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 چكيده

 دانـش آمـوزان دختـر دوره متوسـطه اول بـود.       در ي كـار تيمـي  ي رهبريابي پرسشنامهعامل و ساخت حاضر پژوهش هدف
بـه روش  1394شـهر تهـران در سـال     12دختر از پايه اول تا سوم، از مدرسه شـهيد مطهـري منطقـه     آموزدانش 150مواد و 

-ط بـين هاي متعادل، اهداف روشن، روابـ نقشهاي تصادفي ساده انتخاب شدند. پرسشنامه رهبري كار تيمي بر اساس مؤلفه

پـذيري، مشـورت، وحـدت، پـرورش     گروهي، رهبري، همكاري، اعتماد و پشتيباني، تعهد و مسئوليتگروهي، روابط درون
ي مـذكور را  شـركت كننـده پرسشـنامه    150گيري مشاركتي، و بازبيني منظم امور سـاخته شـد.   هاي شخصي، تصميمقابليت

سـؤال)،   8جو تيم (بـا  شناسايي شد: عامل  4هاي اصلي تحليل مؤلفهتكميل كردند. بر اساس تحليل عاملي اكتشافي با روش 
سـؤال). سـهم هـر يـك عاملهـاي       5گيـري مشـترك در تـيم (بـا     سؤال) و تصميم 6سؤال)، پشتيباني  (با  5رهبري در تيم (با 

هـاي  درونـي مؤلفـه   بود. همساني148/10، 379/11، 502/11، 12/674شناسايي شده در تبيين واريانس كل به ترتيب برابر با 
بـه دسـت آمـد كـه بيـانگر همسـاني        662/0و  639/0، 741/0،735/0مزبور با روش ضريب الفاي كرونباخ به ترتيب معـادل  

آموزان سـاخته  رهبري كار تيمي در دانش گيريبراي اندازه پرسشنامه اين هاي استخراج شده است. دروني قابل قبول عامل
 .ضعف به كار گيري رهبري كار تيمي را بر اساس اين مقياس مشخص كرد نقاط قوت ومي توان  و شده است

 .عامل يابي، پايايي، رهبري كار تيمي واژگان كليدي:
 

 مقدمه
هاي آموزان وجود دارد. در محيط هاي دانشاي بر آموزش و گسترش مهارتدر قلمرو تعليم و تربيت تأكيد فزاينده

فردي، همكاري، و مديريت زمان بين فردي مسئله، ارتباطات دروند مهارت حلهايي ماننآموزشي تأكيد بر كسب مهارت
ها، مهارت در همكاري كه شوند. در بينِ اين مهارتبه عنوان ملزومات اساسي براي آموزش اثربخش در نظر گرفته مي

فته است (لوكا و هاي اساسي كار تيمي است همواره مورد توجه پرورشكاران و پژوهشگران قرار گريكي از مؤلفه
2Fتاريكون

). يادگيريِ تيمي، مشاركت افراد در يادگيري و تشويق حسِ همكاري و يادگيري گروهي را از 2001، 3
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3Fهاي مهم سازمان يادگيرنده است (سنگه ويژگي

) و كليد موفقيت يك 1993، 2؛ و واتكينز و مارسيك2004و  1990، 1
 ).1383بالنچارد،ترجمه: ايران نژاد (ها است.  سازمان كار تيمي و همكاري در سازمان

 تا گذارد مي يادگيرندگان اختيار در هاييگرايان، يادگيري همكارانه فرصتدر كالس درس وابسته به ديدگاه سازنده
كالس درس  در. بسازند را دانش و مطالب دست يابند فهم و درك بتوانند به اول دست تجارب طريق از و فعال طور به

 تدوين تا با كندمي تشويق را آنها ها،حل راه يافتن در و دهدمي دارمعني و واقعي مسائل آموزان دانش به علمم، گراييسازا
 از گرفتن كمك، آموزان دانش ساير با همكاري مختلف در هايحل راه ابداع ها، فرضيه وارسي مختلف، هاي فرضيه

ازاين  ).1387سيف،(ين راه حل را انتخاب و به آن عمل كنند بهتر و آمده دست به هايحل راه بازانديشي و مطلع اشخاص
رو براي ساخت دانش به صورت فعال، توسط يادگيرندگان، در رويكرد سازاگرايي كار تيمي به عنوان يكي از ابزارهاي 

 هم و) اطانضب و نظم(هماهنگي ) كار تقسيم( همكاري شكل سه شود. كار تيمي يا كار جمعي در مهم در يادگيري تلقي مي
  ).1391ياري،( گيردصورت مي) مشورت(فكري 

