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 تیمی  کار از فرار پدیده در کارکنان  اخالقی ذهنی و شناسایی الگوهای
 

 *3ی، دکتر محمد منتظر2یاحمد وسفی، دکتر 1بیساسان اد

 ران یا رجان،ی س رجان،ی واحد س ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریمد یدکتر یدانشجو .1
 ران یا رجان،ی س رجان،ی واحد س ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریمد گروه .2

 ران ینور، تهران، ا امی دانشگاه پ ت،یریمد گروه .3
 ( 27/11/1400، تاریخ پذیرش: 28/09/1400تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

امروزه با رقابت های شدید در جهان، تمام سازمان ها سعی می کنند تاا 
را به کار برای اینکه از دور رقابت ها خارج نشوند، تمام نیرو و توان خود 

یکای از  (1)یرهای مختلفی کمک می گیرنادبندند و در این مسیر از متغ
عواملی که در موفقیت سازمان های امروزی تاثیر گااار اسات، عملکارد 

است و سازمانها روز به روز تیم محورتر می شوند و از تیم بعنوان   1تیمی
ن زمیناه واحد اصلی بهره می گیرند، از این رو پژوهش های زیادی در ای

ربخش، در واقع عامل حیااتی بارای ای اثتیم ه(. 2) انجام پایرفته است
و فعاا  در   2بسیاری از سازمان های موفق )به ویژه سازمان هاای پویاا

محیطی رقابتی امروز( هستند. عاووه بار ایان، بسایاری از کارکناان در 
سازمان های امروزی در بستر تیمی، وظایف شاناختی و فکاری خاود را 

لشی بزرگای بارای محققاان جام می دهند و یادگیری تیم محور به چاان
 . (3)مدیران سازمان ها بد  شده است امور سازمانی و

 

 
 

 

 

پژوهش های انجام شده در زمینه عملکرد تیمی بر این نکته اتفاق نظار 
دارند که کار تیمی باعث مای شاود کاه افاراد نسا ت باه عملکردشاان 

اشاات اهاگ گاشااته خااود بیاموزنااد و هم نااین، واکانش نشااان داده، از 
ی که در گاشته توسط افاراد کار  (.4)لکرد آینده خود را اصوح کنندعم

این امر باه دلیال  .گیردانجام میشد،اکنون توسط گروه یا تیم صورگ می
عوامل بسیاری اتفاق می افتد،از جمله،افزایش فرصت ها برای همکاری 

گیارد و توساعه یافته،صاورگ مای  که به تازگی از طریق فنااوری هاای
کارهاای االتری از نوآوری است زیرا باین شارکت هاا و نیازمند سطح ب

پی یده،رقابتی وجود دارد که در آن نیاز به خوقیت باال است.با شاناختی 
ممکن است وجود ناوعی مسالولیت و  که از تیم های کاری بدست آمده

تیم را یک  خی محققان(. بر6و  5)  وظایف نوآورانه امری مهم تلقی شود
 ار خود را برای انجام یک اااد که کنکن ر تعریف میواحد از دو یا چند نف

 

 
 

 چکیده

این امر می تواند  .دهد کارکنان، تمایل چندانی به فعالیتهای تیمی ندارندمزایای فراوان کار تیمی در سازمانها، شواهد نشان می با وجودزمینه:  
اداره کال  کارکنان اخوقی ذهنی و شناسایی الگوی اضر با هدفدر همین راستا پژوهش ح اخوقی افراد باشد.اجتماعی و  ناشی از ویژگی های  

 شکل گرفت. تیمی  کار از فرار پدیده فهم زمینه در استان فارس یرفاه اجتماعتعاون کار و 
 .است کمی به روش کیو -کیفی هاداده تحلیل و آوری جمع نظر از و توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این: روش 
نفر بعنوان نمونه آماری انتخاا   30باشند که به روش قضاوتی می  استان فارس  اداره کل کار و تعاون و رفاه اجتماعیکارکنان  آماری معهجا

 و تحلیال عااملی  فاازیدلفی جهت تحلیل داده ها ازتکنیکبود کیو و جدو  ، پرسشنامه دلفیایکتابخانه منابع هاداده گردآوری ابزارشدند. 

  اده شد. استف
»فقدان م تنی بر   تیمی  کار  از  فرار پدیده به  نس ت متفاوگ اخوقی   ذهنی و   الگوی پنج که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج یافته ها:

 کادام هر و دارد وجود ؛ »شخصیت تیم« و »ن ود سازماندهی«»جو مسموم سازمانی«؛ »مدیریت زهرآگین«و ارت اط سازنده«؛  اخوقی تعامل

 .هستند یکدیگر به نس ت متفاوتی ویژگیهای و مفاهیم دارای الگوها از
هاایی در ابعااد  ساازی و آماوزش ، باید فرهنا تواند نتایج مث تی برای سازمان در پی داشته باشدکار تیمی میاز آنجایی که تیجه گیری:  ن

