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مقدمه

كار تيمي با شكست مواجه شدهاند و يا حداقل ايجاد

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

ضرورت انطباق با تغييرات محيطي و اذعان به

تيم ،نيازهاي اصلي آنها را برطرف نكرده است

پيچيدگي و تخصصي شدن فعاليتهاي سازماني باعث

(رجبزاده و عليزاده ثاني .)91 :1388 ،در واقع يکي از

شده است که افراد نتوانند همچون گذشته با تکيه بر

مسائل مهم کشور ،عدم توانايي افراد در انجام کار با يک

فعاليتهاي فردي ،به انجام موفق امور در سازمان نائل

قالب و ساختار مناسب در کنار يکديگر است .به راستي

گردند .لذا مديران به تدريج به اين نتيجه رسيدهاند که

چرا افرادي که هر يک به تنهايي داراي نقاط قوت

براي اجراي فعاليتهاي پيچيده سازمان ،نيازمند

بسياري هستند ،هنگامي که نياز به همکاري و تعاون

کارکناني هستند که از طريق کار تيمي ،در قالب تيم-

براي رسيدن به اهداف بيش از پيش احساس ميشود،

هاي چند نفره با تخصصهاي مکمل ،در جهت پيشبرد

اينگونه ناتوان شده و در اسارت تضادهاي پيش آمده و

اهداف سازمان عمل کنند (عارفي و همکاران.)1391 ،

عداوت گرفتار ميگردند؟ (پورصادق.)80 :1392 ،

يک تيم به عنوان مجموعه نسبتاً کوچکي از افراد در

درجستجوي پاسخ به اين مهم ،مسأله اصلي پژوهش

نظر گرفته ميشود که از تواناييها و مهارتهاي

حاضر ،آسيبشناسي کار تيمي و دستيابي به

مکملي برخوردار بوده و در جهت دستيابي به هدف يا

راهکارهايي جهت بهبود کيفيت کار تيمي ميباشد .بههر

اهدافي مشترک تالش ميکنند (تود و لوگان:2016 ،

حال اگرچه بررسي اين موضوع در همه سازمانها از

 .)48در تعريفي مشابه ،يک تيم مجموعهاي از افراد

اهميت برخوردار است اما بهنظر ميرسد آسيبشناسي

داراي مهارتهاي مکمل است که به يک هدف

کار تيمي در بخش کشاورزي و بهويژه در تعاونيهاي

مشترک پايبند بوده ،و نه تنها در قبال عملکرد خود

کشاورزي از اهميت ويژهاي برخوردار باشد .چرا که

مسئول هستند ،بلکه خود را در قبال عملکرد تيم و

يکي از مهمترين مشکالت کشورهاي در حال توسعه،

روابط متقابل بين افراد نيز مسئول ميدانند (سيلپا و

پايين بودن ميزان توليد و بهرهوري در بخش

همکاران .)357 :2016 ،بر اين اساس ،منظور از كار

کشاورزي ،دامنگير شدن فقر روستايي و عقب ماندگي

تيمي نيز ،تالشهاي هماهنگ و تشريك مساعي كليه

تاريخي روستاها و نيز در بر داشتن جمعيت فراوان

افرادي است كه با همديگر كار ميكنند (کاراکاس و

روستايي و کشاورز هستند ،و لذا در اين کشورها بايد

تورمن .)2008 ،اصوالً کار تيمي براي سازمانها ايجاد

به طور جدي جهت رفاه مردم ،بر توسعه درست و

وفاداري ،پاسخ به نوآوري ،انعطافپذيري و کارائي را

پايدار کشاورزي تأکيد گردد (کريستو2005 ،؛ نقل از

به ارمغان ميآورد .اثرات کار تيمي هم در سطح

ابراهيمي ميمند و همکاران .)1392 ،بديهي است که

سازماني ،هم در سطح گروهي و هم در سطح فردي

براي توسعه و گسترش بخش تعاون و شبکه تعاوني

مشهود است .از جمله اين تأثيرات ،تضمين کيفيت،

کشور ،نياز به تأمين شرايط مناسب بوده و راهکارهاي

تسريع امور ،نوآوري ،رفتار کارآمدتر ،گسترش

متعددي نيز براي اين کار در دسترس است .اما به

ظرفيتهاي کاري ،توسعه شخصيت ،توسعه حساسيت

عنوان يک راهکار اساسي و اصولي قبل از هر اقدامي

اجتماعي و  . . .ميباشد (ماروسي و بنسيک:2009 ،

بايد آمادگي براي مشارکت در فرايند مزبور را تقويت

.)169

نمود (عزيزي و معصومي .)131 :1393 ،با اين رويکرد

عليرغم اذعان به اهميت کار تيمي از سوي

و باتوجه به دغدغه مسئولين اداره کل تعاون ،کار و

انديشمندان و پژوهشگران سازماني ،نتايج پژوهشها اما

رفاه اجتماعي استان همدان پيرامون شناسايي و رفع

بيانگر اين حقيقت است كه برخي سازمانها در ايجاد

موانع پيشروي تعاونيهاي کشاورزي استان ،هدف از
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پژوهش حاضر آسيبشناسي کيفيت کار تيمي در

کاري در سازمان به داليل گوناگون حائز اهميت است.

تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان و دستيابي به

اول آنکه امروزه گروههاي کاري يکي از اجزاي مهم و

راهکارهاي بهبود ميباشد .به هر حال انجام اين

غيرقابل انکار سازمانها را تشکيل ميدهند و دوم آنکه

پژوهش به لحاظ نظري ميتواند موجب ارتقاي دانش

رفتار افراد در گروههاي کاري ،متفاوت از مجموعه

موجود پيرامون چالشهاي پيشروي کار تيمي گردد ،و

کاري است که هر يک از اعضاء بهتنهايي انجام مي

به لحاظ عملي نيز ،اميد ميرود که نتايج پژوهش و

دهند .در واقع رفتار اشخاص هم بر گروهها اثر

پيشنهادهاي برخاسته از آن بتواند به بهبود تصميمات

ميگذارد و هم از گروه تأثير ميپذيرد (حقيقي فرد و

مديران در راستاي کاهش موانع تيمسازي و تقويت

همکاران.)23 :1387 ،

فعاليتهاي تيمي و همکارانه تعاونيها کمک نموده و

مروري گذرا بر شماري از آخرين نظريهها و

ارتقاي کيفيت کار تيمي در تعاونيهاي کشاورزي را

رويکردهاي مديريتي مؤيد اين حقيقت است که پايه و

بههمراه داشته باشد .براي نيل به هدف پژوهش،

اساس بسياري از فعاليتهاي سازمان ،به نحوي از

سؤاالت زير مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

انحاء در ارتباط تنگاتنگ با فعاليتهاي تيمي است

تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه صورت

و تالش زيادي را صرف اکتشاف ،شکلدادن و توافق

است؟

روي هدفي ميکنند که مورد پذيرش جمعي و فردي

سؤال جزئي اول) اولويتبندي موانع فردي کار

آنها ميباشد .فعاليت مقصوديابي ،در سراسر عمر تيم

تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه

تداوم مييابد (پورصادق .)81 :1392 ،از ديدگاه

صورت است؟

تامپسون براي تيمها پنج خصوصيت کليدي تعريف مي

سؤال جزئي دوم) اولويتبندي موانع سازماني کار
تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه
صورت است؟
سؤال جزئي سوم) اولويتبندي موانع کاري کار
تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه
صورت است؟

شود:
 )1تيمها براي دستيابي به يک هدف مشترک به وجود
ميآيند ،تيمها خروجيهايي توليد ميکنند که اعضاء
مسئوليت جمعي در قبال آن داشته و به صورت
جمعي پاداش ميگيرند.
 )2اعضاي تيم براي دستيابي به اهداف مشترک به
يکديگر وابستهاند ،و به هم وابستگي نشانه کار

مباني نظري و پيشينه تحقيق

تيمي است.

رويکرد تيمي به مديريت سازمانها ،تأثيرات متنوع

 )3تيم در طي زمان ،نسبتاً پايدار است .در طول يک

و پابرجايي بر سازمانها ميگذارد .در آينده نزديک،

مدت زمان طوالني که براي رسيدن به اهداف

تيمها به يک سنگبنا براي مديريت پيشرو تبديل

کفايت ميکند اعضاي تيم از ثبات برخوردار هستد.

ميگردند .طبق نظر پيتر دراکر ،سازمانهاي فردا تخت-

 )4اعضاي تيم قدرت و اختيار مديريت کار خود و

تر و دانشمحور بوده و براساس تيمها سازماندهي

فرايندهاي درون ي کار تيم را دارا هستند .اعضاي

ميشوند .اين بدان معناست که به طور مجازي همه

آنها قادرند شيوهي انجام کار خويش را مشخص

کارکنان نيازمند صيقل دادن مهارتهاي تيمي خود مي

کنند.

باشند (سيدجوادين .)344 :1386 ،بررسي گروههاي
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سؤال کلي) اولويتبندي موانع کار تيمي در

(تسليمي و همکاران .)128 :1389 ،بهترين تيمها زمان

 / 48سيامک صادقي ـ خليل زندي ـ پيمان صادقي

 )5تيمها در زمينهي يک سيستم بزرگتر اجتماعي فعاليت

الف) موانع فردي کار تيمي

ميکنند .آنها در يک سازمان بزرگتر و در کنار ساير

دسته اول از عوامل مؤثر بر اثربخشي فعاليت تيمي،

تيمها کار خود را انجام ميدهند و به عالوه اغلب

عوامل فردي هستند که مشتمل بر ويژگيهايي همچون

براي جذب منابع به محيط خارج از تيم وابسته

رضايت شغلي ،اعتماد مشترک ،ارتباطات خوب ،کم

هستند و البته اين رابطه متقابل است (تامپسون،

بودن تعارضات حل نشده و امنيت شغلي مناسب

.)2002

هستند (حقيقي فرد و همکاران .)39 :1387 ،بنابراين

وقتي فردي به عضويت يك تيم در ميآيد سه نوع

ميتوان گفت خالء هر يک از اين ويژگيها ميتواند

تعامل شكل ميگيرد كه ميتواند بر رفتار اعضا و

مانعي بر سر راه ايجاد و دوام تيمها باشد.
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اثربخشي تيم اثرگذار باشد :تعامل عضو تيم با سازمان؛

به عنوان نمونهاي از موانع فردي در موفقيت کار

تعامل عضو با رهبر تيم؛ تعامل عضو با ساير اعضاي

تيمي ميتوان به شايستگيهاي اعضا اشاره کرد .وجود

تيم .محققان بر آناند كه اعضاي تيم بين حمايتي كه از

شايستگيهاي مناسب در اعضاي گروه ميتواند يک

سازمان دريافت ميكنند با حمايتي كه از رهبر تيم يا

دارايي بزرگ براي عملکرد خوب گروه باشد .گرچه

ساير اعضاي تيم دريافت ميكنند تمييز قائل ميشوند و

اين استعدادها به تنهايي نميتوانند موفقيت گروه را

هر يك از اين منابع حمايت آثار متفاوتي به همراه

تضمين کنند ،ولي پايه مهمي را براي عملکرد خوب

خواهد داشت (هووس و همکاران2000 ،؛ نقل از

بالقوه ميگذارند .در عين حال اگر شايستگيهاي اعضا

آقاجاني و رضايي .)3 :1393 ،با در نظر گرفتن اين

ناکافي باشد ،گروه با محدوديتهايي در عملکرد

مسأله و با توجه به اينکه پژوهش حاضر به شناسايي

مواجه خواهد شد که غلبه بر آنها دشوار است

موانع کار تيمي ميپردازد ،لذا بهمنظور دستيابي به

(نوغاني دختبهمني و مسعودي.)1390 ،

پيشفرضهاي اوليه جهت شناسايي موانع کار تيمي،

يکي ديگر از موانع فردي در موففيت کار تيمي،

الزم است برخي از عوامل بالقوهاي که ممکن است

شانه خالي کردن افراد از زير کار در تيمها ميباشد .از

موفقيت تيمهاي کاري را تحت تأثير قرار دهد ،مرور

داليلي که افراد در محيطهاي کار جمعي و تيمي

گردد .بنابراين در ادامه برخي از موانع مفروض در

ممکن است تمايل به شانه خالي کردن از زير کار

زمينه کار تيمي مورد بحث قرار گرفته و سپس به

داشته باشند ،اين است که در برخي از فعاليتهاي

گزارش پيشينه پژوهش پرداخته شده است.