كند كه به طور معمول اين امكان را به افراد تعريف مي ) كارِ تيمي را به عنوان يك فرآيند همكارانه2001( 3اسكارناتي
اهداف  ) توضيح دادند كه اعضاي يك تيم،1996( 4دهد كه به نتايج فوق العاده دست يابند. همچنين هريس و هريسمي

ها در يك فرآيند همكارانه  كنند و دستيابي به اين اهداف از طريق تسهيم دانش و مهارت مشترك و واضحي را دنبال مي
افزايي و ميل به همكاري و كنند كه كارِ تيمي موثر متكي بر وجود هم ) تأكيد مي2001( 5شود. لوكا و تاريكونميسر مي

م بايد به قدر كافي منعطف باشند تا بتوانند با يك محيط همكارانه سازگار شوند مشاركت بين اعضاي تيم است. اعضاي تي
شود.  و از طريق همكاري و همبستگيِ دروني به اهداف مشترك دست يابند، در كارِ تيمي اهداف رقابتي و فردي دنبال نمي

اند. را در داخل سه مقوله معرفي كرده فرآيند كارِ تيمي 10) 2001( 7) و ماركز، متيو و زاكارو2008( 6ليپن و همكاران
ها و عمل) است كه سه فرآيند تحليل مأموريت، تشخيص اهداف و تدوين استراتژي را اول فرآيند انتقال (بين دورهمقوله 

كوشد اهدافش را محقق كند كه در چه زماني تيم ميگيرد. مقوله دوم، يعني فرآيند عمل، به اين نكته اشاره ميدر برمي
و هماهنگي را شامل  9، هدايت تيم و رفتار پشتيبان8زد و چهار فرآيند هدايت پيشرفت به سمت اهداف، نظارت سيستميسا

هاي انتقالي وجود دارد)  هاي عمل و هم در دورههم در دوره (كه 10شود؛ و مقوله سوم، يعني فرآيند بين شخصيمي
 است.   11و اطمينان و مديريت تأثيردربرگيرنده سه فرآيند مديريت تعارض، ايجاد انگيزه 

 آثار به نگاهي با كار تيمي هايمؤلفه ضرورت شناسايي مدارس، خصوص به ها سازمان در كارِ تيمي اهميت به توجه با
افزايي  هم مشاركت،، همكاري هاي كار تيمي تحت عنوان شود. در آثار مختلف از مؤلفهپردازان مطرح ميمحققين و نظريه

 )،2001و ماركز و همكاران، 2008و اعتماد (ليپن و همكاران، پشتيباني  سازي،يكپارچه مشورت، ،)2001اريكون، (لوكا و ت
هريس و هريس، شده ( توافق و روشن اهداف ، 12)2006جمعي (گاندالچ، سينوسكا و استونر،  روحية، رويارويي و صراحت

هاي پژوهشي، كار  بر اساس يافته. يادشده است )2011توحيدي، امور و شناخت مشترك ( و بازبيني شايسته، رهبري )،1996
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 -(گيبسون و زلمرپذيري  تيمي از مزاياي مختلفي همچون پرورش خالقيت و يادگيري، پرورش خودكارآمدي، مسئوليت
ف هاي حل تعارض، مشاركت افراد در تحقق اهدا )، تركيب نقاط قوت مكمل، ايجاد اطمينان، آموزش مهارت2001، بران

هاي آموزشي را اعتماد به تيم همراه با توجه تركيب و پيچيدگي روبه افزايش آن، پويايي سازمانسازمان، برخوردار است. 
دهند كه رضايت افراد از تيم به طور مثبت با خودكارآمدي ها نشان مي). پژوهش2006دهد (بيكر، دي و ساالز، افزايش مي

شود، اما ادراك افراد از هاي اتخاذ شده در تيم مربوط ميان از جامعيت تصميماعضاي تيم براي كار تيمي و ادراك آن
 -هاي اتخاذ شده در تيم با رضايت افراد از كار تيمي رابطه منفي دارد (توربحث در تيم و تفاوت ترجيجات آنان با تصميم

  ).2014ويلچز، و اورتيز دو مندوجانا،  -رويز، فرون
ها حقيقت يك شي تيم فرآيند شناخت جمعي به عنوان راه انداز اصلي عملكرد تيم است. يافتههاي اثربخ نظريهدر اكثر 

اند. شناخت در تيم با فرآيندهاي رفتاري، حاالت انگيزشي و عملكرد تيم مبناي شناختي را براي كار تيمي آشكار ساخته
كند ار افزايش واريانس عملكرد تيم را تبيين ميدهند كه شناخت در تيم به طور معنادرابطه قوي دارد. مطالعات نشان مي

