
 

   3 وحید فالح،  ،  سیده عصمت رسولی ، 1  پدرام شهدوست مقدم

بخش در  تعامل  چگونگی  تیمامروزه  دارد.  آنها  پویایی  در  مهمی  نقش  جامعه،  مختلف  های  های 

هایی است که میزان تعامل و عوامل مؤثر در آن نقش مهمی در موفقیت  بزرگساالن یکی از گروه

از استان تهران این مسئله    ؛آن دارداحتمالی   انتخاب جامعه آماری  شده  بررسی  لذا در پژوهش حاضر با 

کمی( از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل  -فیاست. روش پژوهش به شکل )کی

گیری هدفمند و  خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران آموزش و پرورش شهر تهران بودند که با روش نمونه

از جامعۀ آماری، شامل  نفر به  21اصل اشباع   انتخاب شدند. گروه دوم  کارکنان   تمامیعنوان حجم نمونه 

نفر   313ای،  گیری تصادفی طبقهبودند که با روش نمونه  1398پرورش شهر تهران در سال  وزارت آموزش و  

داده گردآوری  پژوهش  این  در  شد.  انتخاب  نمونه  حجم  عنوان  کتابخانهبه  روش  با  مصاحبه ها  ای، 

در بخش کیفی نتایج    یافته )بخش کیفی( و پرسشنامه محقق ساخته )بخش کمی( انجام شد.ساختارنیمه 

ویژگیم توصیف  منظور  به  نیز  کمی  بخش  در  و  شد  کدگذاری  جمعیتصاحبه  متغیرهای های  و  شناسی 

در بخش استنباطی    .های درصد فراوانی، جدول و نمودار استفاده شدپژوهش از آمار توصیفی و از شاخص

افزارهای از نرم ای و  نمونه تک   tسازی معادالت ساختاری، آزمون  االت پژوهش از مدلؤنیز به منظور آزمون س 

SPSS-v23 ،Smart Pls-v2  وLisrel-v8  زبان  ۀ دهندهای تشکیلاستفاده شد. نتایج نشان داد مؤلفه

بندی، دال مرکزی، گفتمان، زنجیره های غالب شامل هژمونی و تثبیت معنا، هویت، مفصلآل و گفتمانایده

های تعامالت تیمی بر اساس فلسفه  همچنین مؤلفه  هم ارزی، ضدیت و غریت، ساختارشکنی و دال تهی بود. 

یادگی نتایج،  فرایند،  شامل  تحولتحلیلی  رهبری  تیمی،  انعکاسری  حرفهگرا،  شایستگی  تیمی،  ای، گری 

ایده زبان  داد  نشان  نتایج  بود. همچنین  تعهد سازمانی  و  و گفتماناشتیاق شغلی  بهبود آل  بر  غالب  های 

به بزرگساالن  تیمی  مناسبی  تعامالت  برازش  از  پژوهش  مدل  همچنین  دارد.  تأثیر  تحلیلی  فالسفه  زعم 

 برخوردار بود.
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 مقدمه 

هر فردی    .گوید و قادر به برقراری ارتباط با موجودات همسان خود استای است که سخن مینها موجود زندهانسان ت

ی  هااز آنجایی که مردم جهان به زبان  .دهدان را در ذهن خود توسعه مینوعی زب  ،که در محیط اجتماعی رشد کند

نقش پررنگ    19اما این زبان دارای مشترکاتی نیز هست. با نگاهی اجمالی به فلسفه از قرن    ؛گویندگوناگونی سخن می

اتفاق افتاده    انقالبی در فلسفه  های متوالی فالسفه تحلیلی که با ظهور نسلطوری، بهفلسفه تحلیلی کامالً مشهود است

تحلیلی عمیق شده  فیلسوف  گزاره،  با یک  رویارویی  در  ص  ،است.  مرحله  معنا  از  به  و  کرده  عبور  گزاره  و کذب  دق 

پردازد، حال با توجه به این عمق در رویکرد فیلسوف تحلیلی تا چه حد زبان قادر به دوام و پاسخگویی است؟ با  می

 ایجاد کرد.   یبرداشت یکسان  ، توان این ابهامات را از بین برد و از منظور هر فرد و شخصآل میایجاد یک زبان ایده

گذاری دانش  عنوان عامل اصلی یادگیری و نوآوری، موجب تسهیل اعتماد در میان اعضا، اشتراكتیم بهر  از سوی دیگ

-فعالیت  ۀنحو  ۀدهنداستراتژی یادگیری نیز نشان .شودوگو می های جدید از طریق بحث و گفتو اطالعات و ایجاد ایده

اعضا برای ایجاد    ،گروه موردنظر است. در انجام وظایفای پردازش اطالعات و مبادالت متقابل بین اعضای تیم یا  ه

. یادگیری تیمی فرصتی را  هستندهای ذهنی در جهت درك درست از وظایف خویش نیازمند یادگیری جمعی  مدل

شده ما را به  طرح ممسئله و موضوع    (.1395)خاشعی و دانشور،    سازد تا در تیم دانش ضمنی تجسم یابدفراهم می

های نظام ساختمند، زایا و خالق زبان  قع تحلیل و وارسی در پرتو قابلیتواسازد. بهمی  موضوع رهنمونچرایی انتخاب  

و گفتمان از اولین دالیل انتخاب موضوع بوده که در بیشتر تحقیقات مربوطه مغفول واقع شده، با توجه به اینکه اساس  

توان به کنه نظام فکری و فالسفه تحلیلی پی برد. از دیگر  بهتر می  شده،ار  اندیشه فالسفه تحلیلی بر بنیاد زبان استو

های غالب و تاثیر آن بر تعامالت  آل و گفتمانباب دالئل زبان ایدهعلل انتخاب این موضوع دغدغه شخصی محقق در  

غالب بر    یهامانو گفت  آلدهیزبان اال است:  ؤصدد پاسخگویی به این س. لذا پژوهش حاضر دراست  تیمی بزرگساالن

ت  ب  یم یبهبود تعامالت  تحلهبزرگساالن استان تهران  تاثیری دارد؟  یلیزعم فالسفه  در خصوص موضوع پژوهش    چه 

 تحریر درنیامده است. ۀمستقلی به رشت ثرحاضر تاکنون ا

  وری داده آزمان گرد  ،کمی( از نوع اکتشافی-نوع داده، آمیخته )کیفی   ،کاربردی-روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی 

دانشگاهی  و خبرگان  شامل  پژوهش  کیفی  بخش  آماری  جامعه  بود.  آموزشصاحب  ، مقطعی  افراد  ونظران  و  پرورش 

برخوردار بوده و نیز محققانی که دارای کتب و مقاالتی تخصصی  از سوابق اجرایی  گیری  صالح که در سطوح تصمیمذی

تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده بود. خبرگان افرادی بودند که از نظر  به    ودر حوزه فلسفه تعلیم و تربیت بودند  

تحلیلی برجسته بوده و    ۀ زعم فالسف ی غالب و تعامالت تیمی بهها آل، گفتمانزبان ایده  ۀ آگاهی و اطالعات در زمین

گیری  از روش نمونه  هانمونه  در این پژوهش برای تعیین اطالعات دقیق نمادی از جامعه باشند.    ۀ که بتوانند با ارائنای

شوندگان  . مشخصات مصاحبهنددر نظر گرفته شد  شوندهعنوان حجم نمونه مصاحبهنفر به  21  و  هدفمند استفاده شد 

نفر از دانشگاه    دونفر از دانشگاه تربیت مدرس،    دوها از دانشگاه فرهنگیان،  شوندهنفر از مصاحبه  چهارند از:  اعبارت

نفر از پژوهشگاه مطالعات    دو ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش،  نفر از سازمان پژوهش و برنامه  سهخوارزمی،  

نفر معلم، کنشگر و  دو  نفر از وزارت آموزش و پرورش و    چهار از دانشگاه شهید بهشتی،    نفر  یکآموزش و پرورش،  



