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 کیدهچ
روش  .این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی در شهرداری های سااو  اجاااپ پریره اس اسا     

پاژوهش شاامل مادیرا  و     یجامعاس مماار  پژوهش از جوع توصیفی و بس شیو  پیمایشی و از لحاا  هادفک رااربردی باود  و     
جفر بس عنوا  پایلوت برگزید  و از  00جفر بودک رس از این تعداد  2211اد این راررنا  رارشناسا  شهرداری های ساو  هس ند تعد

جفر  001جسبی و با بهر  گیری از هرمول روررا ک تعداد  -جفر باقیماجد  با اس فاد  از روش جموجس گیری تصادهی طبقس ای 2031
گویس بر اساا    24حقق ساخنس از جوع بس س پاسخ شامل بس عنوا  جموجس اج خاب شدجد. برای جمع موری اطالعات پرسشنامس م

طیف پنج درجس ای لیکرت طراحی و تحلیل شد رس روایی م  توسط اساتید راهنما و م خصصین مورد ارزیاابی قارار گره اس و    
یفی شاامل  محاسبس و تایید گردید. برای تازیس و تحلیل داد  ها از مماار توصا   0932ضریب پایایی م ک با روش ملفای رروجباخ 

تک جموجس ای و مزمو   t جداول هراواجیک میاجگینک اجحراف اس اجدارد و بس منظور مزمو  هرضیس ها از ممار اس نباطی جظیر مزمو 
تحلیل واریاجسک مزمو  هریدمن و تحلیل عاملی تاییدی اس فاد  شد. یاه س های پاژوهش پانج   ک (K-Sاسمیرجف ) -رالمیگروف

اج ماعی را موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی معرهای رارد. در ایان     -لوژیکیک ساخ اری و هرهنگیوعامل هردیک مموزشیک تکن
اج ماعیک عامل تکنولوژیکیک عامل هردی و عامل ساخ اری  -پژوهش عامل مموزشی بیش رین تاثیر و بس ترتیب عامل هرهنگی

 رم رین تاثیر را بر اثربخشی یادگیری تیمی داش س اس .  

 .اج ماعی -یادگیری تیمیک عوامل هردیک مموزشیک تکنولوژیکیک ساخ اری و هرهنگی :کلید واژگان

 

 مسئله انیب
رس در جهای  بس  اس یادگیری هرایندی  دارد. یا ژ یو گا یجا ی یهعال امروز  در مباحث ترب رجد یادگیهعال و  یریادگیبحث 

 مید ای اس  رس از پیگیری امور بس دس  می . یادگیری بس معنای تقوی  تواجایی بس رمک تاربسگردد تغییر ره ار منار می
ها قادر باشند بس عنوا  یک هوی  واحد هکر ررد ک خلق رنند و  بدین معناس  رس تیم تیمی جیزیادگیری  .(2011یک حسن)
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 عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی در شهرداری های ساوه 
 

 راحله میاهی
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رند رس یادگیری تیمی پلی  سازماجی داجس س تأرید مییادگیری تیمی را مدخل یادگیری  2(. پاولوسکی2012)بهنامىک  بیاموزجد
  (.2011)سنگسک  اس  برای تبدیل یادگیری بس داجش سازماجیک بس جحوی رس برای همس بس اش راك گراش س شود

ردیک در سطح هک بنابراین های یادگیرجد  هس ند های یادگیرجد ک اجسا  روح سازما عوامل م عددی بر یادگیری تیمی تاثیر دارجد. 
های خود را توسعس دهند تا بس  هموار  درصددجد قابلی  رارمنداجیهای هردی ضروری اس . چنین  با قابلی  رارمنداجیوجود 

 (.2011 کی)احمدک رس بس میزا  اجگیزش و شخصی  مجها بس گی دارد های هردی و سازماجی خود برسند خواس 
از م  بس عنوا  هرهنگ یاد  اری الزپ برای توسعس یادگیری اس  رسها و الگوهای ره  مس لزپ داش ن ارزش تیمییادگیری 

