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راستا نیاز به شناسایی و رتبهبندی شاخصهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در سازمانها دیده میشودد دانشهگاه آزاد اسهالمی
به عنوان یکی از بنگاه اقتصادی آموزشی نیز از ای قاعده مستثنی نمیباشدد ای پهووهش بها ههدن شناسهایی و رتبهبنهدی
شاخص ها و معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقهات
تهران انجام شده استد به ای منظور با استفاده از مطالعات میدانی ،شاخصهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمهی ،شناسهایی و در
اختیار  20نفر از خبرگان قرار داده شد تا براساس قلمروی مکانی تحقیق امتیازدهی صورت گیردد در گام بعد براساس نتهای
استخراج شده ،شش شاخص و زیرمعیارهای هر شاخص مشخص گردیدد در ادامه تحقیهق ،رتبهبنهدی شهاخصها و معیارهها
براساس روش دیمتل و تحلیل سلسلهمراتبی فازی انجام شدد نتای تحقیق نشان دادند شاخص ترکیب تیم از نظهر خبرگهان
بیشتری تأثیر را بر روی عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد داردد همچنی معیار رویکرد فعاالنه نیز بیشتری تأثیر
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چکیده :در سالهای اخیر ،اهمیت تیمهای کاری در حوزه عملکرد سازمانی بسیار مورد توجه قرار گرفتهه اسهتد در همهی

را بر روی عملکرد تیمی خواهد گذاشتد
واژگان کلیدی :شاخص ،عملکرد ،بنگاه اقتصادی آموزشی ،تیم کاری ،روش دیمتل فازی ،رویکرد تحلیل سلسلهمراتبی
طبقهبندی C44, C52, C61, D71, D81 :JEL

* نویسنده مسئولradfar@gmail.com :

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

فازی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد
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 -1مقدمه

بر عملکهرد تیمههای کهاری و معیارههای مهثثر شهناخته

در عصر کنونی ،تحهوالت شهگرن دانهش مهدیریت

شوندد تیمهای کاری براسهاس نظهرات افهراد تهیم عمهل

وجههود نظههام ارزیههابی را اجتنا ناپههذیر کههرده اسههت بههه

میکنههد بنههابرای تیمهههای کههاری در شههرایف مختل ه ،

گونهای که فقهدان نظهام ارزیهابی در ابعهاد مختله یه

عملکرد متفاوتی دارندد در دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان

سازمان ،اعم از ارزیهابی در اسهتفاده از منهاب و امکانهات،

یکی از بنگهاهههای علمهی و اقتصهادی کشهور توجهه بهه

کارکنان ،اهدان و استراتویها ،یکی از عالئم بیماریهای

عملکرد تیمی احساس میشودد شناسایی عوامل مثثر بهر

آن سههازمان قلمههداد میشههودد مسه ئله ارزیههابی عملکههرد،

اثربخشی تیمهای سازمانی ،مو هوعی کلیهدی و اساسهی

سالیان زیادی است که محققان و کهاربران را بهه لهالش

در مطالعات کار تیمی به شمار میرود و بهر ایه اسهاس

واداشههته اسههت (تههوالیی)1386 ،د فقههدان یهها ههع

مدلههای مختلفهی تهاکنون بها ههدن شناسهایی عوامهل

سیستمهای ارزیابی عملکرد ،امکان تبادل اطالعهات الزم

کلیدی کار تیمی در سازمانها انجام شدهانهد (طهرانهی و

سهازمان را

همکاران)1393 ،د بنابرای ای تحقیق با هدن شناسهایی

غیرممک کرده و زمینههای بروز بحرانهای مهدیریتی را

و رتبهبندی معیارههای تأثیرگهذار بهر عملکهرد تیمهی در

در آنها افزایش میدهد که تداوم آن ،انحالل یها شکسهت

دانشههگاه آزاد اسههالمی واحههد علههوم و تحقیقههات تهههران،

سازمان را به دنبال دارد (علیزاده و ثابت)1398 ،د اجهرای

دانشکده مدیریت و اقتصاد انجام شهده اسهتد در همهی

موفق و کامل فرایند مدیریت عملکرد کارکنان مهیتوانهد

راستا ای مقاله میکوشد به سثاالت زیر پاسخ دهد:

برای رشد ،توسعه و بهبهود فعالیتههای یه

مدیران را درگیر فعالیتهای سخت و پرزحمت مهیکنهدد

دانشکده مدیریت و اقتصهاد دانشهگاه آزاد اسهالمی واحهد

بنابرای هر سازمانی جدا از نوع فعالیت ،اندازه و سهاختار

علوم و تحقیقات تهران از نظر خبرگان کدام است؟

نیاز به الگوی مدیریت عملکردی داشته که بر اسهاس آن

 -معیارهای مربوط به هر شاخص بر عملکرد تیمی

میزان موفقیت خود را در رسیدن به اهدان و آرمانههای

در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد

سازمان خویش مورد سهنجش و ارزیهابی قهرار مهیدههد

علوم و تحقیقات تهران از نظر خبرگان کدام است؟

(میرباقری و همکاران)1398 ،د

 -رتبهبنههدی شههاخصهای تأثیرگههذار بههر عملکههرد

یکههی از اصههلیتری منههاب سههازمانی همیشههه مههدنظر

واحد علوم و تحقیقات تهران از نظر خبرگان کدام است؟

سازمانها بهوده اسهتد در صهورتی کهه سهازمانی بتوانهد

 -رتبهبندی معیارهای مربوط بهه ههر شهاخص بهر

عملکرد کارکنان را به خوبی ارزیهابی و پیشبینهی کنهد،

عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد

میتواند بهرهوری نیهروی انسهانی را افهزایش د ه د و بهه

اسالمی واحد علوم و تحقیقهات تههران از نظهر خبرگهان

مزیت رقابتی دست یابدد نکته قابلتوجه ای اسهت کهه از

کدام است؟

در کنار هم قرار گرفت کارکنان ،تیم کاری شکل خواههد
گرفتد در صورتیکه بتوان مدلی برای عملکهرد تیمههای

 -2پیشینه تحقیق

کاری طراحی نمود ،پیشبینی عملکرد تهیم ،قابهل انجهام

الف) پژوهشهای خارجی

خواهد بود )(McGreevy, 2006د

آیبههاس و یویارگیههل )2017( 1در تحقیقههی ،تههأثیر

مسلم است برای اینکه سازمان بتواند عملکرد تهیم
کاری را ارزیابی کند ،نیاز است تا ابتدا شاخصهای مهثثر

عملکرد فردی بر روی عملکرد تیمی و عملکرد تیمهی بهر
1- Aybas and Uyargil
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عملکرد کارکنان با توجه به اهمیت آنها بهه عنهوان

تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی
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بر موفقیت سازمان بیافزایهد ،امها بهه همهان میهزان ههم

 -شههاخصهای تأثیرگههذار بههر عملکههرد تیمههی در
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روی عملکرد سازمانی را بررسی کردهاندد در ای تحقیهق،

