
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  ٥٩                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

   بر عملکرد آموزشي و پژوهشي دانشجويان به تفکيک جنسيتهاي کار تيمي تأثير مهارت
  ٣، سعيد سعيدا اردکاني٢ي آراني زهرا صادق١هاجر آرامون،
  ١٧/٢/١٣٨٨: رشي   پذ٦/١١/١٣٨٧: افتيدر

  چکيده
هـاي   افزايي توانـايي  توان به عنوان اهرمي براي هم انجام کار تيمي و تعامل در گروه را مي   

 به مند شوند آن بهره مزاياي  توانند از      مي هاي کار تيمي     که با آموزش مهارت    افراد دانست 
داري وجـود     گي معنـا   آنان همبست  هاي کار تيمي افراد و عملکرد       رسد بين مهارت    نظر مي 

هاي کار تيمي باالتري برخوردارند،      مهارت در افرادي که از       به عبارت ديگر، عملکرد    .دارد
  :شود وهش حاضر با هدف پاسخ به اين دو سؤال انجام ميپژ. بيشتر است

  است؛متفاوت در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد هاي کار تيمي   آيا مهارت-۱
 کـار تيمـي و عملکـرد آموزشـي و پژوهـشي دانـشجويان رابطـه        هـاي      آيا بين مهارت   -۲

  . داري وجود داردمعنا
در بخـش اول   . دو بخـش اسـتفاده شـده اسـت    دراي    پرسـشنامه  براي انجام ايـن کـار از      

گيري،  پذيري، ارتباطات، هماهنگي، تصميم  بعد تطبيق۶هاي کار تيمي افراد را در     مهارت
 و بخش دوم عملکـرد پژوهـشي و آموزشـي    گردد روابط درون فردي و رهبري بررسي مي     

هـاي   دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي رشـته     . ش شده است  سنج  دانشجويان  
منظور   به .دهند  تشکيل مي را   آماري اين پژوهش     جامعهمختلف تحصيلي در دانشگاه يزد      

آزمون جوامع مستقل و ضريب همبستگي اسپيرمن    تحقيق نيز از روش    هاي  آزمون فرضيه 
هـاي    بين مهارت آن است كه نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دهنده. استفاده شده است 

عالوه بر اين، . داردداري وجود   و پسر دانشگاه يزد تفاوت معنا     دانشجويان دختر کار تيمي   
  .عملکرد دانشجويان استهاي کار تيمي و  نتايج نشان از همبستگي ضعيفي بين مهارت

 . کار تيمي، جنسيت، عملکرد آموزشي و پژوهشي، دانشگاه يزد:ها کليد واژه
   و بيان مسأله مقدمه

هاي  مورد استفاده در پاسخ به چالشوان يکي از ابزارهاي هاي اخير از کار تيمي به عن در سال
 سازماني و پذيري به طوري که کار تيمي به عنوان راهي براي افزايش انعطاف ، شده استيادرقابتي 
 تسريع زمان سفارش، نوآوري، هاي سرپرستي، هايي مانند کاهش هزينه  به ديگر مزيتيافتن دست
 است شدهرساني بهتر به مشتري محسوب  و خدمتري باالتر وجدان کا  ،  اثربخش گيري تصميم

)Morgan, Salas and Glickman, 1992: 77(. در چند دهه اخير افزايش قابل توجهي در کاربرد کار 
بيش از ، ۱۹۹۰  سال آن است که در اواسط دهندهشواهد نشان. خورد به چشم ميها   سازمانتيمي در

 Parker(ند ا هاي تيمي در سازمان خود استفاده کرده گلستان از گروههاي توليدي ان  از شرکت درصد۵۵
and William, 2001: 470.( 

                                                
 زدي دانشگاه يت اجرايري ارشد مدي کارشناسيي دانشجو 
 زد و مکاتبه کننده مقالهي دانشگاه يتت صنعيري ارشد مدي کارشناسيي دانشجو                          sadeqi_z_a@yahoo.com  
 زدي دانشگاه يأت علمي عضو ه 
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  ٦٠                                                                            ي و پژوهشي بر عملکرد آموزشي کار تيميهاتأثير مهارت
  

 توجـه خاصـي   گيري عملکـرد تـيم   طي بيست سال گذشته نيز به موضوع تيم، عملکرد تيم، و اندازه      
رت تيمـي  گيري مها  تمايل به اندازهها،ناتيمي در سازمهاي    مبذول شده است و به موازات افزايش گروه       

بـين دانـشجويان مراکـز آمـوزش     ها در  گيري اين مهارت اندازه. پيدا کرده استن افزايش ادر ميان محقق 
از رسد افرادي که از توانـايي کـار تيمـي بيـشتري برخوردارنـد               به نظر مي   .باشد  مينيز قابل توجه    عالي  

 بنـابراين  . اثرگذار اسـت   مهارتجنسيت بر اين ن يچن  همعملکرد آموزشي و پژوهشي باالتري نيز دارند و 
هـاي کـار تيمـي در     ، پژوهش حاضر با هدف بررسي مهارت    عالي  با توجه به اهميت کار تيمي در آموزش       

عـالوه بـر   . انجام شـده اسـت  و تأثير آن بر عملکرد دانشجويان بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه يزد     
  . را نيز مورد بررسي قرار دهدمهارتاين بر جنسيت اين، پژوهش حاضر در پي آن است که تأثير 

  

  هاي پژوهش فرضيه
ميزان تأثير اين  ن يچن  هم  و هاي کار تيمي    هدف از انجام اين پژوهش بررسي آثار جنسيت بر مهارت         

هـاي زيـر    به اين منظور فرضـيه   مهارت بر عملکرد آموزشي و پژوهشي دانشجويان دانشگاه يزد است که          
  :گيرد قرار ميآزمون مورد 