دانشاجویی باه شاکل تغییار در مدارس آغاز شاود و در دوران  آموزش همگانی و نظام آموزش دانشگاهی صورگ پایرد که از دوران ابتدایی از
 .ها تکامل یابد  ها و کارگاه محتوای دروس و برگزاری دوره

 
 .الگوی اخوقی، کار تیمی ذهنی، الگوی: واژگانیدلک

 montazer56@pnu.ac.irنویسندۀ مسلو : نشانی الکترونیکی:  
 

mailto:montazer56@pnu.ac.ir
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 تعامل دارند. مفهوم تایم مفهاوم  کنند و باهم  هدف خاص هماهن  می
کاار تیمای   هم ناین(.  7)  جمعای اسات  مأموریت مشترک و مسلولیت

 شده که دو یا چند نفار باه طاور همزماان، پیوساته و  هماهن   اقدامی
 شااده ه اهااداف توافااقباا و شاادهدهنااد، تعریااف  مشااترک انجااام ماای

 (.4)می کناد های دیگران اشاره مشترک،آگاهی روشن و احترام به نقش
تیمی، تغییار از شاکل کاار باه صاورگ کار  معتقدند  (  8برخی محققان )

هاا باا   انفرادی به کار با م ناای تیمای اسات. از آنجاایی کاه ساازمان
ای های بیرونای و نیازها تط یق مستمر با محیطفشارهای زیادی جهت  

هاای کااری  ند، جهت پاسخگویی به این فشارها، تایممشتریان مواجه ا
های موفق، دارای توان باالقوه ای بارای  می توانند مؤثر واقع شوند. تیم

ها همانناد انعطااف پاایری و خوقیات فزایناده   ارائه بسیاری از مزیت
هایی که تعهد، هادف، چشام   سازماندهد که    شواهد نشان می  هستند.
به کار تیمی تزریق کرده اناد، شن و همسویی با نگاه سازمانی را  انداز رو

شاهد موفقیت هایی بوده اند. تیم و کار تیمی می تواند یک من ع ط یعی 
  (.9)به ود عملکرد در سازمان های امروزی باشد

کارکناان دهاد عملکارد تیمای در باین  شواهد نشاان مایبا این وجود  
رو اسات؛ باه طاوری کاه در یاک  هایی روبه با ضعف  شرکتهای ایرانی

عقیده داشتند که  کارکناندرصد از  59، تنها در سازمانهای ایرانیمطالعه  
 د.  شو کارها به صورگ تیمی انجام می

کاار  به مراجعان و مشاترکانگ ارائه خدماگ ودر کشور ما یکی از مشک
 انجام .است سازمانهای ایرانیی است، درواقع کار تیمی حلقه مفقوده تیم
های مختلف به ارائه باکیفیت   در حیطه  مدیران و کارکنانتیمی بین  کار  

شاود  ندرگ انجام می کند، ولی در ایران کار تیمی به  خدماگ کمک می
نادرگ دیاده  را حمایت کند باه متقاضی دریافت خدماگو تیمی که فرد 

درباره کار تیمی آموزش کاافی و رسامی   کارکنانو بسیاری از  شود    می
شاود افاراد  شدن نیز س ب مای  وه بر این تخصصیوع    (.10)دان  ندیده

ای خود تمرکز داشته باشند. هماه   بیشتر بر دانش و فرهن  گروه حرفه
ناابراین باا کناار هام ب . تواند مانعی برای انجام کار تیمی شود  اینها می

خاودی کاار تیمای   ای، به طاور خودباه  قراردادن گروهی از افراد حرفه
ریزی، آموزش  شود، بلکه برای انجام این کار برنامه  مطلو  حاصل نمی

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر روحیه تیمای  (.11)م استالزو تمرین 
اسات.   4از کاودکی و داشاتن فرهنا  تیمای  3آموزش اخوق اجتماعی

هاا، باورهاا،  ای خااص و ارزش  یم، فرهنا  حرفاههریک از اعضای ت
و تنها با برخورداری از اخاوق ند.  ها و رفتارهای ویژه خود را دار  نگرش

است که می توانند در کنار هم برای رسیدن باه یاک هادف   5حرفه ای
 معین توش کنند. 

انسان موجودی اجتماعی است و همواره در تعامل با انسان هاای دیگار 
 6یاموزد چگونه در جمع زندگی کناد. بارای جامعاه پاایریاست و باید ب

اهمیات دارد. اخاوق  7یری اجتمااعییادگیری اخاوق و مسالولیت پاا
اجتماعی موضوع جدیدی نیست و در بار گیرناده مسالولیت اجتمااعی، 

و ... می باشد. اخوق اجتمااعی  9، وجدان اجتماعی8پاسخگویی اجتماعی
، 10خگویی به نگرانی هاای اجتمااعییک استراتژی مقابله ای برای پاس
ه بار رفتاار باه شایو  است. تعهد مداوم  11زیست محیطی، و توسعه پایدار

منجار باه به اود ایری اجتماعی  پاخوقی در جامعه و داشتن مسلولیت  
 (. 14-12عملکرد در فعالیت تیمی می شود ) 