برای ابعاد کمی میتوان به عملکرد تیمی ،اثربخشی تیم،

عملکرد تیمی به وسهیله شهاخصهای درجهه بلهوت تهیم،

کارایی تیم و نحوه تصمیمگیری در تیم اشاره کردد

اندازه تیم ،نحوه تقسیم وظای و میزان سلسهلهمراتب در

پزنههل )2013( 4در مطالعهههای ،بههه بررسههی میههزان

تیم ،بررسی شدهاندد نتای تحقیق نشان میدهند که ههر

عملکههرد تیمههی در بههی دانشههجویان در پههرو ههههای

له سلسلهمراتب در تیم بیشتر باشد ،عملکرد تیم کاهش

دانشگاهی پرداختد در ای تحقیهق ،رهبهری مشهتر

و

خواهد یافتد

مشارکت در تصهمیمگیری ،جههتگیری و روشه بهودن

استورگا 1و همکارانش ( )2016برای دسهتیابی بهه

اهدان تیم ،هماهنگی ،روش و مشهخص بهودن وظه ای ،

شاخصهای مثثر بر عملکهرد تیمهها در تولیهد و توسهعه

روحیههه یههادگیری در اعضهها و آزادی عمههل را بههه عنههوان

محصول به انجام تحقیقی پرداختندد نکتهای کهه در ایه

معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی در نظر گرفته استد

تحقیق مدنظر قرار گرفته ای است که شاخصهای مورد

نتای ای تحقیق نشان داد میزان آزادی عمل در عملکرد

نظر برای اندازهگیری عملکرد افراد در تیمها ،یکسهان در

تیمهههی دارای کمتهههری امتیهههاز بهههوده و مشهههارکت در

نظر گرفته شده است اما نتای تحقیق نشان میدهد ههر

تصمیمگیری بیشتری امتیاز را به خود اختصها

داده و

کدام از ای شهاخصها بهرای افهراد ،اوزان مختلفهی داردد

از نظر دانشجویان دارای اولویت میباشدد

شههاخصهای مههورد نظههر در ایهه تحقیههق عبارتنههد از:

روجاس )2010( 5در تحقیقی ،شاخصهای مثثر بر

برنامهریزی ،پشتیبانی مدیر ،ویوگیهای شخصیتی ،میزان

عملکرد تیمی را بررسی کهرده اسهتد در مهدل مفههومی

مستندسازی در سازمان و فرایند تصمیمگیری در تیمد

ارائههه شههده در ای ه تحقیههق ،عوامههل مههثثر بههر عملکههرد

محههیف آموزشههی پرداختههه اسههتد شههاخصهای

تیم ،تجربه و مهارتههای کهار گروههی ،سهاختار و نحهوه

تأثیرگذار بر عملکرد تیمهی در ایه تحقیهق عبارتنهد از:

انجام فعالیتها ،مکانیزمهای همهاهنگی و برنامههریزید از

محیف پشتیبان ،پاداشدهی به عملکرد تیم ،مهارت تیم،

ترکیههب عملکههرد همههاهنگی و مهههارت شخصههی افههراد

مسئولیتپذیری و میزان برنامهریزی در تیمد در میان ای

خروجی سیستم مدلسازی میشودد

در ی ه

شاخصها محیف پشتیبان ،دارای کمتری تهأثیر بهر روی

ب) پژوهشهای داخلی

عملکرد تیمی میباشدد

نادی و همکارانش ( )1396در تحقیقی به مطالعهه

بی اعضا ،هماهنگی بی اعضای تیم ،همکهاری ،انسهجام

پرداختهانهههدد بهههرای گهههردآوری دادههههها از مصهههاحبه

بی اعضا ،جو حاکم بر تیم ،آمادهسازی وظای  ،مهدیریت

نیمهساختاریافته ،برمبنای مفاهیم کلیدی حاصل شده از

تعههارو و حمایههت رهبههر از اعضههای تههیم را بههه عنههوان

مرور سوابق و مناب و بررسی اسناد استفاده شهدد جامعهه

معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیم در نظر گرفتهه اسهتد

آماری شامل همه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بود که

در ای تحقیق ابعاد کیفی و کمی برای عملکرد تیمی در

از میان آنها  14مهدیر بها اسهتفاده از روش نمونههگیهری

نظر گرفته شده اسهتد بهرای ابعهاد کیفهی شهاخصههای

هدفمند انتخا شدندد بهرای تحلیهل اطالعهات ،از روش

همبستگی تیم ،ارتباطات بی اعضهای تهیم ،خالقیهت در

تحلیل محتوا و کدگهذاری بهاز و محهوری اسهتفاده شهدد

تیم ،رهبری تیم و تعارو در نظهر گرفتهه شهده اسهت و

نتای به دست آمده حاکی از آن بهود کهه شاخصههههای

1- Štorga
2- Gautam
3- Sudhakar

4 Poženel
5- Rojas-Villafane
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سودهاکار )2013( 3در تحقیقی ،ارتباطات مناسهب

و عیت تیمسازی و کار تیمی با استفاده از رویکرد کیفی
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گاتم )2018( 2در مطالعهای به ارزیابی عملکرد تیم

هماهنگی عبارتند از :ترکیهب تهیم ،مشخصهات سهازمانی
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تیمسازی و کار تیمی در دانشگاه شامل  2مقولهه کلهی و

تحقیق و توسعه و اخالق تیمی در نظر گرفته شده استد

 10زیرمقوله است و نشهانگر ایه اسهت کهه دانشهگاه از

همچنی برای شاخص نتای سه معیار نتای بهرای تهیم،

و عیت تیمسازی و کار تیمی مطلوبی برخهوردار نیسهتد

نتای برای سازمان و نتای بهرای جامعهه در نظهر گرفتهه

همچنی بررسی اسناد دانشگاه (سند راهبهردی دانشهگاه

شده استد

فردوسی مشهد) نشان داد که دانشگاه فاقد راهبرد و ی

قالوندی و همکهارانش ( )1393بهه بررسهی رابطهه

برنامه روشمند و ساختاریافته برای تهیمسهازی و بهبهود

مسئولیتپذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنهان دانشهگاه

کار تیمی میباشد.

ارومیه پرداختندد شاخصهای کار تیمی در ای پهووهش

خیراندیش و همکارانش ( )1394به بررسی عوامهل

عبارتنههد از :تعهههد ،اعتمههاد ،مسههئولیتپذیری ،برخههورد

مثثر بر اثربخشی سازمانها پرداختهاندد شاخصهای مثثر

سازنده و هدفمندید نتای نشان دادنهد رابطهه معنهاداری

بر عملکهرد کارکنهان و معیارههای ههر شهاخص در ایه

بههی مسههئولیتپههذیری اجتمههاعی ،مسههئولیت قههانونی،

تحقیهههق عبارتنهههد از :ویوگیههههای شخصهههیتی اعضههها

مسههئولیت اقتصههادی ،مسههئولیت اخالقههی و مسههئولیت

(مسئولیتپذیری اعضای تیم ،روحیه کهار تیمهی اعضها)،

اجتماعی با کار تیمی وجود داردد همچنی نتهای نشهان

ویوگیهای مدیریت تیم (حمایت مدیریت از اعضای تیم،

دادند مسئولیت اقتصادی و مسئولیت قانونی میتوانند به

برنامهریزی و تقسیم وظهای در میهان اعضها ،بهازنگری و

طور مثبت و معناداری بعد کار تیمی را پیشبینی کندد

بازخورد منظم ،مدیریت تعارو) ،ویوگیههای ارتبهاطی و
هماهنگی ارتباطهات ،مشهارکت مهثثر و رویکهرد فعاالنهه