 1400اسفند  ، 44 ۀ شمار، 18 ۀدور  287 
285  -  309  

ز اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال در رشته فلسفه تعلیم  نفر هم ا یک و  کارشناس مسائل آموزش فلسفه 

 20نفر باالی    نهسال و نیز    20تا    15نفر بین    هفتسال،    12  زیر  نفر  پنج براساس سابقه کاری نیز،    و تربیت بودند که

 انجام شد.  1398یند مصاحبه در اواخر پاییز آسابقه کاری داشتند. شایان ذکر است که فر

کارکنان وزارت آموزش و پرورش در کل شهر تهران به تعداد    همۀماری در بخش کمی این پژوهش، شامل  جامعۀ آ

از فرمول کوکران استفاده شد  پژوهش  بخش کمی  نیاز در  نمونۀ مورد برآورد حجم    برای بودند.    1398نفر در سال    1700

  از  آماری  هاینمونه  انتخاب  برای  پژوهش  این   درچنین  م عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. هنفر به  313و تعداد  

  پرورش   و  آموزش  وزارت  کل  هاراد  ،هامعاونت  ابتدا  که  صورت   بدین.  شد  استفاده  ایطبقه  تصادفی  گیرینمونه  روش

   انتخاب شدند. تصادفی صورت به کارکنان  تعداد  معاونت هر از بعد، مرحله در  و  شناسایی

  21  این بخش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته  ی غالب:هاآل و گفتمانپرسشنامه محقق ساخته زبان ایده

سوال(،    2سوال(، دال مرکزی )  2بندی )سوال(، مفصل  3سوال(، هویت )  2هژمونی و تثبیت معنا )  ۀ لف ؤم  10و    ایگویه

  2سوال(، دال تهی )  2سوال(، ساختارشکنی )   2سوال(، ضدیت و غیریت )  3سوال(، زنجیره هم ارزی )  2گفتمان )

  های تا حد ممکن، گویه  . در طراحی این بخش سعی شده استاستسوال(    3سوال( و برجسته سازی و به حاشیه رانی )

. الزم به ذکر  استای لیکرت  گزینه  5ها از نوع بسته و از طیف  یان قابل درك باشد. این گویهبرای پاسخگو  پرسشنامه 

صورت شفاهی جهت روشن شدن مطلب و  هبگر در محل حضور داشته و  پژوهش  ،در زمان توزیع پرسشنامهاست،  

آزمون  ید توجه داشت که پیشالبته با کنندگان مبادرت ورزیده است.  برای شرکترفع ابهام    بههای پرسشنامه  گویه

  ۀ بعد از اینکه همبستگی درونی سؤاالت مناسب به دست آمد، پرسشنام  .آزمودنی انجام شد  30روی    آلفای کرونباخ

آزمودنی سایر  برای  مؤلفهنهایی  درنهایت  و  توزیع  گفتمانها  ابعاد  و  آن  هاها  از  اثرپذیر  و  اثرگذار  عوامل  و  غالب  ی 

 سم و مورد آزمون قرار گرفت. شناسایی، مدل نهایی ر

. در طراحی این بخش  است ایگویه  102 این بخش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه تعامالت تیمی: 

ها از نوع بسته و از طیف  برای پاسخگویان قابل درك باشد. این گویه  پرسشنامه  هایتا حد ممکن، گویه  سعی شده است

صورت  هبگر در محل حضور داشته و  پژوهش  ، در زمان توزیع پرسشنامه. الزم به ذکر است،  استای لیکرت  گزینه  5

برای شرکت کنندگان مبادرت ورزیده است. در  رفع ابهام    به های پرسشنامه  روشن شدن مطلب و گویه  برایشفاهی  

 جدول زیر اطالعات مربوط به پرسشنامه آمده است:

 دهنده و اثرگذار( ی تشکیل هالفه ؤ)به تفکیک م  محقق ساخته پژوهش  . اطالعات مربوط به پرسشنامه1جدول  

 شماره گویه مؤلفه  بعد  مفهوم 

ی 
ت تیم

ال
تعام

 

 فرایند

 3-1 هدفگذاری

 6-4 مدیریت 

 9-7 تحقیق  توسعه 
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 12-10 مشارکت

 نتایج 

 15-13 نتایج مربوط به تیم 

 18-16 نتایج مربوط به سازمان

 21-19 مربوط به جامعهنتایج 

ل اثرگذار 
عوام

 

 یادگیری تیمی 

 24-22 پرسشگری 

 27-25 ارزشگذاری به تفاوتها 

 30-28 ارتباطات

 رهبری تحول گرا 

 35-31 نفوذ آرمانی 

 40-36 اتگیزش الهام بخش

 45-41 ترغیب ذهنی 

 50-46 مالحظات فردی 

 گری تیمیانعکاس

 53-51 اهداف و راهبردها 

 56-54 ی انجام کارهارویه

 59-57 نشده بینیوقایع پیش

ل اثرپذیر 
عوام

 

 ایشایستگی حرفه

 68-60 شایستگی شناختی 

 77-69 شایستگی نگرشی 

 84-78 شایستگی مدیریتی 

 اشتیاق شغلی 

 87-85 وقف خود

 90-88 شوق به کار 

 93-91 جذب

 تعهد سازمانی 

 96-94 تعهد عاطفی 

 99-97 تعهد مستمر

 102-100 تعهد هنجازی 
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بنیاد بود. در بخش استنباطی  پردازی دادهها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریهروش تحلیل داده

عاملی  تحلیل  1، سازی معادالت ساختاریهمبستگی پیرسون، مدلنظیر  هایی  های پژوهش از آزمونبرای پاسخ به سؤال

بهره گرفته    Lisrel-v8و    SPSS-v23  ،Smart Pls-v2افزارهای  ای با استفاده از نرمتک نمونهاکتشافی و آزمون تی

 شد.

 تیم  در آلزبان ایده .1

ولی پاالیش کردن بخشی از این    ؛ ها و ... تعمیم دادتوان حتی به ورطه اشیاء و مکانآل را میهرچند که بحث زبان ایده

تر  لزوم بیشتری دارد و آن اصالح واژگان پرکاربرد  ،تواند در پی خود ایجاد کندآالیش که ابعاد وسیعی از اصالحات را می

هرچند    .اندجمله فرگه و راسل فعالیت داشتهفالسفه بسیاری ازافراد در زندگی روزمره است. در راستای تحلیل زبان  

اند و همین مخالفان هستند که ارزش فلسفی این رویکرد را بیش از پیش نمایان  کم نبودهان این نوع فلسفه که مخالف

  های غالب در افزایش کیفیت تعامالت یک تیم است.آل و گفتمانکنند. هدف این پژوهش ایجاد بخشی از زبان ایدهمی

شیوه   ۀ کنندنییتع ، میکن یم( زبانی که ما صحبت 1ود دارد: آل و تفکر چهار نظر عمده وجارتباط بین زبان ایده ۀدربار

(  3.  میکنیم زبانی است که با آن صحبت    ۀکنندنییتعتفکر ما    ۀ( شیو2.  گذاردیمتفکر ما اثر    ۀیا در شیوتفکر ماست  

( زبان و تفکر مستقل  4. شوندیم، وابسته به یکدیگر جی تدربه، اما در دوران اولیه کودکی، اندهمزبان و تفکر مستقل از 

با نام    عمدتاً و    اندنهادهرا فرضیه نسبیت زبانی نام    نظرگاهنخستین    (.1395،  زادهقاسم؛ ترجمه  2003،  2)الند   اندهماز  

سوم به ویگوتسکی تعلق دارد و نظرگاه چهارم را چامسکی    نظرگاهدوم، از آن پیاژه است.    نظرگاهوورف در ارتباط است.  

ها در حکم عینکی  آورد. این ارزشیی را به وجود میهاارزشورف معتقد است که زبان هر فرد،  ساپیر  مطرح کرده است.