و چنادان باره کار تیمی در کشور انجام شده اسات طالعاگ محدودی درم 
 .انادپدیده فرار از کار تیمی و علل و عوامل آن را مورد مطالعه قرار نداده

 شناسایی الگوی ذهنی و اخوقی  ا پژوهش حاضر با هدف ن راستدر همی
 زمیناه دراساتان فاارس      یاداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع  کارکنان

 .تیمی شکل گرفت کار از  فرار پدیده  فهم
 

 روش 
 نظر از و توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف  نظر از پژوهش این

 .است از روش کیو  استفاده کمی با -کیفی هاداده تحلیل و آوری جمع

پیراماون ذهنیات و دیادگاه  مطالعه سیستماتیک یک روش تحقیق کیو
شاود تاا شناسای کوشاش میباشاد. در ایان روشموردمطالعه میافراد  

  ررساای شناساااییهای متفاااوگ افااراد پیرامااون مقولااه مااورد بدیاادگاه
نیز گفته  کیو سازیمرتب گاهی روش این خاطر هین به. شود بندیرت ه
ساازد تاا شناسی کیو، فنی است که پژوهشگر را قاادر میشود. روشمی

بنادی کناد و ثانیااه باه عقاید فردی را شناساایی و ط قهاوال ادراکاگ و  

 باا  در واقاعهای افراد بر اسااس ادراکاتشاان بداردازد.  بندی گروهدسته
 باا تاا باود خواهاد  قاادر  پژوهشگر  شناسیروش  این  از  استفاده  و  کمک
هایتاا ذهنیات افاراد و الگوهاای ن  آن،  در  شده  تعریف  مراحل  از  استفاده

 .نس ت به موضوعاگ مختلف آشکار نمایدتفکری آنان را 

دانند زیارا کمی می  و روش تحقیق کیفی معموالً روش کیو را پیوند بین

گیاری  نموناه هایکنندگان از طریق روشاز یک سو، انتخا  مشارکت

ای گیرد بلکه نمونه افراد به طور هدفمند و با انادازهصورگ نمی احتمالی
ساازد و از شود که آن را به روش کیفی نزدیاک مایچک انتخا  میکو

و به صورگ کاموً کمی باه  تحلیل عاملی ها از طریقیگر، یافته  سوی د
ها)مرتاب ساازی(، آیند. هم نین به دلیل شیوه گاردآوری دادهدست می

د. تفااوگ اصالی توان از ذهنیت مشارکت کنندگان آگااه شاتر میمیقع

سات کاه در در علوم اجتماعی در ایان ا انواع تحقیق روش کیو با دیگر
 شوند. شناسی کیو، به جای متغیرها افراد تحلیل میروش

م پژوهش با روش کیو پیشنهاد می کنناد ادین برای انجاچهار مرحله بنی
تحلیال  -3گردآوری داده هاا   -2طراحی پژوهش    -1که ع ارگ اند از:  

 تفسیر نتایج.  -4عاملی 

اساتان  رفااه اجتمااعیکارکنان اداره کل کار و تعااون و  آماری امعهج
 نفر بعنوان نمونه آماری انتخا  30باشند که به روش قضاوتی می  فارس

 ای، پرسشنامه دلفی و جدو منابع کتابخانه هاداده گردآوری شدند. ابزار

 و تحلیال عااملی  فاازیدلفی جهت تحلیل داده ها ازتکنیک. بود کیو

 .استفاده شد

 

 هایافته
بر اساس تحلیل نظراگ خ رگان علل فرار از کار تیمی شناسایی شد کاه 

 ارایه شده است.  1در جدو  

https://parsmodir.com/db/research/systematic-review.php
https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php
https://parsmodir.com/db/research/sampling-types.php
https://parsmodir.com/db/research/factor-analysis.php
https://parsmodir.com/db/research/research-typeh.php
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 فرار از کار تیمیعلل :  1 جدول

