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چکیده :امروزه عملکرد مناسب و پایدار سازمانها ،یکی از مهمترین دغدغههاست .در این راستا نقش
رهبران کلیدی است .هدف این تحقیق بررسی ارتباط رهبری تحولآفرین و عملکرد تیم با تأکید بر
اعتماد شناختی میباشد .روش این تحقیق توصیفی -پیمایشی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه
آماری شامل  492نفر از اعضای هیأت علمی گروههای آموزشی دانشکدههای مختلف دانشگاه آزاد
اسالمی واحد قزوین است که به کمک جدول مورگان  161نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است .از
پرسشنامه برای گردآوری اطالعات استفاده شده و روایی آن به کمک خبرگان دانشگاهی مورد تأیید
قرار گرفت و برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .رهبری تحولآفرین بر عملکرد
تیم (گروههای آموزشی) تأثیر مثبت و معناداری دارد .اعتماد شناختی در میان اعضای تیم بیشتر از
اعتماد شناختی به رهبر تیم ،بر اثربخشی عملکرد تیم تأثیر دارد .اعتماد شناختی نقش کلیدی در
رهبری ،ارتقای عملکرد تیمها و گروههای سازمانی دارد .به عبارتی بدون اعتماد پیروان و زیر دستان
به رهبران ،آنها تأثیر پایدار چندانی بر عملکرد گروههای سازمانی نخواهند داشت.
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مقدمه
عصر حاضر ،عصر تغییر و تحوالت شدید و شتابنده نام گرفته استت .ستازمانهتای مختلتف در مستیر

تندباد این تغییرات قرار گرفتهاند و ناگزیرند خود را بتا ایتن تغییتر و تحتوالت پتر شتتاب و بتیستابقه
هماهنگ نموده و به موازات این تغییرات خود را به روز سازند تا ضمن تحقق اهداف و انجام مأموریتت
خود به عملکرد مناسبی دست پیدا کرده و موفقیت الزم را کسب کنند .در واقع امتروزه چتالش اصتلی
مدیران و سازمانها داشتن عملکرد مناسب و پایدار است.
اما تردیدی نیست که موفقیت هر سازمان یا گروه در درون سازمان ،تا حد زیادی به شایستتگی
رهبر بستگی دارد .رهبران موفق ،همواره در پی ایجاد تحول هستتند و متیکوشتند تتا از موقعیتتهتا
بیشترین استفاده را ببرند .مدیران در زیردستان و پیروان خود ایجاد انگیزش میکنند تا بازدهی ختود را
باال ببرند ،اشتباهات را اصالح کنند و سازمان را در جهت اهتداف ستازمان ستوه دهنتد (پارستاییان و
اعرابی .)191 ،1994 ،امروزه این رهبران را بتا عنتوان رهبتران تحتولآفترین یتاد متیکننتد .رهبتری
تحولآفرین ،هویت شخصی و اجتماعی را برای پیروان ایجاد مینماید و احساس انسجام و توانمنتدی،
همدلی ،سختکوشی و پیوستگی بین اعضا را تقویت میکند (شامیر ،هتوس ،آرتتور .)191:1999 ،1وی
بر سطح خروجی خالقانه اعضای تیم تأثیر میگذارد (سوسیک ،آوولیو ،کاهای.)99:1999:1 ،
در میان متغیرهای مرتبط با فرآیندهای رهبری تحولآفرین ،اعتماد به عنوان یک عامتل مهتم
مورد تأکید قرار گرفته است که میتواند تأثیر رهبری تحولآفرین ،بر پیامدهای گروهی را تقویت کنتد
(براون وهمکاران .)499:1999 ، 9رهبری تحتولآفترین ،از طریتق اعتمتاد و همتاهنگی ارزشهتا ،بتر
عملکرد تیمها و گروههای کاری تأثیر میگذارد (بورک و همکاران .)644:4229 ،2در واقتع اعتمتاد بته
عنوان پیش نیازی برای همکاری حایز اهمیت استت و از آن بته عنتوان یتک عنصتر مهتم در روابتط
شخصی بین افراد و هم چنین در روابط جمعی بزرگتر ،مثل سازمانها یا جوامع نام بترده شتده استت
(حقیقتیان ،شیروانی.)111:1999 ،

1 - Shamir, House,Arthur
2 - Sosik ،Avolio,Kahai
3 - Braun and etc.
4 - Burke and etc.
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روابط کاری که به واسطه اعتماد ایجاد شدهاند ،همکاری را تقویت نموده ،تعارضتات را کتاهش
داده ،تعهد به سازمان را افزایش و تمایل به ترک سازمان را کاهش میدهند .اگر چه نباید اعتماد را بته
عنوان راه حل نهایی تمام مشکالت سازمان تلقی کرد ،ولی تیم و گروههایی که در آنها افراد احستاس
تتتنش و نارضتتایتی متتیکننتتد و از نظتتر عتتاطفی تعهتتد کمتتتری نستتبت بتته ستتازمان دارنتتد ،در
بلند مدت میتوانند غیر مولد بوده و برای سازمان زیان بخش باشند (همان منبع.)192 ،
پس عملکرد تیم و گروه ،پیامد وسیع اعتماد به رهبری است .اعتماد شتناختی اشتاره بته عقایتد
فردی در مورد قابلیت اطمینان و قابل اعتماد بتودن همتایتان دارد (متک آلیستتر .)99:1991 ،1اعتمتاد
شناختی ،ریشه در عقاید مربوط به توانایی و قابلیت اطمینان ستایرین بترای انجتام یتک و یفته دارد.
بنابراین وجود یک رهبر تحولآفرین برای جلتب اعتمتاد زیتر دستتان متوثر استت (هیتویی ون چتو،4
.)19:4219
در شرایط کتار تیمتی ،اعضتا تتیم بتا یکتدیگر همکتاری کترده و بتر استاس شایستتگیهتا و
تخصصهای حرفهای اعضا ،و یفه تخصیصیافته را تکمیل میکنند .اعضای یک تتیم بتدون اعتمتاد
شناختی در میان یکدیگر ،تمایل به تالش بیشتر در جهت هماهنگ کردن اقداماتشان برای انجام یتک
و یفه معین را نخواهند داشت (آکگون وهمکاران .)629:4229 ،9وقتی اعضای تتیم ،ستطح بتاالیی از
اعتماد شناختی را در تعامالتشان دارند ،معموالً تالش بیشتری صرف رفتارهای تعاونی میکنند (کر امر،
براور ،هانا .) 992:1996 ، 2بنابراین اعتماد ،یک متغیر مهم در بیان این مسئله است که ،چرا اعضأ تتیم
1

