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 المعارفدایرهد تیم فرازمانی رسمی، برای توسعه تدوین الزامات ایجا

 "السالمعلیه"برخط امام علی 

 3، طیبه عباسی2*، افسانه دهقانپور فراشاه1اصغر پورعزتعلی

15/12/1396تاریخ پذیرش           1396/ 14/6تاریخ دریافت   

 چکیده
 مدت بوده، تأثیر شگرفی بر توسعة ظرفیت تولید وهای مستعد انجام کارهای بزرگ و طوالنیهای فرازمانی، تیم: تیمهدف

 ایفافرهنگ جوامع علمی توسعه نقش مؤثری که در آموزش، پژوهش و  از حیث هاالمعارفدایرهمدیریت دانش دارند. از سویی، 

روز، های بزرگ و بهالمعارفقابل تأمل است که نگارش و بازپردازی دایره .شوند، سرمایه دانشی ارزشمندی محسوب میمی کنند

حیات  در ورای ،در مدت زمانی طوالنی ،کاری منسجمهای استفاده از تیم با ،هاآنتدوین و  تاز عهده یك نسل انسانی فراتر اس

های یك تیم فرازمانی بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تدوین الزامات و ویژگی .شودپذیر می)تیم فرازمانی(، امکانیك نسل 

زندگی، شخصیت،  های اصیلجلوهمنسجم و فرازمانی، درباره موثق، ، دیرپا ،جامعبرخط، المعارف یك دایرهرسمی برای توسعه 

 است.امام علی )ع(  رهنمودهایسخنان، سیره و 

با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش به شیوه کیفی انجام شده، جامعة خبرگان پژوهش، افرادی بودند که در تدوین و نشر : روش

ای، سابقه همکاری و آگاهی کافی داشتند؛ از میان جامعه خبرگان فههای حرهای لغت یا طراحی تیمها، فرهنگالمعارفدایره

تجزیه کدگذاری شد و ضمن  طور منظم، متن هر مصاحبهبرفی انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. بهنفر به روش گلوله 12پژوهش 

 استخراج شدند. هاهای مربوط به این پژوهش از آنمفاهیم و تم ،1روش تحلیل تم ها باو تحلیل مصاحبه

شدند و در قالب نقشه تم  تعریف و فرعی ارائه تم 50 و اصلی تم 10 به صورت شده گردآوری هایداده از حاصل های: تمهایافته

 ساماندهی گردیدند.

 مدیریت دانش؛ پروژه های فرازمانی. ؛فرازمانی هایتیم؛ امام علی )ع( برخط المعارفدایره : کلیدیی واژها
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 مقدمه
مدت بوده، نقش های مستعد انجام کارهای شگرف، بزرگ و طوالنیهای فرازمانی، تیمتیم

ها را نیز می توان گونة المعارفارند. دایرههای کالن و دیرپا دسازی و انجام پروژهمؤثری بر تمدن

های کالن و فرازمانیِ علمی تلقی کرد که معموالً با مشارکت تعداد زیادی از مهمی از پروژه

ها به لحاظ تأمین المعارفیابند. دایرههای متوالی، ایجاد شده و توسعه میها، در طی سالانسان

گوناگون دانش بشری، نقش بسیار مهمی در توسعه و های اطالعات مورد نیاز افراد، در حوزه

بقا و توسعه ماندگاری،  .(95: 1393، دهقانپور فراشاه)پورعزت و پیشرفت علوم دارند 

کاری فرازمانی است؛ نگارش و هایبه شدت در گرو ایجاد تیمبزرگ دنیا، های المعارفدایره

رو، برای تدوین انسانی فراتر است؛ از اینیك نسل  هاز عهد، های بزرگالمعارفبازپردازی دایره

برای مثال، از ؛ یابدهای کاری فرازمانی ضرورت میهای علمی دیرپا، استفاده از تیمهسامان این

ها المعارفساز را در قالب دایرهناشران بر آن شدند تا کارهای بزرگ علمی و ادبی تمدنکه زمانی

های فرازمانی هایی از تیمانجام دهند، گونه ن جلدیچندیحتی  های بزرگ چند جلدی وو فرهنگ

  رسمی شکل گرفتند.

برای که شود فعالیت گروهی گفته میظرفیت به شکلی از  ،فرازمانیکاری رسمی تیم

برای مثال، سی ساله و بیشتر( طراحی و ، کاری هبیش از یك دور)های زمانی طوالنی دوره

های رسمی فرازمانی به وسیله تیم ،های بزرگسیاری از پروژهشود. در طول تاریخ، بسازماندهی می

در نوعی ساختار سازمانی رسمی ایجاد ابتدا معموالً  ،هااند. بسیاری از این تیمهدایت و اجرا شده

. (31: 1391 پورعزت،اند)هگشتاز حمایت نهادهای قانونی و اداری برخوردار  سپس، و اندشده

 یهایپروژهقالب  که به طور اثربخش، در رسمی فرازمانی، تیمی استتیم کاری  عبارت دیگر،به

 مجری . تیم فرازمانیپردازدمیبرای تحقق اهداف خود به کار و تالش جمعی  دوربرد،

تواند در قالب یك سازمان، یك تیم رسمی فرازمانی است که می نیز المعارف امام علی )ع(دایره

، به طور مستمر در جهت تحقق در طوالنی مدتاعضای آن د و با نگاهی دوربرد به فعالیت بپرداز

 خواهند کرد.همکاری و تالش  تیم،اهداف 

های های اثربخش و موفق، تاکنون الزامات و ویژگیهای انجام شده درباره تیمباوجود پژوهش

یم تدوین الزامات ایجاد یك تاند. هدف از این پژوهش، های فرازمانی رسمی شناسایی نشدهتیم

در های متفاوت، و تخصص عالقههای گوناگون با که در آن، افراد نسلفرازمانی رسمی است 
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 تالش نمایند. دیرپابرخط و المعارف ، برای تدوین و بازبینی یك دایرههای زمانی طوالنیدوره

 ادبیات پژوهش

 گروه و تیم
اشته، برای دستیابی به هدفی شود که با هم مراوده و وابستگی دگروه به دو یا چند نفر گفته می

گروهی است که  3کاریگروه(.244: 2015، 2)رابینز وجاجشوند مشخص، کنار هم جمع می

گیری برای کمك به به اشتراک گذاشتن اطالعات و تصمیم ،هدف اصلی از مراوده در آن

 .(275: 2015)رابینز وجاج، هاست آنهریك از های عملکرد اعضا، به منظور انجام بهتر مسئولیت

های کاری از گروه های گوناگون،کنند و معموالً سازماننقش مهمی ایفا می هاسازمان ها درگروه

، 4)ویالریل و کلینرکننداستفاده می خود وسیعی از وظایف جزئی و کلی هبرای انجام مجموع

1997 :94.) 