 مولفه  نماد
C1  دشواری جریان اطوعاگ و ایده ها 

C2  عدم هماهنگی ارت اطاگ 

C3  اعضا فقدان مشارکت موثر و رویکرد فعاالنه 

C4  تعارض مخر  به جای سازنده 

C5 فقدان احترام به یکدیگر 

C6  رقابت به جای همکاری 

C7  فقدان تشویق اعضا تیم 

C8  عدم انسجام اعضا 

C9  عدم تعهد ره ر به تیم و اهداف آن 

C10  عدم اعتماد بین اعضا و ره ر 

C11  پایری  انعطاف فقدان 

C12  جو خوقیت و نوآوری عدم 

C13  گیری  جو مشارکت در تصمیم ن ود 

C14 حترام به هنجارهای تیم توسط اعضا ن ود ا 

C15   ردهای آن فرهن  کار تیمی و آگاهی از دستاوضعف 

C16  و اطوعاگ  دانشی  تسهیم منابعضعف 

C17 زیرساختی  ضعف 

C18  ضعف ج ران خدماگ 

C19  نظام آموزش ترویج کار تیمی ضعف 

C20  مدیریت از اعضای تیم فقدان حمایت 

C21  س ک تصمیم گیری و حل مسلله مدیریت 

C22  فقدان برنامه ریزی و تقسیم وظایف در میان اعضا 

C23   به نیاز های تیم منابع  تخصیص 

C24  عدم بازنگری و بازخورد منظم 

C25  عدم مدیریت تعارض 

C26  فقدان تفویض اختیار در تصمیم گیری ها و کاهش تمرکز 

C27  ف تیم ا هدابودن  م هم 

C28  دستیابی به اهداف  ابهام در 

C29  آگاهی افراد از اهداف و مشارکت در تدوین آن ن ود 

C30  اندازه تیم 

C31  ساختاربندی وظایف و ارت اطاگ بین اعضا ن ود 

C32 اعضا  م هم های  ها و مسلولیت  نقش 

C33  فقدان مسلولیت پایری اعضای تیم 

C34  روحیه کار تیمی  اعضا فقدان 

C35  فقدان اعتماد به نفس 

C36  پایین بودن هوش عاطفی اعضای تیم 

C37  نگرش و انگیزه های اعضا 

 

 ی( تکنیک دلفی فاز1
های نهایی از رویکارد دلفای ها و شناسائی شاخصبرای غربا  شاخص

فازی اساتفاده شاده اسات. دیادگاه خ رگاان در زمیناه میازان اهمیات 
 دگاهیاها از دشاخص اهمیت نییتع یبرا  ها گردآوری شده است.شاخص

 خاود  ذهنی  هایتوانایی  از  خ ره  افراد  چهاگر  خ رگان استفاده شده است.
 داشت توجه نکته این به باید  اما  نمایند،می  ایساگ استفادهقم   انجام  برای
 تفکار سا ک انعکااس امکان سنتی کمی سازی دیدگاه افراد،  فرآیند  که

 هایاز مجموعاه  اساتفاده  بهتار،  ع اارگ  ندارد. به  کامل  بطور  را  انسانی
و  دارد انساانی م هم زبانی و بعضاً  توضیحاگ  با  بیشتری  سازگاری  فازی،
 اعداد  فازی )بکارگیری  هایمجموعه  از  استفاده  با  که  است  تره ب  بنابراین
پرداخات   واقعای  دنیای  در  گیریتصمیم  و  مدگ  بینی بلندپیش  به  فازی(

سازی دیدگاه خ رگان از اعداد فازی مثلثی در این مطالعه نیز برای فازی 
 استفاده شده است.

داده  ایشنم 2سازی دیدگاه خ رگان پیرامون هر شاخص در جدو  فازی
 . شده است

 5شاد و سادس های فازی نماراگ افاراد حساا  در گام بعدی میانگین
، عاملهاا  یافتاه  چرخش  ماتریسبا توجه به  الگوی ذهنی مشخص شد و  
الگوی ذهنی قرار می گیرند، مشاخص   پنجافرادی که در هریک از این  

 اند.شده
را تعیین کارد. ر داتوان بارهای عاملی معنیبا استفاده از این ماتریس می

از بزرگتر باشد، آنگااه آن برای این منظور اگر قدر مطلق بار عاملی  

هاای تعاداد کاارگ nدار اسات. درصاد معنای  99بار عاملی با اطمینان  
در ایان پاژوهش بارهاای (. 1386است )خوشاگویان فارد،  مطالعه کیو

باشند و چنانکاه در  0.37عاملی در صورتی معنی دار هستند که بیشتر از 
 95عامل باا اطمیناان  شششود بارهای عاملی در مشاهده می  2جدو   

کنناادگان واقااع بارهااای عاااملی شاارکت دار هسااتند. دردرصااد معناای
دار هساتند، روی عامال او  معنای(  20و  26.17.1.29.4.15های )شماره
دوم  روی عامل(  9و    18.22.28.21.1630.6های )کنندگان شمارهشرکت
  .ر هستنداد معنی

 

 هافازی سازی دیدگاه پنل خبرگان برای هریک از شاخص :2 جدول
1خبره  شاخص  2خبره   3خبره   4خبره   5خبره   6خبره   7خبره   8خبره   9خبره   10خبره    

C1 (6, 7, 8) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (2, 3, 4) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) 

C2 (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) 

C3 (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) 

C4 (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (7, 8, 9) 

C5 (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (1, 2, 3) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) 

C6 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (1, 1, 1) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) 

C7 (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (4, 5, 6) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) 

C8 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) 
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 هاماتریس چرخش یافته عامل  :3 جدول
 

 عاملهای شناسایی شده 

1 2 3 4 5 

P26 .612 
 

.406 .449  

P17 .674 
 

.310 
 

 

P 1 .786 
   

 

P 29 .762 
   

 

P 4 .760 
   

 

P 15 .589 
  

.568  

P 17 .783 
   

 

P 29 .661 
   

.317 

P 17 .544 .310 
  

 

P 20 .591 
   

 

