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 مقدمه 

 بهه توج صرف ،سازمان انرژی از مهمی بخش و هستند رقابت دنبال به فراوان تالش با هاسازمان امروز رقابتی دنیای در

 هاسازمان اصلی وظایف از، شک است. بدون رقابت هصحن در ماندن اصلی عامل ،سازمان انسانی نیروی، زیرا .شودمی آن کارکنان

 مقررات و قواعد از ایجاد سیستمی طریق از عملیات و کارها کردن استاندارد و روابط و رفتارها بخشی به رسمیت برای تالش

 کارکنان عدم همکاری و موانع وجود به طور قطع  .کنند حرکت هموار مسیری در اهداف سازمان راستای در آن وسیله به تا است

تیمی و چگونگی  کار مسئله توسعه، حال در کشورهای شود. درمی مشکالت فراوان و هاچالش آمدن وجوده ب باعث سازمان در

که  دیمفهوم نسبتا جدیبنابراین،  .(1398)نعمتی و همکاران،  است هاسازمان حیاتی و مهم مسائل از گرایش کارکنان به کار تیمی

با توجه به ضرورت انطباق با تغییرات  ،یمی است. در واقعمی تواند بیانگر تغییر تمرکز سازمان ها به سوی افراد باشد، مفهوم کار ت

ها خارج از طاقت روال معمول و کار فردی است،  های پیچیده و تخصصی در سازمانکه بسیاری از فعالیت محیطی و اذعان به این

ها عالیت های امروزی سازمانروی آورند. بسیاری از  ف ،ها به مفهوم نسبتا جدیدی به نام کار تیمی باعث گردیده است که سازمان

های فردی، به انجام موفق این در حدی از پیچیدگی و گستردگی قرار دارند که افراد نمی توانند همچون گذشته با تکیه بر فعالیت

نیازمند سازمان،  ،های پیچیدهاند که برای اجرای فعالیتمدیران به تدریج به این نتیجه رسیده ،امور در سازمان نائل گردند. لذا

 بر این اساس، های مکمل در جهت پیشبرد اهداف سازمان عمل کنند. های چند نفره با تخصص کارکنانی هستند که در قالب تیم

، عارفی و همکارانکنند )های هماهنگ و تشریک مساعی کلیه افرادی است که با همدیگر کار میتالش منظور از کار تیمی،

شود که به هدف مشترک، اهداف های مکمل اطالق می ار تیمی به تعدادی از افراد با مهارتاصطالح ک به عبارت دیگر، (.1391

 آن اعضای متقابل وابستگی یا جمعی ویژگی اساسی تیم رفتار. با این وصف، باشندپذیری متقابل متعهد میعملکردی و مسئولیت

 ای، وظیفه متقابل وابستگی اطالعاتی، چندگانه نابعم شامل ،کندمی کوچک متمایز های گروه از را تیم که خصوصیاتی .است

 ارتباطات فشرده مرتبط، کاری دانش اعضاء، تخصصی های مسئولیت و ها نقش ارزشمند، و مشترک اهداف اعضاء، بین هماهنگی

تیمی، رفتار  کاری هایدر محیط(. از همین رو، 1394)خیراندیش و همکاران،  است تغییر به واکنش برای انطباقی راهبردهای و

ای کاری اعضاء تیم متضمن شوند. رفتارهای وظیفهتقسیم می ،تیمی رفتارهای و کار ایوظیفه رفتارهای اصلی، گروه دو اعضاء به

مستقل از سازمان کار بوده و مستقیما  ،ای کاریرفتارهای وظیفه .های عملیاتی تیم و ناظر به جنبه های فنی وظایف است فعالیت

 اقدامات نشانگر رفتارها این .است نهفته های کاری تیم وجودی جوهر در تیمی رفتارهای ،مقابل انجامد. دریف میبه تحقق وظا

 رفتارهای دیگر، بیان است. به جمعی اقدام موفقیت از اطمینان حصول برای اعضای تیم بین تعامل در کالمی اظهارات و آشکار