داري   تفـاوت معنـا    هاي کار تيمي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد          بين مهارت : ۱ ييه اصل فرض
  وجود ندارد،
 در بعـد  هـاي کـار تيمـي دانـشجويان دختـر و پـسر دانـشگاه يـزد          بين مهارت:۱-۱ يه فرع يفرض
  داري وجود ندارد؛  تفاوت معنا١پذيري  تطبيق
 در بعـد  مـي دانـشجويان دختـر و پـسر دانـشگاه يـزد            هاي کـار تي     بين مهارت : ۱-۲ يه فرع يفرض
  داري وجود ندارد؛  تفاوت معنا٢ارتباطات
 در بعـد  هاي کـار تيمـي دانـشجويان دختـر و پـسر دانـشگاه يـزد             بين مهارت : ۱-۳ يه فرع يفرض

  داري وجود ندارد؛ تفاوت معنا ٣هماهنگي و تشريک مساعي
 در بعـد  يان دختـر و پـسر دانـشگاه يـزد        هاي کـار تيمـي دانـشجو        بين مهارت : ۱-۴ يه فرع يفرض
  داري وجود ندارد؛  تفاوت معنا٤گيري تصميم
 در بعد روابـط     هاي کار تيمي دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد          بين مهارت : ۱-۵ يه فرع يفرض

 داري وجود ندارد؛ تفاوت معنا ٥درون فردي
 در بعـد  ر دانـشگاه يـزد  هاي کـار تيمـي دانـشجويان دختـر و پـس            بين مهارت  :۱-۶ يه فرع يفرض
  داري وجود ندارد؛  تفاوت معنا٦رهبري

   شرايط حاضر در دانشگاه يزد، براي انجام کار تيمي مطلوب است؛:۲ ي اصلفرضيه

                                                
1. Adaptability  
2. Communication  
3. Coordination 
4. Decision making 
5. Interpersonal 
6. Leadership  
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  ٦١                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

دانـشجويان دختـر و پـسر دانـشگاه     کار تيمي و عملکرد آموزشي هاي   بين مهارت:۳ يفرضيه اصل 
 ؛داري وجود دارد همبستگي معنايزد 

دانشجويان دختر و پسر دانشگاه يزد کار تيمي و عملکرد پژوهشي    هاي    بين مهارت  :۴ياصلفرضيه  
  .داري وجود دارد همبستگي معنا

  

   ادبيات تحقيق-۳
  هاي کار تيمي  تيم و مهارت-۳-۱

تعامل داشته و براي رسيدن بـه اهـداف    با همکه در ادبيات سازماني، تيم را به عنوان دو يا چند نفر     
 ;Baker & Salas, 1992:470(انـد   ، تعريـف کـرده  کننـد   هـم همکـاري مـي   و آمـالي مـشترک بـا   

Kozlowski, et. al., 1996: 255 .( اونيل و همکاران او)نيـز تعـاريف متعـددي از تـيم ارائـه      ) ۱۹۹۹
 ترکيبي -۲ اهداف مشترکي دارند؛  ها ترکيبي از دو يا چند نفر هستند که           تيم -۱:  که عبارتند از   اند  داده

 دو يا چند شخص اي متمايز از     مجموعه -۳ ؛شوند  کاري که به عنوان تيم شناخته مي      ِ  يک گروه از اعضاي   
که به طور پويا، به هم پيوسته و به صورت توافقي براي دست پيدا کردن به اهداف مشترک با هـم کـار                   

  .)O'Neil, et. al., 1999: 70 (محدود استها   آن و طول مدت عضويتکنند مي
که افراد تيم در حين انجام کار   استها  قابل شناسايي از رفتارها، ادراکات، نگرش      هکار تيمي مجموع  

برخي از محققـان نيـز کـار    ). Stout, Cannon-Bowers & Salas, 1996: 91 (گذارند به اشتراک مي
دادن بـازخور،  دريافـت و   هاي مرتبط به هم که شامل نظارت بر عملکـرد،      فعاليتاي از     تيمي را مجموعه  

 & Mclntyre(انـد   ها تعريف کرده فعاليتپذيري و هماهنگي  پذيري، انعطاف  تطبيق، رتباطات دوطرفها
Salas, 1995: 33.(  

 از عملکـرد  ها مي نشان داده که عملکرد ت     است  صورت گرفته  يمي کار ت  راموني که پ  ي فراوان قاتيتحق
 کـه  ي اجتمـاع يسـاز  لي، تـسه محققـان . )Hpayes, 1997: 265( بـاالتر اسـت  به صورت انفرادي افراد 

را عامـل ايـن امـر     دهيـ چي پماتيباال بردن ادراک افراد از تصم ن يچن  هم به دنبال دارد و ميکارکردن با ت  
مطالعـات نـشان    ).Wright and Bennett, 2008: 225; Allen and Hecht, 2004: 440 (داننـد  مي
 شـود  ي مـ ديـ  و نظـرات جد هـا  دهيـ  خلـق ا  باعث اوقات متضاديوجود نظرات متنوع و گاه که  است  داده

)Adler, 2002: 83 (شتريـ  و ادراک بصي تشخلي به دلگردد، مي مطرح ميوسيله ت  که بهييها حل و راه 
  ).Adler, 1991: 55( خواهد داشت يشتري بي کاربردياي مزات،ياز موقع

 و تعامـل بـا ديگـران     ارتباط وسيله  شناسي اجتماعي در مورد اين که چگونه نگرش و رفتارها به           روان
جزء تشکيل دهنـده گـروه اسـت کـه     ترين   مهمرفتار گروهي،. کند گيرد، صحبت مي تحت تأثير قرار مي   