گروهی   5کاریتیم کهکند؛ با این تأکید می تداعی فراتر از گروه کاری ، مفهومیکاریتیم

عملکرد  شود که از مجموعمنجر به سطح عملکردی می ،های فردی اعضای آناست که تالش

نوعی ، ی تیمتالش هماهنگ اعضا ،به عبارت دیگر ؛نیروی مصرف شده اعضای آن باالتر است

 (.275: 2015)رابینز وجاج، کندایجاد می 6افزایی مثبتهم

، ولی طور مستقلکه به شودمیتیم از دو یا چند نفر تشکیل  هر کند کهبیان می 7سالون اسکی

ها و ها از ساختارها، مسئولیتکنند. آن، فعالیت میتیم در راستای اهداف مشخص هماهنگ،

گیری که امکان شکل (247: 2011، سالون اسکی)ای برخوردارندپارچهدهای عمومی و یكاگرفر

 .ندسازعمل منسجم را برایشان فراهم می

 که متقابالً استمتشکل از دو یا چند نفر  ،تیم که هراست شده چنین تأکید دیگر، یتعریف در

یافته را انجام سازمان و ای از وظایف مرتبطبا هم در تعاملند، دارای هدف مشترک بوده، مجموعه

 های متفاوتیها و نقشکار، اهداف و نتایج، وابستگی متقابل داشته، مسئولیت فراگرددهند، به می

 محیط کاری در ترگسترده پیوندها و مرزهایی معینی، با گیرند و در سیستم سازمانیبرعهده می را

 (. 79: 2006، 8شوند)کوزلوسکی و ایلگنمیتعبیه  خود،

9 )مانیونتیمی، به منزله ابزاری مانا برای بهبود کارایی هایاز ساختار ،گیریطور چشمامروزه به

از  کاربستوری، بهبود کیفیت کاال و خدمات، بهبود افزایش بهره(، 228: 2011و همکاران،  

بدین (. 263: 2006 ،10مالکومشود)های جدید و افزایش انگیزه کارکنان، استفاده میفناوری

ها کمك کرده، موجب رشد و پیشرفت سازمان آمیزکارهای مهمها به انجام موفقیتتیمترتیب، 
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گزینش، آموزش و مدیریت اعضای خود،  هنگامها رورت دارد که سازمانض ،روشوند؛ از اینمی

 (. 324: 2012 همکاران، و11هانتس)توجه نمایند کار تیمی  انجام درآنان میزان مهارت  به

چنین ها، در آن تیم تعاریف و بررسی 1995 - 1922هایسال بین مقاله 26مطالعه  با 12پروهل

 :ندمشترک تعاریف مذکوردر  یرز هایکه ویژگی گیردنتیجه می

درنظر ای و عملکردی یك واحد وظیفه مثابهرا به اعضای تیم، آن ه: هم7هویت مشترکالف( 

 کنند؛درک می ،بخشی از آن واحد منزلهخود را به گرفته، 

 مشترک،برای تحقق و دستیابی به وظیفه و هدفی  ،اعضای تیم ه: هم13مشترک هدفب( 

 ایند؛نمتالش و همکاری می

الزم و و نیل به اهداف آن، برای تکمیل کار  تیماعضای  ههم : تالش14وابستگی متقابلج( 

 ؛استضروری 

را به اشتراک خود اطالعات ، :اعضای تیم با یکدیگر ارتباط برقرارکرده 15دوجانبه د( مراوده

 گذارند؛می

کار و ابزار تحقق  درباره آناعضای  سایر کادرابر  ،: هر یك از اعضای تیم16متقابل تأثیره( 

 گذارد.تأثیر میاهداف، 

بازتاب همه این (، 1993) 18و اسمیت 17کند که تعریف کاتزنباخمی تأکیداو همچنین 

است  های مکملبا مهارت ،تعداد کمی از افرادمشتمل بر  تیم هاست. بر اساس این تعریف،ویژگی

 نگاه پاسخگو متقابالً ها راآنکه  که به یك هدف مشترک، اهداف عملکرد و رویکردی

 (.173: 2007، 19ند)آلبرتسمتعهد ،داردمی

 های گروه و تیمتفاوت

در گروه کاری، نیازی که روند، درحالیجای یکدیگر به کار میگاهی مفاهیم گروه و تیم به

وع مجمبر اساس رو، عملکرد گروه کاری، صرفاً از این نیست.به درگیر کردن اعضا در کار جمعی 

 .گیرددر آن مدنظر قرار نمی افزایی کیفی مثبتیو هم شودتعیین میعملکرد اعضای گروه 

که ممکن است در نکته دیگر این شود.افزایی عملکرد نیز تأکید میکه در تیم، بر همدرحالی

 ، ماهیتیکه در گروه، پاسخگوییارتباط باشند؛ ضمن ایننظم یا بیها، بیکاری، مهارتگروه

احتماالً کاری تیمدر کیفیت به تعبیری،  شود.اطالعات به اشتراک گذاشته میهر چند  دارد،دی فر

آید؛ میوجود به  و کیفی 20افزایی مثبتنوعی هم ،کاریدر تیم زیرا فراتر از گروه کاری است؛
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از عملکرد  کیفی منجر به دستیابی به سطحی ،های اعضای آنتالش توان گفت کهحتی می

ها مکمل مهارت ؛ زیرانیروی مصرف شده اعضا باالتر استکیفیت د که از مجموع شومی

)رابینز هدف، بهبود عملکرد جمعی است ؛ وفردی و دوسویه است ،شیوه پاسخگویی ند؛یکدیگر

 (. 276-275: 2015وجاج، 

قل ها به طور مستکه اعضای آندانند میهایی گروه راها ( تیم2008)21و همکارانش ویك فیلد

کایز و  مسئولیت جمعی دارند.در قبال عملکرد تیم  داشته،هدف مشترک  ، ولیکنندکار می

 یك تیم را از مجموعه افراد است که "هدف مشترک" نیز برآنند که این (2005)22همکارانش

 (. 286: 2010 ،23نپکند)، متمایز میگروه

 های فرازمانیپروژهدورة کار و 

های سی ساله استخدامی، توان با در نظر گرفتن دورهمی ،فرازمانیکار  هایهبرای تعریف دور

های بیش از سی سال را فرازمانی نامید. اما با توجه به این که در هر دوره ده ساله، افراد زیادی دوره

های بیش پیوندند، شاید بتوان دورهها میشوند و افراد دیگری به آنهای اداری خارج میاز سیستم

های های فرازمانی فرض کرد. به هر حال، شاخص مهم برای تعریف دورهل را دورهاز ده سا

ای است که در جایی نیروی انسانی است. بر این اساس، دورة کار فرازمانی، دورهفرازمانی، جابه

شوند و ساخت و بافت نیروی انسانی ها عوض میها یا سازماناعضای گروه بخش مهمی از آن

شوند، بیش انجام می طوالنی ی های کارهایی که در دورهبه پروژه ر همین امتدادد کند.تغییر می

های متوالی های متعدد در نسلسازند و به فعالیت گروهاز یك نسل کاری را به خود مشغول می

 (.29-28: 1391شود )پورعزت، های فرازمانی گفته میپروژه ،دننیاز دار

 یتاز حیث دورة فعالها انواع تیم
فرازمانی تقسیم کرد؛  یاهای موقت و دایمی ها را به تیمتوان تیم، میفعالیت از حیث طول دوره

ها در شوند. این تیمای خاص، با چرخه حیات معین تشکیل میههای کاری موقت برای پروژهتیم

که یك برهه از زمان تشکیل شده، به فعالیت پرداخته، روی موضوع خاصی متمرکز شده و همین 

که سازمان مادر فعال اند و تا زمانیها، دایمیشوند. سایر انواع تیمانجام رسید، منحل می کار به

های فرازمانی از ساز وکارهایی برای بقای مؤثر در تیم (.17: 1391مانند )رضائیان، است، باقی می

 .یابندبمانند و حتی توسعه های فرانسلی باقی توانند در دورههای متوالی برخوردارند و میطول زمان

 های فرازمانیانواع تیم
 بپردازند: فعالیت به رسمی غیر یا رسمی صورت به ممکن است فرازمانی هایتیم
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 برای هایی معین،سازمان در که شودمی گفته تیمی فعالیت از شکلی فرازمانی رسمی به هایتیم