اعضای یک اج ماع در هعالی  های اج ماعی مشارر  منظمی  شود. هرهنگ و اج ماع پیوجدی جاگسس نی باهم دارجد و می
(. عوامل 2011 کرهنورددارجد. مداب اج ماعی ره اری اس  رس توجس بس مشارر  در زجدگی اج ماعی سازماجی جشا  می دهد )

بس عنوا  یک رلک عشق ورزید  و اح راپ بس اعضاک تأرید بس ره ار تیمیک  تیم: توجس بس اج ماعی می تواجد از طریق -هرهنگی
ک شوق بس یادگیری و... مشق یادگیری هاک تأرید بر روابط و همکاری بین اهرادک پریرش پیشنهادها و اج قادها پریرش شکس 

 تیمی باشند.
یادگیری بس معنای تقوی  . داجند یادگیری را هما  مموزش می یز بر یادگیری تیمی موثر می باشدک اما برخی از محققا مموزش ج

مید. در حالی رس مموزش مقطعی اس  و معموالً از بس ری رس  ای اس  رس از پیگیری امور بس دس  می تواجایی بس رمک تاربس
ک یادگیری جیازمند تحول و حرر ی اساسی در ذهن و هکر اس . یادگیری جیازمند شود جدا اه اد  اس  ج ایج در م  تولید می

 (. 2011 زارعى م ینک) داش ن ظرهی  پریرش اس 
توا  روش شناسی یا داجش و علم بس روش  اس فاد  از تکنولوژی جیز در یادگیری بسیار موثر و مرسوپ می باشد. تکنولوژی را می

داجس . هناوری در جظاپ اموزشیک تکنولوژی های مب نی بر وبک ارتباطات و.. همس از پیامدهای های ماهراجس اجااپ داد  امور 
بکارگیری هناوری در هرایند یادگیری هس ند رس بخصوص بر یادگیری دس س جمعی و یادگیری تیمی بسیار مقرو  بس صرهس و 

   (.2011 کیدیو ص یرغفوریم) رارممد می باشند
 ژ یبس و یسن  یها روش بر سیبا تک شهرداری هادر شود رس  از طرح چنین موضوعی از مجاا جاشی می در واقع دغدغس پژوهشگر

 یو ح  ی یو ترب یدر محاهل علم نکسیرغم ا یو عل ندیجما یم بیترغ یعلم میرا بس حفظ و تکرار مفاه رارمندا ک یسخنراج
جنبس شعارگوجس بس  یاتیجظر نیشودک اما عمال چن یم یشید اجدو مزا یک رشد هکرمدیرا  و رارمندا صحب  از هعال بود   یئاجرا

عمل جس  شودک اما در یمجا  م راررنا  و مدیرا  نیدر رهاق  در ب یهمکار سیروح  یصحب  از تقو گرید یاجد از سو خود گره س
م   اسیشود رس ج  یم لی  تبدرقاب یو رهاق  بس جوع یشود بلکس اغلب اوقات همکار یجم رداش سراس ا ب نیدر ا یتنها گاپ موثر

را رارمندا  یکی از رویکردهایی اس  رس  تیمی یادگیریاس . روش  رارمندا  نیدر ب یو دشمن نسیحس حسادتک ر شیاهزا
مید رس یاد  هایی پدید می رند. در این رویکرد از یادگیریک هرص  درگیر خود مموزی و مسئولی  پریری و تالش و روشش می

 رنند ها بس یکدیگر می هایی چو  رار گروهی و تعامل چهر  بس چهر  در هم مموزی و اج قال مموخ س عی گیرجدگا  در موق
 (.2032 )پورهیضیک

راررنا   یمیت یریادگی یاثربخش موثر در عوامل بررسی پژوهش حاضر جیز در همین راس ا بود  و درصدد اس  رس بس
  ماعیک مموزشیک ساخ اری و تکنولوژیکی بپردازد.اج -شهرداری های ساو  شامل؛ عوامل هردیک هرهنگی
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 روش پژوهش
 و از جوع پیمایشی اس . 2ها میداجی و روش اجرا توصیفیاین پژوهش از جظر هدفک راربردی و از لحا  روش گردموری داد 