تمایل به انجام مشترک و ایف در شرایط تیمی دارند؟
از آنجا که گروههای آموزشی در دانشگاهها نقش اصلی را در تحقق اهداف آموزشی بر عهتده
دارند ،لذا مدیریت و رهبری درست این گروهها یا اعضای هیأت علمی شاغل در گتروههتا در عملکترد
آنها و در نهایت عملکرد دانشکدهها و دانشگاه نقش کلیدی دارد.

1 - MCAllister
2 - Huey-wen Chou
3 - Akgun and etc.
4 - Kramer,Brewer,Hanna
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این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسئله است که رهبری تحولآفرین چگونه با تأکید بر اعتماد
شناختی ،بر عملکرد تیم و نهایتاً اثربخشی گروهی تأثیر میگذارد و بررسی میکند که کدام نوع اعتماد
شناختی نقش بیشتری در اثر بخشی تیمی و گروهی دارد؟ بنابراین هدف این پتژوهش ،تبیتین روابتط
میان رهبری تحولآفرین ،اعتماد شناختی و عملکرد گروههای آموزشتتی میباشد .اهمیت این پژوهش
از این جهت میباشد که اعتماد شناختی اعضای گروه به رهبر تیم یا متدیر گتروه متیتوانتد در حفت
همکاری حایز اهمیت باشد .همچنین برای اینکه دانشگاهها ،اثربخش باقی بمانند ،الزم است شترایطی
فراهم شود که اعتماد میان اعضا گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی تسهیل گردد.
مروری بر مبانی نظری
رهبران تحول گرا ،کسانی هستند که پیروان خود را الهام میبخشند و میتوانند آنها را روحیه بدهنتد و

در مسیری هدایتشان کنند که منافع سازمان تأمین گردد .همچنین این افراد میتوانند موجب شوند که
زیر دستان با روحیهای بسیار باال عمل نموده و اثراتی عمیق بر سازمان بگذارند.
طبق نظریه بس و آوولیو ،)1991( 1رهبری تحولآفرین برای عملی شدن به  2مؤلفته نیتاز دارد
که عبارتند از :نفوذ آرمانی :4فرد خصوصیات رهبتر کاریزماتیتک را دارد .متورد اعتمتاد و تحستین زیتر
دستان است و پیروان او را به عنوان الگو میشناسند .انگیزش الهامبخش :9رهبتر ،کارکنتان را ترغیتب
میکند تا به هدف و قابل دستیابی بودن آن با تالش ،باور پیدا کنند .این افراد نسبت به آینده و قابتل
دسترسی بودن هدف خوش بین هستند .ترغیب ذهنی :رهبر ،به صورت ذهنی پیروان را بر میانگیتزد.
او پیروانش را تشویق میکند تا در حل مسایل ،خالقانه برخورد کنند و مشکالت را از زوایتای مختلتف
مورد بررسی قرار داده و راه حل نوآورانه برای مسئله پیاده کننتد .مالحظتات فتردی :2رهبتر ،نیازهتای
احساسی زیر دستان را بر آورده میسازد .او نیازهای افراد را تشخیص میدهد و به آنها کمک میکند تا
مهارت الزم برای رسیدن به هدف را بدست آورند.

1- bass and avolio
2 - idealized influence
3 - inspirational motivation
4- individual consideration
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این رهبران ،به نیازها و جنبههای پیشرفت و ترقی زیتر دستتان توجته خاصتی متیکننتد ،بتر
آگاهیهای آنها میافزایند و میتوانند به گونهای افراد را هدایت نمایند که آنها از دیدگاههتای جدیتدتر
به مسایل قدیمی نگاه کنند .در سایه تحریک و ایجاد انگیزه در افتراد ،آنهتا تشتویق متیشتوند تتا بته
اصطالح از جان خود مایه بگذارند و در جهت تأمین هدفهای سازمان از هیچ کوششی فرو گذار نکنند
(پارساییان ،اعرابی.)69:1994 ،
رهبری تحولآفرین ،بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر این است که افراد را متحول
کند و با ارزشها ،خصیصههای اخالقی و اهداف در ارتباط است .ارزیابی محرکهای موثر بتر پیتروان،
ارضای نیازهای آنان و نحوه برخورد با آنها به عنوان افترادی کامتل ،از جملته کارکردهتای ایتن نتوع
رهبری است .رهبران تحولآفرین ،بینشی را به پیروان القا متیکننتد و آنهتا را بتر متیانگیزنتد تتا بته
چیزهای فوهالعاده یا فراتر از انتظارات دست پیدا کنند (حسن پوروهمکاران.)161:1994 ،
اعتماد شناختی
اعتماد دانش وسیعی است که در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است زیترا قتادر بته همتاهنگی
رفتارهتتای انستتانی استتت .اعتمتتاد ،کلیتتد اصتتلی بتترای روابتتط بتتین شخصتتی یتتا بتتین فتتردی در
زمینههای مختلف است .اعتماد فرضی شناختی است که کنش گتران فتردی یتا جمعتی در تعامتل بتا
دیگران به کار میبندند .این فرض شناختی با ترجیحها و تمایالت رفتاری دیگران از لحاظ آمادگی آنها
برای کمک ،همکاری و پرهیز از اقدامات خودخواهانه؛ فرصتطلبانه و خصمانه ارتباط دارد (حقیقتیتان؛
شیروانی؛  .)19:1999اعتماد شناختی ،ریشه در عقاید مربوط به توانایی و قابلیت اطمینان سایرین بترای
انجام یک و یفه را دارد (کاناواتاناچای ،یو.)991:4229 ،1
اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار میرود .این باور بر مبنای این احتمتال
است که دیگران کارهای به خصوصی را انجام متیدهنتد یتا از انجتام کارهتای بته خصوصتی پرهیتز
میکنند ،که در هر صورت بر رفاه دیگران یا بر رفاه یک جمع اثر میگذارد.