عملكرد در يك سازمان نياز به مقداري تعامل و ارتباط بين اعضاء درگير دارد. درك  ).2010مگنوس،  -(دي چرچ و منسر
). سطوح باالي هويت 2011سازد (توحيدي، و فهم مشترك افراد تيم از يك تكليف نقش مهم اعضاي تيم را آشكار مي

به تكاليف داراي وابستگي دروني و مديريت حل تعارض به شيوه مشاركتي ارتباط دارد. اگر چه يك ارتباط منفي بين تيم 
). در كل اهميت اهميت شناخت مشترك در 200شود (سوويچ، دي سيويليا و ليدو گاستر، رقابت و عملكرد تيم مشاهده مي

 ).2011، توحيدي، 2008الز و همكاران، تيم مورد توجه ئژوهشگران مختلف قرار گرفته است (سا
واقعي (اصيل) در  هايموقعيت به نزديك و انگيز چالش تكاليف با يادگيرندگان كردنِ درگير راه از توانند معلمان مي

دو واژة  مختلف، منابع در ). گاهي2010(ميليز،  سازند متحول را شاگردان چارچوب گروههاي يادگيري و يادگيري تيمي،
 است، اعضا از يك هر تواناييِ از فراتر اهدافي به رسيدن تيم، يك ايجاد از اما هدف. شوند مي تلقي يكسان »تيم« و »گروه«

در  و دارند نظر اختالف هم با به طور دائم اعضاي گروه. اند آمده هم گرد مدت كوتاه اهداف براي صرفاً گروه كه درحالي
 افتخار و كمال به رسيدن براي اي انگيزه و تعهد اعضا و است اعضا از نفر 2 يا 1 عهدة بر كار عمدة بيشتر مواقع، سهم

 .هستند محور ارزش اهداف به متعهد و شناسند مي رسميت به را يكديگر استقاللِ، تيم يك اعضاي، كارِ تيمي در اما. ندارند
 تيم در خود مهارت و استعداد با سبمتنا افراد، از هريك. هستند مشترك و جمعي روح داراي و دارند اعتماد يكديگر به

 ).1391ميرخاني،(كند  مي ايفا كار در اساسي نقشي رهبريِ تيم، و كند مي پيدا رشد كرده و فعاليت
تيمي در سطوح مختلف از  كارِهاي آموزشي، توجه به فرهنگ اهميت زيادي دارد. براي اجراي كارِ تيمي در سازمان       

هاي فرهنگي و اجتماعي از ترين سطح، فرهنگ ملي، نشانگر ميزان حمايت و پشتيباني زمينهالاپذيرد. در بفرهنگ اثر مي
 مديريتي كاراتت ابتموفقي بر مستقيماً فرهنگي هاي ارزش كه اند كرده تأييد تجربي واهدحجم انبوهي از ش. كارِ تيمي است

تحقق و  شرايط آوردن وجود ).  به1389رازنهان، (تسليمي، فرهنگي، عابدي جعفر،  دگذارن تأثير مي تيمي كارِ همچون
 در كارِ تيمي. است سازمان آن بر حاكم اعتقادات و فرهنگ پنجره از عوامل بررسي نيازمند سازمان هر رهبري كارِ تيمي در

 در ژاپني فرهنگ تجلي نشانگر لوئيس پژوهش .است شده وارد يادگيري و آموزش فرآيند در كشورها از برخي مدارسِ
 قالب در يادگيري و آموزش انگيزي تحير صورت به ژاپن مدارس در است. ژاپن مدارس در يادگيري و آموزش فرآيند

، سياسي، جتماعيي اهازهحوان نديشمندان و انظردر ايران صاحب ). 1389(اوالدزاد،  شودمي مديريت فرهنگي سناريوهاي
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ني اتچندـي موفقيـهوگرو ي ـجمعي اـهركادر ا ـنيهايراه ما ند كورين باابر د خوي تحليلها، در مديريتيوي ـفرهنگ
با كاهش ) دريافت كه 1387حاجيلري ( است. دهعمل كران يراتوسعة در همين مسئله به مثابة يك مانع و يم ارند

هش كا، يش عقالنيتافز، اجتماعيد اعتماايشافزاد، افري اضابطهمندان يش ميزافز، اجتماعياراي ايش مدافزاري، امددخو
يش افزابا كند كه . حاجيلري توصيه مييش مييابدافزاد افراهي وگرر تمايل بهكاان ميزري كانكاهش پنهاو يي اتقديرگر