يـک گـروه بـه     . دهـد  گيري گروهي و چگونگي رفتار با ديگر اعضاي گروه را توضيح مي            چگونگي تصميم 
 و -۳ روانشناختي يکديگر آگاهنـد؛   از روحيات  -۲ با يکديگر تعامل دارند؛      -۱: عنوان تعدادي از افراد که    

ديگـر خـصوصيات يـک گـروه     . شود  و قبول دارند، تعريف مي خودشان را به عنوان يک گروه درک کرده      
 ,Mullins(گيـري بـا اجمـاع     هم، تـصميم  کاري مؤثر شامل انتشار اهداف، اعتماد و وابستگي متقابل به
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  ٦٢                                                                            ي و پژوهشي بر عملکرد آموزشي کار تيميهاتأثير مهارت
  

طابق افراد با يکديگر براي دست پيـدا کـردن بـه    ، ت١همکاري و وابستگي متقابل ن يچن  هم و)75 :2002
  ). Senior and Swailes, 2004: 320 (باشد اهداف مي

يـاد  ها   سازمانبهبود عملکردعنوان عامل  از کار تيمي به ،مديريتيهاي   روش در بسياري از مفاهيم و    
ور  هـداري بهـره   و نگ٤، مـديريت کيفيـت جـامع    ٣هاي کيفيت  ، حلقه ٢در مباحثي مانند کايزن   . شده است 
مباحثي مثـل  . اشاره شده است  ها     سازمان  به ضرورت وجود تيم براي رسيدن به بهبود و موفقيت          ٥جامع

پايه و زيربناي اصلي براي ها  کنند که افراد در تيم     نيز بيان مي   ٧هاي يادگيرنده ن و سازما  ٦مديريت دانش 
 در اي  اند بهبود قابل مالحظه     استفاده کرده  هايي که از کار تيمي    سازمان. تعامالت و انتقال دانش هستند    

در تيم افراد را به طـور کامـل   ). Colenso, 2000: 30 (اند وري، خالقيت و رضايت کارمندان داشته بهره
سـازد   گذارند که اين امر تيم را قادر مي   از فرديت خود پارا فراتر مي      راها     آن دهند و  با يکديگر تطابق مي   

بـه  . گو باشند چند وجهي مثل نوآوري، کيفيت و خدمات مشتري به آساني پاسخ      هاي   تا در مقابل چالش   
 :توان به موارد زير اشاره کرد ساير مزاياي تيم نيز مي

در فرايند توسعه و واضح سازي اهـداف و فراينـدها، تـيم ارتباطـات و اجتماعـاتي را تـشکيل                    •
 سازد؛ گيري را در زمان واقعي ميسر مي دهد که تصميم مي

هـاي اقتـصادي و اجرايـي کـار را افـزايش داده و بهبـود              ها با ايجاد ابعاد اجتمـاعي جنبـه        تيم •
 بخشند؛ مي

 ).Castka et.al., 2001: 125(کند  تيم رضايت و اوقات بهتري را براي افراد فراهم مي •
  

 رو هـستند،  هاي کار تيمـي بـا آن روبـه    گيري مهارت هايي که محققان به منظور اندازه    يکي از چالش  
هـاي   سـال کـه تـا    طـوري  ه است؛ به بودها مهارتاين گيري  براي اندازهقابل اعتماد  و دقيقکمبود ابزاري   

هـاي کـار      يک روش عملي براي سنجش مهارت کار تيمي و مشاهده مـشارکت اعـضا در فعاليـت                 ،رياخ
ي رگيـ  انـدازه   در زمينـه اخيـراً  ترين تحقيقي که   در کامل.)Kuehl, 2001: 5(ه است تيمي وجود نداشت

، )ذيريپـ  قابليـت تطبيـق   (پـذيري  از شـش بعـد وفـق   هـا   هاي کار تيمي انجام شده ايـن مهـارت         مهارت
.  مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت      گيـري، روابـط درون تيمـي و رهبـري            تـصميم  ،هماهنگي ،ارتباطات
 کـار  يهـا  هـارت  م يها  نامه   پرسش  افتهي  توسعه   حاصل نمونه  ،حاضراستفاده شده در پژوهش       نامه  پرسش

 کـه در  باشـد  مـي ) ٢٠٠١(و مـک  ) Weng, 2000(نگ وِ، )O'Neil, 1999 (لينو مانند اُي محققانيميت
در اين پژوهش ابعاد مذکور بـه  ). Kuehl, 2001( شده استبه کار گرفته  )٢٠٠١(کوهل  ي دکتر رساله

  :صورت زير تعريف شده است
  

                                                
1. Interdependency 
2. Kizen  
3. Cycle quality  
4. Total quality mamagement (TQM) 
5. Total prodactive maintenance 
6. Knowledge management  
7. Learning orgnazation  
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  ٦٣                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

در شناسايي سرچشمه، ماهيت مسائل، مشکالت گروه  عبارت است از توانايي افراد تيم        :پذيري وفق
وسيله ساير افـراد    بهپذيري را پايش عملکرد اعضاي تيم         قابليت تطبيق . و سازمان و پاسخ مناسب به آنها      

  .اند و بازخور گرفتن از رفتار ديگران نيز تعريف کرده
 دو يـا چنـد نفـر از     ارتباطات فرايندهايي است كه در آن اطالعات واضـح و روشـن بـين            :ارتباطات

از ارتباطات به عنوان يکي از ابزارهاي توانمند براي سنجش عملكرد گروهـي      . شود اعضاي تيم مبادله مي   
هـا و بازخورهـاي اعـضاي     ها، انتظارات، پاسـخ  اين ارتباطات مؤثر باعث يکپارچگي فعاليت . ياد شده است  