1 - Kanawattanachai,Yoo

62
/ /07

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و پنج ،پاییز 69

اعتماد در برگیرنده ارزیابی منطقی است ،اما در معترض محتدودیتهتای شتناختی قترار دارد و
پدیدههای اجتماعی – روان شناختی در تبیین اعتماد نقش مهمی را ایفا میکند(حقیقتیتان  ،شتیروانی،
 .)12:1999نوتبوم)1994(1شرح داده است یک کاربرد این دیدگاه از دانتش ،بترای نظریته ستازمان آن
است که ،برای دست یابی به اهداف ویژه مشترک ،نتوع تفکتر افتراد درگیتر در آن ،بایتد تتا انتدازهای
طبقهبندی و همگون گردد .بین افراد مختلف «فاصله شناختی »4کمتر یا بیشتری وجتود دارد .در ایتن
دیدگاه سازمانها نیازمند کاهش فاصله شناختی هستند .به عبارت دیگر ،باید به همتاهنگی مناستبی از
چارچوبهای ذهنی دست یابند ،یکدیگر را درک کنند ،از رفیتهای مکمل یکدیگر بهرهمند شتوند و
به دنبال اهداف مشترک باشند و به یکدیگر اعتماد داشته باشند (همان منبع؛ .)19
ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز شامل موارد زیر است؛ صتداقت :9درستتی ،پتاکی و دارای حقیقتت
بودن ،صداقت ،بردرستی و شرافت داللت دارد .شایستگی :2داشتن مهتارت و دانتش در زمینته فنتی و
روابط انسانی ،باید این باور را داشته باشی که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه بته انجتام آن قتول
میدهد ،مهارت و توانایی الزم را دارد .ثبات یا پایداری :1قابلیت اعتماد ،توان پیش بینی وقضاوت خوب
به هنگام رویارویی با اوضاع وشرایط مختلف ،نداشتتن ثبتات در گفتتار و عمتل ،از اعتمتاد متیکاهتد.
وفاداری :6حف آبرو و حیثیت ،الزمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکأ کنتد تتا فرصتت
طلبانه عمل نکنند .روراستی :9تبادلنظر و دادن اطالعات به صورت آزاد ،اعتمتاد ،صتفت اولیته متالزم
رهبری است .جزیی از و یفه رهبر ،کار کردن با افراد برای حل مشتکالت استت (التوانی  ،پارستاییان،
.)121:1991