 . دهي بيشتر ميشووگرر كام نجاابه او تمايل م داده، نجااهي كه قبالً وگري هارنسبت بهكاد فردر مثبت گذشته رب تجا
رسد ساخت و رواسازي پرسشنامه رهبري كار تيمي با توجه به نظر ميوزشي آن هاي آمبا توجه به اهميت كار تيمي و بازده

لذا در اين پژوهش پژوهشگران در صدد ساخت  يابد. هاي فرهنگي مدارس در دوره متوسطه ضرورت ميبه ويژگي
توسط پژوهشگران  پرسشنامه رهبري كار تيمي برآمدند و اين سؤال را مطرح كردند كه آيا پرسشنامه رهبري كار تيمي كه

  ؟ساخته شده است، از روايي وپايايي مناسب برخوردار است
 

   روش
 زمينه يابي بود.  -روش اين پژوهش توصيفي

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
آموزش و پرورش در شهر تهران در سال  12جامعه آماري دربرگيرنده دانش آموزان دبيرستان شهيد مطهري در منطقه 

و  بود  مدرسه  اجرايي  و  آموزشي  اهداف ء جز  تيمي كار آن  درعلت انتخاب اين مدرسه اين بود كه  بود.  93-94تحصيلي 
تصادفي ساده با در دست داشتن   گيري نمونه  روش  از  نمونه  انتخاب  براي .شد مي  انجام  كارتيمي  صورت  به  دروس  اكثر

  نمونهنفر) حجم  250جامعه (  با توجه به تعداد افراد   مورگان  جدول  از  استفاده  باآموزان استفاده شد. فهرست اسامي دانش
 نفر برآورد شد.  150 معادل 

 ابزار پژوهش
هـاي كـار تيمـي شـامل     ها از پرسشنامه كار تيمي محقق ساخته استفاده شد. براي سـاخت از مؤلفـه  براي گردآوري داده

گروهي، رهبري، تعاون و همكـاري، اعتمـاد و پشـتيباني،    گروهي، روابط درونينهاي متعادل، اهداف روشن، روابط بنقش
گيري مشاركتي، بازبيني منظم امـور اسـتفاده شـد.    هاي شخصي، تصميمپذيري، مشورت، و پرورش قابليتتعهد و مسئوليت

 30تي پرسشـنامه روي  پس از طراحي اوليه پرسشنامه سؤالهاي طراحي شده بـه تأييـد نظـر متخصصـان رسـيد. نسـخه مقـدما       
ي در دسترس انتخاب شدند، اجرا شد و پس از رفع ابهامات پرسشنامه نسخه اصالح شده روي نمونه آموز كه به شيوهدانش

سؤال تقليل  24هاي پرسشنامه به ها تعداد سؤالداده از تحليلسؤال طراحي شد و پس  42در نسخه مقدماتي نهايي اجرا شد. 
 . يافت
 
 ها يافته
) مورد تحليل قرار گرفت. الزم به PCA(گويه اي كارتيمي با استفاده از روش تحليل مؤلفه هاي اصلي  42ياهه س

ها بود، بنابراين نوع چرخش معين نشد.  تحليل اوليه هدف پيدا كردن تعداد عاملتوضيح است با توجه به اين كه در 
است. اين 555/0) برابر با KMOاوليكن ( -مير -كايسرهاي اصلي نشان داد كه شاخص  استفاده از روش تحليل مؤلفه

اكتشافي است. كايسر براين باور است كه ارزش  شاخص نشانگر كافي بودن حجم نمونه براي انجام تحليل عاملي
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KMO  است عالي  9/0خيلي خوب و باالتر از  8/0-9/0خوب،   7/0-8/0متوسط، بين  5/0-0/ 7كافي، بين 5/0بزرگتر از
4F). همچنين نتايج نشان داد كه شاخص كرويت بارتلت2009فايلد، (

  ،>001/0pبه لحاض آماري معنادار است ( 1

1660/681 ) =120=N  861و  =df (χ2 شاخص كرويت بارتلت بيانگر آن است كه ماتريس همبستگي متغيرها، ماتريس .(
5Fواحدي

معنادار بود، بنابراين  01/0بارتلت در سطح ). با توجه به اين كه شاخص كرويت 2009فايلد، (دهد  را تشكيل مي 2
ديگر نبوده و سطح قابل قبولي از همبستگي بين آنها وجود دارد كه  گيري كرد كه متغيرها مستقل از هم توان چنين نتيجه مي
ويژه و تعداد مؤلفه ها، واريانس تبيين شده كل، ارزش هاي  1هايي ظهور يابد. جدول  توان انتظار داشت خوشه يا خوشه مي