کند،  های گوناگون را تصور میای که وی پدیدهکند و محدودیتی بر شیوهاست که وی از طریق آن جهان را ادراك می

کنند و حتی کنترل این نگرش،  تواند با تأثیر بر نگرش کسانی که بدان تکلم مینماید. زبان و گفتمان میاعمال می

نسبیت زبانی    ۀ مسئلی پیدایش  هاجرقهیی باعث  هاافتهچنین ی  (.2017  3،موسولفروی رفتار فرد در جامعه اثر بگذارد )

و    دهدیمی سخنور را شکل  ن یبجهانفرهنگ،    کند یمشد. در این نظریه بیان    1960و معنایی از جانب ورف در دهه  

به  )  درك ما را از جهان متحول سازد  تواندیم به گفته ورف یک تغییر در زبان    .ابدییم ی در زبان تجلی  نیبجهانآن  

مهدوی از  ونقل  علیزمانی، صادقی  نظریه ساخت  (.1394  شکیبی:  نژاد،  مبنای  امروزه  گفتار  و  زبان  گرایی  همچنین 

زبان و گفتار افراد در جامعه بر مسائل    ۀ اجتماعی نیز قرار گرفته است. در این نظریه اعتقاد بر این است که نوع و نحو

است اثرگذار  اقتصادی  و  فرهنگی  روانی،  و    .اجتماعی،  افراد  گفتار  در  تغییر  طریق  در  هاآن  کردن  ی دروناز  تغییر   ،

میارزش رخ  اجتماعی  و  فردی  )فرکالفهای  در  2000  4، دهد  اما  شناختشناس روان(.  موجود    ، ی  دو  جامعه  و  فرد 

تارهای فرد  . هیجانات و رفسازدیم دریافت خود واقعیت را    ۀ و بر پای  کند یم مشاهده    ماًی مستق . فرد جهان را  متمایزند

قرار    ریتأثتحت   واقعیت  از  او  و    رد یگیم ادراك  عاطفی  مشکالت  تمامی  فکری،  شناخت روانو  خطاهای  از  افراد  ی 
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باورهای  هافیتحر از سلیمی،  2001  5،)مک مولین  شودیمناشی    ناکارآمد ی شناختی و  به نقل  (. در نظریه  1388؛ 

یی اجتماعی دسترسی ما از واقعیت همواره از طریق زبان و گفتمان است و ما از طریق زبان و گفتمان واقعیت  گراساخت

ی علمی پدید  هایآگاهاساس  ی معنایی و ارزشی زبان و گفتمان برهاحوزه(.  1391)هادی ملکی،    م ی کنیمرا خلق  

لذا با تغییر    ؛(1383ی دارند )صفوی،  ریرپذییتغو خاصیت    شوندیمباورهای اجتماعی پدیدار    برحسببلکه    ؛ندیآینم

فرد از جهان   لیوتحلهیتجز معنایی و ارزشی که از طریق گفتمان و تحلیل آن با هدف تغییر در نحوه نگاه و  در مفاهیم  

ایش  در گر  و   شودیم ی  ن یبشیپ(  1390)بدخشان،    ،دهدیم ی( رخ  شناسارزشی و  شناسمعرفتی،  ن یبجهان)تغییر در  

 .  دارد ثیرتأ ها آنافراد به اعتیاد و عود 

ها  بسیاری از مزیت  ۀارائ  برایباشند، دارای توان بالقوه   موفق   ، تعامالت قابل قبولی داشته باشند وهاهنگامی که تیم

اند.  کردهفزاینده هستند و چنانچه با شکست مواجه شوند، منابع قابل توجهی را تلف  خالقیت  همانند انعطاف پذیری و

های انجام این امر،  ترین راهها توجه کنند. یکی از سادهها باید به حداکثر کردن احتمال موفقیت تیمرو، سازمانایناز

به داشتن ترکیب بهینه از افرادی است که در همکاری با   واقع موفقیت یک تیم موکولتمرکز بر اعضای تیم است. در

توجه است که نیازمند    امری درخور   ها این موضوع چگونگی انتخاب پرسنل برای این تیم  توجه به  یکدیگر توانا باشند. با 

  به  پاسخ  در  که   است  ذکر  به  الزم (.  2018  6، )متیو و رپ  تحقیقات بیشتر پژوهشگران و متخصصان منابع انسانی است 

  ،ییزداتمرکز  به  اقدام  هاسازمان  ماندن،   ی رقابت  به  هاسازمان  ل یم  و  ی خارج  طی مح  در  عیسر  راتییتغ  شدن،  یجهان

  نیا  سازی ساده  برای.  انددهکر  خود   کارکنان  توانمندسازی  و   سازیکوچک   کار، وکسب  ندهاییآفر  مجدد  ی مهندس

%    82   کا یآمر  در .  آورندیم   روی   ی می ت  ساختارهای   سمت  به  نده یفزا  طوربه  ران یمد  ، یرقابت  سطح   حفظ   و   راتییتغ

  ؛ اندآورده  روی   شان یسازمان  اهداف   تحقق   جهت   در   م یت  از   استفاده   به   ، دارند  کارمند   نفر  100  از   ش یب  که   هایی سازمان

  ؛ کنندی نم   کار  هم  از  دور  به  و  انزوا  در  معموالً  جهان  امروز  شرویپ   هایسازمان  کارکنان  که  دی رس  جهینت  نیا  به  دیبا  لذا

 (.  2019 7، کسونیار و باربارا) پردازندیم  تیفعال  به م یت در  بلکه

  و   موثر  ارتباطات  برقراری  تعهد،  عدالت،  ت یرعا  احساس  رغبت،  و   لیم  زه،یانگبا  افراد   آن  در  که   اثربخش  های میت   جادیا

  یفیک   خدمات  ارائه  سمت  به  دینمایم  جادیا  را  فرصت  نیا  هاسازمان  برای  ،پردازندیم  تیفعال   به  یهمبستگ  و  انسجام

  که   است  ذکر  به  الزم  یطرف  از.  بردارند  گام  ،است  یآموزش  های سازمان  جملهاز  مختلف  هایسازمان  هدف   همانا  که

  ی اثربخش  از   یروان  تیرضا  احساس  سازیفراهم  با  الذکر،فوق  اثربخش  هایمیت  جادیا  ،ی ف یک   خدمت  ۀارائ  هدف  از  نظرصرف

  یناش   یسازمان  هاینهیهز  ،شدهبردهنام  اییمزا  تمام  از  ری یگبهره  و  ثرؤم  ارتباطات  برقراری  و  می ت  اعضای  نیب  در  یمیت

  از ی ن عملکردی، اهداف در  نقصان منابع، هدررفت ،یسازمان شهروندی رفتارنبود  خدمت، ترك کارکنان،  تیرضا عدم  از

از سوی دیگر    (.2018  ،8ی کوالسک )  دهد یم   کاهش  را...    و  محصول   عرضه   تا   یطوالن  زمان   کاری، دوباره  هایطرح  به

خویش را در    ۀ ها برای تکامل فرهنگ در این واقعیت ریشه دارد که در زبان، آدمی جهان ویژاهمیت زبان و گفتمان

غروری را که    ،ی جاودانههاها و نام چیزهایی از نوع حقیقتد. بشر همگام با اعتقاد به مفهومبرابر جهان دیگر قرار دار
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به یاری آن خویشتن را از حیوان برکشید، به خود اختصاص داد. او در حقیقت اندیشید که وجود زبان، مالک شناخت  

-عکس میبه  .دهددست می ه  هایی از چیزها بوصیفجهان است. معمار زبان آن اندازه فروتن نبود که بپذیرد فقط ت

 (.1393ورزی است )هوارث،  واقع زبان نخستین مرحله علمکند. درا بیان میشناخت واالی اشیا ر  هاپنداشت که با واژه

همسان  تواند قابلیت  آل و گفتمان میشود و لزوم زبان ایدهجا مطرح میها همینآل و گفتمانبراین بحث زبان ایدهبنا