 :  كه شاملارتباطات از چهار بخش متمايز تشكيل شده است. ودش تيم مي
   بهبود فرايند انتقال و دريافت رفتارهاي حمايتي و كشف و تصحيح خطاها؛-۱
  گيري؛   هماهنگ كردن اعضاي تيم به منظور اثرگذاري بر كيفيت تصميم-۲

ها به منظور تکميـل و     ها و عكس العمل     دهي منابع، فعاليت   شامل توانايي گروه در سازمان     :هماهنگي
اونيـل معتقـد اسـت كـه     . اند محققان تعاريف گوناگوني را از اين واژه ارائه داده        .  است موقع کار   تحويل به 

در توانـد وظـايف را    تر عمل کند مـي      هرچه گروه هماهنگ  . هماهنگي، هارموني و تطبيق بين افراد است      
  .رساند به انجام ب پارچه و به طور يکموعد مقرر 
. انـد  اتخاذ تصميم تعريف کـرده وجود به منظور  گيري را استفاده از اطالعات م       تصميم: گيري تصميم

کارهاي  شناسايي راه سازي اطالعات،استفاده از قضاوت و منطق،       پارچه گيري توانايي تيم براي يک     تصميم
  .حل ممکن و ارزيابي پيامدهاست انتخاب بهترين راه موجود،

 خـود از طريـق حـل     توانايي تيم براي بهبود کيفيت تعامالت بين اعـضاي        : ارتباطات درون فردي  
اين ارتباطات شامل عالقه افراد بـه برقـراري ارتبـاط    . اختالفاتي که ممکن است بين افراد آن ايجاد شود        

  .با ساير اعضا و تالش در جهت حل مسائل و اختالفاتي که ممکن است بين اعضاي تيم به وجود آيد
ارزيابي عملکرد تيم، واگـذاري     ا،  هاي اعض   دهي و هماهنگ کردن فعاليت     توانايي براي جهت  : رهبري

 بـه طـورکلي رهبـر تـيم     .باشـد     مي محيط مناسب کاري  دهي و ايجاد يک       ريزي و سازمان   وظايف، برنامه 
هاي کـاري را بـه    اولويتريزي و سازماندهي  هاي ساير اعضاي تيم و برنامه       کردن فعاليت  وظيفه هماهنگ 

  .عهده دارد
  

   سوابق تحقيق
و ) Buchanan, 1994: 38( منظر عملي و تئوري موضوع جديدي نيـست  عالقه به کار تيمي از دو

 بـه عنـوان مثـال در پژوهـشي کـه       اسـت شـده انجام ، کار تيميابعاد گوناگون     در هاي متفاوتي   پژوهش
مورد تأکيـد واقـع     هاي تيمي     انجام شده است، داليل تشکيل مهارت     ) ۱۹۹۳( اورسانو و ساالس     وسيله  به

  مطالعات اخير نيز نشان داده. آيد که حجم کار زياد باشد  تيم زماني به وجود مي    ه  دارد ک   شده و بيان مي   
ـ گير ها و دانش خاصي شکل مي ها بر اساس مهارت   تيمطور معمول بهاست که   .Cannon-Bowers (دن

et al., 1995; Paris, et. al., 2000.(  
بـراي  .  عملکرد تيم متمرکز شده اسـت تحقيقات اخير بر فرايند تشکيل تيم و رفتارهاي تأثيرگذار بر  

وسـيله   بر اين باورند که درجه کار تيمي تابعي از خطاهايي است که به        ) ۱۹۶۲(مثال بوگوسالو و پورتير     
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  ٦٤                                                                            ي و پژوهشي بر عملکرد آموزشي کار تيميهاتأثير مهارت
  

) ۱۹۶۲(سيـسکل و فلکـسمن    ن يچنـ   هـم .)Boguslaw, & Porter, 1962 (شود اعضاي تيم انجام مي
ايجاد حس اعتماد بيني کردن نيازهاي يکديگر،        پيش همکاري را توانايي اعضاي تيم براي کار با يکديگر،        
 ,Siskel, & Flexman (انـد  تعريـف کـرده  ثر ؤاي مـ  به نفس در يکديگر و ارتباط برقرار کردن به شيوه

1962(.   
 از گـروه ارائـه و   پـذيري و انگيـزش   دهي، تطبيق  سازمان ،گيري  در تحقيقي ديگر، چهار وظيفه جهت     

شود  اعث افزايش عملکرد تيم و دسترسي اعضاي آن به اهداف خود مي      فرض شده است که اين وظايف ب      
)Neiva, Fleishman, Reick, 1978(.   

داري  اند که بين شخصيت افراد و بـازده کارهـاي تيمـي رابطـه معنـا              برخي از محققان بر اين عقيده     
 هـستند  يصوصيات خ،گرايي، ثبات عاطفي، سازگاري، وظيفه شناسي و تجربه       پنج عامل برون  . وجود دارد 

رابطـه بـين    ) ۱۹۹۸( بريـک و همکـاران       بـراي مثـال    .که ممکن است بر عملکـرد تـيم اثرگـذار باشـند           
 نتـايج  .انـد  بررسـي کـرده   ي را با اثربخشي تيمـ )ها و شخصيت آنها ييامانند توان(هاي اعضاي تيم    ويژگي

توانـايي ذهنـي،   افراد با  ،ندکرد  گروه کاري فعاليت مي۵۱ کارمندي که در ۶۵۲تحقيق نشان داد از بين    
انـد    نيز برخـوردار بـوده   تيميگرايي و ثبات عاطفي باالتر از عملکرد باالتر  شناسي، سازگاري، برون    وظيفه

)Barrick et. al., 1998 .(  
هاي بهداشتي و خدمات درماني انگلـستان    جايگاه و اهميت کارتيمي در ميان سازمان       ۱۹۲۰از سال   