 و طراحی( بیشتر و ساله سی مثال، برای) کاری دورة یك از و بیش طوالنی زمانی هایدوره

فرازمانی  هایتیم وسیله به بزرگ هایپروژه از بسیاری تاریخ، طول در. شوندمی سازماندهی

 رسمی سازمانی ساختار نوعی در معموالً هاتیم این از بسیاری. اندیافته توسعه و گرفته شکل رسمی،

 (. 31: 1391 پورعزت،)اندشده رداربرخو اداری و قانونی نهادهای حمایت از و شده ایجاد

 بزرگ، هدفی به ایمان مبنای بر که هایی هستندهای فرازمانی غیررسمی،گروهها یا گروهتیم

 سازمان حالت، این در اند؛کرده فعالیت و گرفته شکل تاریخ طول در اولیه، تشکّل و طراحی بدون

 در هاآن به نیل که اهدافی تحقق برای خاص هایانگیزه با افراد و است غیررسمی گروه، فعالیت

 کند،نمی حمایت هاآن تحقق از نیز ایرسمی سازمان هیچ و نیست ممکن نسل یك حیات دوره

 صرفاً گروه، و نکنند زندگی نسل یك در افراد ممکن است همة حالت این در. آیندمی گردهم

 یك افق در گاهی و هالنس گذر در آن، رهبری بلکه نداشته باشد، حیات قید در رهبر یك

 فعالیت مانند شود؛ هدایت متعدد افراد توسط مذکور، گروه و گردد نافذ طوالنی، اندازچشم

 رضی سید کردند؛ دست به دست را هاآن که کسانی نوشتند؛ را( ع) علی امام سخنان که کسانی

 که کسانی کردند؛ پچا را هاآن که کسانی کردند؛ آوریجمع را هاآن که کسانی سایر و( ره)

 یك ایجاد درصدد که کسانی و نوشتند؛ تفسیر و شرح هاآن بر که کسانی کردند؛ ترجمه را هاآن

 همة و تالش کردند هاآن در تأکید مورد اهداف تحقق برای برآمده، هاآن اساس بر جدید تمدن

 پورعزت،) دگماشتن همت آن، اساس بر گراعدالت اجتماعی سیستم یك طراحی به که کسانی

1391 :31.) 

 طور به که است فرازمانی رسمی کاری تیم پژوهش، این در فرازمانی کاری تیم از منظور

 تیمی و جمعی تالش و کار به خود، اهداف تحقق برای فرازمانی، های کاردوره در اثربخش،

 . پردازدمی

 جهان بزرگ المعارفدایره چند تدوین نحوة و نگاریالمعارفدایره
 بشری، دانش گوناگون هایحوزه در افراد، نیاز مورد اطالعات تأمین لحاظ به هاالمعارفهدایر

 و علم توسعة در که هاالمعارفدایره نگارش. دارند علوم پیشرفت و توسعه در مهمی بسیار نقش

 انجام طوالنی زمان طول در و تیمی صورت به معموالً کنند،می ایفا مهمی بسیار نقش بشری دانش

 شوندمی مطرح جدیدی علمی مفاهیم و اصطالحات ها،واژه گذرد،می که روز هر زیرا شود؛می
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 افزوده هاالمعارفدایر اصطالحات و کلمات به مناسب، نحو به تا شود تأمل هاآن در باید که

 و قدیمی یکتاب به مدتی، از پس مانده، باز پیشرفت از المعارفدایره صورت،این غیر در. گردند

 (. 98: 1393پورعزت و دهقانپور فراشاه،)گردد می مبدل کاربردی غیر

 مجموعه از را مختصری گاه و جامع اطالعات که است مرجع اثری دانشنامه، یا المعارفدایره

 در برگیرد؛ در راعلمی هایشاخه همة است ممکن المعارفدایره دهد؛می دست به بشری دانش

 دانش از ایحوزه بر است ممکن کهاین ضمن گویند؛می عمومی المعارفدایره آن به صورت، این

 ها،المعارفدایره بیشتر. گویند تخصصی المعارفدایره آن به صورت، این در که باشد متمرکز

 که کندمی بیان را مشخصی موضوعات یك هر که هاییمقاله اند؛مقاله هزاران یا صدها حاوی

 (.35: 1382 مقدسی،) اعتمادند قابل منابع از برآمده اطالعات به مستند

 به را آن آغاز نظران،صاحب از برخی که طوری به است؛ زیاد نویسیالمعارفدایرة قدمت

 در ابتدا نویسی،المعارفدایرة که معتقدند و دهندمی نسبت یونان فالسفه آثار کنندگانآوریجمع

 قرشی،) شد رایج ایران در سپس و اسالم جهان در آن از پس و زمین مشرق در سپس و یونان

 ربوده هاتمدن سایر از زمینه این در را سبقت گوی غرب، که کرد اقرار باید امروزه ولی(. 1375

 (.36: 1391 پورعزت،)است ترموفق آنها از زمینه، این در و است

 متنوع هایتخصص با ر،بسیا افراد تیمی کار و همکاری مستلزم ها،المعارفدایره بهینة تدوین

 و اهمیت جهان، بزرگ هایالمعارفدایره نگارش تاریخچة بر تأمل با توانمی رو، این از است؛

 :داد قرار مدنظر بهتر را فرازمانی کاری هایتیم به توجه ضرورت

 هایالمعارفدایره بزرگترین از یکی امریکانا المعارفدایره 24امریکانا المعارفدایره الف(

 به 1911 در بعدی های نسخه و جلد 13 در آن نسخة اولین. است جهان در انگلیسی زبان به مومیع

 مورد مداوم طور به آن، از پس و شدند منتشر  جلد 30در 1920تا1918 و از جلد 20 صورت

 در چاپی نسخة صورت به ها پیش،که از مدت آمریکانا المعارفدایره. گرفت قرار بازنگری

 این توجه قابل نکتة. است دسترسی قابل نیز برخط المعارفدایره صورت به 1997 از بود، دسترس

 و نوشته طوالنی، زمان هایدوره در نفر 6500 از بیش مشارکت با همکاری و امریکانا که است

 (2017 بریتانیکا، برخط المعارفدایره ؛2016  پدیا،ویکی)است شده واقع اصالح و بازنگری مورد

 است انگلیسی زبان به دانشنامه ترینقدیمی المعارفدایره این :25بریتانیکا المعارفدایره ب(

 و ویرایش تدوین، تاکنون و شد منتشر اسکاتلند ، پایتخت26ادینبورگ در 1768 در بار اولین که

 از یکی بریتانیکا. است شده چاپ و ویرایش تجدید مکرر طور به و دارد ادامه چنانهم آن، انتشار
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 ،27های نوریدیسك چاپی، گوناگون هایشکل به که است جهان هایالمعارفدایره ترینزرگب

 قرار پژوهاندانش و عادی افراد استفادة مورد ،28همراه تلفن به مربوط هاینسخه و برخط، ،

 نو طرحی آن پانزدهم نسخة در اند ویافته انتشار المعارفدایره این از متفاوتی هاینسخه. گیردمی

 ، و30ماکروپدیا ،29پدیا میکرو بخش سه در المعارفدایره این آن، طی که است شده اجرا

 ارائه دانش از مراتبیو سلسله کلی شمایی جلدی، تك پروپدیایِ. شد منتشر جلد سی در 31پروپدیا

 به و رساندمی یاری بیشتر جزئیات با مقاالت یافتن و نظر مورد موضوع بافت درک به که دهد می

 مقاالت شامل( جلد 12) میکروپدیا. شود می استفاده دیگر جلد نه و بیست مطالب راهنمای عنوان