 رودآن انتظار می اعضای از تیم یک اثربخش عملکرد برای که گرددق میاطال تیم اعضای رفتارهای از به آن دسته تیمی

 حقیقت این سازمان، از در کاری های تیم مطلوب کاربرد و استفاده به سمت فزاینده گرایشبنابراین،  (.1396و همکاران،  صادقی)

را  صریح دانش به ضمنی دانش نند، تبدیلکمی تشویق را مدت بلند و مدت کوتاه شرایط در خلق ارزش ها تیم که شود می ناشی

 به طوری کهنماید. می تضمین و تقویت را مشارکت و و همکاری آیندمی فایق سازمانی دانش انتقال موانع بر کنند،می تسهیل

 یاعضا ضمنی دانش به دستیابی برای راه یک عنوان به تواندسازمان می طراحی در نوین و جدید فکری جریان و گرایش این

 فردی دانش که این لیکن، برای .شود گرفته نظر در سازمانی دانش مدیریت برای شرایط مناسب ایجاد برای راه یک نیز و سازمان

 برای رسمی ساختارهای نیست، زیرا، کافی تنهایی به کاری هایتیم کاربرد خصوص در سازماندهی تبدیل شود، سازمانی به

های مهم یکی از ویژگیدر این میان،  .(1398)نعمتی و همکاران،  بود نخواهد کافی یسازمان دانش گسترش و کاربرد توسعه،

پذیری است. مسئولیت پذیری به معنای ضمانت کند، مسئولیتای ایفا مینقش عمده هاها و سازمانانسانشخصیتی که در موفقیت 

. (1397)خاکبازان،  و، در ضمان و پایبندی او بودن استو تعهد است. مسئولیت چیزی با کسی بودن، یعنی به گردن او، در عهده ا
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شود در حقیقت مسئولیت انجام آن کار را پذیرفته است. هر فردی از منظرهای هر گاه انسان متعهد به انجام کاری می ،بنابراین

ن در ارتباط با سطوح مختلف از جا که انسامختلف تکالیفی بر دوش خود دارد و یا به تعبیر دیگر مسئولیتی بر عهده او است. از آن

جمله ارتباط با خالق خویش، ارتباطات اجتماعی و ارتباط محیط زیستی است، نوع مسئولیتش نیز متفاوت است )قالوندی و 

معموال به صورت یک نگرش در ساختار روانی و رفتاری فرد شکل می گیرد و یک متغیر عمده  ،پذیریمسئولیت (.1393همکاران، 

( و آن فرایندی است که فرد باید از اولین سال های 1388، عابدی و خدابخشیر رفتارهای اجتماعی محسوب می شود )و اساسی د

پذیری مسئوالنه برخورد کند. مسئولیت ،رو می شودهای مختلف زندگی روبهکودکی آن را آموخته تا با وظایف متعددی که در دوران

یکی از (، معتقد است که 1965) 1گالسر . از همین رو،آن جامعه محسوب می شود ای، یکی از ارزش هایافراد در هر جامعه

ناشی از عدم پذیرش مسئولیت است، زیرا نمی توانند نیازهای اساسی خود را بر اساس  ،انسان ها و نا هنجاری آن ها التمشک

؛ 1997؛ به نقل از مارنات، 1968) 2گاف بر اساس نظریة (.1380)رمضانی دیسفانی، شرایط صحیح و انسان دوستانه ارضاء کنند

(، وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری، قابلیت اعتماد، عمل کردن بر اساس نظم و مقررات و اعتقاد بر 1393ترجمه شریفی و نیکخو، 

. فردی این که عقل و دلیل باید بر زندگی مسلط باشد از ویژگی های شخصیتی نسبتا پایدار میان فردی و درون فردی افراد است

نیازهای خود را در راه نیازهای جمع فدا می کند. این قبیل افراد پیامدهای رفتارهای خود  ،که دارای احساس مسئولیت باالیی است