توان گفت که یکی از  یشدن در این نظریه م با جزء  .سازی نسل بشر را در جهت تعامالت تیمی تأمین کندو همسو

ها چند پهلو بودن و حجم باالی ابهامات در واژگان اعم از  مشکالت قابل تأمل در ادبیات فارسی و البته تمامی زبان

گردد که در  میای است. گستردگی این مشکل تا این حد برقیدها و واژگان توصیفی و حتی واژگان روزمره محاوره

ای است  ها و مشکالت عدیدهساز نزاعمشترك این ابهامات گفتاری زمینه ت سال زندگیها حتی با بیش از بیسخانواده

 ها با این مسائل دچار آسیب جدی شده است.  و بنیان خانواده

های غالب بر بهبود تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران آل و گفتمانارائه مدل تأثیر زبان ایده .2

 ی نگارگری هابرگرفته از صلح و آرامش صحن؛ زعم فالسفه تحلیلی به

آل و  زبان ایده  ۀ آگاه به امر در زمین  نفر از خبرگان، متخصصین و افراد  21های بخش کیفی با  آوری دادهبرای جمع

 ، ارائه شده است. 2شوندگان در جدول  طور کلی مشخصات مصاحبههای غالب و تعامالت تیمی مصاحبه شد. بهگفتمان

 شناختی بخش کیفی آمار جمعیت .  2جدول  

 فراوانی  طبقه متغیر  فراوانی  طبقه متغیر  فراوانی  طبقه متغیر 

محل 

 خدمت

وزارت آموزش و 

 پرورش
15 

 تحصیالت

 6 لیسانس فوق 

 سن

  35تر از پایین

 سال
2 

 6 سال 45تا  35

 5 ی دولتی هادانشگاه
دکتری 

 تخصصی
 6 سال  50تا  46 15

 جنسیت  1 آزاد اسالمی دانشگاه 

 7 سال 50باالی  7 زن 

 14 مرد
سابقه 

 کار

 5 سال 12زیر 

 7 سال 20تا  12

 9 20باالی 
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  % 12/51ها زن و  از آزمودنی  %88/48آورده شده است. در بخش کمی نیز    2در بخش کیفی اطالعات خبرگان در جدول  

را   نمونه  گروه  بیشتر  بودند.  بین  مرد  داده  40تا    30کارکنان  تشکیل  تحصیالت    .اندسال  دارای  نمونه  گروه  بیشتر 

 کارشناسی بودند.  

 بزرگساالن استان تهران کدامند؟  )پدیده محوری(  های غالب  آل و گفتمانهای زبان ایدهها و مؤلفهسوال اول: شاخص

مؤلفهسوال دوم: شاخص و  بزرگساالن  ها  تیمی  تعامالت  ب  )پدیده محوری(  های  تهران  فالسفه تحلیلی  هاستان  زعم 

 کدامند؟ 

 زعم فالسفه تحلیلی کدامند؟ هسوال سوم: راهبردهای بهبود تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران ب

 زعم فالسفه تحلیلی کدامند؟ هسوال چهارم: موانع تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران ب

 زعم فالسفه تحلیلی کدامند؟ هسوال پنجم: بسترهای تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران ب 

 زعم فالسفه تحلیلی کدامند؟ هسوال ششم: عوامل اثرپذیر )پیامدها( بهبود تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران ب

ذکر است  پرسشنامه خبرگان جواب خواهد داد. شایانشده از  آوریهای جمعاالت فوق، تحلیل پاسخبرای پاسخ به سؤ

سؤال مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد گراندد    9ساختاریافته با  نیمه  ۀ خبره در این زمینه براساس مصاحب  21که با  

  گام اول الزم است واحدهای بنابراین، در    ؛شود به این سؤال پاسخ داده می  MAXQDAافزار  تئوری و استفاده از نرم

معنایی شناسایی شود که البته انتخاب واحدهای معنایی به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسیده است. بعد از کدگذاری  

ا کدهای جدیدی  های جدید، مقوالت یواحدهای معنایی و رسیدن به حد اشباع )زمانی که از تحلیل متن یا مصاحبه

به   را  خروجی حاصل از تحلیلمی توان بندی شدند. درنهایت هاساس مشابهت کدها به یکدیگر مقولبه دست نیاید(، بر

شرح جدول زیر مشاهده کرد. این جدول حاصل کدگذاری باز محوری و گزینشی است که با نظر اساتید راهنما و مشاور  

 و نیز ادبیات تحقیق انجام شده است.

   . کدگذاری باز، محوری و گزینشی )انتخابی(3جدول  

کدگذاری انتخابی 

 عد()ب
 کد گذاری باز )شاخص( کدگذاری محوری )مؤلفه( 

ی 
ت تیم

ال
تعام

 

 یندآفر

 گذاریهدف

 مدیریت 

 تحقیق  توسعه 

 مشارکت

 نتایج مربوط به تیم  نتایج 
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 نتایج مربوط به سازمان

 نتایج مربوط به جامعه

ل اثرگذار 
عوام

 

 یادگیری تیمی 

 پرسشگری 

 ها گذاری به تفاوتارزش 

 ارتباطات

 رهبری تحول گرا 

 نفوذ آرمانی 

 بخشاتگیزش الهام

 ترغیب ذهنی 

 مالحظات فردی 

 انعکاس گری تیمی 

 اهداف و راهبردها 

 ی انجام کارهارویه

 نشده بینیوقایع پیش

ل اثرپذیر 
عوام

 

 ایشایستگی حرفه

 شایستگی شناختی 

 شایستگی نگرشی 

 مدیریتی شایستگی 

 اشتیاق شغلی 

 وقف خود

 شوق به کار 

 جذب

 تعهد سازمانی 

 تعهد عاطفی 

 تعهد مستمر

 تعهد هنجازی 

ن ایده و 
زبا

ن
گفتما

ها
ی 

ب
غال

 

 ی غالبهازبان ایده و گفتمان
 هژمونی و تثبیت معنا 

 هویت
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 مفصل بندی

 دال مرکزی

 گفتمان

 زنجیره هم ارزی 

 ضدیت و غیریت

 ساختارشکنی

 دال تهی

 رانیحاشیهسازی و بهبرجسته 

سازوکارها و راهبردها
 

 بهبود عملکرد تیمی

 تدوین برنامه عملیاتی برای بهبود عملکرد تیمی

 های برنامه به منظور بهبود عملکرد تیمی تعیین اولویت 

 ها ارزیابی مستمر عملکرد تیم

 تخصصی عملکرد تیمیتشکیل مرکز 

سترها
ب

 

 جو سازمان

 بهبود جو سازمانی بر اساس کار گروهی و عملکرد تیمی 

 تغییر راهبردهای سازمانی به منظور حفظ استعدادها عملکرد بهتر

 های حرفه ای کارکنانبهسازی شایستگی

 پذیری کارکنان با توجه به خالقیت آنهابهبود مسئولیت 

ساالری جهت انتخاب درست مدیران از بین توجه به شایسته 

 کارکنان 

های کارکنان توسط مدیران در جهت ارزشیابی مداوم از فعالیت

 رصد میزان عملکرد تیمی و رضایت ایشاند

موانع 
 

 ارتباطات سازمانی 

گیری کارکنانی که به  کارسازوکارهای نظارتی در انتخاب و به نبود

 دهند می کار تیمی اهمیت

نبودن سیاستی مشخص از سوی سازمان به منظور ارتقای 

 های عملگراتیم
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 درنظرنداشتن پاداش و تشویق مناسب برای کارهای گروهی 

 سازمانع بین واحدهای مختلف بعدم تخصیص درست منا 

 جو سازمانی مناسب در سازمان نبود

 

 مؤلفه اصلی قابل شناسایی است.   12شاخص )گویه( موجود،  134دهد که از میان نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می