بنا بر تعری ارائه شده در علم اقتصاد ،بنگهاه اقتصهادی،

اعضا ،احتهرام بهه یکهدیگر) ،اههدان تهیم (قابلیهت در

مفهومی در حوزه اقتصاد خرد است و ایه مفههوم بیهان

اهدان توسف اعضای تیم ،قابلیهت دسهتیابی بهه اههدان،

میکند که شرکتها با هدن بیشینه کهردن سهود خهود،

آگاهی افراد از اهدان و مشارکت در تدوی آن ،سازگاری

تصمیمگیری میکننهدد کسهبوکارها بها بهازار در تعامهل

و عدمتناقص اهدان تیم بها یکهدیگر) ،بسهتر تهیم و جهو

هستند تا قیمتگذاری و تقا ا را تعیی کنند و منهاب را

حاکم بر تیم (تسهیم مناب و اطالعات به جای تسلف بهر

به نحوی به ارائه خدمات یا تولیدات ،اختصا

دهند کهه

آن ،انعطانپذیری و تمایل به تغییر اعضا ،جو خالقیهت و

مطلوبیت حداکثری ایجهاد شهود ).(Kantarelis, 2007

نهههوآوری ،جهههو مشهههارکت در تصهههمیمگیری ،سیسهههتم

به عبارت دیگر ،عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افهراد

پاداشدهی و ارزیابی عملکرد ،نظام آموزش و تهروی کهار

یا گروههایی قرار دارد که با ترکیب ای عوامل ،بهه تولیهد

تیمی)د نتای در سه دسته عملکردی ،رفتهاری و نگرشهی

کاال یا خدمات میپردازندد ای افراد یا گروهها را بنگاه یها

مورد بررسی قرار میگیردد

واحد اقتصادی مینامنهد ) .(Spulber, 2019واحهدهای

مثلفهههها و شههاخصهای تأثیرگههذار بههر عملکههرد تیمههی

میشههوند -1 :واحههدهای خههدماتی کههه در قبههال ارائههه

پرداختندد در ای پووهش از تحلیل عاملی برای تجزیهه و

خدمات ،منفعت کسب میکنند مانند بان هها ،هتلهها،

تحلیل دادهها استفاده شده استد برای بررسهی عملکهرد،

مثسسات آموزشی غیرانتفاعید  -2واحدهای بازرگانی که

دو شاخص در نظر گرفته شده است :شاخص فراینهدی و

به خرید و فروش مواد خام ،فراوردههها و کاالهها اشهتغال

شاخص نتای عملکردید بر همی اسهاس بهرای شهاخص

دارند مانند فروشگاهها و واحدهای تولیدی که با استفاده

فرایندی رهبهری و هدنگهذاری ،همکهاری و مشهارکت،

از عوامل تولید به ساخت محصول نههایی اقهدام کردهانهد

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

خلیلی و همکارانش ( )1394در تحقیقی به بررسی

اقتصههادی از نظههر نههوع فعالیههت ،بههه سههه دسههته تقسههیم

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

تعههامالتی اعضهها (تسهههیل جریههان اطالعههات و ایههدهها،

 -3مبانی نظری
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)(Hart, 2011د  -3واحههدهای آموزشههید براسههاس ای ه

یکی از مهمتری ویوگیهای سهازمانههای موفهق،

دسههتهبندی ،مثسسههات آموزشههی ماننههد دانشههگاه آزاد

گرایش به فعالیتهای تیمی و احیای روحیه مشهارکت و

اسالمی ،جزو بنگاههای اقتصادی محسو میشهوند و در

همکاری سازنده استد تیمسازی و کار تیمی در دانشگاه،
کمه

صورتیکه بتوانند عملکرد خود را در بهازار بهبهود دهنهد

به ترسیم شهفان لشهمانهداز و اههدان مشهتر

میتوانند به مزیت رقابتی در محهیف رقهابتی نسهبت بهه

میکند و با ایجاد روحیه اعتماد میان مناب انسانی ،حس

دیگر بنگاهههای اقتصهادی آموزشهی نظیهر دانشهگاههای

تعهد و مسئولیتپذیریشان را برمیانگیهزدد همچنهی از

غیرانتفاعی یها دورهههای شهبانه دانشهگاههای سراسهری

طریق تیمسازی توزی بار کاری ،افزایش انعطهانپهذیری

یابندد

نیروی کار ،تسهیل و یکپارلههسهازی راهبردههای منهاب

سازمانها متمهایز مهیکنهد ،محهیف ناپایهدار و پیچیهده،

فراهمسازی زمینههههای مشهارکت و مسهاعدت فکهری و

رقابت فزاینده ،تغییر و تحوالت سری و توسعه روزافهزون

ذهنی نیروی کار ،امکانپذیرتر میشود (نادی و همکاران،

ارتباطات و همچنهی تحهوالت شهگرن دانهش مهدیریت

)1396د آنچه مسلم است شاخصها و ابعهاد مختلفهی بهر

استد در ای میان ،سرمایه انسانی ،کهانون اصهلی ایجهاد

عملکرد تیمی تأثیرگذار میباشندد بر اسهاس نظهر نهواز و

ارزش و تعیههی کننههده دارایههی سههازمان اسههت (زارع و

گومز )2020( 1تیمهای کاری ،باعث بهبود عملکرد مناب

همکاران)1397 ،د ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانهها

انسههانی در سههازمانها میشههوندد امهها از سههوی دیگههر،

اهمیت بسیاری داردد ارزیابی عملکرد ،اطالعهاتی را بهرای

عدمکارکرد مناسهب تیمههای کهاری نیهز باعهث کهاهش

بسیاری از تصمیمات مهم در مهورد منهاب انسهانی ارائهه

کارکرد مناب انسانی سازمانها میشود و از ایه رو نیهاز

میدهد (احمدی و همکاران)1397 ،د همچنی بها توجهه

است تا شناسایی شاخصهای مثثر بر عملکرد تیمهی بهه

به نقش محوری دانشگاهها در تربیت نیروهای متخصهص

درستی انجام شهودد بهر اسهاس تحقیقهات آنهها میتهوان

مورد نیاز جامعه و اینکه دانشگاهها مبهد همهه تحهوالت

شاخصهای اعتماد بهی اعضهای تهیم ،اعتمهاد اعضها بهه

قلمداد مهیشهوند و انسهان اسهاس و محهور تحهوالت در

رهبر ،مشارکت و همکاری را به عنهوان عوامهل مهثثر به ر

سازمانها محسو میشود ،اگر طرحریزی نیروی انسانی

عملکرد تیمی مورد بررسی قهرار دادد آنچهه مسهلم اسهت

و مههدیریت امههور اسههتخدامی بههه درسههتی انجههام نگیههرد

تیمها بر اسهاس شهرایف موجهود شهکل مهیگیرنهد و در

دانشآموختگان از بار علمی الزم برخوردار نخواهنهد بهود

صورتی که ارتباط قوی بی اعضای تیم برقرار باشد ،تهیم

(محمدی و همکاران)1396 ،د

میتواند به اهدان خود برسدد در بعضی از تحقیقات انجام

سازمانها از جمله دانشگاهها و مثسسهات آمهوزش

شده ،اعضای تیم به ای مو وع اذعان کردهاند کهه در

کارآمد هستند باید زمینه را به گونهای فراهم سهازند کهه

همتیمیهای خود نیز به درسهتی آشهنا نیسهتند و حتهی

کارکنههان و مدیرانشههان ،تمههامی تجربیههات ،توانه اییههها و

شاخصهای تأثیرگذار بر عملکهرد تیمهی را نمیشناسهند

ظرفیتهای خود را در راستای اعتالی اهدان سازمانی به

) .(Aldrin & Utama, 2019در شهرایطی کهه اههدان
از افهراد

کار گیرند (دانیالی ده حوو و منصوری)1398 ،د بر ایه

تیم به روشنی برای افراد مشخص باشد ،هر ی

اساس ،سازمانها نیازمند توجه بهه نیهروی انسهانی خهود

تیم ،بسته به مهارتی که دارد ،میکوشد تا بهتری نتیجه

مههیباشههند و تشههکیل تههیمهههای کههاری ،یکههی از مههوارد

را کسب کندد همچنی افراد ،نیاز دارند کهه سهازمان بهه
1- Nawaz and Gomez

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

عالی کهه نیازمنهد جهشهی عمه ده در افهزایش کهارایی و

درستی از ماهیت وجودی تیم نداشتند و با روحیات سایر

تأثیرگذار بر اثربخشی عملکرد نیروی انسانی میباشدد

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

آنچههه دنیههای امههروز را از دنیههای لنههد دهههه قبههل

انسانی سازمان ،تقویت و توانمندسازی نیهروی انسهانی و
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نقشی کهه آنهها ایفها کردهانهد ،توجهه کنهد و در صهورت