را می پذیرند و قابل اعتماد و اطمینان هستند. نسبت به ساختار اجتماعی بزرگ تر احساس تعهد کرده و اگرچه لزوما رهبر نیستند 

( مسئولیت پذیری را 1989) 3سرتو (.1393؛ ترجمه شریفی و نیکخو، 1997مارنات، ) وده و به عهد خود وفا می کننداما درست کار ب

هایی که بر عهده او گذاشته شده است، تعریف می کند و یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت

فردی که مسئولیت کاری را بر عهده می گیرد، توافق می نماید . مه می گیردمعتقد است که مسئولیت پذیری از درون فرد سرچش

 (.1392، و همکاران امینی) که یک سری فعالیت ها و کارها را انجام دهد و یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت داشته باشد

البته مسئولیت با وظیفه  کسی خواسته شده است، به طور کلی مسئولیت پذیری یعنی قابلیت پذیرش و به عهده گرفتن کاری که از

تفاوت دارد، وظیفه کاری است که یک نفر به دیگری محول می کند و باید حتما انجام بگیرد. اما وقتی از کسی خواسته می شود 

چیزی به دست مسئولیتی را بپذیرد، باید برای او کامال مشخص شود موضوع درخواست چیست و در برابر به عهده گرفتن آن، چه 

، خدیوی و اللهیشود در حقیقت مسئولیت انجام آن کار را پذیرفته است )می آورد. بنابراین هر گاه انسان متعهد به انجام کاری می

ز متغیرهایی که می تواند با میزان مسئولیت پذیری افراد به ویژه معلمان و کارکنان شاغل در آموزش و ایکی با این وصف،  (.1392

ها های کاری، بروز تعارض و اختالفبه دلیل پیچیدگی ارتباطات در محیطر ارتباط باشد، گرایش به کار تیمی است. پرورش د

ساز ظهور مشکالت و حتی توانند زمینهطور صحیح و علمی، مدیریت و حل و فصل نشوند، میاجتناب ناپذیر است که اگر به

تفسیر گفتار، مبادله اطالعات نارسا و یا وجود اختالل در کانال ارتباطی، به  هایی شوند. مشکالت در تعبیر وها و ظلمخشـونت

رفتار افراد و فرآیندهای کاری، ها، چنین، هنگامی که مقررات، روشگیرند. همصورت سد یا مانعی بر سر راه ارتباطات قرار می

آن هرج و مرج در سازمان، کاهش عملکرد یا از دست دادن تبع ها از شفافیت الزم برخوردار نباشد، احتمال ایجاد تعارض و بهگروه

های ارتباطی بین برخورداری و به کارگیری مهارتدر تشکیل تیم های وظیفه ای کاری، از همین رو،  گردد.نیروهای کارآمد، می

وری است )شادپور و فردی برای درک دقیق دلیل ایجاد تعارض ها و احساسات منفی مرتبط با آن، برای طرفین تعارض امری ضر

باید توجه داشت که توانایی برقراری ارتباط صحیح، یکی از مهارت های اساسی زندگی اجتماعی می باشد و افراد  (.1389همکاران، 

ها در باید مهارت ارتباط برقرارکردن با هر شخص را در محیط های کاری ویا غیر اداری، دارا باشند. بر این اساس، همه انسان

های یکسانی برخوردارند، اما، تنها کسانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند کرد که به مهارت های رشان از فرصتمحیط کا
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معصومی و  هایی نیز انجام شده است. پژوهشدر همین ارتباط پژوهش (.1394ارتباطی مجهز باشند )محمدی چمناری و همکاران، 

هم چنین، . دارد وجود معناداری و مثبت رابطه کارکنان پذیری مسئولیت با تیمی کار به کارکنان بین گرایش ( نشان داد1399پالی )

قالوندی طبق نتایج پژوهش دارد.  انسانی چابکی منابع و تیمی کار به کارکنان پذیری نقش میانجی در رابطه بین گرایش مسئولیت