ی های ساو  بررسی عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی راررنا  شهرداربا توجس بس موضوع این پژوهش رس دربار  
باشند. برای تعیین جفر می 2211رلیس راررنا  شهرداری های ساو  بس تعداد جامعس مماری این پژوهش شامل  لرا ؛باشد می

 حام جموجس جیز از هرمول روررا  برای جوامع محدود اس فاد  خواهد شد.
جرپ اهزار موجود و مرتبط با تحقیقک  سشد  بهای جمع موری  های تحقیقک داد  جیز پس از جمع موری رامل داد  پژوهشدر این 
 های تحقیق اس فاد  گردید: های  زیر برای تازیس و تحلیل داد  داد  شدجد و سپس از روش SPSSیعنی 

 از ممار توصیفی برای تهیس اجواع جداول و جمودار جه  توصیف جموجس حاصل از جامعس مماری اس فاد  خواهد شد. -

 و رگرسیو  اجااپ خواهد گره .  SPSS  هرضیس های پژوهش با اس فاد  از جرپ اهزار در بخش اس نباطی جیز مزمو -

 

 یافته های تحقیق
 های پژوهشنتایج آمار توصیفی داده :(9جدول )

 اجحراف معیار میاجگین های پژوهش های سناش داد  گویس

ی 
بعد هرد

 

 09140 2903 هاک وق ی در گرو  تح  هشار هس یدارائس به رین اید 

 29001 1934 های مسئلس بس طور جاگهاجی در اغلب موارد حل پیدا ررد  را 

 09142 2902 تواجائی هکر ررد  بس مسائل م عددک در صورت وجود زما  محدود 

 29021 0901 زیاد با اشخاص تمایل بس معاشرت

 09112 2901 اجفرادی  بسدس س جمعی  هایترجیح هعالی 

 29020 0912 برای بود  و ماجد  در تیم   فس راهیاع ماد بس جداش ن 

 09310 0904 دریاه  بازخورد هر یک از اعضاء دربار  عملکرد خود  

 29011 0901 داش ن امکا  برقراری ارتباط با رهبر تیم و مورد توجس قرار گره ن 

 29422 2901 تمایل بس رار ررد  روی پروژ  های جراب 

بعد مموزشی
 

 29002 1931 اهداف  با اعضاءمهارت ی همراس ای

 29012 1930 .در جایگا  واقعی خود (با توجس بس رش س تحصیلی خود)اهراد م خصص  قرار داش ن 

 09111 2901 های مورد جیاز داد  پاداش بس اهراد دارای مهارت

 29010 0931 هایی برای بس روز ررد  داجش اعضاء طراحی روش

 09112 0901 هراد دربار  داجش و اید  هایشا بازخورد داد  بس ا

 09111 0901 اس قبال از تولید داجش جدید توسط اعضاء

 29002 2901 اعضاءمدیرا  بس تامین جیازهای اهمی  داد  

 09133 2922 اعضاءجه  برمورد  ررد  جیازهای مموزشی و رشد همس  یایهبرجامس  وجود

 29023 2900  تیمداجش خود در  یریبرای بکارگ داد  هرص  بس اعضاء
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ب
ی

عد ساخ ار
- 

سازماجی
 

 29131 0901 سازما  در های راری گیری از تیم میزا  بهر 

 09120 2900 های اهراد بس عنوا  یک منبع مهم از مزی  رقاب ی جگرش بس قابلی 

 29134 0902 اعضاءگراری بر روی مهارت  سرمایس

 09141 2924 گیری مشارر ی های تصمیم روشاس فاد  از 

 09111 2922 های رشد و یادگیری در هعالی  اعضاءمدیرا  و همکاری 

 29013 0922 در حل مشکالت اعضاءمدیرا  و همکاری 

 29030 0924 با مرارز پژوهشیک داجشگا  ها و مشاورینارتباط و تعامل 

 09133 2902 شا رت ها و تواجایی هایاطالعاتک مها ارتباط اعضاء با یکدیگر و اس فاد  عملی از