. است ایصفحه 310 تا 2 بلند مقاالت شامل( جلد 17)ماکروپدیا و کلمه 750 از کمتر کوتاه

 از نفر 110 شامل که کنندهمشارکت 4000 از بیش و وقت تمام ویراستار 100 توسط بریتانیکا

 (2017 پدیا،ویکی)استشده نگاشته است، آمریکا جمهور رئیس 5 و نوبل جایزه ندگانبر

 تمدن و فرهنگ تاریخ، درباره جامع نسبتاً مرجع یك ایرانیکا :32ایرانیکا المعارفدایره ج(

 برای الزم اقدامات 1970 دهة در. است ایران دربارة پژوهش مهم منابع از یکی که است ایرانی

 آن از جلد 15 امروز تا و شد منتشر 1982 سال در آن چاپی نسخه اولیـن و شد آغاز نیکاایرا تدوین

 که است آن توجه قابل نکته. یابد انتشار جلد 45 در دانشنامه این است که قرار و استشده منتشر

. اندداشته مشارکت بزرگ دانشنامة این تکمیل در پژوهشگر، 1650 و ویراستار 40 از تاکنون بیش

. یافت توسعه 2010ـ2009 هایسال طی و شد آماده 1996 در آن دیجیتالی نسخة اولین

 (.2016 پدیا،ویکی ؛2017 ایرانیکا، برخط المعارفدایره)

 که است آزاد محتویات با المعارفی اینترنتی،دایره پدیا،ویکی :33پدیاویکی المعارفدایره د(

 را آن مقاالت تواندمی کسی هر و شودمی نوشته ناگونگو هایزبان به داوطلب، افراد همکاری با

 در همواره که است های جهانالمعارفدایره بزرگترین از اکنون یکی پدیا،ویکی. کند ویرایش

 توسعه کاربران گستردة بسیار همکاری با و وب تحت مهم، اطالعاتی منبع این. است توسعه حال

 شده ارائه مطالب بر که دارد بسیاری ویراستاران و شودمی منتشر گوناگون هایزبان به یابد،می

 توسعة چگونگی به توجه. کنندمی تالش آنها نمودن روز به در و نموده نظارت داوطلبان توسط

 زمان طی در و جهان سراسر نویسندگانِ از وسیعی طیف از آن گستردة استفادة شیوة پدیا،ویکی

 از استفاده با پدیاویکی. است بسیارجالب توجه هامعارفالدایره توسعة و ایجاد برای طوالنی،

 متحول جهان سطح در را دانش توسعة و نویسیالمعارفدایره فرامکانی، و فرازمانی کاری هایتیم
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 (.2015 پدیا،ویکی) است ساخته

 پیشینة پژوهش
 از دانش توسعه در فرازمانی کاری هایگروه برنقش تأملی" عنوان با ایمقاله در پورعزت

 هایتیم اعتبار اهمیت و ،"دانشگاهی وعلمی هایکتاب بر نویسیشرح و هادانشنامه تدوین طریق

 سابقه گرفتن نظر در با مطرح کرده، بلندمدت و دیرپا علمی آثار تدوین را در فرازمانی کاری

 هایتیم ریراهب شیوه و ساختار بر ویژه تأمل ضرورت بر دنیا، بزرگ المعارفدایره پنج نگارش

 از فارغ را افزاییهم نوعی امکان که هاییتیم دارد؛ تأکید پژوهشگران و دانشمندان فرانسلی کاری

 را هافعالیت غیررسمی و رسمی سازیهماهنگ و توسعه آورده، فراهم زمانی همگرایی ضرورت

 بیان وی. کنند وینتد را هاالمعارفدایره تدریج،به تا زنندرقم می طوالنی زمانی هایدوره در

 هایدوره در معموالً که باارزشی هستند آثار بزرگ، هایفرهنگ و هاالمعارفکند، دایرهمی

 برای الزم زمان مدت گاهی. آیندمی پدید متنوع هایتخصص با و متعدد افراد وسیله به طوالنی

 یا و گروه یك دیتوانمن و حوصله حدود از که شودمی طوالنی حدی به آثار، گونه این تدوین

 هایپروژه متعدد هایبخش اجرای کارکنان، متوالی هاینسل و شودمی خارج نسل یك حتی

 ترساده بسیار نسل، یك حیات زمانی دوره به محدود هایپروژه اداره گیرند.می عهده بر را مذکور

 زمان، گذر با زیرا کنند؛می اجرا را هاآن متوالی هاینسل از کارکنانی که است هاییپروژه اداره از

 متقاعد را جدید افراد توانمی دشوار و کنندمی تغییر هافناوری و کار انجام هایروش ها،سلیقه

 نیازمند فرازمانی، هایتیم هدایت رو،این از. بپردازند جدید کارهای به سنتی، منطق با که کرد

 و رفتارها ها،رویه سازیهماهنگ کهینا ضمن است؛ راهبری و انگیزش برای ایویژه تدابیر اتخاذ

 اجرای دشواری بر که است پراهمیت و برانگیزچالش کاری زمان، طول در گوناگون هایفناوری

اند پراکنده و متفاوت هایمکان های فرازمانی معموالً درافزاید؛ تیممی فرازمانی و دیرپا هایپروژه

 پیوندند و انجام یك امربه تیم می تدریج به و کنندیم زندگی آینده و حال گذشته، هایو در زمان

ترین مسائل مترتب بر رسد که مهمها، چنین به نظر میبا بررسی این تیمنمایند. می نقش ایفای مهم،

های فرازمانی، نحوه انگیزش افراد و شیوه هماهنگ ساختن فعالیت آنان است و از اداره تیم

فرازمانی، رعایت عدالت در شناسایی زحمات و قدردانی عادالنه از های ترین لوازم توسعه تیممهم

 . (42-27: 1391)پورعزت، و مدیریت آن در تیم است "نحوه انتقال دانش"افراد و توجه به 

( ع)علی امام المعارفدایره ساختار طراحی " عنوان با پژوهشی پورعزت و دهقانپور فراشاه، در

های بر ضرورت ،" البالغهنهج بنیاد در فرازمانی هایتیم توسعة قازطری آن، اساس بر سازیتمدن و
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تأکید  برخط امام علی)ع( المعارفاستفاده از تیم های کاری فرازمانی برای ایجاد و توسعه دایره

شوند. این سازی محسوب میهای فرازمانی، ساختارهای مناسبی برای تمدنکرده، برآنند که تیم

یك زمان ایجاد شوند و پس از ایجاد، در طول زمان توسعه یافته و مطابق با ها ممکن است در تیم

های استفاده از شرایط هر عصر، مورد بازبینی قرار گیرند. بر اساس این مقاله، منافع و فرصت

 دانش توسعة و فنی هایفرصت های بزرگ عبارتند از:های فرازمانی، برای اجرای پروژهتیم

 هایقابلیت افزاییهم و علمی هایشده؛ فرصت تمام قیمت کاهش و ادیاقتص هایضمنی؛ فرصت

امکان استفاده از  ،های فنیفرصتدانش مبنا و معرفتی. در این مقاله تأکید شده که در امتداد 

مدنظر اندوزی ها و سطوح گوناگون دانشتحت تأثیر قابلیت ،های فنی در سراسر جهانتوانمندی

رو به کمال  ،ها در ارتباط با همدیگراین توانمندی با توجه به اینکه معموالً ویژهگیرد. بهقرار می

ها و اقتصادی، در اثر مشارکت گروههای فرصتدارند؛ در امتداد گیری افزایی چشمنهاده، هم

یابد؛ نهادها، قیمت تمام شده و هزینة فعالیت در زمینة تأمین اطالعات و چاپ و نشر نیز کاهش می

های گوناگون به دسترسی های علمی حاصل از افزایش مراودات دانشمندان واد فرصتدر امتد

شود)پورعزت ، بر سرعت تولید و انتقال و توسعه دانش افزوده مینظران و منابع دانشیصاحبآراء 

های فرازمانی غیررسمی را های توسعة تیم(. پژوهش یادشده، قالب 106: 1393و دهقانپور فراشاه، 

های فرازمانی رسمی های خاص استفاده ازتیمکه پژوهش حاضر، به جلوهداشت، درحالی مدنظر

 پرداخته است.