یت قانونی، مسئولیت اقتصادی، مسئولیت اخالقی و پذیری اجتماعی، مسئولداری بین مسئولیت( رابطه معنی1393و همکاران )

مسئولیت اقتصادی و مسئولیت قانونی می توانند به طور مثبت و  . به طوری که،کار تیمی وجود داردانجام مسئولیت اجتماعی با 

 کار، چون است برخوردار بسیاری اهمیت از ها سازمان در تیمی کاربا توجه به این که  د.نتیمی را پیش بینی کن د کارابعادار معنی

 تیمی کار اثرات . به طوری که،آورد می ارمغان به ییکارا و پذیری انعطاف نوآوری، به پاسخ وفاداری، ایجاد ها سازمان برای تیمی

 امور، تسریع کیفیت، تضمین تاثیرات، این جمله از .است مشهود فردی سطح در هم و گروهی سطح در هم سازمانی، سطح در هم

بنابراین، از آن جا که . باشدمی اجتماعی حساسیت توسعه و شخصیت کاری، توسعه های ظرفیت گسترش کارآمدتر، رفتار ی،نوآور

های دینی نیز  در آموزه و آیدشمار می ناپذیر زندگی اجتماعی و محور پیشرفت و توسعه جوامع به کار و تالش، بخش تفکیک

الزمه عزت و اقتدار فردی و اجتماعی معرفی شده است. در این میان، کار گروهی و  همواره بر کار و تالش سازنده تأکید شده و

رسانی جمعی که افزایش سطح توانمندی، کارآمدی، اثربخشی و موفقیت کار گروهی را در پی خواهد داشت، از اهمیتی دو  یاری

کنند، پیشینه کار گروهی  یه کار جمعی تلقی میچندان برخوردار است. برخالف نظر برخی منتقدان که فرهنگ ایرانی را فاقد روح

هایی از وضعیت زیستی، نگرش کار گروهی و تالش همدالنه در کلیه  ویژه در ساختار سنتی با جلوهه در ساختار اجتماعی ایران، ب

هتمام به مسئله شود. ا اهمیت این مسئله نه فقط در گذشته که امروز نیز بیش از پیش احساس می، شئون زندگی همراه بوده است

های پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور،  کار و تالش و حمایت از کار و تولید ملی و اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از ضرورت

طلبد،  العالی( بوده است، این امر که بدون تردید عزم عمومی و تالش جمعی را میظلّههمواره مورد عنایت رهبر معظم انقالب )دام

(. از سویی، 1396)فتوائی،  های اقتصادی و موجب رشد و توسعه اقتصاد ملی است های مقابله با تحریم رترین روشیکی از مؤث

، می توانند با حسن سلوک و در خود تقویت نمایندرا گرایش به کار تیمی کارکنان سازمان آموزش و پرورش در صورتی که بتوانند 

های کاری در آموزش و تیم از سیاریاز دیگر سو، ب .کار بپردازند و مثمر ثمر باشندبردباری و بدون تحمل فشار روانی زیاد، به 

 از درستی درک هاآن اغلب اما کنند، توصیف را دهندمی انجام گروهی کار عنوان به که هاییفعالیت بتوانند است ممکن پرورش

 باید اعضا تکتک درک این واقعیت که عملکرد واقع در. دارندن را دهند انجام کار هم کنار در بتوانند افراد شود می باعث که چهآن

مسئولیت پذیری در ویژگی با توجه به اهمیت انکارناپذیر لذا، . باشد، نیاز به یک شخصیت مسئولیت پذیر کامل دارد گروه خدمت در

ک الزم، اتخاذ موثرترین شیوه در زندگی شغلی و اجتماعی و به تبع آن پیشگیری از نتایج حاصل از مسئولیت ناپذیری و عدم تحر

در  ، احساس می گردد.محسوب می شوندانتخاب و به کارگیری افراد موثر در آموزش و پرورش که از ارکان پیشرفت یک کشور 