 09313 0933 های راری موهق و اید  های خوبهعالی  در زمینس بازخورد بس اعضاء

ب
ی

عد ساخ ار
- 

سازماجی
 

 09122 0911 هرایند جرب اهراد شایس س و با ریفی  در تیم

 09101 0921 هرایند جرب اعضاء در زما  مناسب برای بدس  مورد  ج یاس به ر

 29222 1932 اس فاد  از سیس م اعال  جرب اعضاء ک برای حضور اهراد در تیم

 09141 0931 اجرای برجامس های مشناسازی برای اعضاء جدید تیم

 29013 0922 اس فاد  از اعضاء داخل تیم در صورت جیاز بس جاباائی یا تغییر رهبر تیم

 09113 0900 اییرنار  گیری از تیم در صورت لزوپ  و یا عدپ رار

 29104 2912 تناسب اعضاء تیم در رسب مموزش تخصصی و طی ررد  درجس ترقی 

 09114 0931 اجطباق تاربیات عملی اعضاء با محل جایگزینی مجا  در تیم

 09103 2901 تطابق هعالی  اعضاء در تیم با رش س تحصیلی 

بعد تکنولوژیکی
 

 29201 0901 اهزارهای مموزشیداجش و مهارت در طراحی و تولید جرپ 

 09121 2924 میزا  مهارت و ممادگی برای جس اوی دقیق و ماهراجس در این رج 

 29231 1901 میزا  مهارت و داجش برای اس فاد  از رامپیوتر

 29142 0910 سیس م های رامپیوتری جه  جمع موری و ذخیر  سازی اطالعاتاس فاد  از 

 09123 0941 اعضاءجه  یادگیری  )این رج  و ...( هناوری اطالعاتاز ابزارهای اس فاد  

 09032 1911 گس رش ارتباط با اهراد از طریق این رج 

 29102 2910 جوموری در سیس م های قدیمی و توسعس سیس م های جدید

 09311 0912 های جدید مموزش  بکارگیری شیو 

 09011 1931 د اعضاء ها و تفکرات جدی حمای  از بکارگیری اید 

 
 های پژوهش به تفکیک عواملنتایج آمار توصیفی داده :(2جدول )

 اجحراف اس اجدارد میاجگین ابعاد پژوهش ردیف

 29023 0940 بعد هردی 2

 29022 0912 بعد تکنولوژیکی 1

 29022 0910 اج ماعی -بعد هرهنگی 0

 09330 0911 بعد مموزشی 2

 09313 0901 بعد ساخ اری 4
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 دهد:در مورد ابعاد پژوهش را جشا  می K-Sجدول زیر ج ایج مزمو  
 برای بررسی نرمال بودن K-Sآزمون  :(3جدول )

 K-Sممار  مزمو   K-Sسطح معناداری مزمو   ها م غیرها و مولفس

 09032 09000 بعد هردی

 09010 09000 وزشیبعد مم

 09013 09000 اج ماعی -بعد هرهنگی

 09014 09001 سازماجی -بعد ساخ اری

 09011 09000 بعد تکنولوژیکی

 
توزیع % بیا  داش  رس هرض صفر یعنی اینکس 34توا  در سطح اطمینا  ک می0904بس دلیل رم ر شد  سطح معناداری از 

 جیس ک رد شد  و هرض یک مبنی بر جرمال بود  داد  ها پریره س می شود. جرمال پژوهش های  داد 

 
 تک نمونه مربوط به تاثیر عامل فردی tآزمون : (3جدول )

 

 0مقدار مزمو = 

 اخ الف میاجگین سطح معناداری درجس مزادی Tممار  

 درصد 34هاصلس اطمینا  

 حد باال حد پایین

 091141 091134 0914113 09000 002 219010 عوامل هردی

 

درصد از جظر م وسط جمر  ادراری  33بس طور رلی پس از بررسی جظرات راررنا  مشخص شد رس در سطح اطمینا  
 وجود دارد. 0داد  شد  بس این عامل تفاوت معنی داری بین عامل هردی با جمر  م وسط 

 
 تک نمونه مربوط به تاثیر عامل فرهنگی tآزمون : (5جدول )

 