P 18  .500 .339 
 

 

P 22 .384 .410 
 

.376  

P 28 .460 .560 
  

 

P 21 
 

.747 
 

  

P 22 .404 .586 
  

 

P 16 .304 .485 
  

.360 

P 30 
 

.710 
 

  

P 6 
 

.522 
  

 

P 9 
 

.429 .342 
 

.411 

C9 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (4, 5, 6) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) 

C10 (6, 7, 8) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (5, 6, 7) 

C11 (6, 7, 8) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (1, 1, 1) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) 

C12 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (1, 2, 3) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (8, 9, 9) 

C13 (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) 

C14 (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) 

C15 (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) 

C16 (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (1, 2, 3) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) 

C17 (6, 7, 8) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (3, 4, 5) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) 

C18 (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (1, 2, 3) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (5, 6, 7) 

C19 (5, 6, 7) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) 

C20 (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) 

C21 (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (1, 2, 3) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) 

C22 (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (1, 1, 1) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) 

C23 (6, 7, 8) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (7, 8, 9) 

C24 (7, 8, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) 

C25 (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (3, 4, 5) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) 

C26 (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (6, 7, 8) 

C27 (7, 8, 9) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) 

C28 (8, 9, 9) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (5, 6, 7) 

C29 (5, 6, 7) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (3, 4, 5) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) 

C30 (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) 

C31 (7, 8, 9) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (2, 3, 4) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (8, 9, 9) 

C32 (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (1, 2, 3) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) 

C33 (5, 6, 7) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (1, 1, 1) (7, 8, 9) (5, 6, 7) (7, 8, 9) 

C34 (5, 6, 7) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (5, 6, 7) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (7, 8, 9) 

C35 (8, 9, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (7, 8, 9) (6, 7, 8) (6, 7, 8) (6, 7, 8) 

C36 (7, 8, 9) (6, 7, 8) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (1, 2, 3) (5, 6, 7) (6, 7, 8) (8, 9, 9) 

C37 (5, 6, 7) (6, 7, 8) (8, 9, 9) (7, 8, 9) (8, 9, 9) (5, 6, 7) (2, 3, 4) (8, 9, 9) (6, 7, 8) (8, 9, 9) 
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P 13 
  

.721 
 

 

P 14 
 

.351 .453 .307  

V25 
  

.587  .397 

P 17  .326 .582   

P 17 .329  .584   

P 7   .645   

V4   .717   

P 3 .347   .696  

P 2 .413   .638  

P 3    .641  

P 18    .671  

P 11    .551  

P 1   .342 .592  

P 25  .310 .315  .624 

P 13  .303 .413  .703 

P 20     .742 

P 10 .390    .513 

P 10 .473    .688 

 

 اخالقی و ذهنیشناسایی الگوهای 
ذهنی شناساایی   اخوقی و  های امتیازی الگوهایاز طریق محاس ه آرایه

هایی گزاره  ،های عاملی در هر عاملسازی ارایهشده و هم نین با مرتب
مشخص شد که در هر گروه مورد موافقات یاا مخالفات بیشاتری قارار 

  نشان داده شده است. 8تا  4و  ااند. نتیجه تحلیل در جدگرفته

 باه احتارامعادم وجاود   های به دسات آماده ع ااراگ »بر اساس رت ه
« رقابت بجاای همکااری».« و  هماهنگی ارت اطاگعدم    .« و »یکدیگر

« انسجام اعضاباالترین امتیازها را به دست آورده اند، هم نین ع اراگ »
. « در این ذهنیت کمترین امتیازها را باه دسات آوردنادتشویق اعضاو »

 بیشترین امتیاز را به دست آوردند دیادگاه بنابراین با توجه به ع اراتی که
 .نام گرفت  اط سازنده«»فقدان تعامل و ارتاو  ذهنیت م تنی بر 

 

 های موافقت و مخالفت ترین گزاره مهم  :4 جدول

 فقدان تعامل اخالقی و ارتباط سازنده 

 امتیاز  های موافقت ترین گزارهمهم

 1/05 جریان ازاد اطالعات و ایده ها وجود ندارد . 

 1/93 نیست. ارتباطات بین اعضا هماهنگ 

 1/02 جود ندارد. مشارکت موثر و رویکرد فعاالنه اعضا و

 1/02 تعارض سازنده وجود ندارد. 

 1/99 احترام به یکدیگر وجود ندارد. 

 1/32 رقابت به جای همکاری است. 