تيمي ،سهم تک تک اعضاء تيم در عملکرد جمعي و

عناصر بسياري در اثربخشي يک تيم اهميت دارند

نقشي که هر يک از آنها در جهت نيل به اهداف

که از جمله مهمترين اين عناصر ميتوان به وجود

دارند ،مشخص نيست .در چنين شرايطي تالش افراد

حس همکاري ميان اعضا ،جاري بودن احترام و اعتماد

در درون تيم کم شده و امکان دارد که معضل شانه

متقابل در تيم و بازخورد صريح و صحيح عملکرد

خالي کردن از زير کار در اعضا افزايش يابد؛ در

اشاره نمود (سيلپا و همکاران .)357 :2016 ،کريتنر

حاليکه چنانچه تمامي اعضا نسبت به تحقق اهداف

( )2001الگويي از عوامل مؤثر بر اثربخشي فعاليت

تيم متعهد باشند ،تصميمات آگاهانه اتخاذ شوند ،يک

تيمي را ارائه ميدهد که ميتوان موانع شکلگيري يا

فرايند مشخص براي مديريت تعارض درون تيمي

اثربخشي تيمها را نيز با تأمل در اين عوامل جستجو

تعبيه شده باشد و يک رويه مشخص براي تبادل نظر و

نمود:

بحث و گفتگوي اعضاي تيم با يکديگر وجود داشته
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باشد ،اثربخشي تيمهاي کاري تا حد زيادي افزايش

خدمات تيم مبتني بر عملکرد فردي است و رقابت بين

مييابد (هاديزاده مقدم و همکاران.)102 :1393 ،

افراد را تشويق ميکند ،ناممکن به نظر ميرسد
(تسليمي و همکاران.)131 :1389 ،

ب) موانع سازماني کار تيمي
از نظر کريتنر ( )2001عوامل سازماني نيز در تعيين

ج) موانع کاري کاري تيمي

موفقيت کار تيمي نقش دارند .عوامل سازماني

دسته سوم از عوامل مؤثر بر اثربخشي فعاليتهاي

ويژگيهايي همچون ثبات سازمان ،مديريت حامي و

تيمي از نظر کريتنر ،عوامل کاري هستند .مهمترين

هماهنگ ،پاداش مناسب ،و ثبات اهداف را در بر

عوامل کاري در اين رابطه عبارت از شفافيت اهداف

ميگيرند (حقيقي فرد و همکاران .)39 :1387 ،بنابراين

پروژه ،مديريت و رهبري مناسب ،استقالل کاري و

بيتوجهي به اين خصوصيات نيز ميتواند ايجاد يا

چالش کاري مناسب ،و حضور کارکنان اليق و باتجربه

دوام تيمها را با تهديد جدي مواجه گرداند .در اين

ميباشد (حقيقي فرد و همکاران .)39 :1387 ،بنابراين

زمينه يکي از عوامل سازماني که عدم شفافيت و عدم

در جستجوي موانع ايجاد يا دوام تيمها ميتوان خالء

توافق بر روي آن ميتواند به عنوان مانعي در جهت

اين ويژگيها را مفروض دانست.

کار تيمي محسوب شود ،اهداف تيم و سازمان است.

با تأمل در مباني نظري ميتوان دريافت که يکي از

شکل دادن و توافق روي هدفي ميکنند که مورد

ناهمانگي و نامناسب بودن ماهيت روابط بين اعضاي

پذيرش جمعي و فردي آنها ميباشد .فعاليت

تيم است .در اين زمينه حقيقي فرد و همکاران به نقل

مقصوديابي ،در سراسر عمر تيم تداوم مييابد .در مقابل

از تامپسون اظهار ميکنند که بعضي مواقع تيم به

تيمهاي شکست خورده به ندرت مقصودي مشترك

هدفهايش نايل ميآيد اما روابط آنچنان شکنندهاند

ايجاد ميکنند و نميتوانند حول محور يک آرمان و

که به اعضا اجازه نميدهند در آينده به صورت پربار با

هدف چالشي گرد هم آيند (مورهد1389 ،؛ نقل از

يکديگر کار کنند .دليل اهميت بررسي رضايت تيم به

پورصادق.)101 :1392 ،

آينده تيم مربوط است .اگر تالش تيم قرار است تنها يک

عامل سازماني مهم ديگر در موفقيت يا عدم

بار رخ دهد حدأکثر کردن رضايت تيم شايد چندان الزم

موفقيت تيمهاي کاري ،سيستمهاي ارزيابي عملکرد و

نباشد ،اما اکثريت تيمهايي که بهوجود ميآيند براي يک

پاداش است .به طور سنتي سيستمهاي ارزيابي عملكرد

مدتزمان معنيدار باقي خواهند بود .در نتيجه اگر

و پاداش بر مبناي فرد زيربناي اقدامات تيمي بوده است.

اعضاي تيم از کارکردن با يکديگر رضايت نداشته باشند

اين سيستمها غالباً موجب ناكارآمدي و كاهش بهرهوري

عملکرد تيم در بلندمدت ضربه خواهد ديد (حقيقي فرد

محيطهاي كاري مبتني بر تيم ميگردند .اين در حالي

و همکاران.)36 :1387 ،

است که ميتوان با بكارگيري سيستمهاي بر مبناي تيم،

يکي ديگر از عوامل کاري اثرگذار بر کار تيمي،

رفتارهاي تيمي و همكاري را تشويق نموده و اثربخشي

اعتماد ميان اعضاي تيم است .كار تيمي موفق بر پايه

تيمهاي كاري را افزايش داد (رجبزاده و عليزاده ثاني،

اعتماد ساخته ميشود .هر يك از اعضاي تيم بايد اعتماد

 .)96 :1388برخي ديگر از پژوهشگران نيز معتقدند که

را ايجاد كنند ،اعتماد را از طريق اقدامات و سخنان خود

تشکيل تيمهاي کاري و درخواست از افراد براي

پرورش دهند و در حفظ آن تالش كنند .هر يك از

همکاري به عنوان اعضاي تيم ،در حاليکه جبران

اعضاي تيم نياز دارند كه بتوانند به همتيميهاي خود به

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بهترين تيمها زمان و تالش زيادي را صرف اکتشاف،

موانع کاري که ميتواند اثربخشي تيمها را تهديد کند،
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منظور متعهد ماندن به تيم و اهداف آن اعتماد كنند.