 0دار مزمو = مق

 اخ الف میاجگین سطح معناداری درجس مزادی Tممار  

 درصد 34هاصلس اطمینا  

 حد باال حد پایین

عوامل 
 هرهنگی

219021 002 09000 0924014 092014 092331 

 

ی داد  شد  درصد از جظر م وسط جمر  ادرار 33بس طور رلی پس از بررسی جظرات راررنا  مشخص شد رس در سطح اطمینا  
 وجود دارد. 0اج ماعی با جمر  م وسط  -بس این عامل تفاوت معنی داری بین عامل هرهنگی
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 تک نمونه مربوط به تاثیر عامل ساختاری tآزمون  :(6جدول )

 

 0مقدار مزمو = 

T  اخ الف میاجگین سطح معناداری درجس مزادی ممار 

 درصد 34هاصلس اطمینا  

 حد باال حد پایین

عوامل 
 ساخ اری

109122 002 09000 0940040 092114 094124 

 

گردد بس طور رلی پس از بررسی جظرات راررنا  مشخص شد رس در سطح  بر اسا  مجچس رس در جدول هوق مالحظس می
 0م وسط  درصد از جظر م وسط جمر  ادراری داد  شد  بس این عامل تفاوت معنی داری بین عامل ساخ اری با جمر  33اطمینا  

 وجود دارد.
 تک نمونه مربوط به تاثیر عامل آموزشی tآزمون  :(7جدول )

 

 0مقدار مزمو = 

 اخ الف میاجگین سطح معناداری درجس مزادی Tممار  

 درصد 34هاصلس اطمینا  

 حد باال حد پایین

عوامل 
 مموزشی

419214 002 09000 0930210 091111 093041 

 

درصد از جظر م وسط جمر  ادراری داد  شد   33بررسی جظرات راررنا  مشخص شد رس در سطح اطمینا  بس طور رلی پس از 
 وجود دارد. 0بس این عامل تفاوت معنی داری بین عامل مموزشی با جمر  م وسط 

 تک نمونه مربوط به تاثیر عامل تکنولوژیکی tآزمون  :(8جدول )

 

 0مقدار مزمو = 

 اخ الف میاجگین معناداری سطح درجس مزادی Tممار  

 درصد 34هاصلس اطمینا  

 حد باال حد پایین

عوامل 
 تکنولوژیکی

20.013 002 09000 .10120 091012 093022 

 

گردد بس طور رلی پس از بررسی جظرات راررنا  مشخص شد رس در سطح  بر اسا  مجچس رس در جدول هوق مالحظس می
مر  ادراری داد  شد  بس این عامل تفاوت معنی داری بین عامل تکنولوژیکی با جمر  م وسط درصد از جظر م وسط ج 33اطمینا  

 وجود دارد. 0
 

 دهد:رتبس عوامل را جشا  می 3در این مرحلسک از مزمو  هریدمن برای بررسی رتبس )اهمی ( عوامل اس فاد  رردیم. جدول 
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 رتبه عوامل مؤثر بر اثربخشی تیمی کارکنان :(1جدول )
 رتبس میاجگین  بعادا

 2 0911 بعد مموزشی

 1 0910 اج ماعی -بعد هرهنگی

 0 0912 بعد تکنولوژیکی

 2 0940 بعد هردی

 4 0901 بعد ساخ اری

 
اهزار لیزرل اس فاد  شد  اس  رس  در ایناا برای بررسی تأیید ابعاد و مؤلفس های م  از مدلسازی معادالت ساخ اری بس وسیلس جرپ

 پردازیم. س م  میدر ادامس ب

 
 های بعد عامل آموزشی تأیید مؤلفه :(9شکل )

 
 های بعد عامل فردی تأیید مؤلفه :(2شکل )
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 های بعد عامل فرهنگی تأیید مؤلفه :(3) شکل

 
 های بعد عامل ساختاری تأیید مؤلفه: (3شکل )

 
 های بعد عامل تکنولوژیکی تأیید مؤلفه: (5شکل )
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 برازش مدلهای  شاخص :(91جدول )