 و آموزش کارکنان پذیریمسئولیت و تیمی کار به گرایشاین پژوهش در صدد است به این مساله بپردازد که آیا بین  همین راستا،

 رابطه وجود دارد؟ساری  شهرستان ورشپر
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 روش

کارکنان ه کلیامل شجامعه آماری، حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است.  پژوهش

گیری نمونه نفر با روش 280است که تعداد  1399-00تحصیلی  در سال شهرستان ساری 2و  1آموزش و پرورش نواحی 

 ابزار جمع آوری داده ها عبارت است از:به عنوان نمونه انتخاب شده است. ترس در دستصادفی غیر

 2توسط باکر و همکاران 1: پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش کار تیمیپرسشنامه گرایش کارکنان به کار تیمیالف( 

 (،7-12)گویه های  رهبری (،1-6)گویه های  ساختار گروه سوال در پنج حیطه شامل 30دارای ( طراحی و تدوین شد که 2010)

 تالباشد. سوا می( 25-30)گویه های  برقراری ارتباط( و 19-24)گویه های  حمایت متقابل (،13-18)گویه های  موقعیت کنترل

( 1و کامال مخالفم ) (2مخالفم ) ،(3) نظری ندارم(، 4(، موافقم )5گزینه ای کامال موافقم ) این ابزار با استفاده از مقیاس لیکرت پنج

در صورتی نمره دارد.  30-150نمره و در مجموع )کل سواالت(  1-30از ابعاد پنج گانه  هر بعد . بر این اساس،امتیازدهی می شود

قابل قبول  ،13-21، دهنده نگرش مطلوب نشان ،دریافت کنند 21تر از االنمره ب پنج گانه کننده از هر یک از ابعاد مشارکت که هر

دهنده نگرش نامطلوب به آن بعد از کار تیمی است. در صورتی که نمره کسب شده کل از پرسشنامه استاندارد  نشان 13متر از و ک

 70نگرش قابل قبول و کمتر از  70-110 تیمی، دهنده نگرش مطلوب به کار باشد نیز نشان 111تر از النگرش به کار تیمی با

 .مورد تایید قرار گرفت نفر از متخصصان 11این پرسشنامه توسط  ییصوری و محتوا. روایی نگرش نامطلوب به کارتیمی است

 (.1400نشان دهنده انسجام درونی مناسب است )کیخا و همکاران،  8/0ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

طراحی ( 1392ران )مسئولیت پذیری توسط احمدی آخورمه و همکاپرسشنامه استاندارد : پرسشنامه مسئولیت پذیریب( 

ئولیت در برابر اجتماع )گویه مس (،1-7مسئولیت در برابر خداوند )گویه های  حیطه شامل چهارسوال در  20دارای و تدوین شد که 

این  تالباشد. سوا می( 18-20( و مسئولیت در برابر خود )گویه های 14-17مسئولیت در برابر طبیعت )گویه های  (،8-13های 

( و فوق العاده 2مخالفم ) ،(3وافقم )(، م4(، کامال موافقم )5گزینه ای فوق العاده موافقم ) اس لیکرت پنجابزار با استفاده از مقی

 امهپرسشن با همگرا واییر)سازه  روایی و صوری، روایی روش های از روایی بررسی . به منظورامتیازدهی می شود( 1مخالفم )

 مورد سشنامهمحتوایی، پر روایی احراز از پس. شد استفاده( پرسشنامه کل با گیهمبست و عاملی تحلیل کالیفرنیا، پذیرنده مسئولیت

 دا،خ برابر در مسئولیت دبع چهار وجود از حاکی نتایج که واریمکس قرار گرفت چرخش و اصلی های مولفه روش با عاملی تحلیل

 خوب طحس در کالیفرنیا نامهپرسش با پرسشنامه کل نمره همبستگی دهنده نشان همگرا روایی. است طبیعت و جامعه ،(مراقبه)خود 