1 - nooteboom
2 - Cognitive distance
3 - integrity
4 - competence
5 - consistency
6- loyalty
7 -openness
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به نظر میرسد اعتماد یکی از بارزترین نشانههای رهبری باشد .هنگامی که پیروان به رهبرشان
اعتماد میکنند ،عالقه دارند که در مقابل اعمال و رفتار رهبر فقط فرمانبردار باشند ،چون میداننتد کته
حقوقشان پایمال نمیشود .اصوأل افراد از کسی که راستگو و درست کار نباشد یا به دنبال گرفتن امتیاز
از آنها باشد ،پیروی نمیکنند (عبدالباقی ،دلوی.)49:1996 ،
اعتماد ،یکی از مشخصههای اصلی رهبری است؛ وقتی اعتماد از بین میرود ،ممکن است اثرات
منفی شدیدی بر عملکرد گروه بگذارد .همان طور که یکی از نویسندگان اشاره کترده استت« :یکتی از
کارهای مدیران این بوده و هنوز هم هست ،که برای حل مشکالت با مردم همکاری کنند .اما این کته
رهبر ،تا چه حد میتواند به دانش و تفکر خالقانه مورد نیاز برای حل مسئله ،دست پیدا کند ،به اعتمتاد
مردم به او وابسته است .اعتماد و قابلیت اعتماد است که میزان دستیابی رهبر به دانش و همکاری با او
راتعیین میکند» .وقتی پیروان به رهبر اعتماد دارند ،آمادگی پذیرش آسیب پذیری در برابر اعمال رهبر
در آنها وجود دارد ،چون اطمینان دارند که از حقوه و منافع آنها سوء استفاده نمیشود .مردم از فتردی
که نادرست است یا امکان دارد از آنها سوء استفاده کند ،پیروی نمیکنند .به عنوان مثال درست کاری،
همواره جزء موارد حساس است که قطعأ باید در رهبر وجود داشته باشد (زارع متین .)212:1999 ،تتیم،
به تعداد کمی از افراد دارای مهارتهای مکمل گفته میشتود کته مقصتد واحتدی دارنتد ،بته اهتداف
عملکردی مشترک متعهد هستند ،رهیافت واحدی نسبت به مسایل دارنتد و نستبت بته رهیافتت ختود
همگی پاسخ گو هستند .تیم ،به مجموعهای از افراد رسماً تعیین شده گفته میشتود کته بترای انجتام
موفقیت آمیز کار در راستای تحقق رسالت سازمان به یکدیگر وابستهاند .جتوهره تتیم ،تعهتد مشتترک
است .بدون تعهد ،گروه به عنوان مجموعهای از افراد عمل میکند در حالی که با تعهد به صورت یتک
واحد قدرتمند عملکرد جمعی در میآید (رضاییان .)2:1991 ،در واقع تیم نتوعی گتروه استت و در ایتن
تحقیق منظور از تیم همان گروههای آموزشی متشکل از اعضای هیات علمی با متدیریت یتا رهبریتت
مدیر گروه است.
مولفههای کار تیمی اثربخش
صاحبنظران بر این باورند که با شدت گرفتن فشار رقابت ،موفقیت سازمان در گرو کار تیمتی خواهتد
بود نه تک ستارگان .چه در صحنه ورزشی ،چه در بیمارستانها و چه در دنیای کسب و کار ،سه عنصر
کار تیمی ،بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است :همکاری ،اعتماد ،انسجام همکاری:
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هنگامی که تالشهای افراد به طور منظم برای کسب هدف جمعی تلفیق میشتوند متیتتوان
گفت که آنها به اهم همکاری میکنند .هرچه تلفیق تالشها بیشتر باشد درجته همکتاری بیشتراستت.
تلفیق این تالشها در کار تیمی و در سازمانهایی که از گتروههتای کتاری بته هتم وابستته تشتکیل
میشوند ،میتواند به دوصورت باشد :همکاری مبتنی بر اعتماد و هماهنگی همکاری مبتنی بر اعتمتاد:
همکاری هنگامی بر پایهی اعتماد صورت میپذیرد که اعضای گروه مسئولیت توأمان برای نتایج معین
داشته باشند.
هماهنگی :تلفیق تالشهای افرادی را که مسئولیت فردی برای انجام کارهتای فرعتی ترتیبتی
دارند ،هماهنگی نامند .از آنجا که همکاری مبتنی بر اعتماد به گروهی رشد یافته با ارتباطات اثربخش،
اعتماد دو جانبه و انسجام نیاز دارد از نظر سازمانی دستیابی به آن دشوارتر از هماهنگی است .متدیرانی
که تمایل به تشکیل تیمهای کاری در سازمانهای پیچیده امروزی دارند باید روی هر دو بعد همکاری
سرمایه گذاری کنند (رضاییان.)49:1991 ،
اعتماد :اعتماد به معنی ایمان دو جانبه به نیات پاک و رفتار خوب دیگران است .اعتماد نیازمنتد
یک جهش شناختی ورای انتظاراتی است که دلیل و تجربه به تنهایی تضمین کننده آن باشد .هنگتامی
که به کسی اعتماد میکنید به نیات خوب او اعتماد دارید .به هر حال اعتماد بته دیگتری ،بتا مختاطره
ذاتی سوء استفاده از اعتماد همراه است .مدیران پیشرو بر این باورند که مزایای اعتماد در روابط متقابل
شخصی به مراتب بیشتر از مخاطرات آن است (همان منبع.)26-22:
انسجام :فرآگردی را که طی آن ح س (ما) بودن در افتراد بترای استتفاده بهینته از تفتاوتهتا و
ارتقای انگیزههای فردی پدیدار میشود ،انسجام گویند .اعضای یک گروه منسجم با هم متحداند و بته
ترک گروه تمایل ندارند .این اتحاد به یکی از دو دلیل زیر است  :اعضای گروه از همراهی با هم لتذت
می برند .اعضای گروه برای دستیابی به هدف مشترک به یکدیگر نیاز دارند (همان منبتع .)29 :پنتاهی
( ،)1999در پژوهشی تحت عنوان «اعتماد و اعتماد سازی در سازمان ،نتیجه میگیرد که سطوح پتایین
اعتماد باعث افزایش استرس و کاهش بهره وری و فقدان نوآوری و ضربه زدن به فرآیند تصمیم گیری
میگردد و سطوح باالی اعتماد ،سبب افزایش روحیه ،کتاهش غیبتت ،افزایتتتش نتوآوری ستازمانی و
کمک به مدیریت میگردد .حقیقتی فرد و همکاران ( ،)1999درتحقیقی نتیجه میگیرنتد ،آزادی عمتل
کارکنان در تیمهای کاری در نهایت امکان رشد و کسب سود از طریق مدیریت بر خویشتتن را فتراهم
میسازد.
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حسن پور ،عباسی و نوروزی ( )1999در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش رهبری تحولآفترین
در توانمندسازی کارکنان» نتیجه گرفتند که رهبران نقش مهمی در ادراکات کارکنان از محتیط کتاری
خود ایفا میکنند و بیشترین اثر را براحساس معنا دار بتودن کارکنتان و احستاس شایستتگی و داشتتن
اعتماد به دیگران دارند .زارعی متین و حسن زاده ( )1999در پژوهش خود ،نتیجه گرفتهاند که اعتمتاد
یک عنصر مهم برای موفقیت سازمان است که باعث افزایش روحیه کارکنان ،کاهش غیبتت ،افتزایش
نوآوری سازمانی و کمک به مدیریت اثتربخش متیگتردد .ستلیمی ،رضتایی و حستن پتور ( )1999در
پژوهش خود نشان دادند ،که بین ابعاد رهبری خدمت گذار نظیر شخصتیت رهبتر (تواضتع ،فروتنتی و
خدمتگذاری) و اعتماد سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد.
همتی ( ،)1994در پایاننامه خود با عنوان «رابطه رهبری تحولآفرین روسای شعب و عملکترد
تجهیز منابع در شعب بانک ملت تهران» ،نتیجه گرفته است که بین مولفههای رهبری تحولآفترین و
عملکرد تجهیز منابع شعب ،همبستگی و ارتباط مثبتت وجتود دارد .آرنولتد ،بارلینتگ وکلتوی (،)4221
پژوهشی در مورد «رهبری تحولآفرین یا قفس آهنین :کدامیک تعهد واعتماد تتأثیر بخشتی تیمتی را
پیش بینی میکند؟» انجام دادهاند .این مطالعه نشان داده است که رهبری تحولآفرین تأثیرات مثبتت
بر اعتماد ،تعهد و تأثیر بخشی بر تیمی دارد.
هوگل ،پاربوتی و جماندن ( ،)4229در مقالهای تحت عنوان «چه زمانی کتار تیمتی واقعتأ مهتم
است؟» نشان دادند که کیفیت کار تیمی در پروژههای نوآور ،با کارایی تیم (یعنی پایبنتدی بته جتدول
زمانی و بودجه) ،در ارتباط است ولی کیفیت کار تیمی واثربخشی تیم (یعنتی کیفیتت پیامتدها) توستط
نوآوری و یفه تعدیل نمیشود .یافتههای مطالعه تیلر ( ،)4229نشان میدهنتد کته اعتمتاد ،مبتنتی بتر
انگیزه و عدالت رویهای باید در نظر گرفته شود و هر یک از آنها نقش متمتایزی در درک همکتاری در
گروههای اجتماعی دارد.
کاناواتاناچای و یو ( ،)4221مطالعهای در مورد «پویتایی اعتمتاد در تتیمهتای مجتازی» انجتام
دادهاند .نتایج نشان دادند که تیمهای با عملکرد باال و پایین با هر دو سطح اعتماد شتناختی و عتاطفی
کار میکنند ولی تیمهای با عملکرد برتر در توسعه و حف سطح اعتماد در سرتاسر طول پروژه عملکرد
بهتری داشتند .به عالوه تیمهای مجازی بر عنصر شناختی اعتماد بیشتر از عنصتر عتاطفی آن تمرکتز
داشتند.
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جتنسون و کرایون ( ،)4221در پژوهشی تحتت عنتوان «اعتمتاد شتناختی و عتاطفی در روابتط
خدماتی ،در یک شرکت مشاوره مالی در بریتانیتا» نشتان دادنتد کته در تبتادالت متالی ،ایتن دو بعتد
همبستگی باالیی دارند.
بورک و همکاران ( ،)4226در پژوهشی تحت عنوان «تداوم رفتارهای رهبری در تتیمهتا متوثر
هستند؟» رابطه میان رفتارهای رهبری و پیامدهای عملکرد تیم را بررسی نمودهاند .آنها نتیجه گرفتنتد
که استفاده از رفتارهای متمرکز بر و یفه به صورت متعادل ،با تأثیر بخشتی ادراک شتده بترای تتیم و
بهره وری یادگیری تیمی در ارتباط میباشند و رهبران تیم نقش کلیدی در خلق و حف تیمهای متوثر
ایفا میکنند .بورک ،ستمیز ،الزارا و ستاالز ( ،)4229در مقالتهای تحتت عنتوان «اعتمتاد بته رهبتری:
بازنگری و تلفیق چندسطحی» ،عوامل تعیین کننده و تعدیل کننده و پیامدهای اعتمتاد بته رهبتری را
بررسی میکنند .وی نتیجه میگیرد کته اعتمتاد همچتون اهرمتی در جهتت پیشترفتهتای نظتری و
راهحلهای عملی بکار گرفته میشود .
در این پژوهش بر مبنای ادبیات بیان شده ،رهبری تحولآفرین به عنوان متغیر مستقل و عملکرد تتیم
به عنوان متغیر وابسته و اعتماد شناختی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدهاند .ابعاد مورد نظتر
برای مطالعه رهبری تحولآفرین در این پژوهش ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش ،ترغیتب ذهنتی و
مالحظات فردی و ابعاد اعتماد شناختی ،شامل اعتماد شناختی به رهبر تیم و اعتماد شناختی در میتان
اعضأ تیم و اثر بخشی در نظر گرفته شده است.
نمودار -7مدل مفهومی پژوهش