بعههد از گذشههت زمههان ،دلههار اخههتالل در اهههدان و

دریافههت پههاداش ،عملکههرد بهتههری را ایفهها خواهنههد کههرد

خفمشیها میشوند )(Hwang, 2019د به زعهم مزایها و

).(Kioko, 2018

براسهاس تحقیقهات هاونه

،1

نتای حاصل از بههکهارگیری کهار تیمهی ،بیتهوجهی بهه
عوامهل مختلفهی بههر

عوامل و مثلفههای ایجهاد تهیم ،موجهب بهروز مشهکالت

عملکرد تیمی تأثیر دارند اما به طور کلی میتوان آنهها را

عدیدهای میشود که نه تنها افزایش عملکرد را به همهراه

بر اساس تأثیری که بر عملکرد تیمی دارند در قالب پهن

نخواهد داشت بلکه در مواردی ،به شکستههای اساسهی

دسته قرار داد که عبارتند از -1 :مشارکت در کهار تیمهی

نیز منجر میشود (خیراندیش و همکاران)1394 ،د

 -2تعامل با سایر اعضای تیم  -3نگه داشت تیم در مسیر

با بررسی مطالعات انجهام شهده در حهوزه تحقیهق،

 -4داشت دانهش الزم بهرای عملکهرد تیمهی  -5مههارت و

شاخصها و معیارهای مثثر بر عملکرد تیمی برای تحقیق

تواناییهای مربوطهد بسیاری از تیمها در سازمان در ابتدا

استخراج شدهاند (جدول )1د

به خوبی و بر اساس مسیر تعیی شده ،اقدام میکنند اما
جدول  -1شاخصها و معیارهای مؤثر بر عملکرد تیمی

1

شفان بودن اهدان

2

آگاهی افراد از هدن

3

قابلیت دستیابی

4

تعهد افراد به هدن

5

رجبزاده و علیزاده ثانی ( ،)1388فرهی و همکاران ()1389
خیراندیش و همکاران (Gil et al., (2005))1394
خیراندیش و همکاران (Senior & Swailes (2004) ،)1394
)Gil et al., (2005), Paris et al., (2000
خیراندیش و همکاران (Gil et al., (2005), Senior & Swailes (2004), )1394

بودن

6

مشخص بودن مسیر شغلی

7

ساختار انجام کار

8

نقشها و مسئولیتها

9

حل مسئله

10

نحوه تصمیمگیری

11

فرایند برنامهریزی

)Rojas-Villafane (2010), Paris et al., (2000), Senior & Swailes (2004

12

میزان مستندسازی

)Gil et al., (2005), Štorga et al., (2012
Aybas & Uyargil (2017), Kriksciuniene & Strigunaite (2011), Paris et al., (2000), Senior
خیراندیش و همکاران (& Swailes (2004), Masse et al (2008), )1394

14

هماهنگی

15

اندازه تیم

16

انتخا سب

رجبزاده و علیزاده ثانی ()1388
)Senior & Swailes (2004), Kriksciuniene & Strigunaite (2011
)Štorga et al., (2012), Gil et al., (2005), Paris et al., (2000), Poženel (2013

خیراندیش و همکاران ( ،)1394رجبزاده و علیزاده ثانی ()1388

خیراندیش )Rojas-Villafane (2010), Gittell et al., (2010), Poženel (2013), Sudhakar (2013

و همکاران (،)1394
Aybas & Uyargil (2017), Kriksciuniene & Strigunaite (2011),

رجبزاده و علیزاده ثانی ( ،)1388فرهی و همکاران ()1389

مناسب

17

مسئولیتپذیری

18

پشتیبانی و حمایت از اعضا

19

حمایت اعضا از رهبر

20

آمادهسازی وظای

21

مشارکت و همکاری

22

تعهد به تیم

)Gil et al., (2005
)Gautam (2018), Senior & Swailes (2004
)Štorga et al., (2012), Gautam (2018
)Sudhakar et al., (2013
فرهی و همکاران (Senior & Swailes (2014), Sudhakar et al., (2013), )1389
خلیلی و همکاران ( ،)1394نادی و همکاران (Gil et al., (2005), ،)1396
)Gil et al., (2005), De Wet et al., (2010
1- Hwang

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

13

تقسیم وظای

)Hwang (2019), Gittell et al., (2010
Rojas-Villafane (2010), Gittell et al., (2010), Senior & Swailes (2004), Antoni & Hertel
)(2009
Kriksciuniene & Strigunaite (2011), Masse et al., (2008),

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

ردیف

معیار

قابل در

منبع
)Paris et al., (2000), Poženel (2013), Senior & Swailes (2004
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23

رابطه بی اعضا و رهبر

24

احترام

25

اعتماد

26

تمایل به تغییر

27

سیستم پاداش دهی

28

توانایی کار با یکدیگر

)Gil et al., (2005

29

حمایت و پشتیبانی

خیراندیش و همکاران (Senior & Swailes (2004), De Wet et al., (2010), )1394

30

ایجاد توافق

31

تعارو سازنده

32

ویوگیهای شخصیتی

33

توانایی

34

مهارت و تجربه

)Gautam (2018), Rojas-Villafane (2010), Gil et al., (2007), Bateman et al., (2005

35

تداوم عضویت

)Senior & Swailes (2004

36

انگیزه افراد

)Senior & Swailes (2004

37

سلسلهمراتب

)Kriksciuniene & Strigunaite (2011), Aybas & Uyargil (2017

38

توانایی صحبت با یکدیگر و
تعامل

39

ارتباطات سازنده

40

رویکرد فعاالنه

)Vinokur-Kaplan (1995
خیراندیش و همکاران (Gil et al., (2005), De Wet et al., (2010) ،)1394
)Senior & Swailes (2004), Gil et al., (2005), Sycara & Lewis (2008

قالوندی و همکاران ( ،)1393رجبزاده و علیزاده ثانی ( ،)1388نادی و همکاران ( ،)1396فرهی و همکاران
()1389
خیراندیش و همکاران (Senior & Swailes (2004), )1394
)Gautam (2018), Paris et al., (2000), Antoni & Hertel (2009

خیراندیش و همکاران ( ،)1394رجبزاده و علیزاده ثانی ( ،)1388فرهی و همکاران ()1389

)Senior & Swailes (2004), Gil et al., (2005
)De Wet et al., (2010), Sycara & Lewis (2008

خیراندیش و همکاران ( ،)1394رجبزاده و علیزاده ثانی ()1388
)Štorga et al., (2012), Sycara & Lewis (2008), Gil et al., (2005

خیراندیش و همکاران ( ،)1394رجبزاده و علیزاده ثانی ()1388
)Sycara & Lewis (2008), Bateman et al., (2005

)Gil et al., (2007), Paris et al., (2000), Senior & Swailes (2004), Antoni & Hertel (2009

رجبزاده و علیزاده ثانی (،)1388
)Paris et al., (2000), Masse et al., (2008), De Wet et al., (2010), Sudhakar (2013
)Senior & Swailes (2004), Gil et al., (2007

 -4روش تحقیق

است بنابرای تنها جامعه خبرگان پهووهش وجهود داردد

با توجه به اینکه ای تحقیق به منظور شناسهایی و

تحقیق در سه گام اصلی انجام میشود:

بنگاه اقتصهادی

و زیرمعیارها غیرمرتبف در دانشهکده مهدیریت و اقتصهاد

انجههام شههده اسههت ،از حیههث هههدن تحقیههق ،کههاربردی

واحد علوم و تحقیقات تههران دانشهگاه آزاد اسهالمی بهه

میباشدد با اولویتبندی شاخصها و معیارههای مهثثر بهر

عنوان ی

واحد اقتصادی :ابهزار جمه آوری اطالعهات در

عملکرد تیمی سازمان میتواند استراتویهای مناسبی در

ای مرحله پرسشنامه میباشدد در ای مرحله ،لهارلو

جهت تقویت و توسعه عملکرد تیمی بهرای دسهتیابی بهه

اصلی پرسشنامه طراحی شده ،دارای  40معیار میباشد و

مزیت رقابتی اختیار کنهدد از حیهث روش انجهام کهار ،بها

صرفاً معیارها با نظر خبرگان بومیسازی شده استد ذکهر

توجه به اینکه در ای تحقیق از طریق نظهر خبرگهان بهه

ای نکته نیز روری میباشد که بومیسهازی بهه معنهی

شناسایی و اولویتبندی شاخصها پرداخته شهده اسهت،

یههافت معیارههها و شههاخصهای مههرتبف بهها شناسههایی و

تحقیق پیمایشی محسو میشودد با توجه بهه اینکهه در

اولویتبندی متغیرها براساس قلمرو مکهانی تحقیهق و بها

ای پووهش از نظرات خبرگان برای شناسایی شهاخصها

رویکرد توجه اقتصادی به مسهئله میباشهدد نمونههگیری

و متغیرههها براسههاس قلمههرو مکههانی تحقیههق و همچنههی

برای انتخها خبرگهان قضهاوتی و انتخهابی میباشهدد در

دانشکده مدیریت و اقتصاد به عنوان ی

مقایسات زوجی بی شاخصها و معیارهها اسهتفاده شهده

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

اولویتبندی شاخصهای مثثر بر عملکهرد کهار تیمهی در

گام اول :غربالگری اولیه و حذن برخی از معیارهها

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

خیراندیش و همکاران ( ،)1394رجبزاده و علیزاده ثانی ( ،)1388نادی و همکاران ()1396
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مرحلههه غربههالگری اولیههه از نظههرات  22نفههر از خبرگههان
استفاده شده استد

معیارهای استخراج شده از تحقیقات مشهابه در عملکهرد

گههام دوم :در ای ه مرحلههه بهها اسههتفاده از تکنی ه
 DEMATELفههازی بههه تعیههی روابههف تأثیرگههذاری و
تأثیرپذیری میان زیرمعیارها و ابعاد پایهداری و همچنهی
درجه تأثیر هر یه

سههثال اول :براسههاس نظههر خبرگههان کههدام ی ه

از

تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران تأثیرگذار میباشد؟
با توجه به مرور ادبیات ،مشخص شد کهه میتهوان

از عوامهل در قلمهرو مکهانی تحقیهق

معیارهای تأثیرگذار بر عملکرد تیمی را در هفت شهاخص

استد نمونهه گیهری در ایه مرحلهه قضهاوتی و انتخهابی

اساسی دستهبندی کردد در ای تحقیق نیز ای هفت بُعد

میباشدد بر طبق نظر ساعتی ( )2002تعداد پهن نفهر از

به عنوان ابعاد اصلی مورد توجه قرار گرفتهاند و سهنجهها

خبرگان برای مطالعات مبتنی بهر مقایسهه زوجهی کهافی

در ای هفت بُعد ،مطهرح شهدهاندد بهرای بهدسهت آوردن

میباشد (اسماعیلپور و عادل)1396 ،د در نتیجه به دلیل

سهههنجههای بومیسهههازی شهههده ،تمهههام  40معیهههار ،در

تخصصههی بههودن مو ههوع و محههدودیت شناسههایی افههراد

پرسشههنامهای ،در اختیههار خبرگههان قههرار گرفتههه اسههتد

صاحبنظر ،تعداد معدودی از خبرگان انتخا گردیدهانهد

پاسخدهی به پرسشنامه براساس طی لیکهرت میباشهدد

که تعداد پن نفر از خبرگان مرتبف با مو وع میباشهد و

میانگی امتیازات با اسهتفاده از روش هندسهی محاسهبه

به روش نمونهگیری قضاوتی و دردسترس در ای مطالعه،

شده استد با توجه به اینکه عدد  3معرن تهأثیر متوسهف

انتخا شدهاندد

میباشد ،معیارهایی که دارای امتیاز کمتر از  3میباشند،

تأثیرگهذاری متغیرههها و شهاخصهای اصههلی بهر یکههدیگر

عملکرد تیمی در دانشگاه به عنوان ی

بنگهاه اقتصهادی

تعیی میشودد بها اسهتفاده از نتهای بهه دسهت آمهده از

صورت گرفته استد بر ای اساس ،معیارههای بهاقیمانهده

 ANPفازی اولویت مربوط بهه شهاخصها و معیارهها بهه

در قالب هفت شهاخص اصه لی قهرار گرفتهانهدد جهدول 2

دست آمده استد

شاخصها و معیارهای مثثر بعهد از گهام نخسهت کهه بهه
صهورت بهومی شههده بهرای دانشههکده مهدیریت و اقتصههاد

 -5یافتههای تحقیق
در مرحله تجزیه و تحلیل دادهها به لندی سهثال
باید پاسخ داده شود:

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علهوم و تحقیقهات تههران بهه
عنهههوان یههه

بنگهههاه اقتصهههادی را نشهههان میدههههدد
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گام سوم :با اسهتفاده از روش  ANPفهازی میهزان

از تحقیق حهذن شهدهاند و غربهالگری براسهاس بررسهی

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9
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جدول -2نظرات خبرگان در خصوص تأثیر معیارها بر عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران

ساختار تیم

C2

رهبری

C3

جو حاکم بر تیم

C4

روابف بی اعضای
تیم

C5

ترکیب تیم

C6

ارتباطات

C7

شفان بودن اهدان

4/23

تأیید

C11

آگاهی افراد از هدن

4/14

تأیید

C12

8

تأیید

C13

3/45

تأیید

C14

بودن

3/95

تأیید

C15

مشخص بودن مسیر شغلی

2/91

رد

-

ساختار انجام کار

3/95

تأیید

C21

نقشها و مسئولیت ها

4/14

تأیید

C22

حل مسئله

2/77

رد

-

نحوه تصمیمگیری

2/68

رد

-

فرایند برنامه ریزی

3/82

تأیید

C23

میزان مستندسازی

3/36

تأیید

C24

تقسیم وظای

3/29

تأیید

C25

هماهنگی

4/00

تأیید

C26

اندازه تیم

4/24

تأیید

C27

3/77

تأیید

C31

مسئولیت پذیری

3/95

تأیید

C32

پشتیبانی و حمایت از اعضا

4/05

تأیید

C33

حمایت اعضا از رهبر

3/95

تأیید

C34

آمادهسازی وظای

2/86

رد

-

مشارکت و همکاری

4/24

تأیید

C41

تعهد به تیم

3/59

تأیید

C42

رابطه بی اعضا و رهبر

3/55

تأیید

C43

احترام

2/77

رد

-

اعتماد

4/00

تأیید

C44

تمایل به تغییر

4/36

تأیید

C46

سیستم پاداشدهی

3/55

تأیید

C47

توانایی کار با یکدیگر

3/95

تأیید

C51

حمایت و پشتیبانی

3/86

تأیید

C52

ایجاد توافق

4/00

تأیید

C53

تعارو سازنده

3/73

تأیید

C54

ویوگیهای شخصیتی

3/82

تأیید

C61

توانایی

3/73

تأیید

C62

مهارت و تجربه

3/81

تأیید

C63

تداوم عضویت

3/45

تأیید

C64

انگیزه افراد

3/50

تأیید

C65

سلسلهمراتب

3/68

تأیید

C66

توانایی صحبت با یکدیگر و تعامل

3/86

تأیید

C71

ارتباطات سازنده

3/77

تأیید

C72

رویکرد فعاالنه

4/18

تأیید

C73

قابلیت دستیابی
تعهد افراد به هدن
قابل در

انتخا سب

مناسب
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اهدان تیم

C1

معیار

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

شاخص

نشان اختصاری

میانگین امتیازات

تأیید یا رد

نشان اختصاری
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سثال دوم :تأثیرپذیری و تأثیرگهذاری شهاخصها و