 بودن پایا از حاکی 86/0 و 63/0 به ترتیب کرونباخ آلفای ضریب و تنصیف روش های با پرسشنامه کل اعتبار. است معنادار و

 (.1392، احمدی آخورمه و همکاراناست ) پرسشنامه

از و  α=05/0و تحلیل رگرسیونی در سطح معناداری  ضریب همبستگی پیرسون هایها از آزمونجهت تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد.( 23ورژن  3طریق نرم افزار آمار برای علوم اجتماعی )اس پی اس اس

 

 

 

 

 

 

                                                      
1. Testing Teamwork Attitude Questionnaire (T-TAQ) 
2. Baker et al. 
3. Statistical Package for Social Science (SPSS23) 



 

 121/ ...کارکنان پذیرییتو مسئول یمیبه کار ت یشرابطه گرا

 

 هایافته

 را نشان می دهد. های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد بررسیشاخص، 1جدول 
 

 های مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد بررسیشاخص: 1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین نمونه میانگین نظری بیشینه کمینه هاغیرمت

 78/0 47/3 3 5 1 ساختار گروه

 76/0 48/3 3 5 1 رهبری
 80/0 47/3 3 5 1 موقعیت کنترل

 79/0 48/3 3 5 1 متقابل حمایت
 81/0 49/3 3 5 1 ارتباط برقراری

 73/0 48/3 3 5 1 تیمی کار به گرایش
 78/0 34/3 3 5 1 پذیری مسئولیت

 
 یتموقعیت، حما کنترل، یرهبر ،ساختار گروه و ابعاد آن یعنی تیمی کار به گرایش ، نشان می دهد میانگین متغیر1جدول 

 پذیری مسئولیت یرمیانگین متغ . هم چنین،است 49/3و  48/3، 47/3، 48/3، 47/3، 48/3 به ترتیب برابر ارتباط برقراری و متقابل

 ( است.3: های مربوطهکه بیشتر از متوسط )میانگین نظری یا نقطه برش در پرسشنامه است 34/3نیز برابر 

 دهد.را نشان می کارکنان پذیری مسئولیتو  تیمی کار به گرایشبررسی همبستگی بین ، 2جدول 

 
 کارکنان پذیری مسئولیتو  تیمی کار به گرایش: همبستگی بین 2جدول 

 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معناداری r تعداد مالک بینشپی

  ساختار گروه
 

 پذیری مسئولیت

280 83/0 000/0 

 000/0 84/0 280 رهبری

 000/0 87/0 280 موقعیت کنترل

 000/0 87/0 280 متقابل حمایت

 000/0 84/0 280 ارتباط برقراری

 000/0 91/0 280 تیمی کار به گرایش

 
مبنی بر ( 1Hه پژوهش )( را رد و فرضی0H(، داده ها فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95نان ، نشان داد در سطح اطمی2جدول 

تر ( کوچکαبینی شده خطا )ش( از مقدار پی.Sigداری )چرا که مقدار سطح معنی نمایند،را تایید میوجود همبستگی معنی دار 

داری ی بت معنرابطه مث ا نمودتوان ادعد، در نتیجه، مینباشبنابراین، چون مقادیر همبستگی محاسبه شده اعدادی مثبت می .است

 ذیریپ مسئولیت اب( ارتباط ریبرقرا و متقابل موقعیت، حمایت کنترل، رهبری ،ساختار گروهو ابعاد آن ) تیمی کار به گرایشبین 

 وجود دارد.کارکنان 
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عادله مد شده در تغیرهای وارمندگانه و ضرایب به ترتیب، نتایج تحلیل واریانس رگرسیونی و ضرائب همبستگی چ، 4و  3جداول 

 دهند.را نشان میرگرسیونی 

 فاوت است.کارکنان مت پذیری مسئولیتبینی در پیش تیمی کار به گرایش ابعاد سهم هر یک از :فرضیه اصلی