اعتماد شناختی
در بین اعضای
تیم
رهبری
تحولآفرین

عملکرد
تیم
اعتماد شناختی
به رهبر تیم
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رهبری تحولآفرین تأثیر مثبت بر عملکرد تیم دارد .اعتماد شناختی در میان اعضای تیم ،تتأثیر
مثبت قویتری بر عملکرد تیم نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد .سبک رهبری تحتولآفترین
تأثیر متفاوتی روی اعتماد شناختی به رهبری تیم در مقایسه با تأثیرش بر روی اعتماد شناختی در میان
اعضأ تیم دارد :رهبری تحولآفرین از طریق ایجاد اعتماد شناختی به رهبتر تتیم ،تتأثیر مثبتت و غیتر
مستقیم بر عملکرد تیم دارد .رهبری تحولآفرین ،از طریق ایجاد اعتماد شناختی در میتان اعضتأ تتیم،
تأثیر مثبت و غیر مستقیم بر عملکرد تیم دارد.
روش پژوهش
روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است .در ایتن پتژوهش جامعته آمتاری شتامل گتروههتای

آموزشی دانشکدههای دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین میباشد .تعداد  492نفر اعضأ هیأت علمتی در
گروههای آموزشی دانشکدههای این دانشگاه که به صورت  24گروه آموزشی در رشتتههتای مختلتف
مشغول فعالیت هستند .نمونه آماری بر اساس جدول مورگان  161نفتر بته صتورت تصتادفی انتختاب
شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای با  14گویه بود که شتامل  42گویته در متورد ابعتاد مختلتف
رهبری تحولآفرین از پرسش نامه چویاگ و همکاران ( 14 ،)4221گویه در متورد اعتمتاد شتناختی در
بین اعضأ تیم و  14گویه در مورد اعتماد شناختی به رهبر تیم ،از پرسش نامه کاناواتاناچی ویو ()4224
و  9گویه در مورد اثر بخشی عملکرد تیم ،از پرسش نامه هوگل و همکاران ( ،)4221مورد بررسی قترار
گرفت .برای باال بردن روایی پرسش نا مه از نظرات خبرگان دانشگاهی و پایایی پرسش نامه از ضتریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .در پژوهش حاضر ،پایایی پرسشنامه رهبری تحولآفرین برابر  ،%99تعیتین
شد ،اعتماد شناختی  %91و عملکرد تیم برابر با  % 94بتود کته نشتان دهنتده پایتایی مناستب پرستش
نامههاست چون باالی  2/9هستند.
یافتهها
این مطالعه در تالش برای درک نقش اعتماد شناختی در ارتباط با رهبری تحولآفرین و عملکرد تیم،