بازدارنده توسعه تعاونيهاي کشاورزي شهرستان

اعضاي تيم بايد اعتماد داشته باشند به اينكه

دهلران بودند.

همتيميهاي آنان صالحيت دارند و ميتوانند با موفقيت

 -پورصادق ( )1392پژوهشي با عنوان «بررسي موانع

وظايف مربوط به موفقيت تيم را به سرانجام برسانند

درونسازماني انجام کار تيمي کارکنان با استفاده از

(لطيفي و همکاران .)73 :1392 ،بنابراين همچنانکه

 »AHPانجام داد .نتايج اين پژوهش که در ميان

وجود اعتماد ميان اعضا ميتواند احتمال موفقيت کار

شرکتهاي تعاوني دولتي انجام گرفت ،نشان داد

تيمي را افزايش دهد ،نبود اعتماد نيز به همان اندازه

که مهمترين موانع انجام کار تيمي به ترتيب مربوط

ميتواند آفتي براي موفقيت کار تيمي باشد.

به زمينه و بافت تيم ،مهارتهاي مديريتي تغيير

از لحاظ تجربي نيز پژوهشهاي مختلفي به بررسي
عوامل يا موانع اثرگذار بر کار تيمي يا متغيرهاي مرتبط
با آن پرداختهاند .در ادامه به برخي از پژوهشهاي

تيم ،ترکيب و ساختار تيم ،و مشکالت موجود در
شايستگيها و قابليتهاي تيمي بود.
 -ابراهيمي ميمند و همکاران ( )1392پژوهشي با
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مرتبط در اين زمينه اشاره شده است:

عنوان «تحليل موانع و مشکالت تعاونيهاي توليد

 -باقري و همکاران ( )1393در پژوهشي به بررسي

کشاورزي شهرستان کرج در دستيابي به کشاورزي

عوامل مؤثر بر طفرهروي اجتماعي در تيمهاي

پايدار» انجام دادند .نتايج نشان داد که موانع و

توليد دانش علوم انساني پرداختند .بر اساس نتايج

مشکالت تعاونيهاي شهرستان کرج جهت

به دست آمده ،عوامل مؤثر بر طفرهروي اجتماعي

دستيابي به کشاورزي پايدار در قالب سه عامل

در تيمهاي مورد مطالعه در دو دسته عوامل تيمي و

موانع آموزشي ،موانع حمايتي و موانع دانشي و

عوامل فراتيمي جاي گرفتند .برخي از مهمترين

نگرشي قابل طبقهبندي بودند.

آسيبهاي تيمي عبارت از بيانگيزگي اعضاي تيم،

 -يکي ديگر از مطالعاتي که نتايج آن ميتواند در

رويکرد

شناسايي موانع کار تيمي در سازمانهاي دولتي

محافظهکارانه اعضاي تيم بودند .برخي از مهمترين

ايران مورد توجه و بررسي قرار گيرد ،مطالعات

آسيبهاي فراتيمي نيز عبارت از ضعف فرهنگ

هافستد ( )1980است که کشورهاي مختلف دنيا را

کار تيمي در کشور و بهينه نبودن نظام نظارت

بر اساس پنج بعد فرهنگي قدرت؛ ابهامگريزي؛

بودند.

فردگرايي جمعگرايي؛ مردخويي زنخويي؛ و

ضعف

ارتباطات

درون

تيمي

و

 -وليزاده و همکاران ( )1393پژوهشي با عنوان

نگرش بلندمدت کوتاهمدت طبقهبندي نمود .نتايج

«بررسي عوامل بازدارنده توسعه تعاونيهاي

اين مطالعات نشان داد که وضعيت ابعاد فرهنگي

کشاورزي شهرستان دهلران با استفاده از رهيافت

ملي ايران در زمان اجراي طرح ( 1972ميالدي)

نظريه بنياني» انجام دادند .نتايج نشان داد که نبود

بيانگر ابهامگريزي باال ،فاصله قدرت زياد،

مديريت صحيح در تعاوني؛ همکاري و مشارکت

جمعگرايي باال و مردخويي ميانه بود (تسليمي و

نکردن اعضا؛ ناآشنايي و ناآگاهي اعضا با اصول،

همکاران.)1389 ،

فلسفه و مفاهيم تعاوني؛ عدم آموزش اعضا و

 -آگاروال و اجيراکار ( )2016طي پژوهشي به بررسي

مديران؛ وجود قوانين ضعيف؛ ضعف بنيه اقتصادي

تأثير کار تيمي بر بهرهوري سازماني پرداختند .اين

اعضا و نظارت ناکافي دولت از مهمترين عوامل

پژوهشگران سه ويژگي مهم براي کار تيمي شامل
همدلي و انسجام ،اعتماد ،و وجود نظام صحيح

آسيبشناسي کار تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان 51 /

اريابي و پاداش را مطرح کرده و دريافتند که اين

مسير از توان گروهي به اثربخشي تيم را

ويژگيها تأثير معناداري بر عملکرد کارکنان و در

دربرميگيرد.

نتيجه بهرهوري سازماني دارند.

 -کايز و همکاران ( )2005در فراتحليلي از سه زمينه

 -چالمرز ( )2009نشان ميدهد عوامل سازماني و

در ادبيات پژوهشي مديريت که درمورد تيمها

استراتژيهاي فراشناختي به گروهها در توسعه و

بهکار ميرود (گفتگوي بازتابنده ،تئوري رهبري

شکل دادن يک درک مشترک و بهمنظور بازتاب

نقش و يادگيري تجربي) يک مدل  IMOIاز

دادن و بهبود حلمسئله گروهيشان کمک ميکند.

يادگيري تيمي ارائه نمودند ،که نشان ميدهد

 -مککارتي و گاراوان ( )2008پيشنهاد ميکنند که

ساختار و زمينه تيم بر يادگيري تأثير ميگذارد و

فرايندهاي فراشناختي تيم ميتوانند درک يک تيم
را از زمينه آن ارتقا دهد .دستيابي به توان واکنشي
مستلزم شرکت فعال در تفکر فراشناختي است و
اين دو عملکرد را شکوفا ميکنند.

به وسيله جو گروه تعديل ميشود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ

همتاي مشاهده شده در سطح فردي را روي امنيت

جامعه آماري ،کليه اعضاي تعاونيهاي کشاورزي

رواني آشکار کردند.