 
 : تحلیل واریانس رگرسیونی و ضرائب همبستگی چندگانه3جدول 

 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 آماره
F 

سطح 

 معناداری

r 2r 2r 
 تعدیل شده

  78/27 5 91/138 رگرسیون
47/255 

 

 
000/0 

 

 
907/0 

 
823/0 

 
 11/0 274 80/29 باقی مانده 820/0

 - 279 71/168 مجموع

 
مبنی  (1Hد و فرضیه پژوهش )( را ر0Hها فرضیه صفر )(، دادهα=05/0درصد ) 95، نشان داد که در سطح اطمینان 3جدول 

داری چرا که مقدار سطح معنیرا تایید می نمایند،  بر متفاوت بودن سهم هر یک از متغیرهای پیش بین در پیش بینی متغیر مالک

(Sig.از مقدار پیش )( بینی شده خطاαکوچک )تیمی  کار به گرایش ابعادتوسط کارکنان  پذیری مسئولیتبنابراین،  .تر است

 3/82بینی است. به طوری که این متغیرها قابل پیش ( ارتباط برقراری و متقابل موقعیت، حمایت کنترل، رهبری ،تار گروهساخ)

 محاسبه شد. 823/0( برابر 2Rضریب تعیین )کنند. چرا که بینی( میرا تبیین )پیشکارکنان  پذیری مسئولیتاز درصد 

 

 ه رگرسیون: ضرایب متغیرهای وارد شده در معادل4جدول 
 .B Beta t Sig متغیرهای پیش بین

 005/0 85/2 15/0 15/0 ساختار گروه

 000/0 56/3 19/0 20/0 رهبری

 002/0 14/3 21/0 21/0 موقعیت کنترل

 000/0 63/3 25/0 25/0 متقابل حمایت
 005/0 86/2 17/0 16/0 ارتباط برقراری

 
بیشترین سهم را در  25/0اثیر تبا ضریب  متقابل حمایت گرایش به کار تیمی، داد از میان ابعاد پنج گانه متغیرنشان  4جدول 

 :ضریب تاثیررهبری )، (21/0 :ضریب تاثیرموقعیت ) کنترل در مراتب بعدی دارد و بعد از آنکارکنان  پذیری مسئولیتپیش بینی 

 د.نقرار دار (15/0 :ضریب تاثیر) ساختار گروهو  (17/0 :ضریب تاثیر) ارتباط برقراری ،(19/0

 

 گیرینتیجهبحث و 

ساری  شهرستان پرورش و آموزش کارکنان مسئولیت پذیری و تیمی کار به بین گرایش پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه

، رهبری ،ساختار گروهو ابعاد آن یعنی  تیمی کار به گرایشبین داری ی رابطه مثبت معن های پژوهش نشان داد کهیافتهانجام شد. 

تحلیل رگرسیونی تایید کرد  به طوری کهوجود دارد. کارکنان  پذیری مسئولیت با ارتباط برقراری و متقابل موقعیت، حمایت لکنتر

ابعاد پنج گانه متغیر سهم هر یک از کنند. یعنی، بینی( میرا تبیین )پیشکارکنان  پذیری مسئولیتاز درصد  3/82این متغیرها  که

بیشترین سهم را در  متقابل حمایت، این ابعاد در میان متفاوت است.کارکنان  پذیری مسئولیتبینی در پیش گرایش به کار تیمی

قرار   ساختار گروهو  ارتباط برقراری ،رهبری، موقعیت کنترل در مراتب بعدی دارد و بعد از آنکارکنان  پذیری مسئولیتپیش بینی 

خدیوی  و (1392و همکاران ) امینی ،(1393قالوندی و همکاران ) ،(1399الی )معصومی و پ هایها با نتایج پژوهشاین یافته د.ندار
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 از ضروری بخش کاری، های تیم توان اذعان داشتنتیجه به دست آمده می و تشریح باشد. در تبیینهمسو می (1392، و اللهی

 ارمغان به کارایی و نوآوری پذیری، فانعطا وفاداری، سازمان ها برای شوند، چرا که می محسوب امروزی سازمان های و جامعه