پنج فرضیه را عنوان کرد تا بررسی کند که رهبری تحولآفرین با میانجی گری اعتماد شناختی چگونه
بر عملکرد تیم تأثیر میگذارد .تحلیل رگرسیون هر  1فرضیه را به شرح ذیل تأیید کرد:
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جدول شماره-7آزمون فرضیههای 9-7

فرضیه

فرضیه

ضریب
همبستگی

آماره تی

ضریب به
تا

سطح
معناداری

نتیجه

1

تأثیر رهبری تحولآفرین
بر عملکرد تیم

5/015

9/00

5/02

5/555

مثبت

2
(قسمت اول)

تأثیر اعتماد شناختی در
میان اعضأ تیم بر
عملکرد تیم

2
(قسمتدوم)

تأثیر اعتماد شناختی به
رهبر تیم بر عملکرد تیم

5/085

9/508

5/028

5/555

مثبت

5/051

0/830

5/276

5/555

مثبت

3
(قسمت اول)

تأثیر سبک رهبری
تحولآفرین براعتماد
شناختی در میان اعضأ
تیم

5/707

3
(قسمتدوم)

تأثیر سبک رهبری
تحولآفرین بر اعتماد
شناختی به رهبر تیم

5/260

12/785

3/369

5/823

5/058

5/555

5/555

مثبت

مثبت

آزمون فرضیههای اول :همانطور که در جدول شماره  1مالحظه میگردد ،رهبری تحولآفرین
برعملکرد تیم تاثیر مثبت دارد .آزمون فرضیههای دوم :طبق جدول شماره  ،1ضریب همبستتگی تتأثیر
اعتماد شناختی در میان اعضأ تیم بر عملکرد تیم ،بیشتر از ضریب همبستگی تأثیر اعتماد شتناختی بته
رهبر تیم بر عملکرد تیم است .به عبارتی اعتماد شناختی در میان اعضا تیم ،تاثیر مثبت قتویتتری بتر
عملکرد تیم ،نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد.
آزمون فرضیههای سوم :طبق جدول شماره  ،1سبک رهبری تحولآفرین براعتمتاد شتناختی در
میان اعضأ تیم همبستگی بیشتری نسبت به سبک رهبری تحولآفرین بر اعتماد شناختی به رهبر تتیم
دارد ،به عبارتی سبک رهبری تحولآفرین تأثیر متفاوتی روی اعتماد شناختی به رهبری تیم درمقایسته
با تأثیرش بر روی اعتماد شناختی در میان اعضأ تیم دارد.

.تبیین ارتباط رهبری تحولآفرین و عملکرد تیم (گروههای آموزشی) در دانشگاهها با . .
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نمودار-2مدل مفهومی خروجی نرم افزار لیزرل

آزمون فرضیههای چهارم و پنجم پژوهش :برای آزمون این دو فرضیه ،از مدلسازی معتادالت
ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شد .در زیر ،خروجی نرمافزار لیزرل برای مدل پژوهش ارایه میشود.
همانطور که خروجی نرمافزار لیزرل نشان میدهد ،مدل پژوهش به صورت زیر است که در آن ،روابط
متغیرها و ضرایب هر یک ارایه شده است .شایان ذکر است که در خروجیهای مدل L ،معادل رهبتری
تحولآفرین ،C1 ،معادل اعتماد شناختی میان اعضای تیم ،C2 ،معادل اعتماد شناختی به رهبتر تتیم و
 ،Pمعادل عملکرد است .نسبتهای زیر که خروجی لیزرل هستند نشان میدهنتد کته متدل پتژوهش،
برازش خوبی دارد:
RMSEA =5/51؛ P Value=5/86؛ DF=301؛ و =015/61آمارهی کای-دو

با توجه به خروجی لیزرل ،مقدار نسبت کای-دو به درجهی آزادی محاسبهشتده برابتر بتا 1/19
است .وجود این نسبت ،نشاندهندهی برازش مناسب مدل است .در نسبتهای باال ،از آنجا که نستبت
 ،Pvalueبیشتر از سطح معنیداری استاندارد ( ) = %1است .بنابراین متدل پتژوهش ،متدل مناستبی
است .جدول زیر ،کلیهی شاخصهای ارزیابی تناسب به رازش مدل را همتراه بتا مقتادیر آنهتا نشتان
میدهد.
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جدول شماره  -2بررسی شاخصهای مناسببودن مدل پژوهش

نتیجهگیری

نام شاخص

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل
پژوهش

نسبت کای دو بهDF

کمتر از 3

1/33

به رازش مدل مناسب است

P Value

بیشتر از 5/50

5/282

به رازش مدل مناسب است

GFI

بیشتر از 5/6

5/62

به رازش مدل مناسب است

AGFI

بیشتر از 5/6

5/63

به رازش مدل مناسب است

NFI

بیشتر از 5/6

1/5

به رازش مدل مناسب است

CFI

بیشتر از 5/6

1/5

به رازش مدل مناسب است

RSMEA

کمتر از 5/1

5/51

به رازش مدل مناسب است

نتیجه بررسی یافتههایی که توسط نرم افتتزار لیزرل بدست آمد ،نشتتتان میدهد کته رهبتری
تحولآفرین ) )Lتحت تأثیر 2مولفهی نفوذ آرمتتانی ،انگیزش الهتتتام بختتتش ،ترغیتتتتب ذهنتی و
مالحظات فردی ،با میانجی گری اعتماد شناختی در میان اعضأ تیم ) )C1و اعتمتتتتتاد شتناختی بته
رهبر تیم ) ،)C2بر اثربخشی عملکرد تیم ) )Pتأثیر مثبت و غیر مستقیم دارد .ولی تأثیر اعتماد شناختی
در میان اعضأ تیم  ،بیشتر از تأثیر اعتماد شناختی به رهبر تیم ،بر اثر بخشی عملکرد تیم میباشتد کته
این مسئله در مدل مفهومی خروجی لیزرل به وضوح روشن و آشتکار استت .در نتیتتجه فرضتیههتای
مذکور و مدل مفهومی پژوهش نیز تأیید میگردد.
بحث و نتیجه گیری
یافتههای پژوهش بیانگر این مطلب است که رهبری تحولآفرین ،تاثیر مثبت بر عملکرد تیم دارد .این