برای شناسایی روابهف بهی شهاخصهای مهثثر بهر

معیارهای مثثر بر عملکرد تیمی در دانشهکده مهدیریت و

عملکرد تیمی از روش  DEMATELفازی استفاده شده

اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

استد جدول  3تجزیه و تحلیهل دادهههای مربهوط بهه 7

له میزان میباشد؟

شاخص اصلی برای پیدا کردن تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری
را نشان میدهدد

جدول  -3شاخصهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر
D

R

دیفازیD

دیفازی R

D+R

C1

()42/2,626/0,928/812

()36/2,257/0,24/479

15/455

12/992

28/447

2/463

C2

()41/2,49/0,814/756

()40/2,127/0,656/681

15/020

14/488

29/508

0/532

C3

()42/2,584/0,947/821

()40/2,9/0,812/755

15/451

14/822

30/273

0/629

C4

()42/3,614/0,019/856

()44/3,252/1,339/011

15/496

16/201

31/697

-0/704

C5

()40/2,07/0,766/734

()46/3,568/1,582/127

14/524

17/093

31/616

-2/569

C6

()42/3,968/0,139/913

()43/2,309/0,95/822

15/673

15/694

31/367

-0/020

C7

()42/3,596/0,167/927

()43/3,533/0,201/944

15/563

15/893

31/456

-0/329

D-R

بیشههتری مقههدار  Dاسههت پههس تأثیرگههذارتری معیههار

محههور  D+Rهسههتند جنبههه علههت دارنههد کههه شههامل

میباشدد همچنی معیار روابهف به ی اعضهای ته یم ()C5

شاخصهای  C2 ،C3 ،C6و  C1مهیباشهند کهه در پهایی

دارای بیشتری مقدار  Rاست پس تأثیرپهذیرتری معیهار

محور  D+Rهستند ،جنبه معلول دارندد بر همی اساس،

میباشدد همچنی نمودار علّی معیارها در شهکل  1آورده

نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شهاخصها در نمهودار 1

شده استد در ایه شهکل ،محهور Xهها مقهادیر  D+Rو

نشان داده شده استد

سثال سوم :وزن شاخصها و معیارهای تأثیرگذار بر
عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد

اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران به عنوان ی
اقتصادی لیست؟

بنگهاه

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

نمودار  -1میزان و محوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخصها
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با توجه به جدول  ،6معیار ترکیب تیم ( )C6دارای

محور yها مقادیر  D-Rاستد شاخصهایی کهه در بهاالی
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در ای بخش ،ابتدا مقایسات زوجی معیارها ،روابهف

محاسبه میکنیم که در ادامهه بهرای معیارهها و و روابهف

درونی معیارها و زیرمعیارها را تشکیل مهیدهیم ،سهپس

درونی آورده شده اسهتد در جهدول  4مقایسهات زوجهی

براساس تکنی

معیارها نسبت به هدن نشان داده شده استد

میانگی هندسهی بهاکلی اوزان نسهبی را

جدول  -4مقایسه زوجی معیارها نسبت به هدف
معیارها

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

وزن

C1

()1,1,1

()2/1,551/0,644/922

()1/0,246/0,66/415

()1/0,431/0,871/561

()0/0,608/0,425/302

()1/0,084/0,725/488

()0/0,922/0,66/457

0/111

C2

()1/0,084/0,608/392

()1,1,1

()2/1,825/1,888/149

()0/0,644/0,461/347

()0/0,839/0,654/506

()0/0,803/0,596/422

()1/0,32/0,852/594

0/108

C3

()2/1,408/0,516/803

()0/0,871/0,53/354

()1,1,1

()0/0,822/0,517/349

()0/0,594/0,435/331

()1/1,431/0,037/699

()1/0,431/0,871/561

0/108

C4

()1/1,783/0,149/699

()2/2,885/1,169/552

()2/1,862/1,933/217

()1,1,1

()1/0,176/0,74/461

()1/0,351/0,922/549

()1/0,351/0,803/488

0/160

C5

()3/2,314/1,352/644

()1/1,974/1,528/191

()3/2,017/1,297/683

()2/1,169/0,351/85

()1,1,1

()1/0,246/0,871/582

()2/1,048/0,38/922

0/199

C6

()2/1,048/0,38/922

()2/1,371/1,679/246

()1/0,431/0,964/699

()1/1,821/0,084/74

()1/1,719/0,149/803

()1,1,1

()1/0,1,38/654

0/161

C7

()2/1,187/1,516/084

()1/1,683/0,173/758

()1/1,783/0,149/699

()2/1,048/0,246/74

()1/0,084/0,725/488

()1/0,1,528/725

()1,1,1

0/152

همچنههی مقایسههه زوجههی شههاخصها نسههبت بههه

انجام شده استد برای نمونهه ،جهدول  5مقایسهه زوجهی

یکدیگر و همچنی معیارهای مربوط به هر شاخص نیز با

معیارها نسبت به جهو حهاکم بهر تهیم را نشهان میدههدد

بقیه معیارها براساس میزان تأثیرگذاری در عملکرد تیمی
جدول  -5مقایسه زوجی معیارها نسبت به جو حاکم بر تیم
C1

()1,1,1

()2/1,862/1,933/217

()2/1,268/1,585/149

()1/0,32/0,822/536

()0/0,944/0,644/416

()0/0,541/0,416/331

0/154

C2

()0/0,822/0,517/349

()1,1,1

()1/1,605/0,176/833

()1/1,821/1,38/037

()0/0,964/0,74/578

()1/1,719/0,272/903

0/156

C3

()0/0,871/0,631/441

()1/0,201/0,85/623

()1,1,1

()0/0,407/0,28/217

()1/0,108/0,786/582

()0/0,822/0,506/341

0/103

C5

()1/1,864/0,217/758

()0/0,964/0,725/549

()4/3,618/2,565/46

()1,1,1

()1/1,484/0,158/855

()0/0,85/0,646/484

0/185

C6

()2/1,402/1,552/059

()1/1,731/1,351/037

()1/1,719/0,272/903

()1/0,169/0,863/674

()1,1,1

()1/0,1,32/703

0/186

C7

()3/2,017/1,402/849

()1/0,108/0,786/582

()2/1,93/1,974/217

()2/1,064/1,548/176

()1/0,1,423/758

()1,1,1

0/217

براساس روابف حاکم بهر فراینهد تحلیهل شهبکهای
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معیارها

C1

C2

C3

C5

C6

C7

وزن

فازی ،وزنهای شاخصها و معیارها به دست آمده اسهتد
ایههه مقهههادیر در جهههدول  6نشهههان داده شهههدهاند.
] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9
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جدول  -6وزن نهایی شاخصها و معیارهای مؤثر برعملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران
شاخص