 امتیاز  های مخالفت مهمترین گزاره

-1 تشویق به صورت تیمی صورت می گیرد.  /53 

-1 وجود دارد. بین اعضا انسجام   / 95  

-1 رهبر به تیم و اهداف آن متعهد است.  /45 

-1 اعتماد بین اعضا و رهبر وجود دارد.  /51 

 جو مسموم سازمانی 

 امتیاز  موافقت های  ترین گزارهمهم

 1/09 وجود ندارد پذیری  انعطاف

 1/01 جو خالقیت و نوآوری عدم 

 1/10 صورت نمی گیرد گیری مشارکت در تصمیم

 1/74 حترام به هنجارهای تیم توسط اعضا نبود ا

/1 ر تیمیفرهنگ کاضعف  59  

 1/95 و اطالعات  دانشی تسهیم منابعضعف 

 امتیاز  های مخالفت ترین گزارهمهم

 1/89- زیر ساخت کار تیمی وجود دارد وجود 

 1/96- گیردبه صورت تیمی صورت می جبران خدماتوجود

 1/02- دارد  نظام آموزش ترویج کار تیمی

 مدیریت زهرآگین 

 یاز امت های موافقت ترین گزارهمهم

 2/07 کتد مدیر از اعضای تیم حمایت نمی 

 1/99 است  آمرانهسبک تصمیم گیری مدیر فردی و 

 1/90 فقدان برنامه ریزی و تقسیم وظایف در میان اعضا 

-تخصیص منابع به نیاز های تیم به خوبی صورت نمی 

 گیرد 
2/02 

 امتیاز  های مخالفت ترین گزارهمهم

 1/04- زنگیری وجود سیسان باز خورد منظم و با

 1/98- اعمال مدیریت تعارض 

-تصمیم گیری ها به صورت غیر متمر کز صورت می

 گیرد 
-1/01 

 شخصیت تیم 

 امتیاز  های موافقت ترین گزارهمهم

 1/72 اعضای تیم  پذیریفقدان مسئولیت 

 1/96 فقدان روحیه کار تیمی  اعضا

 1/89 فقدان اعتماد به نفس 

 امتیاز  فت های مخالترین گزارهمهم

-1/ 54 هوش عاطفی اعضای تیم مناسب است   

-1/ 23 نگرش و انگیزه کار تیمی در اعضا وجود دارد  

 نبود سازماندهی 

 امتیاز  های موافقت گزارهترین مهم

 2/62 ف تیم اهدابودن  مبهم
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 1/61 دستیابی به اهداف  ابهام در

 1/45 آگاهی افراد از اهداف و مشارکت در تدوین آن نبود 

 امتیاز  های مخالفت ترین گزارهمهم

 1/43- تیم  مناسب  اندازه

 1/41- ساختاربندی وظایف و ارتباطات بین اعضا 

 1/55- های اعضا  مسئولیتها و   نقشوضوح  

 
یکی هستند که   پنجم و ششمدر این الگوی ذهنی امتیازهای دو ع ارگ  

صاص داد یعنی توان رت ه را بر اساس ع اراگ مجاور اختدر این حالت می
کاه در   تار اساتلحاظ محتوایی به آن نزدیک  با توجه به ع اراتی که از

است؛ بنابراین بر اسااس رت اه بنادی حاصال شاده  چهارماینجا ع ارگ 
 تصامیم  در  مشاارکت  جاو  ن ود  « و »تیمی  کار  فرهن   ضعفع اراگ »

 فقادان« باالترین رت ه را به دست آوردند و بعد از آنهاا ع ااراگ »گیری
های بااالیی باه رت ه. «نوآوری  و  خوقیت  جو  عدمو »«    پایری  انعطاف 

 « و زیرسااختها« و »خادماگ  رانجهای »دست آوردند، هم نین گزاره
؛ ین ترین امتیاز را باه دسات آوردناد« پایتیمی کار ترویج آموزش  »نظام

بنابراین با توجه به ع اراتی که بیشترین امتیاز را به دسات آوردناد، ایان 
 شود.نامیده می»جو مسموم سازمانی« دیدگاه ذهنیت م تنی بر 
« و تایم  اعضاای  از  مادیریت  حمایات  فقاداندر این ذهنیت ع ااراگ »

 حال و گیاری تصامیم سا ک» « وتایم هاای نیاز  به  منابع  تخصیص»
ن امتیاز را کسب کارده اناد، هم ناین ع ااراگ باالتری«  مدیریت  مسلله

را  « پایین تارین امتیاازمنظم  بازخورد  و  بازنگری« و »تعارض  مدیریت»
؛ بنابراین در مجموع با توجاه باه ع ااراتی در این دیدگاه به دست آوردند

تاوان ایان دیادگاه را ذهنیات که بیشترین امتیاز را به دست آوردند، می
 نامید.  ن«زهرآگی »مدیریتم تنی بر 

 به اعتماد فقدان» « واعضا  تیمی کار روحیه فقداناین ذهنیت ع اراگ »
« بیشترین امتیازها را به  تیم اعضای پایری مسلولیت فقدان « و »نفس

 باودن پااییندست آوردند. از طرفی با توجه به امتیااز پاایین ع ااراگ »
ن در توامی  «اعضا  های  انگیزه  و  نگرش« و »تیم  اعضای  عاطفی  هوش

توان این دیدگاه های فوق میهای گزارهمجموع بر م نای امتیازها و رت ه
 نامید.« گریز   تیمگی های شخصیتی ژوی»را ذهنیت م تنی بر 