 واريانس تبيين شده توسط هر مؤلفه را نشان مي دهد.
: تعداد مؤلفه ها، واريانس تبيين شده كل، ارزش هاي  1 شماره جدول

 ويژه و واريانس تبيين شده توسط هر مؤلفه
سهم منحصر به فرد  ارزش ويژه مؤلفه

در تبيين واريانس 
 كل

واريانس تبيين شده 
 تجمعي

1 308/6 02/15 02/15 
2 936/3 369/9 389/24 
3 832/2 744/6 132/31 
4 552/2 076/6 208/37 
5 127/2 064/5 272/42 
6 788/1 257/4 529/46 
7 729/1 117/4 646/50 
8 634/1 891/3 537/54 
9 546/1 680/3 218/58 

10 364/1 249/3 466/61 
11 281/1 050/3 515/64 
12 198/1 852/2 367/67 
13 106/1 632/2 999/69 

 70ويژه بزرگتر از يك استخراج شد كه در كل  مؤلفه با ارزش 13نشان مي دهد، در تحليل حاضر 1چنان كه جدول  هم
سهم درصد و  02/15سهم مؤلفه اول در تبيين واريانس كل  4-1درصد از واريانس كل را تبيين مي نمود. براساس جدول 

زياد عامل هاي استخراج شده براساس ارزش ويژه، مي توان انتظار  درصد است. با توجه به تعداد 632/2سيزدهم تنها  مؤلفه
داشت كه تصميم گيري تنها براساس ارزش هاي ويژه براي تعيين تعداد عامل ها چندان معقول نباشد. به همين دليل براي 

 مورد ارزيابي قرار گرفت. )1شكل (اسكري تعيين تعداد مؤلفه ها، نمودار تست 
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 ت اسكري در تعيين تعداد مؤلفه ها: تس1شماره  شكل

، دچار شكستگي عميق شده 6و  5چنان كه در نمودار شكل فوق ديده مي شود، منحني اسكري در محل بين مؤلفه  هم
در نظر گرفته است. بنابراين بار ديگر  5و لذا مي توان استنباط نمود كه تست اسكري تعداد مؤلفه هاي استخراج شده را 

عداد مؤلفه ها تكرار شد و اين چرخش واريماكس براي استخراج مؤلفه ها به كار گرفته شد. تحليل انجام تحليل با تثبيت ت
) 11هاي چرخش يافته بررسي شد و مالحظه شد كه در مؤلفه پنجم تنها يكي از گويه ها (گويه شد و ماتريس مؤلفه

كه با حذف گويه مزبور، احتماال شكل تست توان حدس زد ). ميβ=711/0بارعاملي قابل توجه ايجاد نموده است (
نمودار  2بار ديگر نتايج تست اسكري ارزيابي شد. شكل  11اسكري متفاوت خواهد شد. بدين ترتيب پس از حذف گويه 

 را نشان مي دهد.  11از حذف گويه  اسكري بعدتست 
 

 
 11از حذف گويه  اسكري بعد: نمودار تست 2شماره شكل 
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نمودار اسكري شكل متفاوتي به خود گرفت. به طوري كه مي توان  11ر مي رفت با حذف گويه چنان كه انتظا هم 
استنباط نمود كه پرسشنامه كار تيمي احتماال از چهار مؤلفه تشكيل شده است. بنابراين تحليل براي  2براساس نمودار شكل 

 بارهاي عاملي چرخش يافته در تحليل  2جدول ها با عدد چهار تثبيت شد. بار سوم تكرار شد و اين بار تعداد مؤلفه
 دهد.هاي اصلي را نشان ميمؤلفه

 
بارهاي عاملي چرخش يافته در تحليل مؤلفه هاي  :2شماره  جدول

 اصلي
 مؤلفه ها گويه ها

عامل  
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

 عامل چهارم

41 618/0    
14 604/0- 226/0   
30 598/0 238/0- 226/0  
36 598/0   231/0 
35 559/0    
37 540/0  282/0  
42 482/0    
28  469/0   401/0- 
29  442/0  357/0  
40 431/0   215/0- 

4 417/0-  321/0 258/0 
19 327/0   260/0- 
38 254/0-    

7  719/0   
13  700/0   

8  681/0  272/0 
9  667/0   
6 225/0- 557/0   

20  455/0 395/0 241/0 
17  455/0  421/0 
15  327/0- 437/0  331/0 
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 مؤلفه ها گويه ها