شهرستان همدان بوده است .بر اساس ليست ارائه شده

 -چانگ و همکاران ( )2006نشان دادند که انسجام

از سوي اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان

وظيفه و انسجام اجتماعي با ابعاد اثربخشي گروه

همدان ،تعداد اين افراد 45 ،نفر ميباشد .از آنجا که

(عملکرد ،يادگيري و تداوم حيات تيم) رابطه

تعداد افراد جامعه آماري در اين پژوهش ،معدود بود،

دارند.

لذا از روش تمامشماري با کسر مورد جهت انتخاب و

 -تورمن و کاراکاس ( )2007طي پژوهشي به بررسي

مطالعه افراد استفاده شد .بر اين اساس  45پرسشنامه

موانع تشريک مساعي در مدارس پرداختند .بر

در ميان اعضاي جامعه آماري توزيع شد که از اين

اساس نتايج بهدست آمده ،برخي از مهمترين موانع

تعداد ،پس از پيگيريهاي مکرر ،تعداد  35پرسشنامه

کار تيمي عبارت از پايين بودن رضايت شغلي

بهطور کامل و صحيح بازگردانده شد .ابزار گردآوري

اعضاي تيم ،نگرشهاي منفي در تيم و ارتباطات

دادهها در اين پژوهش ،پرسشنامه مقايسههاي زوجي

ضعيف بودند.

ميباشد .اين پرسشنامه ،محققساخته بوده و

 -وندنبوش و همکاران ( )2006با توسعه مدلي از

شاخصهاي بيانگر موانع کار تيمي را در قالب 21

يادگيري تيمي به عنوان يک فرآيند اجتماعي از

گزاره و سه بعد موانع فردي ،موانع سازماني و موانع

دستيابي به شناخت مشترک دوجانبه نشان دادند که

کاري بررسي نموده است .در واقع شاخصها و ابعاد

رابطه بين رفتار يادگيري تيمي و اثربخشي تيم

درنظر گرفته شده براي پرسشنامه پژوهش ،با اقتباس از

بهوسيله شناخت مشترک دوجانبه ميانجي ميشود.

مدل کريتنر ( )2001تدوين شده و روايي آن با استناد

باورهاي تيم بهجز انسجام اجتماعي همه رفتار

به نظرات پنج تن از متخصصان مديريت و پنج تن از

يادگيري تيمي را پيشبيني کردند .نتايج تحليل

مسئولين و کارشناسان خبره جهاد کشاورزي استان

مسير يک مسير اضافي از انسجام وظيفه و نيز يک

همدان و اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان
همدان مورد تأييد قرار گرفت .همچنين سازگاري

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 -شپرز و همکاران ( )2008آثار مثبت پشتيباني مربي و

روش ،جزو پژوهشهاي توصيفي  -پيمايشي است.
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دورني پرسشنامه مقايسههاي زوجي از طريق محاسبه

سؤال جزئي اول) اولويتبندي موانع فردي کار تيمي

نرخ ناسازگاري بررسي گرديد .از آنجا که مقادير نرخ

در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه

ناسازگاري در مجموع و در مورد همه ابعاد ،کمتر از

صورت است؟

 0/1بود ،لذا پايايي پرسشنامه پژوهش تأييد شد .در

بر اساس نتايج جدول  ،2شاخص «بياعتمادي

اين پژوهش ،تجزيه و تحليل دادهها از طريق فرايند

برخي از اعضاي تعاونيها به يکديگر و به مسئولين» با

تحليل سلسله مراتبي و با استفاده از نرمافزار Expert

ضريب اهميت  ،0/404مهمترين مانع فردي در جهت

 Choiceانجام گرفت.

کار تيمي بود .در کنار اين شاخص ،دو شاخص «پايين
بودن روحيه انتقاد پذيري در بين برخي از اعضاي

يافتهها

تعاونيها» و «عدم مسئوليتپذيري و شانه خالي کردن

سؤال کلي) اولويتبندي موانع کار تيمي در

برخي افراد در هنگام کارهاي جمعي» نيز از جمله

تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه صورت

مهمترين موانع فردي کار تيمي بودند .در واقع ميزان

است؟

اهميت سه شاخص مزبور ،رويهمرفته بيش از 70

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

بر اساس نتايج جدول  ،1موانع فردي با ضريب

درصد بود که نشان از اهميت باالي آنها دارد .پس از

اهميت  ،0/528مهمترين بعد از موانع کار تيمي بوده

اين سه شاخص ،شاخصهاي « روحيه برتري طلبي و

است .پس از اين بعد ،موانع سازماني با ضريب اهميت

رياست طلبي نزد برخي از افراد»« ،عدم انگيزه کافي

 0/333و موانع کاري با ضريب اهميت ،0/140

براي فعاليت و مشارکت در قالب تيمهاي کاري»،

بهترتيب مهمترين ابعاد بيانگر موانع کار تيمي در

«پايين بودن مهارتهاي ارتباطي برخي از اعضاي

تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان بودهاند.

تعاونيها» و «عدم آگاهي از مزايا و فوايد کار تيمي»
بهترتيب مهمترين موانع فردي کار تيمي بودند.

جدول  :1اولويتبندي موانع کار تيمي
ضريب اهميت

اولويت

شاخص

کد
1

موانع فردي کار تيمي

0/528

اول

2

موانع سازماني کار تيمي

0/333

دوم

3

موانع کاري مربوط به كار تيمي

0/140

سوم
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جدول  :2اولويتبندي موانع فردي کار تيمي
ضريب اهميت