فالسفه تحلیلی  زعم  ه های غالب و تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران بآل، گفتمانسؤال هفتم: وضعیت موجود زبان ایده

 کدامند؟ 

   ای به منظور بررسی وضعیت موجودنمونه. آزمون تی تک4جدول  

 3ارزش آزمون =  

 .Sig مقدار تی  مؤلفه بعد سازه
اختالف 

 میانگین 

درصد   95فاصله اطمینان 

 از اختالف 

ن ایده
زبا

ن
آل، گفتما

ن ب
ن تهرا

ن استا
ساال

ی بزرگ
ت تیم

ال
ب و تعام

ی غال
ها

ه
زعم 

ی 
السفه تحلیل

ف
 

 یندآفر

 0.22 0.07 0.15 0.001 4.02 هدفگذاری

 0.51- 0.71- 0.61- 0.001 12.22- مدیریت 

 0.66- 0.82- 0.74- 0.001 17.75- تحقیق  توسعه 

 0.45 0.31 0.38 0.001 10.99 مشارکت

 نتایج 

 0.16 0.03- 0.07 0.17 1.38 نتایج مربوط به تیم 

نتایج مربوط به  

 سازمان
1.81 0.07 0.08 -0.01 0.17 

 -18.36 0.001 -0.87 -0.96 -0.78 

یادگیری  

 تیمی

 -8.35 0.001 -0.42 -0.52 -0.32 

 -1.95 0.05 -0.10 -0.19 0.00 

 -3.63 0.001 -0.15 -0.23 -0.07 

 22.51 0.001 0.66 0.60 0.72 
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 پدرام شهدوست مقدم، سید عصمت رسولی، وحید فالح  فالسفه تحلیلی 

رهبری  

 تحول گرا 

نتایج مربوط به  

 جامعه
24.09 0.001 1.02 0.93 1.10 

 1.16 1.02 1.09 0.001 29.36 پرسشگری

ارزشگذاری به  

 ها تفاوت
41.57 0.001 1.36 1.30 1.43 

انعکاس  

 گری تیمی 

 1.66 1.54 1.60 0.001 48.58 ارتباطات 

 0.34- 0.45- 0.39- 0.001 13.06- نفوذ آرمانی 

وقایع  

 نشده بینیپیش
-21.35 0.001 -1.03 -1.12 -0.93 

شایستگی  

 حرفه ای 

 0.20- 0.31- 0.25- 0.001 9.21- شایستگی شناختی 

 0.28- 0.39- 0.34- 0.001 12.35- شایستگی نگرشی 

 0.20 0.09 0.15 0.001 5.13 شایستگی مدیریتی 

اشتیاق  

 شغلی 

 0.28- 0.41- 0.34- 0.001 10.30- وقف خود 

 0.13- 0.27- 0.20- 0.001 5.34- شوق به کار 

 0.42- 0.56- 0.49- 0.001 13.50- جذب 

تعهد  

 سازمانی 

 0.33 0.18 0.26 0.001 6.52 تعهد عاطفی 

 0.12 0.06- 0.03 0.47 0.73 تعهد مستمر 

 0.29- 0.43- 0.36- 0.001 9.99- تعهد هنجازی 

 راهبردها

 بسترها

 موانع 

 

سازوکارها و  

 راهبردها
-3.62 0.001 -0.14 -0.21 -0.06 

 0.36- 0.49- 0.42- 0.001 12.39- بسترها

 0.07 0.07- 0.00 0.99 0.02 موانع 
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ن
ن ایده و گفتما

زبا
ها

ب 
ی غال

 
هژمونی و تثبیت  

 معنا 
-4.10 0.001 -0.16 -0.23 -0.08 

 0.51- 0.68- 0.59- 0.001 13.95- هویت 

 0.46- 0.64- 0.55- 0.001 12.23- مفصل بندی 

 0.30- 0.50- 0.40- 0.001 7.74- دال مرکزی 

 0.55- 0.72- 0.63- 0.001 15.32- گفتمان 

 0.07- 0.22- 0.14- 0.001 3.78- زنجیره هم ارزی 

 0.02 0.19- 0.09- 0.101 1.63- ضدیت و غیریت 

 0.29- 0.50- 0.40- 0.001 7.19- ساختارشکنی 

 0.42- 0.62- 0.52- 0.001 10.16- دال تهی 

برجسته سازی و به  

 حاشیه رانی 
-3.79 0.001 -0.15 -0.22 -0.07 

 

ی غالب و همچنین   هاهای زبان ایده و گفتمانمؤلفهشود، سطح معناداری در همه  مشاهده می  4طورکه در جدول  همان

ها رد  مؤلفهدرصد اطمینان برای این    95بنابراین فرض صفر با    ؛ استسازوکارها و راهبردها و بسترها کمتر از پنج صدم  

می تأیید  پژوهش  فرض  استنباط  و  چنین  هستند،  منفی  مقادیری  که  میانگین  اختالف  به  توجه  با  همچنین،  شود. 

نامطلوب  مؤلفهشود که وضعیت  می ابعاد در وضعیت  ی هدفگذاری، مشارکت و رهبری  ها. همچنین مؤلفهاستها و 

 گرا در وضعیت مطلوب قرار دارد.تحول

های مربوط به شاهنامه قابل مشاهده  در نگاره ، ای دموکراتیک دارد، نوعی مدیریت گروهی که جلوه1ۀ در تصویر شمار

 است.
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 پدرام شهدوست مقدم، سید عصمت رسولی، وحید فالح  فالسفه تحلیلی 

 

 ( 66:  1394طهماسب. منبع: )ایزدی، احمدپناه،  ه : نگاره دربار فریدون، شاهنامه شا1تصویر

گذارد و تا حدی  فریدون با درباریان صحه می  ۀبه ارتباط گسترد ،( که نمایی از دربار فریدون است1) ۀدر تصویر شمار

  دهدیاجازه م  ا یرز  ؛است  مدیریتانواع سبک    ینثرترؤاز م  یکی  یک دموکرات  یرهبرسبک مدیریت او است.    ۀکنندروشن

  .شوندخاص استفاده  تصمیماتبتوانند در ، هم دارند  یینیپا  ییکه سطح توانا  مدیرانیتا 

زعم  ههای غالب بر بهبود تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران بآل و گفتمانبین زبان ایده سؤال هشتم: روابط علی

 فالسفه تحلیلی کدامند؟ 

تیمی انجام شد.    شود. ابتدا، آزمون تحلیل عاملی بر روی تعامالتگیری میگویه اندازه  21مدل تعامالت تیمی توسط  

ها از لحاظ آماری معنادار هستند و بارهای  شاخص  ۀدهد که همشده در شکل زیر نشان میبرآوردهای پارامتر استاندارد

. شکل زیر  استهای برازش حاکی از برازش مناسب مدل  عاملی آن در سطح باالیی قرار دارد. بررسی نتایج شاخص

 مربوط به مدل نهایی عوامل اثرگذار است.  
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 شده . مدل عوامل اثرگذار در حالت ضرایب استاندارد1شکل  

 

شود،  می  که در جدول دیدهگونههای برازش آورده شده است. همانترین شاخصترین و متداولدر جدول زیر، مهم

شاخص تمامی  دارندتقریباً  آماری  کفایت  ب  ؛ها  میبنابراین،  باالیی  بسیار  اطمینان  درا  محقق  دریافت  این    بارۀتوان 

 ها به برازش کامل دست یافته است. شاخص

 های برازش مهم مدل ترسیمی ای از شاخص . گزیده 5جدول  

 برازش قابل قبول  مقدار  اختصار نام شاخص  شاخص

 های برازش مطلقشاخص
 5کمتر از  3.29 - خی دو بر درجه آزادی 

 0.9بزرگتر از  GFI 0.95 نیکویی برازششاخص 

 های برازش تطبیقیشاخص
 0.9بزرگتر از  AGFI 0.93 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 0.9بزرگتر از  CFI 0.96 شاخص برازش تطبیقی 

 0.1کمتر از  RMSEA 0.07 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص

 

 عوامل اثرگذار  •

شود. ابتدا، آزمون تحلیل عاملی بر روی عوامل اثرگذار انجام شد.  گیری میگویه اندازه  38مدل عوامل اثرگذار توسط  

ها از لحاظ آماری معنادار هستند و بارهای  دهد که همه شاخصبرآوردهای پارامتر استانداردشده در شکل زیر نشان می
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 پدرام شهدوست مقدم، سید عصمت رسولی، وحید فالح  فالسفه تحلیلی 

شکل زیر  .  استهای برازش حاکی از برازش مناسب مدل  یج شاخصعاملی آن در سطح باالیی قرار دارد. بررسی نتا

 مربوط به مدل نهایی عوامل اثرگذار است.  