عامل  
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

 عامل چهارم

2   709/0  
1   680/0  
3  267/0- 441/0 575/0  

39 325/0  545/0  
32   542/0 297/0 
33  283/0 460/0  
12  228/0 457/0-  
21  259/0- 418/0 439/0 263/0 
18   368/0 398/0  
25 - - - - 
31    669/0 
16    617/0 
22    594/0 
26    551/0 
24 278/0   489/0 
10   210/0 310/0 392/0 

5  294/0 363/0- 375/0 
34 285/0   355/0 
27 217/0 316/0-  352/0 
23    211/0 337/0 

 گزارش شده اند. 3/0نكته: بارهاي عاملي بزرگتر از 
ي توان بر اساس نوع بارعاملي به چهار دسته تقسيم كرد: الف) دهد، گويه ها را مچنان كه جدول فوق نشان مي هم 
هايي كه بر بيش از يك عامل بار عاملي ايجاد ننمودند، ب) گويه 3/0هايي كه بر هيچ عاملي بار عاملي بزرگتر از گويه

،  ج) گويه هايي كه است 2/0ايجاد نمودند و اختالف بارعاملي بين عامل اصلي و عامل هاي فرعي كمتر از  3/0بزرگتر از 
بر بيش از يك عامل، اختالف بارعاملي بين عامل اصلي و عامل هاي فرعي بيشتر از  3/0عليرغم ايجاد بار عاملي بزرگتر از 

ايجاد نموده اند. در ادامه منطبق بر ديدگاه فايلد  3/0است و د) گويه هايي كه تنها بر يك عامل بار عاملي بزرگتر از  2/0
كه  11هاي الف و ب را دارا بودند، از بين گويه ها حذف شدند. بدين ترتيب عالوه بر گويه هايي كه ويژگي) گويه2009(
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 4-3گويه باقي مانده تكرار شد. جدول  24گويه ديگر حدف شدند و تحليل براي بار چهارم با  17پيش تر حذف شده بود، 
 ر تحليل مؤلفه هاي اصلي نشان مي دهد.گويه اي كارتيمي را د 24بارهاي عاملي چرخش يافته سياهه 

 
 گويه اي كارتيمي در تحليل مؤلفه هاي اصلي 24بارهاي عاملي چرخش يافته سياهه  :3 شماره جدول

 مؤلفه ها  گويه ها

عامل  
 اول

عامل 
 دوم

عامل 
 سوم

عامل 
 چهارم

    710/0 . روابط با ساير تيم ها سرد است *41
  318/0  655/0 ا جدي نمي گيرد*. رهبر تيم نظرات ديگران ر30
  349/0  621/0 . فضاي تيم ما كامال رقابتي است*35
 384/0   -592/0 . در تيم ما هر فرد مي تواند به راحتي نظر خود را بيان كند14
    550/0 . اعضا تيم هر كدام به تنهايي به دنبال كسب نمره بهتر از بقيه مي باشند*36
  310/0  512/0 ما در دعوا و جدال با يكديگر هستند *. اعضا تيم ما دائ37
    490/0 . به ندرت با ديگر تيم ها همكاري داريم*42
    430/0 . اعضا تيم ارتباط خوبي با يكديگر ندارند*40

. ما در تيم خود فردي را به عنوان سفير داريم كه مشكالت تيم را با معلم در ميان 7
 مي گذارد.

 730/0   

هنگامي كه مشكلي در تيم ما صورت بگيرد داور تيم نقش هدايت تيم را بر . 8
 عهده دارد.

 699/0   

   691/0  . در تيم ما فردي وجود دارد كه پاسخ سواالت را از راه هاي جديد بيان مي كند.9
   646/0  . كار تيمي در كالس ما منجر به رشد نمرات درسي شده است.13

   591/0  ي هستند كه دائما سواالت مفيد و بحث هاي مفيدي مي كنند.. در هر تيم افراد6
  720/0   . انتخاب رهبر در كالس ما توسط معلم صورت مي گيرد.2
  714/0   . تيم ما داراي رهبر( سرگروه) است.1

 331/0 607/0   . هر فردي توانايي و ويژگي هاي خود را مي شناسد.32
  595/0   ي داشته باشند به راحتي در تيم مطرح مي كنند.. اعضا تيم هرگاه سوال39
  503/0   . همه اعضا تيم عالقه مند به يادگيري هستند.33
  -409/0   *. دقيقا نمي دانيم هدف تيم چيست.12
 683/0    . در تيم ما اعضا به راحتي درباره ترس ها مشكالتشان صحبت مي كنند.16
 674/0     ي خالق هستند.. اعضا تيم ما همه افراد31
 604/0    . همه اعضا تيم تالش مي كنند تا تصميم گرفته شده اجرا شود.26
 587/0    . در تيم ما در حل مسائل از روش هاي مختلف استفاده مي شود.22
 506/0    . در تيم ما تصميم توسط رهبر تيم گرفته مي شود.24
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گزارش  3/0به صورت معكوس صورت گيرد،. نكته: بارهاي عاملي بزرگتر از  نمره گذاري گويه هاي ستاره دار  بايد
 شده اند.