اولويت

شاخص

کد
2

بي اعتمادي برخي از اعضاي تعاونيها به يکديگر و به مسئولين

0/404

اول

7

پايين بودن روحيه انتقاد پذيري در بين برخي از اعضاي تعاونيها

0/205

دوم

4

عدم مسئوليتپذيري و شانه خالي کردن برخي افراد در هنگام کارهاي جمعي

0/105

سوم

3

روحيه برتري طلبي و رياست طلبي نزد برخي از افراد

0/085

چهارم

5

عدم انگيزه کافي براي فعاليت و مشارکت در قالب تيمهاي کاري

0/085

پنجم

1

پايين بودن مهارتهاي ارتباطي برخي از اعضاي تعاونيها

0/075

ششم

6

عدم آگاهي از مزايا و فوايد کار تيمي

0/042

هفتم

سؤال جزئي دوم) اولويتبندي موانع سازماني کار

کار تيمي بوده است .در مجموع ضريب اهميت اين دو

تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه

شاخص بيش از  50درصد بوده است که بيانگر اهميت

صورت است؟

باالي آنها ميباشد .پس از اين دو مانع ،شاخصهاي

بر مبناي نتايج جدول  ،3مهمترين مانع سازماني

«ناهماهنگي بين اعضاي تعاونيها و سازمانهاي

کار تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان،

ذيربط»« ،پايين بودن تعامالت مستقيم ،شخصي و رو

«تأکيد بر دستاوردها و پاداشهاي فردي به جاي

در رو»« ،عدم ارائه اطالعات مناسب به اعضاي

دستاوردها و پاداشهاي گروهي» با ضريب اهميت

تعاونيها»« ،حمايت ناکافي مديران از کار تيمي در

 0/295بوده است .همچنين شاخص «تأکيد بيش از حد

تعاونيها» و «پايين بودن استقالل کاري اعضاي

بر ساختار سلسلهمراتبي در سازمان و ايجاد موانع

تعاونيها» ،بهترتيب مهمترين موانع سازماني کار تيمي

ارتباطي» با ضريب  ،0/214دومين مانع مهم سازماني

در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان بودهاند.

جدول  :3اولويتبندي موانع سازماني کار تيمي
کد

شاخص

ضريب اهميت

اولويت

5

تأکيد بر دستاوردها و پاداشهاي فردي به جاي دستاوردها و پاداشهاي گروهي

0/295

اول

1

تأکيد بيش از حد بر ساختار سلسلهمراتبي در سازمان و ايجاد موانع ارتباطي

0/214

دوم

6

ناهماهنگي بين اعضاي تعاونيها و سازمانهاي ذيربط

0/144

سوم

2

پايين بودن تعامالت مستقيم ،شخصي و رو در رو

0/122

چهارم

7

عدم ارائه اطالعات مناسب به اعضاي تعاونيها

0/096

پنجم

4

حمايت ناکافي مديران از کار تيمي در تعاونيها

0/065

ششم

3

پايين بودن استقالل کاري اعضاي تعاونيها

0/065

هفتم

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نمودار  :2اولويتبندي موانع فردي کار تيمي
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نمودار  :3اولويتبندي موانع سازماني کار تيمي

سؤال جزئي سوم) اولويتبندي موانع کاري کار تيمي

نبودن اعضاي تعاونيها با يکديگر» ،بهترتيب مهمترين

در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان همدان به چه

مهمترين موانع کاري کار تيمي در تعاونيهاي

صورت است؟

کشاورزي شهرستان همدان بودهاند.

بر اساس نتايج جدول  ،4-4شاخص «روشن نبودن

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

اهداف تيمي» با ضريب اهميت  ،0/277مهمترين مانع

بحث و نتيجهگيري

کاري کار تيمي بوده است .پس از اين مانع،

نتايج بررسي سؤال کلي پژوهش نشان داد که موانع

شاخصهاي «وجود فرهنگ محافظه کاري و عدم

فردي ،مهمترين بعد از موانع کار تيمي بود .پس از اين

صراحت بين اعضاي تيم» « ،باال بودن اختالف سليقهها

بعد ،موانع سازماني و موانع کاري ،بهترتيب مهمترين

و اختالف نظرها پيرامون نحوه انجام امور تعاونيها»،

ابعاد بيانگر موانع کار تيمي در تعاونيهاي کشاورزي

«ناهماهنگي بين اعضاي تعاونيها»« ،وجود اهداف

شهرستان همدان بودند .اين نتايج همسو با ديدگاههاي

متفاوت و گاهاً متعارض در تيمها»« ،عدم توانايي

حقيقي فرد و همکاران ( ،)1387نوغاني دختبهمني و

اجماع در مسائل مهم» ،و «همبستگي پايين و صميمي
جدول  :4اولويتبندي موانع کاري کار تيمي
ضريب اهميت

اولويت

شاخص

کد
1

روشن نبودن اهداف تيمي

0/277

اول

7

وجود فرهنگ محافظه کاري و عدم صراحت بين اعضاي تيم

0/205

دوم

4

باال بودن اختالف سليقهها و اختالف نظرها پيرامون نحوه انجام امور تعاونيها

0/167

سوم

3

ناهماهنگي بين اعضاي تعاونيها

0/137

چهارم

2

وجود اهداف متفاوت و گاهاً متعارض در تيمها

0/081

پنجم

5

عدم توانايي اجماع در مسائل مهم

0/069

ششم

6

همبستگي پايين و صميمي نبودن اعضاي تعاونيها با يکديگر

0/064

هفتم
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مسعودي ( ،)1390و تورمن و کاراکاس ( )2007بود

به مسئولين» بهعنوان يکي از موانع کار تيمي ،ميتوان

که شايستگيهاي فردي را به عنوان عوامل ضروري

به ديدگاه لطيفي و همکاران ( )1392استناد نمود:

ايجاد کار تيمي در نظر گرفته و خالء اين شايستگيها

«كار تيمي موفق بر پايه اعتماد ساخته ميشود .هر

را جزو مهمترين موانع کار تيمي ميدانند .نتايج

يك از اعضاي تيم بايد اعتماد را ايجاد كنند ،اعتماد را از

همچنين همسو با يافتههاي باقري و همکاران ()1393

طريق اقدامات و سخنان خود پرورش دهند و در حفظ

است که نشان دادند برخي از مهمترين آسيبهاي

آن تالش كنند .هر يك از اعضاي تيم نياز دارند كه

تيمي عبارت از بيانگيزگي اعضاي تيم ،ضعف

بتوانند به همتيميهاي خود به منظور متعهد ماندن به

ارتباطات درون تيمي و رويکرد محافظهکارانه اعضاي

تيم و اهداف آن اعتماد كنند .اعضاي تيم بايد اعتماد

تيم ميباشد.

داشته باشند به اينكه همتيميهاي آنان صالحيت دارند

بههر حال هر تغييري بايد از افراد شروع شود و لذا

و ميتوانند با موفقيت وظايف مربوط به موفقيت تيم را

موفقيت فعاليتهاي تيمي بهطور قابل مالحظهاي منوط

به سرانجام برسانند .بنابراين همچنانکه وجود اعتماد

به شايستگيهاي فردي اعضاي تيم است .با اين منطق،

ميان اعضا ميتواند احتمال موفقيت کار تيمي را

نبود اين شايستگيها نيز ميتواند بهعنوان مانع بسي ار

افزايش دهد ،نبود اعتماد نيز به همان اندازه ميتواند

مهمي در جهت ارتقاي کيفيت کار تيمي باشد .عالوه

آفتي براي موفقيت کار تيمي باشد».