 باه  دساتیابی  در  ابهام»  « وتیم  اهداف   بودن  م هماین ذهنیت ع اراگ »
« آن  تادوین  در  مشاارکت  و  اهاداف   از  افاراد  آگااهی  ن اود« و »اهداف 

متیازها را به دست آوردند. از طرفی با توجاه باه امتیااز پاایین بیشترین ا
و  «تاایم اناادازه« و »اعضااا هااای مساالولیت و هااا نقااشع اااراگ »

تاوان در مجماوع بار مایاعضاا«  بین ارت اطاگ و  وظایف  »ساختاربندی
توان این دیدگاه را ذهنیت های فوق میهای گزارهم نای امتیازها و رت ه

 نامید.« اندهین ود سازم »م تنی بر 

 

 بحث
و ارت ااط  12اخوقای  »فقادان تعامالم تنی بر    الگو  پنجدر این پژوهش  

؛ »شخصایت «14«؛ »مدیریت زهرآگین13»جو مسموم سازمانیسازنده«؛  
 یافت شد. « 15تیم« و »ن ود سازماندهی

ذهنی او  بر اساس ادبیاگ تحقیاق، بیاانگر اخوقی و  های الگوی  گزاره
اسات؛ بر فرار از کاار تیمای    سازنده  ارت اط   و  اخوقی  تعامل  فقدانتأثیر  

تعااموگ ساازنده در تیمهاای معتقدناد  الگوی اخوقایافراد دارای این 
غیار  نحاوه ارت ااط اعضاا در تایمبه این معنی کاه و    کاری وجود ندارد
آن ه از آن بعنوان تعامل سازنده یااد  به نحوی است که اخوقی است و 

بناابراین روی هام رفتاه قضاوتشاان در   آن دید.  توان درشود را نمیمی
را تحت تأثیر قرار   تیمی  فعالیتهای  در  مشارکت  به  تمایل  کار تیمی،مورد  

درصد واریانس کل را ت یین می کند. عاووه بار   36میدهد. این دیدگاه  
ها  الگواو  دارای امتیاز باالیی بودند در سایر   الگویاین ع اراتی که در  

هاا هام  الگوهااری داشتند و همین موضوع در مورد سایر  امتیاز پایین ت
باه دسات آماده  الگاوی پانجصدق می کند که نشان از افتراق و تمایز 

تعامال این نتیجه با برخی پژوهش ها که بر رابطاه میاان نقاش  است.  
 (. 15و  14)ند همسو است با کار تیمی تاکید دار اخوقی

جو حاکم بر سازمان از قدند که  دوم، افراد معت  اخوقی و ذهنیدر الگوی  
اطمینان از سومت . در واقع آنان معتقدند  سومت کافی برخوردار نیست

 جو و فرهن  حاکم بر سازمان به منظور مشاارکت در فعالیتهاای تیمای
 دیدگاه اینذکر است که برایشان اهمیت بیشتری دارد. هم نین الزم به 

نتیجه با برخی پژوهش ها   این.  کند  می  ت یین  را  کل  واریانس  درصد  15
با کاار تیمای تاکیاد دارناد   جو حاکم بر سازمانکه بر رابطه میان نقش  

 (.18و  17)همسو است 
مهام  مدیریت سازمانسوم، افراد معتقدند که  اخوقی و ذهنیدر الگوی  

 منفی رفتار به توجه با زهرآگین  مدیریتدارند  است. آنها هم نین اعتقاد  
 باه  جادی  و  طوالنی مدگ  آسیب  دارد،  که  ربیمخ  فردی  های  ویژگی  و

مای کناد.  تحمیل سازمان به  مستقیم  غیر  طور  به  و  تیم  به  مستقیم  طور
طاوالنی   تعارضاگ  در چارچو   فردی  بین  روابط  مسموم  هایسازمان  در

منفای  روانای فشاار بار و گیاردمی  شاکل  ساازمان  در  فردی  بین  مدگ
ذهنیات قارار مای گیرناد افرادی که در ایان  می افزاید  سازمان  اعضای

تمایل یا عدم تمایل به فعالیتهاای تیمای را « شیوه مدیریتتحت تأثیر »
ایان . کناد می ت یین را کل واریانس درصد 7 دیدگاه این خواهند داشت.

نتیجه با برخی پژوهش ها که بر رابطه میان نقش ویژگی های مدیریتی 
 (. 19)با کار تیمی تاکید دارند همسو است 

هاای »شخصایت و ویژگایبیانگر تاأثیر    چهارمذهنی    خوقی وا  الگوی
شخصیت معتقدند توجه به  این الگو    است. افراد  کار تیمیدر    اعضا تیم«
 اعضاای پاایری فقادان مسالولیتاولویت دارد.  نظر آناندر    اعضاء تیم
نفاس، مهمتارین   باه  اعتماد  اعضا و فقدان  تیمی  کار  روحیه  تیم، فقدان

 شود به فعالیتهای تیمی عوقمند ن اشند. اینیدالیلی هست که س ب م 
ایان نتیجاه باا برخای  .کناد مای ت یین را کل واریانس  درصد  5  دیدگاه