 

 شده   . مدل عوامل اثرگذار در حالت ضرایب استاندارد2شکل  

 

شود،  می  گونه که در جدول دیدههای برازش آورده شده است. همانترین شاخصترین و متداولدر جدول زیر، مهم

شاخص تمامی  میتقریباً  باالیی  بسیار  اطمینان  با  بنابراین،  دارند.  آماری  کفایت  درها  محقق  دریافت  این    بارۀتوان 

 ها به برازش کامل دست یافته است. شاخص

   های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص . گزیده 6جدول  

 برازش قابل قبول  مقدار  اختصار نام شاخص  شاخص

 های برازش مطلقشاخص
 5کمتر از  4.01 - خی دو بر درجه آزادی 

 0.9بزرگتر از  GFI 0.94 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0.9بزرگتر از  AGFI 0.92 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 0.9بزرگتر از  CFI 0.95 شاخص برازش تطبیقی 

 0.1کمتر از  RMSEA 0.08 میانگین مربعات خطای برآوردریشه  های برازش مقتصدشاخص

 

 عوامل اثرپذیر  •

شود. ابتدا، آزمون تحلیل عاملی بر روی عوامل اثرپذیر انجام شد.  گیری میگویه اندازه  43مدل عوامل اثرپذیر توسط  

ها از لحاظ آماری معنادار هستند و بارهای  شاخص  ۀدهد که همشده در شکل زیر نشان میبرآوردهای پارامتر استاندارد
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شکل زیر  .  استهای برازش حاکی از برازش مناسب مدل  عاملی آن در سطح باالیی قرار دارد. بررسی نتایج شاخص

 مربوط به مدل نهایی عوامل اثرپذیر است.  

 

 شده   . مدل عوامل اثرپذیر در حالت ضرایب استاندارد3شکل  

شود،  می  که در جدول دیدهگونههای برازش آورده شده است. همانترین شاخصترین و متداولمهمدر جدول زیر،  

شاخص تمامی  دارندتقریباً  آماری  کفایت  می  ؛ها  باالیی  بسیار  اطمینان  با  دربنابراین،  محقق  دریافت  این    بارۀتوان 

 ها به برازش کامل دست یافته است. شاخص

   های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص . گزیده 7جدول  

 برازش قابل قبول  مقدار  اختصار نام شاخص  شاخص

 های برازش مطلقشاخص
 5کمتر از  2.89 - خی دو بر درجه آزادی 

 0.9بزرگتر از  GFI 0.96 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0.9بزرگتر از  AGFI 0.95 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 0.9بزرگتر از  CFI 0.95 برازش تطبیقی شاخص 

 0.1کمتر از  RMSEA 0.05 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد های برازش مقتصدشاخص
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 پدرام شهدوست مقدم، سید عصمت رسولی، وحید فالح  فالسفه تحلیلی 

 ی غالب هازبان ایده و گفتمان •

شود. ابتدا، آزمون تحلیل عاملی بر روی زبان ایده و  گیری میگویه اندازه 21توسط   ی غالبهامدل زبان ایده و گفتمان

ها از لحاظ  شاخص  ۀدهد که همی غالب انجام شد. برآوردهای پارامتر استاندارد شده در شکل زیر نشان میهاگفتمان

های برازش حاکی از برازش  آماری معنادار هستند و بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار دارد. بررسی نتایج شاخص

 ی غالب است.  هان ایده و گفتمانشکل زیر مربوط به مدل نهایی زبا .استمناسب مدل 

 

 شده   . مدل عوامل اثرپذیر در حالت ضرایب استاندارد4شکل  

شود،  می  که در جدول دیدهگونههای برازش آورده شده است. همانترین شاخصترین و متداولدر جدول زیر، مهم

شاخص تمامی  دارندتقریباً  آماری  کفایت  می  ؛ها  باالیی  بسیار  اطمینان  با  دربنابراین،  محقق  دریافت  این    بارۀتوان 

 ها به برازش کامل دست یافته است. شاخص
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(. 1695/1107هنری متروپولیتن،    ۀ: نگاره مشورت افراسیاب با برادرش گرسیوز، شاهنامه شاه طهماسبی، منبع: )موز2تصویر  

 

 در ایجاد صلح و دوستی نقش بسزایی دارد.  ،نوعی زبان گفتمان تیمی استدر نگاره باال، مشورت که در نوع خود 

 

 ( 1394: نگاره مشورت زال با موبدان، شاهنامه شاه طهماسبی. منبع: )حجتی سعیدی،  6تصویر
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 پدرام شهدوست مقدم، سید عصمت رسولی، وحید فالح  فالسفه تحلیلی 

   های برازش مهم مدل ترسیمیای از شاخص . گزیده 8جدول  

 برازش قابل قبول  مقدار  اختصار نام شاخص  شاخص

 های برازش مطلقشاخص
 5کمتر از  2.59 - خی دو بر درجه آزادی 

 0.9بزرگتر از  GFI 0.97 شاخص نیکویی برازش

 های برازش تطبیقیشاخص
 0.9بزرگتر از  AGFI 0.95 شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 0.9بزرگتر از  CFI 0.97 شاخص برازش تطبیقی 

 0.1کمتر از  RMSEA 0.04 میانگین مربعات خطای برآوردریشه  های برازش مقتصدشاخص

 

تحلیلی به    زعم فالسفه ههای غالب بر بهبود تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران بآل و گفتمانسؤال نهم: زبان ایده

 ثیری دارد؟منظور ارائه مدل چه تأ

های غالب و تعامالت تیمی )پدیده اصلی(،  گفتمان  آل و شده زبان ایدههای شناساییمؤلفهها و  اساس شاخصنهایت بردر

چنین  م اساس مستندات پژوهشی و مصاحبه با خبرگان شناسایی شد هاثرپذیر که بر  عوامل اثرگذار )شرایط علی( و

بازدارنده شناسایی شده  کارها، عوامل تسهیلوساز الگوی    هاو درنهایت تحلیل دادهکننده و  مفهومی  در بخش کمی 

 :دشوصورت شکل زیر ارائه میبا رویکرد گراندد تئوری بهپژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیفی و کمی   . الگوی نهایی پژوهش برگرفته از بخش5شکل    

 هژمونی و تثبیت معنا▪

 هویت▪

 مفصل بندی▪

 دال مرکزی▪

 گفتمان▪

 زنجیره هم ارزی▪

 ضدیت و غیریت▪

 ساختارشکنی▪

 دال تهی

 نآل و گفتماپیامد: زبان ایده

 های غالب

)بهبود جو سازمانی بر اساس  بسترها

کار گروهی و عملکرد تیمی، تغییر 

راهبردهای سازمانی  به منظور حفظ 

استعدادها عملکرد بهتر، بهسازی 

شایستگیهای حرفه ای کارکنان،بهبود 

راهبرد )تدوین برنامه عملیاتی برای 

بهبود عملکرد تیمی، تعیین 

های برنامه به منظور بهبود اولویت

عملکرد تیمی، ارزیابی مستمر 

تشکیل مرکز تخصصی  هاعملکرد تیم

کارگیری کارکنانی که به سازوکارهای نظارتی در انتخاب و بهنبود )گر عوامل مداخله

دهند. نبودن سیاستی مشخص از سوی سازمان به منظور ارتقای کار تیمی اهمیت می

های عملگرا. درنظرنداشتن پاداش و تشویق مناسب برای کارهای گروهی . عدم تیم

جو سازمانی مناسب در نبود ع بین واحدهای مختلف سازمان. بتخصیص درست منا

 سازمان(

 محوررهبری عمل▪

 گرارهبری تحول▪

 یادگیری تیمی▪

 گری تیمیانعکاس▪

محوری: تعامالت تیمیپدیده  
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زعم فالسفه تحلیلی  ههای غالب بر بهبود تعامالت تیمی بزرگساالن بگفتمانآل و  وهش حاضر با هدف تاثیر زبان ایدهپژ

های غالب بزرگساالن با  آل و گفتمان های زبان ایدهمؤلفهها و  در شناسایی شاخصبه منظور ارائه یک مدل انجام شد.  