 برازش مقدار شاخص شاخص یا جشاجگر

2ریشس دوپ میاجگین مربعات خطای برمورد
 عالی 09024 

 خوب 294 جسب  رای اسکوئر بس درجس مزادی

 خوب 0932  1شاخص جیکویی برازش

 خوب 0931  0شاخص جیکویی برازش تعدیل یاه س

 عالی 0932  2شاخص برازش هناار یاه س

 عالی 0931  4جیاه سشاخص برازش هناار 

 عالی 0931  1شاخص برازش تطبیقی

 عالی 0931  1شاخص برازش اهزایش

 عالی 0922  1شاخص ریشس میاجگین مربعات باقی ماجد  اس اجدارد شد 

 

 گیری بحث و نتیجه
 د  شد.اس فا pپس از بررسی و تأیید الگوک برای مزمو  معناداری هرضیس ها از دو شاخص جزئی مقدار بحراجی و 

دهد رس بین عوامل پناگاجس و اثربخشی  باشد جشا  می های پنج سوال قبلی قابل درك می ج ایج این تحقیق رس از ماموع یاه س
 .یادگیری تیمی تاثیر معناداری وجود دارد

امری مسلم و  ها تغییر در هرایند یاددهی و یادگیری و همگاپ شد  با جوموری کهمگاپ با تحوالت روز اهزو  داجش و هناوری
های مموزشی شد   های اولیس و اساسی جظاپ اجکارجاپریر اس  و رشد همس جاجبس شخصی  هرد مثل جنبس اج ماعی یکی از هدف

ها و م غیرهای  اس . یادگیری مشارر ی رویکردی جوین و هعال اس  رس بس ری گس رد  برای پژوهش و مطالعس در جنبس
ای  های اخیر در طیف گس رد  رار تیمی و بال بع م  یادگیری تیمی در سال (.1020و عزتیک )ههامی  گوجاگو  مرتبط با م  دارد

محیط (. 1004)رایز؛ رایز و رلبک  تر شد  اس  های سازماجی و پس از م  برای یادگیری داجشاویا  شایع از مشاغل و محیط
دهد و بس  را مموزش می رارمندا زجدگی راری  های میا  هردی مورد جیاز برای تیم همکاری و مشارر  را ترویج و مهارت

 (.1001)اسکات و چا ک  رند مسئلس و تفکر اج قادی رمک می های حل مهارت
اجد.  های م عددی م  را تعریف جمود  روش  در رابطس با یادگیری تیمی محققا  مخ لف رویکردهای مخ لفی را اتخاذ و بس

یک تغییر جسب اً دائم در سطح جمعی تیم از لحا  داجش و مهارت "بس عنوا   (1000الیز و همکارا  ) یادگیری تیمی توسط
در دیدگا  دیگری یادگیری تیمی را  (1001سسا و الجد  ) شود. تعریف می "ایااد شد  توسط تاربس مش رك اعضای تیم

                                                           
1
  RMSEA 

2
  GFI 

3
  AGFI 

4
  NFI 

5
  NNFI 

6
  CFI 

7
  IFI 

8
  SRMR 
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رس  رند و ره ارهای تیم همچنا  هرایندهای یادگیریک شرایطی رس از م  پش یباجی می"گیرجد رس در م   هرایند پویایی درجظر می
  (.1001)مک رارتی و همکارا ک  "رنند گیرد تغییر می تیم یاد می

باشد. بنابراین یک مسئلس مهم  طور اثربخش می هم رار ررد  بس ها برای با ترین جنبسک تواجایی تیم باوجود مزایای بیشمارک چالشی
گیرجد. یادگیری تیمی معموالً سس جریا  تحقیقی  از طریق م  یاد میها  در یادگیری تیمی بس هرایندی مربوط اس  رس تیم

رند: بهبود ج یاسک تسلط بر وظیفس و هرایند گروهی رس این پژوهش روی هرایند یادگیری تیمی م مررز  م مایز را دجبال می
س برای رسید  بس یک ج یاس هایی اس  ر ای م والی از هعالی  . هرایند ماموعس(1001)ادموجدسن؛ دیلو  و رولفک  باشد می