یافته با نتایج پژوهشهای حقیقتی فترد ( ،)1999فرجیتان ( ،)1999امتامقلی ( ،)1999همتتی (،)1994
آرنولد و همکاران ( ،)4221و هیویی ون چو ( ،)4219بتورک و همکتاران ( )4226انطبتاه دارد .همتتی
( )1994در تحقیق خود به بررسی مولفههای رهبری تحولآفرین و رابطه آنهتا را بتا عملکترد ستازمان
پرداخته و نتیجه گرفته که بین مولفههای رهبری تحولآفرین و عملکرد ،همبستتگی و ارتبتاط مثبتت
وجود دارد.

.تبیین ارتباط رهبری تحولآفرین و عملکرد تیم (گروههای آموزشی) در دانشگاهها با . .
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یافتههای پژوهش نشان میدهند که اعتماد شناختی در میان اعضا تیم ،تاثیر مثبت قویتری بر
عملکرد تیم ،نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد .این یافتهها با نتایج پتژوهش پنتاهی (،)1999
فرجیان ( ،)1999زارعی متین و حسن زاده ( ،)1999جتنستون و کرایتون ( ،)4221بتورک و همکتاران
( ،)4229کاناواتاناچای و یو ( )4221و هیویی ون چو( ،)4219انطباه دارد .نتایج پژوهش حاکی از ایتن
هستند که سبک رهبری تحولآفرین ،تاثیر متفاوتی روی اعتماد شناختی به رهبری تیم ،در مقایسه بتا
تاثیرش بر روی اعتماد شناختی در میان اعضا تیم دارد .این پژوهش با نتایج تحقیق ،فرجیتان (،)1999
تقدستتی ( ،)1999زارعتتی متتتین و حستتن زاده ( ،)1999تیلتتر ( ،)4229بتتورک و همکتتاران (،)4229
کاناواتاناچای و یو ( )4221و هیویی ون چو ( )4219منطبق است .یافتههای پژوهش نشانگر این مطلب
است که رهبری تحولآفرین ،از طریق ایجاد اعتماد شناختی به رهبر تیم ،تاثیر مثبت و غیرمستقیم بتر
عملکتترد تتتیم داردکتته بتتا نتتتایج پتتژوهش حقیقتتتی فتترد ( ،)1999فرجیتتان ( ،)1999همتتتی (،)1994
کاناواتاناچای و یو ( ،)4221تیلر ( )4229و هیویی ون چو ( )4219انطباه دارد .یافتههای پژوهش نشان
میدهند که رهبری تحولآفرین ،از طریق ایجاد اعتماد شناختی در میان اعضتای تتیم ،تتاثیر مثبتت و
غیرمستقیم بر عملکرد تیم داردکه با نتایج تحقیق پناهی ( ،)1999فرجیان ( ،)1999کاناواتاناچای و یتو
( ،)4221بورک و همکاران ( ،)4229و هیویی ون چو ( )4219همسو است.
در این پژوهش ،اعتماد شناختی تیم به عنوان یک مفهوم دو بعدی در نظر گرفتته شتد :اعتمتاد
شناختی به رهبر تیم و اعتماد شناختی در بین اعضای تیم .این مفهوم سازی برای اعتماد شناختی ،نته
تنها مرز اعتماد تیم را به فراتر از «اعتماد به رهبر» گسترش میدهد بلکه دقت ابعاد شتناختی واقعتی
یک تیم را بازتاب میدهد .به عبارت دیگر اعتماد شناختی تیم به طور همزمان میتواند در تعامل میان
اعضأ گروه و رهبران و نیز طی فرآیند کار گروهی هور کند .یافتهها نشان دادند کته توستعه عملکترد
گروه تا حد زیادی وابسته به اعتماد شناختی در میان اعضأ گروه میباشد .این طبقهبندی برای مقایسته
این است که کدام نوع اعتماد شناختی ،نقش بیشتری درعملکرد گروه و اثتر بخشتی آن دارد .بنتابراین
اعتماد شناختی به رهبر تیم خصوصأ اعتماد شتناختی در میتان اعضتأ گتروه ،متیتوانتد تتأثیر رهبتری
تحولآفرین را میانجی گری کرده و به نوبه خود منتهی به عملکرد گروهی اثر بخش گتردد .بته طتور
کلی یافتههای این مطالعه نشان داد که رهبری تحولآفرین تأثیر مثبتی بر عملکرد تیم دارد.
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همچنین این مطالعه نشان داد که اثربخشی گروهی توسط اعتماد شناختی در بین اعضأ گتروه،
بیشتر از اعتماد شناختتی به رهبر گروه تقویت میشود .بنابراین اعتماد شناختی در میان اعضأ گروه ،به
عنوان یک عنصر ضروری در اثر بخشی عملکرد گروه است .از طرفی اعتماد شناختی به رهبر گتروه و
اعتماد شناختی در بین اعضأ گروه ،رابطه بین رهبری تحولآفرین و عملکرد گروه را به طور معنا داری
تقویت میکند .به عبارتی سبک رهبری تحولآفرین از طریق اعتماد شناختی به رهبتر گتروه و اعتمتاد
شناختی در میان اعضأ گروه ،بر عملکرد گروه تأثیر مثبت دارد.
پیشنهادها
بهطور کلی تأیید پنج فرضیه مطالعه نشان داد که عملکرد تیم ،تحت تأثیر فرآیند میانجی قرار دارد .به