اي  تحقيقات نشان داده است که با کار تيمي، خدمات درماني بـه گونـه         . رفته است نيز مورد توجه قرار گ    
  ). Milne, 1980(شود  بهتر ارائه مي

صالحيت تيم به دانش، مهارت و بينش اعضاي تيم بستگي       ) ۱۹۹۵(به نظر کانن باورز و همكاران او        
 دانـش و معلومـات مناسـبي در     اعضاي تـيم بـه  .شوند دارد و اين عوامل عملکرد باالي تيم را موجب مي   

هـا    آنبـراي مثـال  . ، نيازمندندکنند  و ساير اعضاي تيمي که در آن فعاليت مي  محيط کاري ،زمينه شغل 
 عـالوه بـر ايـن،    .هاي مختلف را بداننـد   مورد نظر تيم براي انجام کار در موقعيت    تژيانياز دارند که استر   

 کردن کارها داشته باشـند   در جهت هماهنگ دهند   مي مشترکي از کاري که انجام     درک   اعضاي تيم بايد  
)Cannon-Bowers et. al., 1995 .(  

شـده   تـايوان انجـام   درهاي كـار تيمـي     كه به منظور بررسي تأثير نوع شغل بر مهارت       اي  در مطالعه 
در ايـن  . انـد  نتايج نشان داد كه افراد داراي مشاغل متنوع از مهارت کار تيمي متفاوتي نيز برخوردار بوده  

رفت مهـارت کـار تيمـي     مطالعه دو گروه با دو نوع شغل متفاوت که شامل گروه مهندسان که انتظار مي   
بـه  اي   پرسـشنامه . خود داشته باشند و گروه کارگران خط مونتاژ انتخاب شـدند          باالتري به تناسب شغل   

 تيمي باالتري نـسبت بـه   مهارت کار از  هر دو گروه داده شد و نتايج اين تحقيق نشان داد که مهندسان              
  ).Weng, 2000(اند  مند بوده بهرهکارگران خط مونتاژ 

 مـشارکت  کـه  نـشان داد اسـت، نتـايج     هشد انجام جوييدانشي  ها ميتي  رو بر  ديگري که   همطالع در
 دارد مثبـت  ارتبـاط  بـاالتر  عملکـرد  از حاصـل  بـازده  بـا   درسـي  مباحثـات  در شده صرف زمان و ميدرت

)(Bunderson and Sutcliffe, 2002 .  
 مقـدار  بـه  کـه  باشـد  يمي سازمان تعهد وي شغل تيرضا شيافزا ميتي وردهاآ  دستترين     مهم ازي  کي

 در کـه  زيني گريد مطالعه .)Witt et. al., 2000( است رگذاريثأت ميت ماتيتصم در کارمندان مشارکت
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  ٦٥                                     ، سال سوم، شماره اول۱۳۸۸ پژوهشي تحقيقات زنان، بهار و تابستان -مجله علمي

 سمت به را آنان ميت در تيوعض و بودند ميت عضو کهي  افراد کرد انيب گرفت صورتي  پزشک واحد ۱۰۲
 کردنـد  يم ارائه راي  بهتر عملکرد و داشتند  خود شغل ازي  شتريب تيرضا ،داد يم سوق هاي خود   خواسته

)Lichtenstein et. al., 2004.(   
 ،دادنـد  انجامي  انپزشکندد آخر سال انيدانشجوي  رو بر) ۲۰۰۹(  او همکاران و راس کهي  ا مطالعه در

ي هـا  آمـوزش  کـه ي  انيدانشجو نتايج نشان داد  . شدي  بررس انيدانشجو نگرش و انشد بري  ميت کار ريثأت
 سـاير دانـشجويان    بـه  نـسبت ي  بـاالتر  دانـش  و اطالعـات  از ،کردند يم افتيدري  ميت صورت به را خود

  ).Roaas et. al., 2009(ند برخوردار
 انجـام  سـازمان  عملکـرد  بـر ي  مـ يت کـار  ريثأت رامونيپ کهي  مطالعات در) ۲۰۰۸(  او همکاران و دالرو

   .)Delarue et. al., 2008( اند مشاهده کردهي سازمان عملکرد وي ميت کار نيب راي مثبت ارتباط، اند داده
 مثبـت  ريثأتـ  سـازمان ي  مـال  و ديـ تول عملکرد بري  ميت کار که شد داده نشان زيني  گريد مطالعه در
ي اعـضا  از ترمهمي ميت ساختار ،موفقي ميت کار در کهحاکي از آن بود  قيتحق نيا جينتا ن يچن  هم .دارد

   .)Procter and Burridge, 2008( است ميت
 در شـرکت  و ميتـ  جـاد يا ،اسـت  شـده  انجـام  رياخي  ها سال دري  نيکارآفر رامونيپ کهي  مطالعات در
 );Leijon, 2007)  Cantzler Nijkamp’s 2003 &اند دانستهي ضروري نيکارآفري برا را ها شبکه
  

   آماري و روش تحقيق عه و نمونهجام
  دوازايـن پـژوهش   آوري اطالعـات   براي جمع .  تحليلي است  -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي     

در قـسمت اول ايـن   .  قـسمت تـدوين شـده اسـت    ۲ اول در  نامـه  پرسش .ه استنامه استفاده شد  پرسش
،  سـؤال ۸بـا  ) ذيريپـ  ت تطبيـق قابليـ  (پـذيري   بعـد وفـق   ۶افـراد در    هاي کار تيمي      ، مهارت نامه  پرسش

 و  سـؤال ۱۱فـردي بـا   ، روابـط درون   سؤال۹ با گيري  تصميم، سؤال۸هماهنگي با     سؤال، ۸ با   ارتباطات
وضـعيت دانـشگاه يـزد در ايجـاد     بررسـي   .  سؤال بررسي شده اسـت     ۵۲ سؤال و در مجموع      ۸ با   رهبري