 نتایج بهترین و کرده آشکار و شناسایی را خود کارکنان استعدادهای بهترین تا دهدمی اجازه مدیران به تیمی فعالیت. آورندمی

 مدیران و دشومی کار محل در افراد میان جدید روابط ایجاد به منجر تیمی فعالیت. بخشند تحقق مشارکتی کار طریق از را ممکن

 وقتی. رساندمی یاری نبودند، مشاهده قابل شغل شرح قالب در و شغلی وظایف انجام واسطه به قبال که هاییمهارت کشف در را

 هایفعالیت به ترتیب اینبه  و کنندمی پیدا خود هایمهارت به بیشتری اعتماد شوند،می درگیر تیمی هایفعالیت در افراد

 کاربرد و استفاده به سمت فزاینده گرایشبنابراین، . دارند فراوان پشتکار آن انجام برای که کنندمی پیدا شگرای برانگیزیچالش

 را مدت بلند و مدت کوتاه شرایط در خلق ارزش ها تیم که شود می ناشی حقیقت این سازمان، از در کاری های تیم مطلوب

 و و همکاری آیندمی فایق سازمانی دانش انتقال موانع بر کنند،می سهیلرا ت صریح دانش به ضمنی دانش کنند، تبدیلمی تشویق

 به تواند سازمان می طراحی در نوین و جدید فکری جریان و گرایش این به طوری کهنماید. می تضمین و تقویت را مشارکت

 دانش مدیریت برای مناسب شرایط ایجاد برای راه یک نیز و سازمان اعضای ضمنی دانش به دستیابی برای راه یک عنوان

 وفاداری مشتاق، کارکنان سازمان، امور بر مؤثر نظارت تر، ایمن و سالم تر کار این، نیروی برعالوهشود.  گرفته نظر در سازمانی

ی محدود بودن نمونه آمار گرایش به کار تیمی است. مزایای از عمومی وجهه تقویت و نفعان ذی اطمینان و اعتماد ارتقای مشتری،

ها به  پذیری احتمالی این یافته و عدم تعمیمشهرستان ساری  2و  1آموزش و پرورش نواحی کارکنان  آماری پژوهش به جامعه

گیری و محدود  موسسات و ادارات دیگر و نیز به دلیل در دسترس بودن روش نمونه و کارکنان کارمندان از جملههای دیگر  گروه

 ،19-ط رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ایام قرنطینه به سبب شیوع و همه گیری اپیدمی کوویدبه سبب شرای بودن تعداد کل افراد

گردد، تحقیقی مشابه در مورد کارکنان سایر موسسات و ادارات و در سایر  های پژوهش حاضر بود. پیشنهاد می از محدودیت

دهی و افزایش روایی درونی کار نیز  افراد در پاسخ انجام گیرد. جهت کاهش احتمال سوگیری ، شهرستان ها و حتی کشوریشهرها

از جمله مصاحبه و مشاهده رفتار و عملکرد  گرایش به کار تیمی و مسئولیت پذیری کارکناناز ابزارهای مختلف برای ارزیابی 

 کارکنانرای تمامی های آموزشی ب ها و دوره شود کارگاه چنین، پیشنهاد می کارکنان در مراحل مختلف پژوهش استفاده گردد. هم

با  میزان گرایش به کار تیمی و مسئولیت پذیریجهت ارتقا و بهبود  به ویژه آموزش و پرورش شهرستان ساری، موسسات و ادارات

مسئولیت پذیری جهت افزایش  گرددمی توصیه .برگزار گردد استفاده از متخصصان و صاحب نظران صاحب سبک و با تجربه

موقعیت و رهبری در گروه های  متقابل، کنترل حمایتورش بیش از پیش تاکید ویژه ای نسبت به عناصر کارکنان در آموزش و پر

  کاری و انجام کارها به صورت مشارکتی و تیمی اتخاذ گردد.  
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