و تبادل اطالعات و الگوهای  گرا های اجرایی برای ره ار گرو  ک بس ضماج (1003)وتن و همکارا ک  شوجد مشخص طراحی می
 شود اهزایی در تیم می رند رس منار بس هم های برخورد م قابل بین اعضا اشار  می گیریک تعارض یا شیو  شرر  در تصمیم

دروجداد(  -بروجداد -میاجای -یک مدل مفهومی )دروجداد های ارائس شد  در ادبیات از بازجگری و تلفیق مدل پس(. 1020)جپک 
های موجودک  های مش رك در مدل رند رس با تلفیق ساز  عنوا  یک هرایند اج ماعی شناخ ی ارائس می از یادگیری تیمی بس

دهد. بعد شناخ ی بر چگوجگی پردازشک  تیمی را مورد بحث قرار می گرار بر یادگیری ثیرأره ارها و هرایندهای تیمی خاص ت
ها م مررز  ها و تیم ارزیابی و تفسیر اطالعات و بعد اج ماعی بر اجطباق براسا  تاربس و بازتاب در یک تود  اج ماعی مثل گرو 

اس  و منار بس ج ایای در عملکرد یا ثیر ساخ ار و زمینس تیم أرند رس تح  ت سازی می اس . یادگیری تیمی را هرایندی مفهوپ
ها بس عنوا  خرد  سیس می از یک سازما  یا اج ماع عمل بزرگ ر مرزهای جفوذپریری دارجد رس مس لزپ  شود. تیم اثربخشی می

)رهن و  دهند برخی اجواع دروجداد و بروجداد اس  و هرایندهای میاجای وجود دارجد رس براسا  اثر دروجداد را بر ج ایج اج قال می
 (.2331بیلیک 

 

 پیشنهادها به تحقیقات آتی
 تعیین عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی راررنا  شهرداری ها در اس ا  های دیگر . -

 های مخ لف . تعیین عوامل موثر بر اثربخشی یادگیری تیمی در سازما  -

 ا  سازما  ها .تعیین تاثیر اثربخشی یادگیری تیمی بر تقوی  مهارت های  ارتباطی راررن -

 تعیین تاثیر اثربخشی یادگیری تیمی بر بهر  وری راررنا  سازما  ها .  -

 اس فاد  از روش های مصاحبس یا مشاهد  عینی جه  جمع موری اطالعات . -

 اس فاد  از دو گرو  مزمایش شوجد  و شاهد جه  تعیین میزا  تاثیر عوامل بر اثربخشی یادگیری تیمی . -

یگر جه  تعیین تأثیر بر اثربخشی یادگیری تیمی از جملس مدیری ی ک رواجشناسی ک رهبری اس فاد  از عوامل د -
 خدم گزار و ...

 

 منابع 
 212 مار ش کتدبیر مالس کسازماجی یادگیری ک(2012) کژوزف کبهنامی. 

 خمینی اماپ پژوهشی مموزشی موسسس کگروهی یادگیری بر محدودرنند  و رنند  تقوی  عوامل ک(2011) کعلی کحسنی 
  .201 مار ش معره  ک(ر )

 10 ص ک20 مار ش دول ىک مدیری  کیادگیرجد  هاى سازما  و سازماجى یادگیرى ک(2011)ک الس هرج رهنوردک. 
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 داجش اررا  کاصفها  کیادگیرجد  های سازما  ویژگی دوازد  ک(2011) کحسن کم ین زارعی. 

 ک202 مار ش تدبیرک زاد ک قرباجى اللّس وجس ترجمس کسازماجى یادگیرى در تاز  هاى پیشره  وگوک گف  ک(2013) کپی ر سنگسک 
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 رهیاه ی کجپ مدل اسا  بر داجشاویا  در تیمی یادگیری هرایند ارزیابی ک(2030) کهائز  کحا ی کنامیرحسی کداودی محمد 
 .0 شمار  ک1 دور  کمموزشی مدیری  در جو

 داجشگاهی جهاد اج شارات پرورشک و مموزش در اطالعات هناوری ک(2011) کاهلل صفی ملکیک. 
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