 شناسی پژوهشروش

 است. با این تأکید که استقرایی رویکرد و تفسیرگرایی  کیفی، مبتنی بر پژوهش، روش

و  ایابخانهکت مطالعات از ها،داده آوریجمع منظوربه آن، در و بوده کاربردی حاضر پژوهش

 مصاحبه طریق روش از مقطعی صورت به ها داده. است شده استفاده های عمیقمصاحبه

 تکنیك از ها،مصاحبه از آمده دستبه هایداده تحلیل و تجزیه منظوراند. سپس بهشده آوریجمع

 و تجزیه شناسایی، برای روشی تم، تحلیل .(2012و همکاران،  34ساندرز)شده است استفاده تم تحلیل

 و عام هایمهارت از یکی تم، تحلیل .است هاداده در درون موجود( هایتم) الگوهای گزارش و تحلیل

 روشی نه راآن  (4: 1998)بویاتزیس، 35بویاتزیس دلیل، همین به است؛ کیفی هایتحلیل در مشترک

 (.152: 1390 مکاران،ه و جعفری عابدی) داندمی گوناگون، هایروش برای مناسب ابزاری بلکه خاص،
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) 

 تعداد کل کدها
(100%     

2  هاتوافقتعداد   

)بیان  36به منظور تعیین روایی، هفت مرحله بررسی مصاحبه از دیدگاه ویل ،کنونی پژوهشدر 

دهی(مدنظر قرار گرفت برداری، تجزیه و تحلیل، تأیید و گزارشموضوع، طراحی، مصاحبه، نسخه

 38یایی بین دو کدگذارو پا37ز پایایی بازآزمونا ،گرفتههای انجامپایایی مصاحبه ةبرای محاسب و

از یك دانشجوی کارشناسی ارشد خواسته ، کدگذاردوگیری پایایی بین برای اندازه استفاده شد.

مورد برای محاسبه پایایی بازآزمون، سه  سه مصاحبه را کدگذاری کند. پژوهشگر،همزمان با تا شد 

 ،روزه 20ر یك فاصله زمانی دو بار د ،هاو هر کدام از آن ندطور تصادفی انتخاب شدبه ،مصاحبه

درصد پایایی بین دو کدگذار و  درصد پایایی بازآزمون . گردیدندکدگذاری توسط پژوهشگر 

: 1388)خواستار، است روند، از این رابطه به دست آمده کار میکه به مثابه شاخص پایایی تحلیل به

  (: 168و170

با استفاده از  ،بازآزمون و کدگذاردویایی بین پا .آمده است( 1)در جدول  محاسبة پایایینتایج 

بیشتر از  هاکه میزان پایاییاست. باتوجه به این %84و  %83برابر به ترتیب ذکرشده،  فرمول

قرار تأیید  مورد ی این پژوهشهاقابلیت اعتماد کدگذاری(، 237: 1996)ویل،  است 60%

 گرفت.
 : محاسبه پایایی بین دوکدگذار و پایایی بازآزمون1 جدول

  گیریپژوهش، روش نمونه هجامعه و نمون

 :مدنظر بودندموارد زیر  ،خبرگان هجامعبرای انتخاب اعضای در این پژوهش، 

 لغت؛ فرهنگ یا المعارفیك دایره تدوین در همکاری الف( سابقه

 ای؛حرفه هایتیم طراحی در همکاری ب( سابقه

 بازآزمون پایایی همحاسب کدگذار دو بین پایایی محاسبه

 نشانگر
 مصاحبه

تعداد 
کل 

 کدها

تعداد 
 هاتوافق

تعداد عدم
 هاتوافق

 درصد

پایایی بین 
 دو کدگذار

 نشانگر
 مصاحبه

تعداد 
کل 

 کدها

تعداد 
 هاتوافق

تعداد 
عدم 
 هاتوافق

 درصد

 پایایی باز

 آزمون

1P 73 31 11 84.93% 1P 76 34 8 89.47% 

3P 68 28 12 82.35% 3P 70 28 14 80.00% 
10E 64 26 12 81.25% 10E 66 27 12 81.81% 

 %83.96 34 89 212 کل %82.93 35 85 205 کل
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 .برخوردار بودند سازیتیم و تیم درباره کافی اطالعات که از ج( استادانی

برفی یك روش گلوله قرار گرفت.استفاده مورد  39برفیروش گلوله انتخاب خبرگان، منظوربه

و  یابدتعداد معدودی از جمعیت هدف را می آن،غیراحتمالی است که پژوهشگر در  انتخابروش 

. از آنجا که این آورددست میها، اطالعات الزم را درباره اعضای دیگر بهطریق آنسپس از 

از  مدتاً، عگیرندمیقرار  نقددهد که از لحاظ معرف بودن، مورد هایی را به دست میروش، نمونه

( و از آنجا که هدف از این 418: 1390، 40)ببیگرددبرای اهداف اکتشافی استفاده میها آن

رسمی برای توسعه  فرازمانی هایتیم درباره الزامات ایجاداکتشافی  ایهمطالع نیز پژوهش

 .شداز این روش استفاده  المعارف برخط امام علی )ع( بود،دایره

 مصاحبه با 7از این تعداد  بود. مورد 12شده  انجام هایمصاحبهتعداد  ،کنونی پژوهشدر 

. اعضای هیأت انجام شدنگاری المعارفدایره خبرگان مورد با 5ت علمی دانشگاه و أهی اعضای

 و سازی داشتنداستادان رشته مدیریت بودند که اطالعات کافی در مورد تیم و تیمعلمی از 

نگاری به فعالیت المعارفدایره هکه در زمین انتخاب شدند از افرادی ،المعارفخبرگان دایره

 ،که اطالعات گردآوری شده ندبه این نتیجه رسید انمصاحبه، پژوهشگر 12با انجام  .بودندمشغول 

 های بیشتر نیست.به انجام مصاحبهبه اشباع رسیده و نیازی 

  ی پژوهشهاتحلیل داده

تحلیل  هگانمراحل ششوش تحلیل تم استفاده شد و ها در این پژوهش، از ربرای تحلیل داده

 گذارینام و ها، تعریفتم ها، بازبینیتم اولیه، جستجوی کدهای ها، ایجادداده با شامل آشنایی ،تم

پس از هر مصاحبه،  (.93-86: 2006 کالرک، و گزارش، مدنظر قرار گرفتند )براون ها و تهیهتم

و  روش دستی باکدگذاری  های حاصل از مصاحبه،ن دادهمتن مصاحبه تایپ شد و پس از خواند

ها خط و زیر آن شدند ابتدا کدهای هر مصاحبه مشخص ،پس از تایپ به صورت فعال انجام شد.