استفاده از رویکرد گراندد تئوری  سوال مصاحبه شد. با    9یافته با  ساختارخبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه  21

  21ال پاسخ داده شد. براساس نتایج حاصل از بخش کیفی و روایی محتوا از میان  ؤو تحلیل عاملی اکتشافی به این س

  ها مؤلفههای موجود این  بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه  اصلی قابل شناسایی بود.  مؤلفه  10شاخص )گویه( موجود،  

نام شکل  شدند.  بدین  مفصلهای  مؤلفهگذاری  هویت،  معنا،  تثبیت  و  زنجیره  هژمونی  گفتمان،  مرکزی،  دال  بندی، 

فیلسوفان تحلیلی تالش عمیق    رانی بود.حاشیهسازی و بهشکنی، دال تهی و برجستهارزی، ضدیت و غیریت، ساختارهم

وردهای  اند که حاصل آن دستای متحمل شدهمعناشناس  طور خاص در مبحث  ای در فلسفه زبان و به  و موشکافانه 

کید فراتر  أی باطنی تفکر غربی و تهاگرایی در الیهرسد نفوذ تحصیلمی شگرفی برای این عمل بوده است. ولی به نظر

ماهیت  ی وافر این فیلسوفان منجر به درك صحیح از  هااز حد بر رفتارگرایی و روانشناسی تجربی، باعث شده تالش

ی نادرست در باب داللت و معنای اسم خاص، اسم  هاداوری  ءمعنا نشود. عدم تمایز بین ادراکات عقلی و حسی، منشا 

عدم توجه به تشکیک واقعیت و تفاوت واقعیت هر تصور و ادراك به حسب    همچنین   .ده استش اشاره و ضمائر شخصی  

که واقع مطابق آنها در خارج از ذهن وجود ندارد، قضاوتی    متفاوت آن، باعث شده در باب معناداری قضایایی  ۀمرتب

نادرست داشته باشند و همین امر باعث شده که برخی از این فالسفه زبان طبیعی را ناقص برشمرند و برای رفع نقیصه  

ن  ها  (، 2019)  (، باخراچ و مولین 2019ی یه وانگ و گو )ها آل گرایش پیدا کنند. نتایج پژوهش با یافتهآن به زبان ایده

 ( همسو است.2018و همکاران )

رشد و هگل انجام  (، پژوهشی تحت عنوان زبان، روش و غایت دین و فلسفه از نظر ابن1396در همین رابطه جواهری ) 

ای  لهئترین مباحث در طول تاریخ بشری است و وفاق میان فلسفه و دین مسدین و فلسفه یکی از عمیق  ۀداد. رابط

ی ایمان خود ارتباطی به وجود آورد، ذهن او را به  های عقل و دادههازمان که انسان خواسته میان داده است که از آن 

رسد که این  می  شود، در ذهن عموم اینطور به نظرمی  خود مشغول داشته است. هنگامی که بحث دین و فلسفه مطرح

رشد و هگل هر دو معتقدند فلسفه و دین دو گونه تعبیر از  نیست. ابنکه چنین  دو در مقابل یکدیگر قرار دارند درحالی

دین بیان حقایق از راه رمز و استعاره است و فلسفه بیان حقایق در قالب مفاهیم عقلی و استداللی    .یک واقعیت است

 است.

خبره در این زمینه    21فالسفه تحلیلی با  زعم  هها و ابعاد تعامالت تیمی بزرگساالن استان تهران بمؤلفهدر شناسایی  

سوال مصاحبه شد. با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و تحلیل عاملی اکتشافی    9یافته با  ساختاراساس مصاحبه نیمهبر 

از میان   از بخش کیفی و روایی محتوا که  نتایج حاصل  براساس  این سوال پاسخ داده شد.  شاخص )گویه(    102به 

گذاری  بدین شکل نام  هامؤلفهی موجود این  هااصلی قابل شناسایی بود. براساس ادبیات، پیشینه و نظریه  مؤلفه   8موجود،  

ای، اشتیاق شغلی  گری تیمی، شایستگی حرفهگرا، انعکاسیند، نتایج، یادگیری تیمی، رهبری تحولآی فرهامؤلفهشدند.  

ی پژوهش  هاشده با یافتهی انجامهای حاصل از پژوهشها برخی یافتهدر این خصوص،    . و تعهدسازمانی شناسایی شدند

. ایشان در پژوهش خود پی بردند که  ( اشاره کرد1398توان به پژوهش قربان )می  حاضر همخوانی دارد، از آن جمله
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و ابعاد اثرگذار بر عملکرد تیمی، شامل، یادگیری تیمی، رهبری    یند و نتایجآعملکرد تیمی، شامل، فر  ۀدهندابعاد تشکیل

عنوان ابعاد اثرپذیر  ای، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی، بهگری تیمی، و همچنین، ابعاد شایستگی حرفهگرا، انعکاستحول

پرورش ارائه  از عملکرد تیمی معرفی شدند. در پژوهش حاضر مدل نهادینه کردن عملکرد تیمی کارکنان آموزش و  

 از برازش مطلوبی برخوردار بود.  بررسی کرد کهگر، سازوکار و موانع را نیز شده، عوامل تسهیلبر ابعاد عنوانعالوه  .شد

ایده زبان  تاثیر  برای  مدلی جامع  ارائه  منظور  به  پژوهش حاضر  و گفتماندر  تیمی  هاآل  تعامالت  بهبود  بر  غالب  ی 

ی  هاروی برنامهو موانع پیش  ها کنندهفالسفه تحلیلی و با توجه به مبانی نظری و نظر خبرگان، تسهیلزعم  هبزرگساالن ب

 سازی شناسایی شدند.  گرها و موانع و راهبردهای پیادهی غالب و تعامالت تیمی بررسی و تسهیلهاآل، گفتمانزبان ایده

چیز یک رشته  دهد که چهتوضیح میمی  معنا به ما  ۀفلسفی دربار  ای( نظریه2012ویلیام )آمده  دستهدر تبیین نتایج ب

کند و چگونه این رشته از اصوات و عالئم، معنای مشخصی و متمایزی دارند. این نظریه  ها را معنادار میاز عالئم و صوت

انسان توضیح دهد که چگونه  باید  نیز  را درست کنند  توانند عبارتها میفلسفی  بدون  های معناداری  را  کار  این  و 

های  این است که معنای عبارت  ،معنا وجود دارد  بارۀدهند. یکی از تصورهای رایجی که درترین زحمتی انجام میکم

ارجاعی معناست که    ۀنمایند. این نظریه، همان نظریها چیزهایی را در جهان باز میزبانی به این خاطر است که آن

فلسفه تحلیلی مکتبی   .( در پژوهش خود به این نتایج دست یافت2008نس )ها است.براساس فهم عرف شکل گرفته 

ایاالت   بریتانیا،زبان تبدیل به مکتب غالب شد. امروزه در  بیستم در کشورهای انگلیسی  است که در آغاز قرن فلسفی