نامـه را بـه    نيز قسمت دوم اين پرسش سؤال ۱۰در ها و انجام کار تيمي  براي تشکيل تيم محيط مطلوب   
   هميـشه  طيف چهارتايي شامل  فوق،  هاي    الگويي به سؤ     پاسخ  دامنه. )۱  ضميمه (دهد  خود اختصاص مي  

 و بــوده اســت)  امتيــاز۱(نــدرت  و بــه)  امتيــاز۲(بعــضي اوقــات ، )  امتيــاز۳ ( اوقــاتاکثــر، ) امتيــاز۴(
  .اند داده پاسخ ها   آنها به يک از اين گزينه موافقت خود با هر  دهندگان بر اساس درجه پاسخ

 يهـا   مهـارت  يهـا   نامه   پرسش  افتهي  توسعه   حاصل نمونه  ،حاضراستفاده شده در پژوهش       نامه  پرسش
 کـه  باشـد  مـي ) ٢٠٠١(و مک ) Weng, 2000(نگ وِ، )O'Neil, 1999 (لينو مانند اُي محققانيميکار ت

روايي آن را ثابـت  کـه خـود  ) Kuehl, 2001( شده اسـت فته به کار گر )٢٠٠١(کوهل  ي دکتر در رساله
 استفاده گرديـده اسـت کـه مقـدار بـه شـده کـه             ١باخ براي تعيين پايايي آن نيز از آلفاي کرون       . کند  مي
  .دهد نامه را نشان مي  بوده است و پايايي باالي اين پرسش۸۹۳/۰

آموزشـي و عملکـرد پژوهـشي       دوم نيز، عملکـرد دانـشجويان در دو بخـش عملکـرد               نامه  در پرسش 
به منظور تعيين عملکرد آموزشي افراد از معدل اين دانشجويان کـه در بـسياري از مقـاالت            . بررسي شد 

                                                
1. α' Cronbach  
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  ٦٦                                                                            ي و پژوهشي بر عملکرد آموزشي کار تيميهاتأثير مهارت
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عملکـرد پژوهـشي ايـن    . سـتفاده شـده اسـت    ا،شـود   پژوهشي به عنوان عملکرد دانشجويان شناخته مي      
معيارهـايي و امتيـازات تعيـين      ندهدانشجويان نيز بر اساس معيارهاي زير تعيين شده است که در برگير   

وسيله معاونت پژوهشي دانشگاه يـزد بـراي تعيـين دانـشجوي پژوهـشي       شده براي هر معيار است که به  
  . ارائه شده و از روايي بااليي در اين زمينه برخوردار است۱۳۸۶-۸۷نمونه در سال تحصيلي 

   پژوهشي-هاي علمي يا مجله ISIالمللي  هاي معتبر بين  تعداد مقاله چاپ شده در مجله-۱
  هاي معتبر خارجي هاي چاپ شده در مجله  تعداد مقاله-۲
   ترويجي-هاي علمي هاي چاپ شده در مجله  تعداد مقاله-۳
المللـي، ملـي و     هاي علمي معتبـر بـين       هاي چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس         تعداد مقاله  -۴
  )داخلي(اي  منطقه
  هاي علمي معتبر چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسهاي   تعداد خالصه مقاله-۵
  وسيله مراکز معتبر دانشگاهي هاي چاپ شده به  تعداد کتاب-۶
  وسيله ساير مراکز نشر هاي چاپ شده به  تعداد کتاب-۷
  هاي ترجمه شده  تعداد کتاب-۸
  هاي معتبر علمي پژوهشي  کسب رتبه در جشنواره-۹
  اتي دانشگاه با توجه به امتياز اعطايي شوراي پژوهشي دانشگاههاي تحقيق  همکاري در پروژه-۱۰
  گروه/  طراحي و ساخت وسايل آزمايشگاهي مورد نياز گروه با تأکيد دانشکده-۱۱
   پژوهشي معتبر دانشجويي- کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات علمي-۱۲
يت در داخل کشور بـا تأييـد   وسيله مراجع اداري صالح  اختراع يا اکتشاف  ثبت و تأييد شده به       -۱۳

  شوراي پژوهشي مجتمع
وسيله مراجع اداري صالحيت در خارج از کشور با تأييـد    اختراع يا اکتشاف ثبت و تأييد شده به -۱۴

 شوراي پژوهشي مجتمع
   ارائه اثر بديع و ارزنده هنري مورد تأييد شوراي پژوهشي مجتمع هنر و معماري-۱۵

  جامعـه . ه اسـت مورد اسـتفاده قـرار گرفتـ       SPSS افزاري ها بسته نرم    به منظور تجزيه و تحليل داده     
هـاي مختلـف    آماري اين تحقيق را دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي دانشگاه يـزد در رشـته        

 . دهند تحصيلي تشکيل مي
 نفـري از  ۴۵ميـان يـك نمونـه مقـدماتي     نامـه در   منظور تعيين حجم نمونـه، ابتـدا ايـن پرسـش           به

سپس بـا   .  بود ۳۹۱/۰نشجويان تحصيالت تکميلي دانشگاه يزد توزيع شد كه انحراف معيار پاسخ آنان             دا
 و بـا  )انـد   نفـر بـوده  ۱۴۰۰کـه  ( آماري  ست آمده از اين نمونه، تعداد جامعه د  استفاده از انحراف معيار به    

 ۲۳۵ محاسبه شده   درصد، حجم نمونه۵ درصد و دقت براورد     ۹۵توجه به فرمول زير در سطح اطمينان        
  .دست آمد مورد به

  
  
  