 شامل سه آیتمکه و یك کد  منظم شدنددر جدولی  ههای استخراج شدسپس دادهشد. کشیده 

منظور آگاهی ازمراتب اشباع، نی است که به گفت اختصاص یافت. اهاز این عبارت یكبه هر  بود،

فراگرد کدگذاری را در بخش  (2)جدول شد. کدگذاری بالفاصله پس از هر مصاحبه انجام می

 دهد.ها نشان میکوتاهی از داده
 مثالی از کدگذاری انجام شده .2جدول

 شرح کد شماره کد شرح کدشماره 
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 کد
1p21 اعضای  اهمیت انتقال دانش اعضای گذشته به

 کنونی

1p22 های ضرورت حفظ ثمرات زحمات و تالش
 گذشتگان

1p23 1 لزوم برخورداری تیم از هدف متعالی و ارزشمندp24  اهمیت اطمینان اعضای کنونی تیم به توانایی
گیری هدف تیم و رها نشدن آیندگان برای پی

 های آیندهکارشان توسط نسل

1p25 هداف نسل اهمیت اعتماد به ارزش و منزلت ا
ها توسط گذشته تیم در ادامه دادن فعالیت آن

 های بعدی تیمنسل

1p26 هم  و فعالیت حیثهم از  ،کم فروشی نکردن اعضا
 ایده مورد نیاز مطرح کردن دانش و هارائ حیثاز 

 هنشان دهند ،. عدد اول از سمت چپشدبندی سه آیتم دسته در قالب ،هر کد ،در این پژوهش

افرادی بود  دهندهنشان Eو حرف  اعضای هیأت علمیدهنده نشان Pحروف  بود.مصاحبه  رهشما

عدد آخر ای سابقه همکاری داشتند. های حرفهالمعارف یا طراحی تیمکه در زمینه تدوین دایره

نشان ( 1p21بود. برای مثال، کد )مصاحبه  هرکد در  هنیز نشان دهنده شمار (سمت راست)

که با یك عضو هیأت علمی انجام  استاول و یکمین کد در مصاحبه  بیست ،دهد که این کدمی

فرعی های در قالب تم گوناکونبندی کدهای ها، دستهپس از کدگذاری اولیه مصاحبه .استشده

بندی های فرعی دستهها مورد بازبینی قرار گرفتند و تم؛ سپس آنانجام شد های مفهومی()دسته

 استخراج گردیدند.  های اصلی از آنهاشدند و تم

المعارف دایرهبرای تدوین فرازمانی کاری تیم ایجاد  الزامات استخراج شده دربارههای تم هکلی

 :اندشده( ارائه 3در جدول ) ،بزرگ امام علی )ع(
 المعارف بزرگ امام علی )ع(دایره کنندهدوینفرازمانی ت های کاریتیم الزامات ایجاد دال برهای . تم3جدول 

 تم اصلی های مفهومیدسته دیفر

1 
2 
3 
4 

 پایداری ارزش هدف تیم در گذر زمان

 تجلی معنویت در هدف تیم

 های تیم درگذر زمانپایداری ارزش

 وجود هدف متعالی

برخورداری از اهداف و 
 های متعالی و دیرپاارزش

(T1) 

5 
6 
7 
8 
9 

 رعایت عدالت توزیعی

 ای )تعاملی(رعایت عدالت مراوده

 ایت عدالت رویهرعای

 رعایت عدالت بین نسلی

 رعایت تساوی و عدم تبعیض

احساس برخورداری از 
 رعایت عدالت در تیم

(T2) 
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 تم اصلی های مفهومیدسته دیفر

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

اعتماد متقابل اعضای کنونی تیم به توانایی علمی و شایستگی اخالقی 
 یکدیگر

 اعتماد به توانایی و صالحیت علمی گذشتگان

 صالحیت اخالقی گذشتگاناعتماد به شایستگی و 

 اعتماد به توانایی و صالحیت علمی آیندگان

 اعتماد به شایستگی و صالحیت اخالقی آیندگان

 های گذشته تیماعتماد به ارزش اهداف نسل

 های آینده تیماعتماد به ارزش اهداف نسل

برخورداری از همکاری 
 مبتنی بر اعتماد متقابل

(T3) 

17 
18 
19 
20 
21 

 افراد با توانایی علمی و تخصص الزم اهمیت حضور

به امام  مندعالقهاهمیت حضور افراد با صالحیت اخالقی و رفتاری و 
 )ع( علی

 مند به کار تیمیگرا و عالقهافراد تیماهمیت حضور 

 آن اهداف و تیم به متعهد افراد حضور اهمیت

 لحاظ اعتقادی و رفتاریدست و همگرا بودن اعضای تیم بهیك

 و متعهد افراد وجود
 صالحیت از برخوردار

 (T4) الزم علمی و اخالقی

22 
23 
24 

 اهمیت حضور رهبر بانفوذ و تأثیرگذار

 لزوم تعهد باالی رهبر به تیم و اهداف آن

 کنندهاهمیت حضور رهبر حمایت

برخورداری از رهبری 
 مؤثر

(T5) 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

 یماهمیت شناسایی دانش مورد نیاز ت

 هم در بدو ورود و هم در گذر زمان ،آموزش اصولی اعضا

 اهمیت تصریح دانش ضمنی اعضای تیم و حفظ آن در طول زمان

 اهمیت نشر و انتقال دانش بین اعضای کنونی تیم

 های بعدی اعضای تیماهمیت نشر و انتقال دانش به نسل

 اهمیت تولید و خلق دانش جدید مورد نیاز تیم )دانش افزایی(

 های جدید کارکنان در تیماهمیت به کارگیری دانش و ایده

 اهمیت طراحی یك سیستم دانشی فرازمانی

 اهمیت دانش و مدیریت آن در تیم

 فراگردبرخورداری از 
 مدیریت دانش

(T6) 

34 
35 

 هاوجود معیارهای معین برای استاندارد کردن فعالیت

 رد موجودبر اساس معیارهای استاندا ،کنترلی سامانهوجود 
برخورداری از ساز و کار 

 های تیم مناسب کنترل فعالیت

(T7) 
36 
37 
38 

 نیاز به ساختار رسمی و چارچوب مشخص

 اهمیت وجود سازمان پشتیبان و فضای مناسب

 لزوم وجود قوانین و دستورات شفاف

برخورداری از ساختار 
 مشخص و رسمی

(T8) 
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 تم اصلی های مفهومیدسته دیفر

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

معنوی برای انگیزش اعضا جهت حضور و های اهمیت انگیزه
 فعالیت در تیم

جهت حضور و  اعضاهای درونی برای انگیزش اهمیت انگیزه
 فعالیت در تیم

یابی عملکرد فردی عالوه بر شانگیزش اعضا با توجه به ارز
 یابی عملکرد جمعیشارز

 انگیزش اعضا از طریق باالبردن شفافیت و ابهام زدایی در تیم

 هاآزادی و استقالل عمل آنحریم  رعایتاز طریق انگیزش اعضا 

 هاانگیزش اعضا از طریق ایجاد ادراک کفایت در آن

احساس تعلق  ترویج تیمی و هروحی هاز طریق توسعاعضا انگیزش 
 تیمی

برخورداری از ساز و کار 
 مناسب انگیزش افراد در تیم

(T9) 

46 
47 
48 
49 
 

50 
 

 ایاصول و قواعد حرفه تسهیل هماهنگی تیم از طریق رعایت

 تسهیل هماهنگی تیم از طریق ارتباطات درست و اصولی و آشکار

 ریزی جامع و کاملتسهیل هماهنگی تیم از طریق برنامه
حمایت  از طریق ،تیم گوناگونهای فعالیت نسل ساختن هماهنگ

 فعالیت تیم در طی زماناستمرار  از

بین عملکردی اهنگی برای ایجاد هم ،هماهنگی زبانیایجاد اهمیت 
 های متفاوتهای تیم در دورهفعالیت