سؤال)، رهبري در  8هاي هر مؤلفه تحت عناوين جو تيم (با ها، در ادامه براساس شباهت گويه دنبال استخراج مؤلفهبه 
ل) نامگذاري شدند. الزم به يادآوري است سؤا 5گيري مشترك در تيم (با سؤال) و تصميم 6سؤال)، پشتيباني  (با  5تيم (با 

كه مقادير ارزش هاي ويژه براي مؤلفه هاي جو كار تيمي، رهبري كار تيمي، فرآيند كار تيمي و پيامد كار تيمي به ترتيب 
 بود و نيز سهم منحصر به فرد هر يك از مؤلفه هاي مزبور در تبيين واريانس كل به ترتيب 971/1و  340/2، 735/2، 978/3

عالوه بر ميانگين، انحراف استاندارد و ضرايب  4بود. در ادامه جدول 148/10و  379/11، 11 /502،  674/12برابر با 
همبستگي بين مؤلفه هاي استخراج شده، همساني دروني هر يك از مؤلفه ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ را نشان 

 مي دهد.
 

ندارد، ضرايب همبستگي و الفاي كرونباخ :ميانگين، انحراف استا4 شماره جدول
 مؤلفه هاي استخراج شده

 4 3 2 1 مؤلفه

    - . جو كار تيمي1
   - -087/0 . رهبري كار تيمي2
  - 085/0 041/0 . فرآيند كار تيمي3
 - 400/0** 222/0* 150/0 پيامد كار تيمي .4

 29/15 30/20 51/13 02/20  ميانگين
 42/4 00/5 47/4 23/7 انحراف استاندارد

 662/0 693/0 735/0 741/0 ضريب الفاي كرونباخ

مالحظه مي شود، ضريب الفاي كرونباخ چهار مؤلفه جو تيم، رهبري در تيم، فرآيند كار 4چنان كه در جدول  هم
 ني قابل قبول مي باشد كه بيانگر همساني درو 662/0و  693/0، 735/0، 741/0تيمي، پيامد كار تيمي به ترتيب برابر با 

نشان  4جدول  آمده درگويه هاي هر يك از مؤلفه هاي استخراج شده است. بعالوه ارزش هاي ضرايب همبستگي بدست 
) و مؤلفه هاي رهبري p،400/0 =r>01/0( 0/0 1گيري مشترك در سطح معناداريتصميم پشتيباني ومي دهد كه دو مؤلفه 

) و به صورت مثبت با يكديگر همبسته اند. p،400/0=r>05/0( 05/0اداري گيري مشترك در سطح معنكار تيمي و تصميم
نيست، بنابراين مي توان ادعا نمود كه گويه  8/0جا كه ضرايب همبستگي بين مؤلفه هاي استخراج شده بزرگتر از  از آن

 .هاي هر يك از مؤلفه هاي استخراج شده، عاملي مستقل را اندازه گيري مي كند
 

 گيري نتيجهبحث و 
 و عامل يابي پرسشنامه رهبري كار تيمي در دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام گرفت.، ساخت اين تحقيق با هدف

 رهبري در تيم، پشتيباني اعضا از يكديگر و  جو تيم،دار بر اساس تحليل عامل اكتشافي چهار عامل منسجم و معني
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در صد از واريانس كل  25/45توانستند هاي استخراج شده عاملاستخراج شد. در مجموع گيري مشترك در تيم تصميم
عامل هاي شناسايي شده و نمره كل پرسشنامه در حد مطلوب و قابل قبول بود. آزمون را تبيين كنند. همساني دروني عامل

ات اعضاي تيم، رقابت ها، توجه به نظرهايي همبسته است كه روابط افراد تيم با ساير تيماول، تحت عنوان جو تيم با سؤال
عامل دوم تحت عنوان رهبري در تيم، با    دهند؛سودمند در تيم، و ارتباط مثبت اعضاي تيم با يكديگر را مورد توجه قرار مي

شود؛  عامل سوم تحت نقش سفير و رهبر در تيم و حمايت افراد از يكديگر در جهت دستيابي به اهداف تيم مربوط مي
هايي همبسته است كه به نحوه تعامل اعضا با يكديگر و كمك آنان به يادگيري يكديگر و دستيابي ؤالعنوان پشتيباني با س