           
  مـورد از ۳۰۲نامه در ميان دانشجويان توزيع شـد، کـه      عدد پرسش  ۳۵۰پس از تعيين حجم نمونه،      

هـاي   نامـه   مورد از پرسش۲۳۰. بازگشت داده شد و مبناي تجزيه و تحليل اين پژوهش قرار گرفت      ها    آن

1400 * 962/1  * . 3912./  

( 052/0  * 1399) + ( 962/1  * 3912./ ) 

n= = 235 
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 يوسيله دانشجويان مقطع دکتر يه به مقطع کارشناسي ارشد و بق     وسيله دانشجويان   برگشت داده شده به   
 . به صورت تصادفي بوده استدر اين جامعه گيري  روش نمونه. تکميل شده است

  

   گيرینتيجه 
 درصـد آن را زنـان تـشکيل    ۵۴ درصـد را مـردان و   ۴۶نامـه،   دهنـده بـه ايـن پرسـش       پاسخ ۳۰۲از  

به منظـور تجزيـه و   . کنند  که در کارهاي تيمي شرکت ميدندکربيان ها   آن درصد۷۰بيش از  . دنده  مي
 اسـتفاده شـده    1t  از آزمـون ي مربوط به تفاوت جنسيتي در کار تيمـي ها تحليل نتايج و آزمون فرضيه

  . آمده است۱نتايج حاصل از اين آزمون در جدول . است
  

   به تفکيک جنسيتيهاي کار تيم ي مربوط به مهارتها  نتايج حاصل از آزمون فرضيه:۱جدول 
فرضيه   

  ۱اهم
فرضيه 

  ۱-۱اخص 
فرضيه 

  ۲-۱اخص 
فرضيه 

  ۳-۱اخص 
فرضيه 

  ۴-۱اخص 
فرضيه 

  ۵-۱اخص 
فرضيه 

  ۱-۶اخص 
  ۳۰۲  ۳۰۲  ۳۰۲  ۳۰۲  ۳۰۲  ۳۰۲  ۳۰۲  تعداد نمونه

ميانگين پاسخ 
  دانشجويان پسر

۸۰/۲  ۹۲/۲  ۶۵/۲  ۵۷/۲  ۹۱/۲  ۷۵/۲  ۹۲/۲  

ميانگين پاسخ 
  دانشجويان دختر

۴۴/۲  ۶۰/۲  ۳۵/۲  ۲۰/۲  ۵۳/۲  ۳۹/۲  ۵۶/۲  

  ۲۷۱/۲  ۲۲۷/۲  ۶۳۰/۲  ۷۵۲/۲  ۷۱۴/۲  ۶۱۲/۲  ۷۲۸/۲  آماره آزمون
  ۰۲۵/۰  ۰۲۸/۰  ۰۱۰/۰  ۰۰۸/۰  ۰۰۸/۰  ۰۱۱/۰  ۰۰۸/۰  داري مقدار معنا

  
 رد ۱-۶ تـا  ۱-۱ و اخـص  ۱هاي اهم   درصد تمامي فرضيه۵که در سطح خطاي دهد  نتايج نشان مي  

دانـشجويان  هـاي کـار تيمـي     مهـارت توان گفت بـين    درصد مي۹۵شود، به عبارت ديگر با اطمينان        مي
بـه   ميانگين پاسخ دانشجويان پسرده اد نتايج نشان.  وجود داردتفاوت معناداريدختر و پسر دانشگاه يزد   

هاي کار تيمي دانشجويان   کار تيمي در مقايسه با دختران بيشتر است؛ به عبارت ديگر مهارت          هاي  سؤال
  .ويان دختر استپسر بيش از دانشج

 آن است که شرايط دانشگاه يزد براي انجام کـار تيمـي نـامطلوب            نشان دهنده  ۲آزمون فرضيه اهم    
  .باشد  مي-۶/۱۵ درصد ۹۵اين فرضيه در سطح اطمينان  آزمون  مقدار آماره. باشد مي

 نتـايج  .هاي اهم سوم و چهارم نيز آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است             براي آزمون فرضيه  
 به عبارت ديگر، با .شود  پذيرفته مي۳ اهم   درصد فرضيه ۵ که در سطح خطاي      دهد  اين آزمون نشان مي   

هـاي کـار تيمـي و عملکـرد آموزشـي دانـشجويان              بيان کـرد بـين مهـارت      توان     درصد مي  ۹۵اطمينان  
اسـت کـه    درصـد پذيرفتـه شـده      ۵ نيز در سطح خطاي      ۴فرضيه اهم   . وجود دارد داري    همبستگي معنا 

  .هاي کار تيمي و عملکرد پژوهشي اين دانشجويان است  همبستگي مثبت بين مهارت دهنده نشان
                                                
1 . Independent Sample T- Test 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.pdffactory.com


  ٦٨                                                                            ي و پژوهشي بر عملکرد آموزشي کار تيميهاتأثير مهارت
  

 
  ي اهم سوم و چهارمها  نتايج حاصل از آزمون فرضيه:۲جدول 

  ۴فرضيه اهم  ۳فرضيه اهم  
  ۳۰۲  ۳۰۲  تعدادنمونه

ضريب همبستگي 
  اسپيرمن

۱۳۱./  ۱۲۳./  

  /.۰۴۹  /.۰۳۴  داري مقدار معنا
  
 مورد بررسي براي دختران و پسران دانشجو در دانشگاه يزدطور جداگانه      به ۴ و   ۳ هاي  ون فرضيه آزم

هـاي کـار تيمـي دانـشجويان پـسر و             نتايج اين آزمون همبستگي بيشتري بين مهارت      . قرار گرفته است  
 ميـزان  عبـارت ديگـر،   ؛ بـه دهد در مقايسه با دختران دانشجو نشان ميها   آنعملکرد آموزشي و پژوهشي 