برخورداری از ساز و کار 
مناسب هماهنگی و همگام 
 سازی مشارکت اعضای تیم

(T10) 

 

( نقشة تم این پژوهش را نشان 1ها، نقشة تم پژوهش تهیه شد. نمودار )پس از شناسایی تم

 گیرد.برمیتم اصلی را در 10دسته مفهومی و  50دهد که حدود می
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 (السالمعلیه علی امام المعارفدایره )تیم طراحی و توسعه فرازمانی تیم کاری رسمی . نقشة تم الزامات ایجاد یك1نمودار 
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 گیری و پیشنهادهانتیجه 

وقایع زندگى  هکلی نگارش و ثبت مشتمل بر ،المعارف بزرگ امام علی )ع(دایره ةایجاد و توسع
 کهاست  ، کاری بس مهمترین بخش زندگانى آن حضرتترین تا جزئیمهمامام علی )ع(، از 

با توجه به نتایج به دست آمده از  .فراهم ساخت رارسمی، زمینة آن توان با طراحی تیم فرازمانیمی
، المعارف بزرگ امام علی )ع(دایره ةکاری مناسب، برای توسعیك تیم الزامات ،کنونی پژوهش

فراتر از زمان و مکان برای ایجاد و قرار است تیمی که  هر برای ایجاد ت کهمواردی اس مشتمل بر
 :نداضروری ،تالش کند یالمعارفدایره ةتوسع

المعارف دایره ةتیم توسعه دهند های متعالی و دیرپا:برخورداری از اهداف و ارزشالف( 

از  که دت فعالیت کندفرازمانی و بلندم تواند به طورفقط در صورتی میبزرگ امام علی )ع( 

نباید اهداف و  این،عالوه بر  باشد.های واال، ارزشمند و معنوی برخوردار اهداف و ارزش

باید یك وجه  ،چنین اهداف تیمدر گذر زمان اهمیت خود را از دست بدهند. هم ی تیم،هاارزش

 نشود. مضمحلمعنوی داشته باشند که در گذر زمان 

المعارف بزرگ امام علی )ع( باید تیم دایره یت عدالت در تیم:احساس برخورداری از رعاب( 

. افراد زمانی حاضر به شودکه رعایت عدالت در تیم احساس  ایگونهادالنه اداره شود؛ بهع

به صورت عادالنه  ، کارکنند احساسکه  چنین امر مهمی خواهند بودمشارکت و همکاری در 

تا حدی که  ؛کاری، از اهمیت باالیی برخوردار است هایشود. رعایت عدالت در تیمانجام می

کنند، کاهش ها قدردانی نمیاز زحمات آنطور عادالنه بههایی که افراد، از ماندن در تیم ةانگیز

های کار فرازمانی، رعایت تیم ةترین لوازم توسعرسد که یکی از مهمچنین به نظر می .یابدمی

در شناسایی زحمات و قدردانی عادالنه از اعضای  ،ایو مراودهای عدالت بین نسلی،توزیعی، رویه

 تیم است.

در تیم فرازمانی توسعه دهنده  برخورداری از همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل:ج( 

 هاتعهد و ، به رهبرییکدیگرباید اعضا به  ،هاهمانند دیگر تیم ،المعارف بزرگ امام علی)ع(دایره

عالوه بر  کند.خود فعالیت حیات در زمان  ،ند تا تیم بتواند به طور مؤثراعتماد کن ی آن،هاوحمایت

اعتماد به  ،گرداندهای عادی متمایز میها را از تیمها حیاتی است و آنچه که برای این تیماین، آن

 است هاییتداوم فعالیت جهت ،های علمی و اخالقی و ارزشمند بودن اهداف گذشتگانصالحیت

های علمی و اخالقی به صالحیت چنین آنها باید بتوانند؛ هماندآغاز کرده ،ی تیمکه اعضای قبل

 اعتماد کنند.ها آیندگان و ارزشمند بودن اهداف آن
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 تیم فرازمانی: د( وجود افراد متعهد و برخوردار از صالحیت اخالقی و علمی الزم

 ازو اهداف آن بوده،  به اعضایی نیاز دارد که متعهد به تیم کننده در تدوین،مشارکت

 برخوردارند؛کالم و سیره امام علی )ع(  بارههای اخالقی، علمی و تخصص الزم درصالحیت

به کار تیمی نیز  ،افرادی که از لحاظ اعتقادی همسو و همگرا بوده، شخصیت تیمی داشته

 مندند.عالقه

 ،ارف بزرگ امام علی )ع(المعدایره ةتیم فرازمانی توسعه دهند برخورداری از رهبری مؤثر:ه( 

 و دارای قوی، متعهد به تیم و اهداف آن، محبوب، کاردان، اثرگذار بر اعضا یبه حضور رهبر

 و برانگیخته ،دارد تا بتواند اعضا را برای رسیدن به اهداف و ماندگاری در تیمنیاز  ،نقش حمایتی

 .سازدهدایت، کنترل و هماهنگ 

ها در موجب استمرار بقای این تیم ،نش و مدیریت آندا مدیریت دانش: فراگرد و( توسعه

المعارف بزرگ امام علی )ع( در دایره کنندهتدوینشود. از آنجا که تیم فرازمانی گذر زمان می

این های پیاپی اعضا، برای ایجاد، توسعه و تکمیل بلندمدت و در امتداد آمد و شد نسل

م مدیریت دانش مناسب بهره گیرد؛ زیرا واضح است باید از سیست، کندمیفعالیت ف المعاردایره

بنابراین  ؛شوندمییا اعضای جدیدی به آن وارد برخی از اعضا در طول زمان از تیم خارج  که

و به  شوددر طول زمان ثبت و حفظ ی، دانشی قابل اعتماد و مفیدمجموعه بسیار اهمیت دارد که 

 .یابدانتقال  ،ی تیماعضا یهای بعدبه نسل چنیناعضای کنونی و هم

ساز باید از  های فرازمانیتیم: های تیمکنترل فعالیت ، برایبرخورداری از ساز و کار مناسبز( 

انجام شده، درست ی تیم، هافعالیت تا دنهای تیمی برخوردار باشمناسبی برای کنترل فعالیت و کار

های اعضا، وجود فعالیت. برای ایجاد ساز و کار مناسب کنترل ها تحریف نگردندواقعیت

بر اساس اثربخش )کنترلی  سامانةو وجود  (هافعالیت رزشیابیبرای ا)معیارهای معین ها و شاخص

 رسد.ضروری به نظر می (معیارهای استاندارد موجود

المعارف بزرگ دایره کنندهتدوینتیم فرازمانی  برخورداری از ساختار مشخص و رسمی:ح( 

مشخص و رسمی برخوردار باشد. ساختاری مشخص، با قوانین و  یز ساختارباید ا ،امام علی )ع(

، بتواند از فعالیت دیرپای تیم یك سازمان پشتیبان قرار گرفته قالبدستورات شفاف که در 

 .فرازمانی رسمی حمایت نماید

های تیم اعضایبرای انگیزش انگیزش تیم: برای برخورداری از ساز و کار مناسب ط( 



31 

 

  ،یرسم یفرازمان میت جادیالزامات ا نیتدو

 ________________________________________________________  

 

که اعضا را برانگیزاند تا در بلند مدت با  ساز و کاری که ؛است ای الزمساز و کار ویژه فرازمانی،

دارایی مهمی برای تیم  ،اعضای تیم باید توجه شود کههم همکاری کنند و در تیم باقی بمانند. 