های  عنوان دپارتمانهای دانشگاهی فلسفه خود را بهتر دپارتمانبیش اسکاندیناویو   نیوزیلند استرالیا، ،  کانادا،  متحده

داند که فیلسوفان از آن جهت  ( فلسفه زبان را شامل هر چیزی می2001آلستون ) کنند.»فلسفه تحلیلی« معرفی می

دهند. فلسفه زبان در واقع تالشی است برای روشن کردن مفاهیمی  اند، به هنگام تفکر درباره زبان انجام میکه فیلسوف

 دهیم.اساسی که به هنگام تفکر درباره زبان انجام می

  ثیرأیندگرا و نیز تآی مدرن و فرهابا عنایت به اهمیت روزافزون جایگاه یادگیری تیمی در سازماناز سوی دیگر  

ی رقابتی سازمان  هاو به منظور حفظ مزیت  ترین منابع سازمانعنوان کلیدیبسیار مهم آن بر توانمندی منابع انسانی به

ی  هابرای کار تیمی موفق در سطح اعضای تیم و کل سازمان از طریق آموزش  ضروری ی  ها و توانایی  هاالزم است مهارت

از مهمهاشروز صورت گیرد. کسب آموزنوین و به برای همکاری و تعامل موثر در  ی الزم  ترین فاکتورهای ضروری 

انجام گیرد. ساختار    ی ریزی صحیحلذا جهت رشد و آموزش، ضروری است برنامه  ؛ است  اجرای کار تیمی موفق و اثربخش

کارهای هماهنگی رسمی و الگوهای تعاملی  وکه یک تیم بر اثر سازبراساس مجموعه قوانین و مقرراتی است  در تیم  

شوند، برای اینکه کار تیمی و یادگیری  می  ی توانا از افراد توانا تشکیلهاکه تیم  کند. از آنجاییمی  پیداشکل  خاص خود  

برگزاری  شده و مشترك دست پیدا کنند، اعضای تیم باید با  تعیینپیشبه اهداف از  هاتیمی با موفقیت انجام شود و تیم

وابستگی متقابل مثبت اعضای   ،اساس اتفاق نظر تیم گیری برجلسات بررسی پیشرفت، همراستایی با رهبر تیم، تصمیم

به یکدیگر، مسئولیت فردی و تیمیهاتیم  بر کار خود و تیم  و  ی  از  نظارت و مرور    بازخورد مثبت  باشند که  داشته 

تنها  شود. افراد باید یاد بگیرند وظایف را در میان خود تقسیم کنند، نهمی  ی کاری اثربخش محسوبهای تیمهامشخصه

یی را  هاگرا فرصتی تیمها افراد تیم احساس مسئولیت کنند. محیط  ۀ برای موفقیت فردی بلکه نسبت به کامیابی هم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C
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گذاشتن  اشتراكخود یاد بگیرند و از طریق با هم کار کردن و به  ۀتجربکنند تا از همکاران بامی  شان فراهمبرای کارکنان

افزایش عملکرد تیم و در پی آن منجر به اثربخشی سازمان و اهداف آن    موجبات تا    کنند کمک  به دیگران نیز اطالعات  

 شود.

 گیرینتیجه

دارد. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا  هایی پیش روی محقق قرار  در فرآیند اجرای هر پژوهشی، موانع و محدودیت

:  پژوهش حاضر به کارکنان آموزش و پرورش شهر  استهای پژوهش حاضر به شرح ذیل  نبوده است. اهم محدودیت

از  گیری متغیرها که فقط از پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردیده است و شود. محدودیت ابزار اندازهود میتهران محد

، این پژوهش معیارهای الزم برای شناسایی  هاگیری استفاده نشده است. با توجه به یافتهی اندازه هاروش  مشاهده و سایر

ی آن بر اساس فالسفه تحلیلی را دارند در اختیار قرار داد.  هامؤلفههای غالب، تعامالت تیمی و  زبان ایده آل، گفتمان

زبان    بارۀتوان پژوهش مشابهی را درمی  نظرانی صاحبها این پژوهش و دیدگاهآمده از  دستهی بهابا استفاده از تجربه

به یقین بیشتری درخصوص  هاآل، گفتمانایده بتوان  تا  انجام داد  نتایج حاصل  بر  با تکیه  ی غالب و تعامالت تیمی 

ی  هاگیری از تجربهوهش و بهره های این پژمؤلفهفته نماند که آزمایش تجربی  ی پژوهش حاضر دست یافت. ناگ ها یافته

های آتی پیشنهاد  پژوهش  برایآن، از دیگر اقداماتی است که در نظر است در آینده توسط پژوهشگران انجام شود.  

گیری توجه  گیری، مفروضات آماری ساختار مدل و مقیاس اندازههای پژوهش در زمینه نمونهشود که به محدودیتمی

بلکه از ترکیب منابع استفاده    ؛ها بـه دو یـا چند منبع ختم نشودشـده از شرکتآوریشود. همچنین اطالعات جمع

آوری  آوری شده از یک مقطع زمانی است؛ لذا اگر اطالعات جمعها، اطالعات جمعشود. معمـوالً در اینگونه پژوهش

 صورت سری زمانی باشد، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.شده بـه
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 منابع 

 ها کتاب

 . تهران: انتشارات ارجمند. زاده، حبیب اهللقاسم ۀ. ترجمزبان و اندیشه(. 2003الند، نیک. )

 سید علی اصغر سلطانی. تهران: فرهنگ گفتمان. ۀ. ترجمنظریه گفتمان(. 1393هوارث، دیوید. )

 مقاالت

  فصلنامه   .«فارسی  زبان  یهاداده  بر  استناد   و  شناختی   رویکرد   با  زبانی   نسبیت   بازاندیشی»(.  1390)  .ابراهیم  بدخشان،

 .1-12(، 11)  4، فارسی وادب  زبان  پژوهشی  علمی 

گرفتن  نظرتاثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در»(.  1395خاشعی، وحید و دانشور، محمدرضا. )

(،  11)  82،  مجله مطالعات مدیریت بهبود و تحول.  «استراتژیک گیری  نقش استراتژی یادگیری بهره بردارانه و جهت

100-81 . 

  اجتماعی   علوم  مجله  .«فارسی  زبان واژگانی  نظام  منظر  از   معنایی   یهاحوزه  نظریه  به  نگاهی»  (.1383)  .صفوی، کورش

 .2-14(، 1)  21، و انسانی

(. ارتباط زبان و معنا در  1394شکیبی، زینب. )مهدوی نژاد، محمدحسین؛ علیزمانی، امیرعباس؛ صادقی، افالطون و  

 . 1-22(، 16) 9، ی فلسفی دانشگاه تبریزیهامجله پژوهشکید بر آرا ویتگنشتاین. أسنت فلسفه تحلیلی: با ت

 هانامهپایان

ابن رشد و هگل(.  1396جواهری، شهنوش. ) از نظر  کارشناسی ارشد،    ۀنام. پایانزبان، روش و غایت دین و فلسفه 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

  سالمت  بر  تمثیل  بر  مبتنی   شناختی   بازسازی  و   آدلری  شیوه   به  مشاوره   اثربخشی   مقایسه  (.1388)  .حسین  سلیمی،

 .طباطبایی عالمه  دکتری، دانشگاه  ۀنامپایان  ،دانشجویان امیدواری و  آوری روان، تاب 

( فاطمه.  نهادینه کردن عملکرد تیمی در بین کارکنان آموزش و پرورش(.  1398قربان،  برای    ۀ نام. پایانارائه مدلی 

 دکتری، دانشگاه آزاد واحد رودهن. 

  . هرمونیک   مطالعه  سنت  و  شناختیزبان  معناشناسی  در  معنا  مفهوم  مقایسه  و  بررسی  (.1391)  .صمد  ملکی،  هادی

 . طباطبایی  عالمه  دانشگاه  ارشد،  نامه پایان
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