تشکيل ميشوند ،بنابراين ماهيت فعاليتهاي آنها

شکلگيري و توسعه تيم ،نيازمند مشارکت افراد و

تحت تأثير عوامل انساني است .با اينرويکرد قابل

همکاري آنها با يکديگر است و همکاري و مشارکت

انتظار است که موانع فردي به عنوان مهمترين موانع

اتفاق نميافتد مگر آنکه اعضا بهيکديگر اعتماد داشته

پيشروي کار تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان

باشند .در مقابل چنانچه اعتماد وجود نداشته باشد

همدان در نظر گرفته شوند.

اصوالً نميتوان بهدوام و موفقيت تيمهاي کاري اميدوار

نتايج بررسي سؤال جزئي اول پژوهش نشان داد که

بود .با اين رويکرد قابل انتظار است که شاخص

شاخص «بياعتمادي برخي از اعضاي تعاونيها به

«بياعتمادي برخي از اعضاي تعاونيها به يکديگر و

يکديگر و به مسئولين» ،مهمترين مانع فردي کار تيمي

به مسئولين» ،بهعنوان مهمترين مانع فردي کار تيمي در

بود .اين نتايج همسو با يافتههاي وليزاده و همکاران

نظر گرفته شود.

( ،)1393حقيقي فرد و همکاران ( )1387و لطيفي و

نتايج بررسي سؤال جزئي دوم پژوهش نشان داد

همکاران ( )1392بود که عواملي همچون بياعتمادي و

که دو شاخص «تأکيد بر دستاوردها و پاداشهاي

عدم انسجام را بهعنوان موانع مهم کار تيمي تلقي

فردي به جاي دستاوردها و پاداشهاي گروهي» و

کردند .نتايج همچنين منطبق بر ديدگاههاي آگاروال و

«تأکيد بيش از حد بر ساختار سلسلهمراتبي در سازمان

اجيراکار ( )2016است که معتقدند الزمه ارتبطات

و ايجاد موانع ارتباطي» از جمله مهمترين موانع

اثربخش درون تيم وجود اعتماد است و يکي از

سازماني کار تيمي در تعاونيهاي کشاورزي شهرستان

الزامات اصلي اعتمادسازي ،وجود بازخورد صريح و

همدان بودند .اين نتايج همسو با ديدگاههاي رجبزاده

صحيح از عملکرد است.

و عليزاده ثاني ( )1388و تسليمي و همکاران ()1389

در تبيين نتايج پژوهش مبني بر اولويت باالي

است که معتقدند چنانچه جبران خدمات تيم مبتني بر

«بياعتمادي برخي از اعضاي تعاونيها به يکديگر و

عملکرد فردي باشد و رقابت بين افراد را تشويق کند،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

براين ،سازمانها و تيمهاي کاري از افراد انساني

بههر حال همانگونه که از اسم کار تيمي برميآيد،
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تشکيل تيمهاي کاري و موفقيت آنها ناممکن به نظر

و «وجود فرهنگ محافظه کاري و عدم صراحت بين

ميرسد .در تبيين نتايج اخير ميتوان گفت که يکي از

اعضاي تيم» ،از جمله مهمترين موانع کاري کار تيمي

تفاوتهاي عمده بين کار تيمي و کار گروهي ،نحوه

بودند .اين نتايج همسو با ديدگاههاي پورصادق

ارزيابي عملکرد و جبران خدمت است .در واقع بر

( ،)1392حقيقي فرد و همکاران ( ،)1387انصاري و

خالف کار گروهي که طي آن عملکرد افراد به صورت

همکاران ( )1387بود .در اين زمينه پورصادق ()1392

مستقل و منفرد ارزيابي ميشود ،مبناي ارزيابي عملکرد

معتقد است يکي از عوامل سازماني که عدم شفافيت و

در کار تيمي ،موفقيت تيم است نه افراد .در چنين

عدم توافق بر روي آن ميتواند به عنوان مانعي در

شرايطي چنانچه نظام ارزيابي عملکرد در راستاي

جهت کار تيمي محسوب شود ،اهداف تيم و سازمان

ماهيت کار تيمي نباشد و همچنان عملکرد تک تک

است .بهترين تيمها زمان و تالش زيادي را صرف

اشخاص را مبناي قضاوت و جبران خدمت قرار دهد،

اکتشاف ،شکل دادن و توافق روي هدفي ميکنند که

قابل انتظار است که کار تيمي با مشکل مواجه شود .در

مورد پذيرش جمعي و فردي آنها ميباشد .فعاليت

اين زمينه رجبزاده و عليزاده ثاني ( )1388معتقدند

مقصوديابي ،در سراسر عمر تيم تداوم مييابد .در مقابل

که« :به طور سنتي سيستمهاي ارزيابي عملكرد و پاداش

تيمهاي شکست خورده به ندرت مقصودي مشترك

بر مبناي فرد زيربناي اقدامات تيمي بوده است .اين

ايجاد ميکنند و نميتوانند حول محور يک آرمان و

سيستمها غالباً موجب ناكارآمدي و كاهش بهرهوري

هدف چالشي گرد هم آيند.

محيطهاي كاري مبتني بر تيم ميگردند .اين در حالي

از جمله محدوديتهاي پژوهش حاضر يکي اينکه

است که ميتوان با بكارگيري سيستمهاي بر مبناي تيم،

پراکندگي اعضاي تعاونيهاي کشاورزي ،روند

رفتارهاي تيمي و همكاري را تشويق نموده و اثربخشي

گردآوري دادهها را با مشکالتي مواجه ساخته و

تيمهاي كاري را افزايش داد».

احتماالً بر نرخ پاسخگويي افراد تأثيرگذار بوده است؛ و

يکي ديگر از موانع سازماني مهم کار تيمي« ،تأکيد

ديگر اينکه وجود فرهنگ محافظهکاري در ميان برخي

بيش از حد بر ساختار سلسلهمراتبي در سازمان و ايجاد

از افراد مورد مطالعه ممکن است ديدگاههاي آنها را

موانع ارتباطي» بود .در اين زمينه بايد توجه داشت که

تحت تأثير قرار داده باشد.