يـشتر بـوده اسـت    در مقايسه با دختران ب   تأثيرگذاري کار تيمي بر عملکرد دانشجويان پسر اين دانشگاه          
  ).۳جدول (

  
  ي اهم سوم و چهارم به تفکيک جنسيتها  نتايج حاصل از آزمون فرضيه:۳جدول 

  دانشجويان دختر  دانشجويان پسر  
  ۳فرضيه اهم  ۲فرضيه اهم  ۴فرضيه اهم  ۳فرضيه اهم  

  ۱۶۳  ۱۶۳  ۱۳۹  ۱۳۹  عدادنمونهت
ضريب همبستگي 

  اسپيرمن
۲۰۶./  ۲۵۰./  ۱۱۱/۰  ۱۲۰/۰  

  ۰۳۲/۰  ۰۲/۰  /.۰۴۰  /.۰۳۳  داري مقدار معنا
  

   بحث و بررسي
هـا   از سـاير روش ، کـار تيمـي   ي انـسان يرويموجود در استفاده کارآمد از نهاي   روشي تمام انيدر م 

تـوان تعـداد    يمـ  هاي کار تيمـي   با افزايش مهارت.ست اکرده به خود جلب   شتريرا ب ران  نظ صاحب توجه
 که در صورت عدم اسـتفاده از کـار     کرد سازمان   دي را عا  يجينتارا به كار گرفت و       ي انسان يروي ن يکمتر

توجـه بـه   . ي انـساني اسـت  رويـ  نيشتريـ  تعـداد ب  نيازمند بازده،زاني به همان م   پيدا کردن   دست يميت
 مي تـ ي اعـضا يهـا  يي و توانـا هـا  تيـ  قابلشيافزاهبود آن در سازمان،   آموزش و ب    و ي کار تيمي  ها  مهارت

عالوه براين، کـاهش تـنش و تعـارض، کـسب نتـايج بهتـر و               . شود يموجب م را   يي هم افزا  اي) کارکنان(
قابـل  . باشـد  ها در سـازمان مـي   از ديگر مزاياي توجه به اين مهارت     ... تر، برقراري ارتباطات مؤثر و       سريع

 از يتـر  تواند به درک صحيح هاي تيمي مي وجه به جنسيت و اثرگذاري آن بر ابعاد مهارتذکر است که ت 
  .ها به افراد و بهبود اثربخشي آن منجر شود  آموزش اين مهارت نحوه
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کـار تيمـي مناسـب    هـاي   دهد که شرايط دانشگاه يزد براي ايجاد مهارت    ينتايج اين تحقيق نشان م    
ادن به حل مسائل با استفاده از تفکـر گروهـي، اسـتقبال از انتقـادات              اين شرايط شامل اولويت د    . نيست

  . مي شود... هاي جديد و  هاي نو، تشويق دانشجويان و اساتيد به يادگيري علوم و مهارت سازنده و ايده
هاي کار تيمي دانـشجويان دختـر و پـسر دانـشگاه      که بين مهارتدهد  نشان مي ن  يچن   هم نتايجاين  

هـا در دانـشجويان پـسر بـيش از دانـشجويان            اداري وجود دارد؛ به طوري که اين مهارت       يزد تفاوت معن  
هـا و   دهـي منـابع، فعاليـت    به عبارت ديگر، توانايي دانشجويان دختر اين دانشگاه در سازمان . دختر است 

 ها به منظور تکميل، تحويل به موقع کار، بهبود کيفيت تعامالت بين اعـضاء از طريـق حـل           عکس العمل 
آيد، شناسايي سرچشمه و ماهيت مسائل و مشکالت گـروه        مسائل و اختالفاتي که ممکن است به وجود         

اتخـاذ  استفاده از اطالعات موجود به منظـور    و سازمان و پاسخ مناسب به آنها، ارتباطات درون سازماني،           
وظـايف،  ا، ارزيـابي عملکـرد تـيم، واگـذاري          هـاي اعـض     دهي و هماهنـگ کـردن فعاليـت        تصميم، جهت 

تـرس از   . محيط مناسب کاري از دانـشجويان پـسر کمتـر اسـت           دهي و ايجاد يک       ريزي و سازمان   برنامه
تـوان از جملـه    را مـي ... شکست، عدم اعتماد به نفس، عدم باور زنان و عدم حمايت جامعـه از ايـشان و            

در انجام کار تيمـي منجـر   هاي زنان در مقايسه با مردان   ها و توانايي    عواملي دانست که به تفاوت مهارت     
هـاي کـار تيمـي و عملکـرد آموزشـي و پژوهـشي        بـين مهـارت  مثبت  رغم وجود رابطه  عليشود، که    مي

 درصـد از دانـشجويان   ۷۰بـيش از  کـه    آناين امر با توجه بـه . ، اين رابطه، کم و ضعيف است  دانشجويان
اين موضوع کـه شـرايط زيرسـاختي و    و با در نظرگرفتن   کنند     که در کار تيمي شرکت مي      اند  کردهبيان  

فرهنگي دانشگاه براي انجام کار تيمي مناسب نيست ممکن است به دليل عدم شناخت اصول کار تيمي            
توانند حداکثر استفاده را برده و بـه نتـايج    طوري که اين دانشجويان از کار تيمي با يکديگر نمي          باشد؛ به 

 به دانشجويان بتوان اين مشکل را حل کرد عالوه بـر آن         آموزش اصول و قواعد کار تيمي     . دلخواه برسند 
هـم افزايـي در نتـايج را    هـا    آن فرهنگ کار تيمي بايد در بين دانشجويان شکل بگيرد تا کار تيمي براي            

  .ايجاد کند
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