شخصایتی و مسالولیت یژگی های پژوهش ها که بر رابطه میان نقش و
 (. 21و  20با کار تیمی تاکید دارند همسو است )  یریاپ

کار در  از سازماندهی« »ادراکبیانگر تأثیر   پنجمذهنی  اخوقی و  الگوی  
فقدان سازماندهی، مهمترین است. افراد دارای این ذهنیت معتقدند   تیمی

ن کارده و بیفعالیتهای تیمی باددلیلی است که آنها را به اثربخش بودن  
 5 دیادگاه س ب خواهد شد که به مشارکت در تیم عوقمند ن اشند. ایان
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که ا برخی پژوهش ها  این نتیجه ب  .کند  می  ت یین  را  کل  واریانس  درصد
همساو   تاکید دارند  کار تیمی  با  ادراکینقش ویژگی های    میانرابطه    بر

 (. 22است )
تواناد نتاایج مث تای کاار تیمای میاز آنجایی که بر اساس نتایج تحقیق 

هاایی در  سازی و آموزش  ، باید فرهن برای سازمان در پی داشته باشد
اهی صاورگ پاایرد کاه از ابعاد آموزش همگانی و نظام آموزش دانشاگ

دوران ابتدایی از مدارس آغاز شود و در دوران دانشجویی به شکل تغییار 
ها تکامل یاباد. ازساوی  ها و کارگاه هدر محتوای دروس و برگزاری دور

 گاااران و ارائاه دیگر این یک ضرورگ انکارناپاایر اسات کاه سیاسات
باه عناوان رکان دهندگان، موانع کار تیمی را بشناسند و به کاار تیمای 

توجه کنند. بر این اساس انجام تحقیقاگ کیفی بیشتری   کاراصلی انجام  
 توصیه می شود.  در این زمینه

 یکسو کم ود زمان کافی برای اجرای پژوهش و باه ت اع آن اساتفادهاز  
 هایی مثل یادداشت در عرصه و مشاهده به عنوان روش  نکردن از روش

 د.های تیم تحقیق بو دودیتهای تکمیلی در مطالعه حاضر از مح
برای شناسایی فرایند کار تیمای   داده بنیادنجام مطالعاگ کیفی با روش  ا

هاای مشااهده و یادداشات در عرصاه، و  ه از روشو اساتفاد  شرکتدر  
 توصایه مای شرکت سازمان کارکنانهای آموزش برای  برگزاری کارگاه

 .دشو
 

 گیرینتیجه
تژی هایی هستند تا آنها را در غل ه ها در جستجوی استرا  امروزه سازمان

بر پی یدگی ها و توطم هاای محیطای و رقاابتی، یااری رسااند. عادم 
هاا را در  های پیراماونی ساازمان تحوالگ گسترده در محیطاطمینان و  

ها و آرایش منابع سوق داده است. در این   جهت تجدیدنظر در استراتژی
هاا کساب کارده  مانعرصه، کار تیمی شهرگ بسیاری در موفقیت سااز

است. ال ته باید در نظر داشت که کلیه ساازمانها در اساتفاده از تایم هاا 
د، حتی سازمان های مشابه، به یک اندازه موفق برای پیش رد اهداف خو

عمل نمی نمایند که این موضوع در حقیقت ناظر بر اثربخشی حاصال از 
 ذهنی  ناسیپژوهش حاضر با هدف الگوش  ها است.  کار تیمی در سازمان

 فهم زمینه دراستان فارس   یاداره کل تعاون کار و رفاه اجتماع  کارکنان
 الگوشناسی ذهنایدر این پژوهش نجام گرفت. تیمی، ا  کار  از  فرار  پدیده

به عنوان حلقه مفقوده کار تیمی در نظر گرفته شده اسات و مواناع کاار 
قارار ماورد واکااوی  کننادگان    تیمی بر اساس تجربه و درک مشاارکت

 .گرفت
 

                 خالقیا  یمالحظهها
موضوعاگ اخوقای هم اون؛ سارقت ادبای، رضاایت آگاهاناه؛ انتشاار 

 .اندقرارگرفته  موردتوجهچندگانه و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام واژه
 Team performance.1 عملکرد تیمی
 Dynamic organiztions.2 سازمانهای پویا

 Social ethics.3 اخوق اجتماعی
 Team culture.4 فرهن  تیمی

 Professional ethics.5 اخوق حرفه ای
 Socialization.6 جامعه پایری

 Social responsibility.7 مسولیت پایری اجتماعی
 Social accountability.8 پاسخگویی اجتماعی

 Social conscience.9 وجدان اجتماعی
 Social concerns.10 نگرانی های اجتماعی

 Sustainable development.11 توسعه پایدار
 Lack of moral interaction.12 اخوقیفقدان تعامل 

13.Organization toxic atmosphere 
  جو مسموم سازمانی

 Toxic organizational.14 مدیریت زهرآگین
 Lack of organizing.15 سازماندهی دن و
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