تشکيل تيمهاي کاري مستلزم وجود افرادي با

با توجه به نتايج پژوهش ،مبني بر اينکه

تخصصها و مهارتهاي مکمل است که بهطور

«بياعتمادي برخي از اعضاي تعاونيها به يکديگر و

برجستهاي با هم در تعاملند .در چنين شرايطي ساختار

به مسئولين» ،مهمترين مانع فردي کار تيمي بود ،لذا

سازماني بايد بهگونهاي باشد که امکان تعامالت

پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي به انجام

مستقيم ،روابط گسترده ،ارتباطات حلقهاي و  . . .فراهم

موضوعاتي از قبيل طراحي الگوي اعتمادسازي در

باشد .در چنين شرايطي ،طبيعي است که اگر ساختار

تعاونيهاي کشاورزي؛ بررسي راهکارهاي افزايش

سازمان به صورت سلسلهمراتبي باشد و از انعطاف

تسهيم دانش در ميان اعضاي تعاونيهاي کشاورزي؛ و

زيادي برخوردار نباشد ،موانع ارتباطي زيادي ايجاد

تعيين عوامل مؤثر بر جو آوايي در تعاونيهاي

ميگردد که ميتواند موفقيت کار تيمي را با تهديد

کشاورزي و شناسايي راهکارهاي بهبود اهتمام گردد.

مواجه سازد.

عالوه بر اين ،از آنجا که بر مبناي نتايج بهدست آمده،

نتايج بررسي سؤال جزئي سوم پژوهش نشان داد

«تأکيد بر دستاوردها و پاداشهاي فردي به جاي

که شاخصهايي همچون «روشن نبودن اهداف تيمي»

دستاوردها و پاداشهاي گروهي» ،مهمترين مانع
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سازماني کار تيمي بود ،لذا توصيه ميشود که

 -اعضاي تعاونيهاي کشاورزي را در جريان

پژوهشگران آتي به موضوعاتي در زمينه طراحي و

تصميمگيريها و اجراي تصميمات مشارکت دهند

اعتبارسنجي الگوي ارزيابي عملکرد تيمي ،يا طراحي

تا از اين طريق چشمانداز اين افراد نسبت به

الگوي مفهومي نظام جبران خدمت تيمي بپردازند.

اهداف تيمها و تعاونيها گسترش يابد.

با توجه به نتايج پژوهش ،مبني بر اينکه

نظر به اينکه «ناهماهنگي بين اعضاي تعاونيها و

«بياعتمادي برخي از اعضاي تعاونيها به يکديگر و

سازمانهاي ذيربط» به عنوان يکي از موانع مهم کاري

به مسئولين» ،مهمترين مانع فردي کار تيمي بود ،لذا به

تيمي شناسايي شد ،لذا به مديران توصيه ميشود که:

مديران توصيه ميشود که:

 -جلساتي ماهانه را به نشست و بحث و گفتگو با

 -با در اختيار قرار دادن اطالعات مورد نياز براي

اعضاي تعاونيها اختصاص دهند.

تصميمگيري اعضاي تعاونيهاي کشاورزي ،اعتماد

 -با بازنگري در ساختار سازمان ،بهسوي استقرار

اين افراد را به سازمان و مديريت آن جلب نمايند.

ساختارهاي ارتباطي انعطافپذيرتر گام بردارند.

 اين باور و اطمينان را ايجاد کنند که محيط سازمان،محيطي امن براي اظهار ايدهها بوده و اعضاي
تعاونيها در صورت ارائه نظرات و انتقادات ،مورد
 با باال بردن آستانه تحمل خود و نشان دادنانتقادپذيريشان ،زمينه ترويج اينگونه رفتارها و

آقاجاني ،ح .رضايي ،س .)1393( .بررسي تأثير
پاداش اجتماعي بر تسهيم دانش و فرهنگ
مشارکت تيمي از طريق تعهد عاطفي تيمي.
فصلنامه مديريت دولتي.1-24 :)1( 6 ،

خصوصيات را در اعضاي تعاونيها فراهم آورند.

ابراهيمي ميمند ،ر .ميردامادي ،س م .رزاقي ،م ح.

نظر به اينکه «عدم انگيزه کافي براي فعاليت و مشارکت

( .)1392تحليل موانع و مشکالت تعاونيهاي توليد

در قالب تيمهاي کاري» به عنوان يکي از موانع

کشاورزي شهرستان کرج در دستيابي به کشاورزي

احتمالي کاري تيمي مطرح شد ،لذا به مديران

پايدار .مجله تعاون و کشاورزي.87-101 :)5( 2 ،

توصيه ميشود که:

باقري ،م .سليمي ،ق .اکبري ،ب .)1393( .طفرهروي

 -بهمناسبتهاي مختلف از اعضايي که در فعاليتهاي

اجتماعي :ارايه الگويي براي اندازهگيري عوامل موثر

گروهي و تيمي مشارکت بيشتري ميکنند ،تقدير

بر آن در تيمهاي توليد دانش علوم انساني (با تأکيد

بهعمل آورند.

بر پاياننامهها) .فصلنامه بهبود مديريت:)3( 8 ،

 -از اعضايي که ايدههاي نو ،بديع ،خالقانه و در عين

.65-87

حال کاربردي در تيم ارائه ميدهند ،حمايت

پورصادق ن .)1392( .بررسي موانع درون سازماني

بيشتري بهعمل آيد تا از اين طريق ،انگيزه مشارکت

انجام کار تيمي کارکنان با استفاده از .AHP

در آنها ارتقا يابد.

فصلنامه مطالعات منابع انساني؛ .79-102 :)9( 3

نظر به اينکه «روشن نبودن اهداف تيمي» به عنوان يکي

تسليمي ،م س .فرهنگي ،ع ا .عابدي جعفري ،ح.

از موانع احتمالي کاري تيمي مطرح شد ،لذا به

رازنهان ،ف .)1389( .مدل اثرگذاري فرهنگ ملي

مديران توصيه ميشود که:

بر کار تيمي در ايران .مجله راهبرد فرهنگ 10( ،و

 از طريق برگزاري کارگاههاي آموزشي ،به اعضايتعاونيها در دستيابي به اهداف تيمي کمک نمايند.

.127-161 :)11

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مؤاخذه قرار نميگيرند.
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