وزن
معیار

رهبری ()C3

0/100

جو حاکم بر تیم
()C4

0/126

روابف بی اعضای
تیم ()C5

0/129

ترکیب تیم ()C6

0/178

ارتباطات ()C7

0/139

شفان بودن اهدان

C11

0/120

5

0/0194

27

آگاهی افراد از هدن

C12

0/194

4

0/0314

12

قابلیت دستیابی

C13

0/225

2

0/0365

8

تعهد افراد به هدن

C14

0/264

1

0/0428

6

بودن

C15

0/198

3

0/0321

11

ساختار انجام کار

C21

0/106

6

0/0175

31

نقشها و مسئولیت ها

C22

0/111

5

0/0183

27

فرایند برنامهریزی

C23

0/112

4

0/0185

12

میزان مستندسازی

C24

0/104

7

0/0172

8

تقسیم وظای

C25

0/120

3

0/0198

6

هماهنگی

C26

0/144

2

0/0238

11

اندازه تیم

C27

0/303

1

0/0500

31

C31

0/157

4

0/0157

29

مسئولیت پذیری

C32

0/283

2

0/0283

28

پشتیبانی و حمایت از اعضا

C33

0/219

3

0/0219

33

حمایت اعضا از رهبر

C34

0/340

1

0/0340

26

مشارکت و همکاری

C41

0/142

4

0/0179

21

تعهد به تیم

C42

0/188

2

0/0237

2

0/137

5

0/0173

35

0/0165

15

0/0214

24
10

قابل در

انتخا سب

مناسب

رابطه بی اعضا و رهبر

C43

اعتماد

C44

0/131

تمایل به تغییر

C46

0/170

3

سیستم پاداش دهی

C47

0/232

1

0/0292

توانایی کار با یکدیگر

C51

0/337

1

0/0435

30

حمایت و پشتیبانی

C52

0/200

3

0/0258

22

ایجاد توافق

C53

0/181

4

0/0233

32

تعارو سازنده

C54

0/282

2

0/0364

34

ویوگیهای شخصیتی

C61

0/169

2

0/0301

25

توانایی

C62

0/151

3

0/0269

14

مهارت و تجربه

C63

0/141

5

0/0251

5

تداوم عضویت

C64

0/139

6

0/0247

18

انگیزه افراد

C65

0/249

1

0/0443

23

سلسلهمراتب

C66

0/150

4

0/0267

9

توانایی صحبت با یکدیگر و تعامل

C71

0/268

3

0/0373

13

ارتباطات سازنده

C72

0/354

2

0/0492

16

رویکرد فعاالنه

C73

0/378

1

0/0525

19

بر همی اساس ،رتبهبندی شهاخصها و معیارههای
مثثر بر عملکرد تیمی در نمودار  2نشان داده شده استد

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

ساختار تیم ()C2

0/165

اختصاری

زیرمعیار

شاخص مربوطه

زیرمعیار

هر معیار

زیرمعیار

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

اهدان تیم ()C1

0/162

نشان

وزن نسبی

رتبه هر معیار در

وزن نهایی

رتبه نهایی
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0/178
0/165
0/162

ترکیب تیم
ساختار تیم
اهدان تیم
ارتباطات
روابف بی اعضای تیم
جو حاکم بر تیم
رهبری

0/139
0/129
0/126
0/1
0/2

0/1

0/15

0

0/05

نمودار  -2اهمیت شاخصها براساس فرایند تحلیل شبکهای فازی

همانطور که دیده میشود از نظر خبرگان ،ترکیب

بر روی عملکهرد تیمهی میباشهدد نمهودار  3وزن نههایی

تههیم ،بیشههتری میههزان تههأثیر بههر روی عملکههرد تیمههی

معیارها در مقایسه با یکهدیگر بهدون توجهه بهه شهاخص

دانشکده را دارد و رهبری دارای پایی تری میهزان تهأثیر

مربوط را نشان میدهدد

نمودار  -3میزان اهمیت معیارهای مربوط به عملکرد تیمی در دانشکده مدیریت و اقتصاد
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0/4

0/35

0/3

0/25

0/2

0/15

0/1

0/05

0

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

0/378
0/354
0/34
0/337
0/303
0/283
0/282
0/268
0/264
0/249
0/232
0/225
0/219
0/2
0/198
0/194
0/188
0/181
0/17
0/169
0/157
0/151
0/15
0/144
0/142
0/141
0/139
0/137
0/131
0/12
0/12
0/112
0/111
0/106
0/104

رویکرد فعاالنه
ارتباطات سازنده
حمایت اعضا از رهبر
توانایی کار با یکدیگر
اندازه تیم
مسئولیت پذیری
تعارو سازنده
توانایی صحبت با یکدیگر و تعامل
تعهد افراد به هدن
انگیزه افراد
سیستم پاداش دهی
قابلیت دستیابی
پشتیبانی و حمایت از اعضا
حمایت و پشتیبانی
قابل در بودن
آگاهی افراد از هدن
تعهد به تیم
ایجاد توافق
تمایل به تغییر
ویوگی های شخصیتی
انتخا سب مناسب
توانایی
سلسله مراتب
هماهنگی
مشارکت و همکاری
مهارت و تجربه
تداوم عضویت
رابطه بی اعضا و رهبر
اعتماد
تقسیم وظای
شفان بودن اهدان
فرآیند برنامه ریزی
نقش ها و مسئولیت ها
ساختار انجام کار
میزان مستندسازی
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براساس مقادیر بهه دسهت آمهده ،رویکهرد فعاالنهه،

سنیور و اسوایلز ( )2004نیهز دیهده میشهودد همچنهی

بیشتری مقدار تأثیر را بر عملکهرد تیمهی دارد و میهزان

دومی معیار مثثر در ترکیب تیم ویوگیههای شخصهیتی

مستندسازی دارای کمتری مقدار تأثیر بر عملکرد تیمی

میباشد که در تحقیقات نیز مورد توجه قرار گرفته استد
همچنی با توجه بهه رتبهبنهدی نههایی کهه بهرای

دانشکده میباشدد

معیارههها اسههتخراج شههده اسههت ،معیارهههای زیههر دارای
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

بیشتری تأثیر در عملکرد تیمی هستندد معیارهای مهثثر

با توجه به اهمیت عملکرد تیمهی در دسهتیابی بهه

بر عملکرد تیمی که طبق تحقیقات انجام شهده میباشهد
نیز در ادامه بیان شده استد رویکرد فعاالنه در تحقیقهات

مزیههت رقههابتی در بنگاههههای اقتصههادی ،توجههه بههه ای ه
مو وع ،بسیار حائز اهمیت استد دانشگاه آزاد اسالمی به
عنوان بزرگتری مرکهز آموزشهی غیرانتفهاعی در ایهران،
نقش مهمی در بنگاه اقتصادی ایفا میکندد واحد علهوم و