گيري در تيم به نقش رهبر و اعضاي پردازد؛ و عامل چهارم تحت عنوان تصميمبه اهداف مشترك و هم افزايي در تيم مي
 پردازد. گيري و حل مسئله ميتيم در تصميم

 گيري، رهبري تيمي، و عامل پشتيباني، سازگاري، جهت 5) به 2005اين پژوهش فلوريدا (هاي همسو با يافته
هاي مهم گيري مشترك در كار تيمي اشاره كرده است. وودكاك رقابت سودمند و روابط حسنه را به عنوان مؤلفهجهت

گران ديگر نيز به مشاركت اعضا با ). پژوهش1386كار تيمي مورد توجه قرار داده است (وودكاك، ترجمه معمار و خنيفر، 
فردي شامل توانايي مذاكره در تيم و همچنين به اهداف مشترك و وابستگي مشترك اشاره يكديگر و مهارت هاي بين

) اهميت مديريت تعارض و حل مسئله 2008). ليپن (2016؛ توحيدي، 2001؛ اسكارناتي؛2001اند (ماركز و همكاران، كرده
اي كه در آن اعضا فعاالنه در جهت حل تعارضات و مشكالت تيم از طريق جه قرار داده است، يعني شيوهدر تيم را مورد تو

كنند تا بتوانند در كنار يكديگر فعاليت كنند. مشاركت و همكاري احترام متقابل و همكاري با يكديگر تالش مي
) و ياري 2001)، ماركز و همكاران (2001كاران، ). همكاري هدايت تيم و رفتار پشتيبان (ماركز و هم2001(اسكارناتي، 

 ) به مشورت در تيم و مديريت تعارض در فرآيند بين شخصي اشاره كرده اند.1391(
مختلف  هاي ديدگاه و به كارگيري اطالعات تبادل رسد جو مساعد در تيم، حاصل مشاركت اعضا برايبه نظر مي

ها و تحقق اهداف تيم است. جو مساعد در تيم وابستگي متقابل و  يگروه هم به كمك جهت در گيري تصميم اعضا براي
اشان آموزاني كه احساس تعلق بيشتري به گروه دارند، هويت اجتماعيدهد. دانشاحساس تعلق اعضاي آن را افزايش مي

افزايش انگيزه شود. لذت يادگيري به شود و به تدريج شركت در تيم و يادگيري تيمي براي آنان لذتبخش ميتقويت مي
كنند. از اين رو هاي خود دريافت ميتيميشود. همچنين اعضاي يك تيم تقويت بيروني را از جانب همدروني منجر مي

 دهد. انگيزه بيروني و انگيزه دروني حاصل از يادگيري تيمي احتمال دستيابي آنان به موفقيت تحصيلي را افزايش مي
شود از ابزار رهبري كار تيمي كه در اين پژوهش ساخته شده اسـت بـه عنـوان    مي با توجه به مطالب مطرح شده توصيه

 هـاي كـار تيمـي اسـتفاده شـود و بـا اسـتفاده از آن نقـاط قـوت و ضـعف بـه            ابزاري مناسب و دقيق در جهت بررسي مؤلفـه 
اي از رسشنامه فقط نمونـه كار گيري كار تيمي در محيط هاي آموزشي مختلف بررسي شود. البته بايد توجه داشت كه اين پ

سنجد و به كارگيري روش مشاهده و مصاحبه در كنار آن مي تواند نقـاط قـوت و ضـعف هـر تـيم را      رفتار كار تيمي را مي
 . بيشتر آشكار سازد
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 .30، ص2290 ش اقتصاد، دنياي روزنامه .تهديدات و ها فرصت ضعف، و قوت نقاط). 1389(پويا  اوالدزاد، •
 ايران نـژاد : ترجمه .سازي تيم و اي دقيقه يك مدير). 1388(اونيس  كارو، پاريسي دن،. كارو ، كنت نچارد،بال •

 مديران. : تهران. مهدي پاريزي،
مـدل اثرگـذاري   ). 1389تسليمي، محمد سعيد.، عابدي جعفري، حسن.، فرهنگي، علي اكبر.، رازنهـان، فيـروز. (   •
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تهران: . ويرايش هفتم .و آموزشروانشناسي پرورشي نوين: روانشناسي يادگيري  ).1390سيف، علي اكبر ( •

  نشر دوران
. احمـد  سـيد  معمـار،  بيان: ترجمه .سازماني هاي تيم بهبود و ايجاد مباني و اصول). 1387(مايك  وودكاك، •

  دانشگاه: قم حسين، خنيفر،
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