کیفی وضعیت تیمسازی و کار تیمی در دانشگاههای دولتی ایران

جدول  .11مقولههای تیمسازی شناساییشده و توافق آن با مدلهای نظری و نتایج تحقیق
طبقه

مؤلفههای

نمونۀ تحقیقات

تیمسازی

فرانســـيس و یانـــگ  ،7777اســـکارناتی  ،0557بردلـــی و فرانســـيس،7775
هدفمداری

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

ساختار تیمی

ترکیب تیم و
سازماندهی
شبکه
تصمیمگیری

وی و الو  ،0570ليانگ چی و یانگ چن ،0557ابراهيمی و ميرترابی 7787
سورزسک و سادساکورن  ،0557تاریکن و لوکا  ،0550شارما  ،0557هـوفر
 ،0557اکاترینی  ،0577واکوال 0555
فرانسيس و یانگ  ،7777تاریکن و لوکا  ، 0550اسکارناتی  ،0557بردلـی و

نظام بازخورد

فرانسيس ،7775ویگمن ،7775 ،هریس و هریس  ، ،7778و ميليال و بالتـازار
 ،0550اکاترینی  ،0577کالهن  ، 0558لی و هو  ،0575دریفوس 0558

رهبری
صراحت و
صداقت

تاریکن و لوکا  ،0550هریس و هریس  ،7778ویگمن  ،0555 ،7775تسـون
 ،0558دالویکز  ،7787اسپندلو 0555
تاریکن و لوکا  ،0550وودکاک 7780
نيازی،7786کاستا  ،0557دیرکس ،0555 ،شـاقلی ،حسـين ،سـراچ ،نعيمـی،

روابط تیمی

همگرایی و

اســـد زاده و مویـــدی ،0575تـــاریکن و لوکـــا  ، 0550وودکـــاک ،7780

اعتماد

مجاب ،0577اراسموس ،0575اسپندلو  ،0555مککنا  ،0557ویکراماسينگ
و زویزا 0557

همکاری و تضاد

تعهد و مشارکت

ارتباطات

تاریکن و لوکا  ، 0550لی و هو  ،0575ویکراماسينگ و زویزا  ،0557پيالی
 ،0558وتن و کمرون  ،0550وودکاک 7780
تاریکن و لوکا  ، 0550لی و هـو،0575کـاالرجيرو و وودز  ،0577دریفـوس
0558
وودکــاک  ،7780تــاریکن و لوکــا  ،0550اســپندلو  ،0555کــوچران ،0557
اکاترینی  ،0577دالویکز  ،7787دریفوس  ،0558های گروپ 0575
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باتوجـهبــه بررســیهــای انجـامشــده توسـ پووهشــگر در آراف صـاحبنظــران و پــووهشهــای
صورتگرفته در این زمينه ،پووهشی که ازایندست باشد ،یافت نشد و بيشتر تحليلهای انجامشده،
باتوجهبه بافت و زمينه براساس نظریـه زمينـهای صـورت گرفـت .امـا در سـطح تحليـلهـای جزیـی
انجامشده ،همانطورکه در جدول ( )77نشـان داده شـده اسـت مؤلفـههـا و مقولـههـای تـيمسـازی
استخراجشده در این پووهش ،با یافتههای سایر پووهشگران در یک راستا بوده و مورد تأکيـد قـرار
گرفته است.
پيشنهادهای زیر برای توسعه و ارتقای تيمسازی در دانشگاه ارائه شده است:
 فراهمنمودن زمينه آشنایی و شناخت بيشتر مدیران دانشگاه از مهارت تيمسازی و کار تيمی. توجه ساختاریافتهتر به مهارت تيمسازی ،در سند راهبردی دانشگاه و عملياتیکردن آن. پيادهسازی زیرساختها و مؤلفههای تيمسازی در دانشگاه و تسهيل فرایند کار تيمی. تقویت روحيۀ مشارکتپذیری کارکنان بهعنوان زمينۀ شکلگيری و تداوم تيمها. توسعه فرایند تصميمگيری غيرمتمرکز و اسـتفاده از نظـرات و پيشـنهادهای سـطوب مختلـفسازمانی.
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منابع
ابراهيمی ،اسدا ...و ميرترابی ،مهدیهسادات ( ،)7787تيم و کار

تيمی ،فصتلنامۀ نظتام مهندست

کشتاورز

و

منابع طبیع  ،سال هفتم ،شمارۀ .70 - 78 :05
ابيلی ،خدایار و ایازی ،محمد ( ،)7785تیمسازی :راهبردهای عملی و تمرین رهبری اثربخش ،تهران:
سارگل.
احمدی ،مسعود ( ،)7786مدیریت رفتار سازمانی (اصول ،مبتانی ،نظریتههتا و الگوهتای کتاربردی) ،تهـران:
کوهسار.
حسينیپور ،زهرا ( ،)7786ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت تیمسازی در شرکت گاز استان خراسان رضوی ،بـه
راهنمایی :حبيباله دعایی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،رشتۀ مدیریت.
داناییفرد ،حسن؛ الوانی ،مهدی و آذر ،عادل ( ،)7786روششناسی پژوهش کیفتی در متدیریت :رویکتردی

جامع ،تهران :صفار.
رضایيان ،علی ( ، )7786تیمسازی در قرن بیست و یکم ،تهران :سمت.
شاللوند ،الهام ( ،)7777بررسی وضعیت موجود و طرح مدل نظتارت بتر متدیران گتروههتای آموزشتی در

دانشتتگاه فردوستتی مشتتهد ،بــه راهنمــایی :محمدرضــا آهنچيــان ،دانشــگاه فردوســی مشــهد ،پایــاننامــۀ
کارشناسی ارشد ،رشتۀ علوم تربيتی.
فقيهی فرهمند ،ناصر ( ،)7787مدیریت پویای سازمان ،تبریز :فروزش
گال ،مردیت؛ بورگ ،والتر وگال ،جویس ( ،)7785روشهتای تحقیتق کمتی و کیفتی در علتوم تربیتتی و

روانشناسی ،ترجمۀ احمدرضا نصر ،تهران :سمت.
گلافشانی ،ناهيد و مظفری ،زینب ( ،)7780روایی و پایایی در پووهش کيفی ،فصلنامۀ اطالعرسانی آموزشی

و پژوهشی ،سال چهارم ،شمارۀ  77و.77-70 :77
لک ،غالمحسين ( ،)7780بسترسازی برای کار گروهی و کار تیمی ،تهران :رسا.
مهرعليزاده ،یداله ( ،)7787جهانیشدن و تغییرات سازمانی و برنامهریزی توسعۀ منابع انسانی .اهـواز :دانشـگاه
شهيد چمران اهواز.
نيازی ،زینب ( ،)7786بررسی میزان همگرایی گروهی دبیران مقطع متوسطه و پتیشبینتی آن براستاس نتوع

قدرت نفوذ مدیر ،به راهنمایی :بهروز مهرام ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،رشتۀ علوم تربيتی.
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 ترجمۀ سـيد احمـد بيـان معمـار و، اصول و مبانی ایجاد و بهبود تیمهای سازمانی،)7780(  مایک،وودکاک
. دانشگاه قم: قم،حسين خنيفر
 ترجمـۀ گـروه، چالشهای فراروی آموزش عتالی در هتزارۀ ستوم،)7787(  لوک ای، ورنر زد؛ وبر،هيرش
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