ها در تیم و جلوگیری از خروج ، بقای آنآن و جهت فعالیت مستمر و مناسب شوندمحسوب می

حضور  و اعضای تیمدیرپای باید ساز و کار مناسبی جهت انگیزش  روضروری است. از این ،هاآن

های معنوی و انگیزهبرخورداری از  که رسدوجود داشته باشد. به نظر می آنان، و فعالیت مستمر

المعارف دایره ةدرونی برای انگیزش اعضا جهت حضور و فعالیت در تیم فرازمانی توسعه دهند

یابی شعالوه بر ارز ،عملکرد فردی که با ارزشیابی؛ ضمن اینضروری است ،ام علی )ع(بزرگ ام

تیم، دادن استقالل عمل و آزادی به  از عملکردعملکرد جمعی، باالبردن شفافیت و ابهام زدایی 

احساس تعلق  تقویتتیمی و  ة کارروحی ةتوسع و هااعضا، ایجاد احساس ادراک کفایت در آن

 ها شد.موجب انگیزش آن نتوا، میتیمی

 مشارکت اعضای تیم: ،هماهنگی و همگام سازی ، برایبرخورداری از ساز و کار مناسبی( 

مناسبی برای  ساز و کارباید از  ،المعارف بزرگ امام علی )ع(دایرهکننده تدوینتیم فرازمانی 

هماهنگی و  برای اسبهای تیمی برخوردار باشد. برای ایجاد ساز و کار منی فعالیتسازهماهنگ

های یکی هماهنگی فعالیت مدنظر قرار گیرد؛دو نوع هماهنگی ها، باید فعالیتهمگام سازی 

، ینا. بنابرو بعدی قبلی هایهای نسل کنونی با نسلاعضای کنونی تیم و دیگری هماهنگی فعالیت

به سیستم هماهنگ هایمگونه تگویا این ها، بسیار مهم و پیچیده است.هماهنگی در این تیم ماهیت

انتقال معانی و و ظرفیت قدرت  ،های الزمهماهنگیایجاد عالوه بر  دارند که بتواندای نیاز کننده

متوالی، افزایش دهد به طوری که سیر تکامل زبان و ارتباطات های در بین افراد نسلرا مفاهیم 

 های متوالی مخدوش نسازد.اعضای تیم را در نسل

 پیشنهادهای زیر را نیز مورد تأکید قرار داد: توانهای این پژوهش، میتهمبتنی بر یاف

ایجاد یك نهاد رسمی پشتیبان، برای حمایت مستمر از این اقدام مهم ضرورت دارد.  الف(

 ای برای آن تدارک دیده شود.شود ساختار ویژهبنابراین توصیه می

رگ، از عهدة یك نسل خارج است؛ های بزالمعارفنگارش و اصالح و بازنگری دایره ب(

 ای و دانشی فرازمانی رسمی به این مهم مبادرت شود.بنابراین باید در قالب یك تیم حرفه

ها و سدهای نظیر احداث جاده)های بلندمدت طوالنی مدت و اجرای طرح فعالیت هالزم ج(

حاصل از  جت. از نتایهای دیرپا اسایجاد تیم ،که فراتر از حوصله و توان یك نسل است (بزرگ

در نیز ها تیم گونهاین ةریزی شدهدفمند و برنامه ةتوان جهت تیم سازی و توسعاین پژوهش می
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 فرسا و بلندمدت استفاده کرد.برای انجام کارهای بزرگ و طاقت ،های رسمیساخت

رج از توان یك نسل خا (به صورت تیمی)های علمی طوالنی مدت و دیرپا انجام فعالیت د(

ه ب ندتوانمی ،شناسایی شده در این پژوهش الزاماتبا  رسمی فرازمانی، هایتیم طراحی .است

 .ها کمك کنندگونه فعالیتتوسعة این

های نامهها و دانشالمعارفهای بزرگ ملی، نظیر دایرهسبك مدیریت بسیاری از پروژهه( 

طور نامناسب اداره ی که اکنون بههای توسعة شهرهای عمرانی و طرحها، پروژهفارسی، جاده

 پذیر است.های رسمی فرازمانی، اصالحشوند، قابل بازپردازی بوده و با استفاده از تیممی

 پی نوشت

21.Wakefield,Leidner&Garrison 
22.Kayes, Kayes, and Kolb 
23.Knapp 
24.Encyclopedia Americana  
25.Encyclopedia Britannica  
26.Edinburgh 
27.Optical disc 
28.Mobile versions 
29.Micropædia 
30.Macropædia 
31.Propædia 
32.Encyclopedia Iranica 
33.Wikipedia 
34.Saunders 
35.Boyatzis 
36.Kvale 
37.Retest Reliability 
38.Intercoder Reliability 
39.Snowball sampling 
40.Babbie 
 

1.Thematic Analysis 
2.Robbins & Judge 
3.Work Group  
4.Villarreal & Kleiner 
5.Work Team  
6.Positive Synergy 
7.Salonsky 
8.Kozlowski & Ilgen 
9.Munyon 
10.Malcolm 
11.Honts 
12.Proehl 
13.Shared identity 
14.Interdependence 
15.Personal interaction 
16.Mutual influence 
17.Katzenbach 
18.Smith 
19.Alberts 
20.Positive Synergy 
 

 منابع
 و مطالعه سازمان: تهران فاضل، رضا ترجمه اجتماعی، علوم در تحقیق هایروش (،1390ببی، ارل آر )

 .ها )سمت(دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین
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 ینتدو یقدر توسعه دانش از طر یکار فرازمان یهابرنقش گروه یتأمل (،1391اصغر )یپورعزت، عل
فصلنامه  ی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی،و دانشگاه یعلم یهابر کتاب یسینوها و شرحنامهدانش

 .43- 27، 25، سال شانزدهم، شماره (سمت) یو توسعه علوم انسان یقمرکز تحق تخصصی
تمدن و( ع)علی امام المعارفدایره ساختار طراحی (،1393اصغر؛ دهقانپور فراشاه، افسانه )پورعزت، علی

 هایپژوهش فصلنامه البالغه،نهج بنیاد در فرازمانی هایتیم توسعة ازطریق آن، اساس بر سازی
  .110-93 ،40 شمارة ،13 سال البالغه،نهج

  ،های پژوهشی(، ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه1388خواستار، حمزه )
 .174-161اد و پنچم، شناسی علوم انسانی، شماره هشتفصلنامه روش

 ،(ع)علی امام المعارفدایره سازماندهی برای مناسب ساختار طراحی (.1393دهقانپور فراشاه، افسانه )
البالغه، به راهنمایی علی اصغر پورعزت، دانشکده نهج بنیاد در فرازمانی کاریتیم توسعة ازطریق

 یش منابع انسانی.مدیریت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرا

 کتب تدوین و مطالعه سازمان: تهران پنجم،چاپ  سازی در قرن بیست و یکم،تیم (،1391) یعل ئیان،رضا
 (.سمت) هادانشگاه انسانی علوم

 مضمون تحلیل (،1390) زاده، محمدعابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ
 کیفی، اندیشه هایداده در موجود الگوهای تبیین برای رآمدکا و ساده روشی :مضامین شبکه و

 .198 -151دوم،  شماره پنجم، سال راهبردی، مدیریت

-22 ،127 شماره فرهنگی، کیهان. جهان در نویسیالمعارفدایره تاریخچة(. 1375) محمدحسین قرشی،
33. 

 بهمن، و کلیات، دی ماه کتاب. جامعه در فرهنگی تحول نشانه نگاریدانشنامه(. 1382) مهناز مقدسی،
34-49. 
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