2

گیههل و همکههاران ( ،)2005سههنیور و اسههوایلز (،)2004
3

ارتباطات سازنده در تحقیقات آدامز و همکاران (،)1995
4

6

5

پاریس و همکاران ( ،)2000گیتهل ( ،)2002ماسهی و
7

بنگاه اقتصادی در دستیابی به مزیت رقابتی در سهالهای

سههودهاکار ( ،)2013خیرانههدیش و همکههاران (،)1394

اخیههر و رقابههت مثسسههات و دانشههگاههای غیرانتفههاعی و

رجههبزاده و علیههزاده ثههانی ( )1388و نههادی و همکههاران

غیردولتی به عنوان بنگاههای اقتصهادی ،نقهش مهمهی را

( ،)1396حمایههت اعضهها از رهبههر در مطالعه ه سههودهاکار

ایفا میکنهدد در ایه تحقیهق ،بها اسهتفاده از روشههای

( ،)2013توانههایی کههار بهها یکههدیگر در تحقیههق گیههل و

تصمیمگیری لندمعیاره و نظرات خبرگهان ،شهاخصها و

همکههاران ( ،)2007انههدازه تههیم در مطالعههات آیبههاس و

معیارهههای تأثیرگههذار بههر عملکههرد تیمههی در دانشههکده

یویارگیل ( ،)2017کریکسیونه و اسهتریجونیت (،)2011

مدیریت و اقتصاد ،شناسایی و رتبهبندی شده استد نتای

رجههبزاده و علیههزاده ثههانی ( ،)1388فرهههی و همکههاران

تحقیق نشان میدهد که شاخص رهبری ،کمتری میزان

( ،)1389مسههئولیتپذیری در مطالعههات پراسههاد گههاتم

تأثیر و ترکیب تیم ،بیشتری تأثیر را بهر عملکهرد تیمهی

( )2018و سنیور و اسوایلز ( ،)2004تعهارو سهازنده در

داردد در شاخص ساختار تهیم ،معیهار انهدازه ته یم ،دارای

مطالعههات آدامههز و همکههاران ( ،)1995کرینتههر (،)2001

بیشتری تأثیر میباشدد ایه نتیجهه بها نتهای مطالعهات

گیتههل ( ،)2002دیوت و همکههاران ( ،)2010سههودهاکار

آیباس و یویارگیل ( ،)2017کریکسیونه و اسهتریجونیت

1

( ،)2011رجههبزاده و علیههزاده ثههانی ( )1388و فرهههی و

( ،)2013خیرانههدیش و همکههاران ( ،)1394رجههبزاده و
علیزاده ثانی ( ،)1388مورد توجه قرار گرفتهاندد

اندازه تیم به عنوان عامهل تأثیرگهذار بهر عملکهرد تیمهی

بیشتری وزن شاخص را دارد ،پیشنهاد میشود تها افهراد

توجه شده استد هماهنگی بهه عنهوان دومهی معیهار در

در تیمهای کاری در دانشگاه با دقت کافی انتخا شهوند

ساختار تیم دارای اهمیت باالیی میباشد که ایه نتیجهه

تا توانایی سازگاری با یکدیگر را داشته باشهند و بهه ایه

نیههز بهها نتههای تحقیقههات روجههاس ( ،)2010سههودهاکار

ترتیب ،عملکرد تیمی ،افزایش یابدد همچنی با توجه بهه

( )2013و پزنل ( ،)2013خیراندیش و همکاران ()1394
مطابقت داردد همچنی در شهاخص ترکیهب تهیم معیهار،
انگیزه افراد ،بیشتری تأثیر را داردد ای نتیجه در تحقیق
1- Kriksciuniene and Strigunaite

2- Gil
3- Adams
4- Paris
5- Gittell
6- Mâsse
7- De Wet

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1399.8.30.6.9

همکاران ( )1389مطابقهت داردد در ایه تحقیقهات ،بهه

با توجه بهه اینکهه از نظهر خبرگهان ،ترکیهب تهیم،

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-01-27

تحقیقات نیز به عنوان یکی از بزرگتری واحهدهای ایه

همکهههههاران ( ،)2008دیوت و همکهههههاران (،)2010

شناسایی و رتبهبندی شاخصهای مثثر بر عملکرد تیمی ددد /فاطمه اسکندر ،ر ا رادفر ،عباس طلوعی اشلقی ههههههههههههههههههههه101

اهمیت ساختار تیم ،لزوم توجه به تقسیم وظای  ،انهدازه

خلیلی ،کرم سلطانی ،ایرج نفههر ،مهههدید ()1394د شناسههایی

تیم و نحوه مستندسازی دیده میشود و نیاز اسهت تها در

مثلفهها و شاخصهای عملکههرد تیمههی در سههازمانهای

ای خصو  ،دانشهگاه بهه اتخهاذ سیاسهتههای مناسهب

دولتی ایراند نشریه مدیریت دولتی55-70 ،)1(7 ،د

بپردازد تها از ایه طریهق ،عملکهرد بهبهود یابهد و نتهای
حاصل از بهبود عملکرد که افزایش ر هایت دانشهجویان
میباشد ،به دست آیدد برای افهزایش رویکهرد فعاالنهه بهه
عنوان معیاری با باالتری اولویت نیز پیشنهاد میشود تها

خیراندیش ،مهدی خدایی ،ارشیا محمدی ،علیر اد ()1394د
مدل جام عوامل مثثر بر کههارتیمی اثههربخش در بسههتر

سازمان و مقیاسهای سههنجش آند فصههلنامه مطالعههات
رفتار سازمانی(3(4 ،پیاپی 60-31 ،))14د
دانیالی ده حوو ،محمود منصوری ،حسی د ()1398د بررسی

با برگزاری کارگاهها ،تقویت سیستمهای پاداشدهی و ددد،

اثر تعدیلکنندگی بهرهوری نیروی انسانی در رابطه بی

عالقهمنهدی کارکنهان بهه انجهام کارهها در قالهب تهیم را

اعتماد سازمانی و رفتار شهههروندی سههازمانید فصههلنامه

افزایش دادد

تحقیقات مدیریت آموزشی17-40 ،)39(10،د

براسههاس مطالعههه انجههام شه ده ،پیشههنهاد میشههود

رجههبزاده ،علههی علیههزاده ثههانی ،محسهه د ()1388د مههدل

تحقیق در دیگر مثسسات آموزشی غیرانتفاعی به عنهوان

سیستمی اثربخشی کار تیمی در سیستم بههانکی (مههورد

بنگاههای آموزشی صورت گیرد تا با شناسایی شهاخصها

مطالعههه بانهه

کشههاورزی)د دوفصههلنامه راهبردهههای

و معیارهای مثثر بر عملکرد تیمی و رتبهبندی آنها بتوان

بازرگانی91-104 ،)38(7 ،د

شاخصهای با اولویت باالتر را شناسایی کرد و با تأکید بر
آنها و انتخها راهکارههایی بهرای تقویهت آنهها ،عملکهرد
در صورتی که بتوان تحقیق را با استفاده از دیگر رویکهرد
تصمیمگیری لندمعیاره نیهز انجهام داد ،میتهوان نتهای
روشهای مختل را با یکدیگر مقایسه کردد

اسههماعیل ابههزری ،مهههدید ()1397د بررسههی ابعههاد
اقتضایی نظههام ارزیههابی عملکههرد کارکنههان کلیههدی بهها

رویکرد معماری مناب انسانید فصههلنامه پههووهشهههای
مدیریت مناب انسانی25-50 ،)4(10 ،د
طهرانههی ،مههریم هههادیزاده مقههدم ،اکههرم طبرسهها ،غالمعلههی
حمیهههدیزاده ،محمدر هههاد ()1393د تبیهههی عوامهههل

سههازمانی مههثثر بههر عملکههرد تههیمهههای کههارید نشههریه

 -7منابع

لشمانداز مدیریت دولتی ،شماره 47-71 ،18د

احمدی ،امید کمالیان ،امی ر ا یعقوبی ،نورمحمد قاسههمی،

علیههزاده ،حمیههد ثابههت ،عظههیمد ()1398د ارزیههابی تههأثیر

محمدد ()1397د ارائه الگوی جههام تعیههی و اسههتقرار

کارکردهای مدیریت مناب انسانی بر عملکرد کارکنان از

بهسههازی عملکههرد کارکنههان بهها رویکههرد فراترکیههبد

طریق نقش میانجی لههابکی سههازمانی (مههورد مطالعههه:

فصلنامه پووهشهای مدیریت مناب انسههانی دانشههگاه

شههرکتهههای تههأمی سههرمایه شهههر تهههران)د فصههلنامه

جام امام حسی (ع)(4(10 ،پیاپی 79-103 ،))34د
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