این معنا که رهبری تحولآفرین از طریق اعتماد شناختی بر عملکرد تیم و نهایتأ اثر بخشی تتیم تتأثیر
میگذارد .در این پژوهش سبک رهبری تحولآفرین دارای چهار بعد بود .پیشنهاد میشود مدیران گروه
و دانشکدهها با ارتقای سبک رهبری خود و توجه به ابعاد چهارگانهی رهبری تحتولآفترین ،در بهبتود
عملکرد گروههای آموزشی موثرتر واقع شوند و بترای انجتام کارهتا ،رویکردهتا و روشهتای جدیتد را
عرضه دارند .با کادر آموزشی در مورد مسایل آینده و کار با جتدیت و ختوش بینانته گفتگتو کترده ،بتر
آیندهنگری تاکید کنند و در مورد دستیابی به اهداف به آنان امید دهند .نگاه انستانی بته آنهتا داشتته
باشند و برای بروز استعدادها و قابلیتهای آنها ،محیط مناسبی تدارک بینند تا از این رهگذر ،به بهبود
عملکرد آنها یاری رسانند .با توجه به این که یافتههای پژوهش نشان دادنتد کته اعتمتاد شتناختی در
میان اعضأی تیم ،تأثیر مثبت قویتری بر عملکرد تیم ،نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد ،لتذا
پیشنهاد میشود مدیران گروه و دانشکدهها با تقویت اعتماد شناختی در میتان اعضتای گتروه و ایجتاد
زمینه مناسب برای ایجاد و افزایش آن ،مقدمات بهبود و ارتقای عملکرد کادر آموزشتی ،دانشتکدههتا و
دانشگاه را فراهم آورند.
تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که رهبری تحولآفرین ،از طریق ایجاد اعتماد شتناختی بته
رهبر تیم ،تأثیر مثبت و غیرمستقیم بر عملکرد تیم دارد .در نتیجه ،پیشنهاد متیشتود متدیران گتروه و
دانشکدهها با تقویت سبک رهبری تحولآفرین از سوی مدیران گروه و دانشکدهها و با بهترهگیتری از
اعتماد شناختی به رهبر تیم و تالش برای ایجاد و بهبود آن ،موجبات ارتقای عملکرد کادر آموزشتی را
فراهم آورند.
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این امر نهایتأ سبب رضایت دانشجویان از عملکرد آنان خواهد شد .یافتههتای پتژوهش نشتان
میدهند که رهبری تحولآفرین ،از طریق ایجاد اعتماد شناختی در میان اعضتای تتیم ،تتأثیر مثبتت و
غیرمستقیم بر عملکرد تیم دارد .بنابراین پیشنهاد میشود مدیران گروه و دانشکدهها با استفاده از سبک
رهبری تحولآفرین ،بهبود روشهای پیادهسازی آن و ترغیب مدیران گروه و دانشکدهها به استتفاده از
آن سبب افزایش اعتماد شناختی در میان اعضای گروه شوند و بدینوسیله ،باعث بهبتود عملکترد کتادر
آموزشی شوند .عملکرد تیم ،موضوعی مهم در مبانی نظری مدیریت است .پژوهش حاضر ،عملکرد تیم
را مبنای پژوهش قرار داد .پژوهشهای آتی میتوانند سایر جنبههای عملکرد و رابطهی آن را با ستایر
وجوه سازمانی را بسنجند.
پژوهشهای آتی میتوانند ارتباط رهبری تحولآفرین و عملکرد تیم را در شرکتهتای تولیتدی
(که بنابر ماهیت ،با سازمانهای خدماتی متفاوتند) یا سایر سازمانهای خدماتی بسنجند و سپس نتتایج
یافتههای خود را با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه کنند .محققان آتی میتوانند توسعه اعتمادعتاطفی
واعتماد شناختی به رهبر تیم و در میان اعضأ گروه را مورد بررسی قرار دهند و رابطه آنها را در فرآینتد
توسعه گروه روشن سازند و بررسی نمایند که اعتماد عاطفی در چته مرحلتهای از توستعه گتروه هتور
میکند.
منابع
الوانی ،سید مهدی ،دانایی فرد ،حسن  ،مدیریت دولتی و اعتماد عمومی ،تهرران مجلره دانرش مردیریت ،سرال ههراردهم،
شماره  ،00ص.)1385( ،100-105
امامقلی ،فاطمه  ،بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان ،در مدیریت شعب بانک تجارت قزوین ،پایران نامره
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی .دانشگاه آزاد اسالمی قزوین.)1388( ،
بارت نوتبوم  ،فریدریک سیکس  ،فرآیند اعتماد در سازمانهرا ،شریروانی ،علیرضرا ،حقیقتیران ،منصرور  ،نقرش خورشرید،
اصفهان.)1387( ،
پناهی ،بالل  ،اعتماد و اعتمادسازی در سازمان ،پیک نور ،سال هفتم ،شماره.)1387( ،10
تقدسی ،مرضیه  ،بررسی ارتباط سبک رهبری تحولآفرین با تعهد سرازمانی در سرازمان ترامین اجتمراعی قرزوین ،پایران
نامهکارشناسی ارشد مدیریت دولتی .دانشگاه آزاد اسالمی قزوین.)1386( ،
حسن پور ،اکبر  ،عباسری  ،طیبره ،مجتبری ،نروروزی  ،بررسری نقرش رهبرری تحرولآفررین در توانمندسرازی کارکنران،
پژوهشهای مدیریت در ایران دوره  ،10شماره  .1ص ، 190-105تهران.)1388( ،
حقیقتی فر  ،علی ،بررسی عملکرد تیمهای کاری در سازمانها و عوامل موثر بر آن ،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس ،سال
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