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 مقدمه

مختلتف در مستیر    یهتا  ستازمان . عصر تغییر و تحوالت شدید و شتابنده نام گرفته استت ، عصر حاضر

ستابقه   ناگزیرند خود را بتا ایتن تغییتر و تحتوالت پتر شتتاب و بتی       و  اند گرفتهرات قرار تندباد این تغیی

هماهنگ نموده و به موازات این تغییرات خود را به روز سازند تا ضمن تحقق اهداف و انجام مأموریتت  

در واقع امتروزه چتالش اصتلی    . خود به عملکرد مناسبی دست پیدا کرده و موفقیت الزم را کسب کنند

 . داشتن عملکرد مناسب و پایدار است ها سازمانمدیران و 

تا حد زیادی به شایستتگی  ، اما تردیدی نیست که موفقیت هر سازمان یا گروه در درون سازمان

 هتا  یتت موقعتتا از   کوشتند  یمت همواره در پی ایجاد تحول هستتند و  ، رهبران موفق. رهبر بستگی دارد

تا بازدهی ختود را   کنند یمدر زیردستان و پیروان خود ایجاد انگیزش مدیران . بیشترین استفاده را ببرند

)پارستاییان و   اشتباهات را اصالح کنند و سازمان را در جهت اهتداف ستازمان ستوه دهنتد    ، باال ببرند

رهبتری  . کننتد  یمت آفترین یتاد    امروزه این رهبران را بتا عنتوان رهبتران تحتول    . (191، 1994، اعرابی

، و احساس انسجام و توانمنتدی  نماید یمشخصی و اجتماعی را برای پیروان ایجاد هویت ، آفرین تحول

وی . (191:1999، 1آرتتور ، هتوس ، شامیر) کند یمو پیوستگی بین اعضا را تقویت  یکوش سخت، همدلی

 .  (1:99:1999، یکاها، آوولیو، سوسیک) گذارد یمبر سطح خروجی خالقانه اعضای تیم تأثیر 

اعتماد به عنوان یک عامتل مهتم   ، آفرین تحولمرتبط با فرآیندهای رهبری  در میان متغیرهای
 بر پیامدهای گروهی را تقویت کنتد ، آفرین تحولتأثیر رهبری  تواند یممورد تأکید قرار گرفته است که 

ر بت ، هتا  ارزشاز طریتق اعتمتاد و همتاهنگی    ، ینآفتر  تحتول رهبری . (499:1999،  9)براون وهمکاران
در واقتع  اعتمتاد بته    . (644:4229، 2)بورک و همکاران گذارد یمکاری تأثیر  یها گروهو  اه یمتعملکرد 

عنوان پیش نیازی برای همکاری حایز اهمیت استت و از آن بته عنتوان یتک عنصتر مهتم در روابتط        
 یا جوامع نام بترده شتده استت    ها سازمانمثل ، تر بزرگشخصی بین افراد و هم چنین در روابط جمعی 

 .  (111:1999، شیروانی، یان)حقیقت

 

1 - Shamir, House,Arthur 
2 - Sosik ،Avolio,Kahai 
3 - Braun and etc.  
4 - Burke and etc.  
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تعارضتات را کتاهش   ، همکاری را تقویت نموده، اند شدهروابط کاری که به واسطه اعتماد ایجاد 

اگر چه نباید اعتماد را بته  . دهند یمتعهد به سازمان را افزایش و تمایل به ترک سازمان را کاهش ، داده

که در آنها افراد احستاس   ییها گروهی تیم و ول، عنوان راه حل نهایی تمام مشکالت سازمان تلقی کرد

 در ، و از نظتتر عتتاطفی تعهتتد کمتتتری نستتبت بتته ستتازمان دارنتتد     کننتتد یمتتتتتنش و نارضتتایتی  

 . (192، )همان منبع مولد بوده و برای سازمان زیان بخش باشندر غی توانند یمبلند مدت 

د شتناختی اشتاره بته عقایتد     اعتما. پیامد وسیع اعتماد به رهبری است، پس عملکرد تیم و گروه

اعتمتاد  . (99:1991، 1متک آلیستتر  ) فردی در مورد قابلیت اطمینان و قابل اعتماد بتودن همتایتان دارد  

. ریشه در عقاید مربوط به توانایی و قابلیت اطمینان ستایرین بترای انجتام یتک و یفته دارد     ، شناختی

، 4هیتویی ون چتو  ) دستتان متوثر استت   برای جلتب اعتمتاد زیتر     آفرین تحولبنابراین وجود یک رهبر 

19:4219)  . 

و  هتا  یستتگی شااستاس  ر تتیم بتا یکتدیگر همکتاری کترده و بت       اعضتا ، در شرایط کتار تیمتی  

اعضای یک تتیم بتدون اعتمتاد    . کنند یمیافته را تکمیل  و یفه تخصیص، اعضا یا حرفه یها تخصص

ردن اقداماتشان برای انجام یتک  تمایل به تالش بیشتر در جهت هماهنگ ک، شناختی در میان یکدیگر

ستطح بتاالیی از   ، وقتی اعضای تتیم . (629:4229، 9آکگون وهمکاران) و یفه معین را نخواهند داشت

، امرر ک) کنند یمتالش بیشتری صرف رفتارهای تعاونی  معموالً، اعتماد شناختی را در تعامالتشان دارند

چرا اعضأ تتیم  ، متغیر مهم در بیان این مسئله است که یک، بنابراین اعتماد. (992:19961،  2هانا، براور

  تمایل به انجام مشترک و ایف در شرایط تیمی دارند؟

نقش اصلی را در تحقق اهداف آموزشی بر عهتده   ها دانشگاهآموزشی در  یها گروهاز آنجا که   

در عملکترد   هتا  هگترو یا اعضای هیأت علمی شاغل در  ها گروهلذا مدیریت و رهبری درست این ، دارند

 . و دانشگاه نقش کلیدی دارد ها دانشکدهآنها و در نهایت عملکرد 

 

1 - MCAllister 
2 - Huey-wen Chou 
3 - Akgun and etc.  
4 - Kramer,Brewer,Hanna 
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چگونه با تأکید بر اعتماد  آفرین تحولاست که رهبری  مسئلهاین پژوهش به دنبال پاسخ به این 

 که کدام نوع اعتماد کند یمو بررسی  گذارد یماثربخشی گروهی تأثیر  یتاًنهابر عملکرد تیم و ، شناختی

تبیتین روابتط   ، شناختی نقش بیشتری در اثر بخشی تیمی و گروهی دارد؟ بنابراین هدف این پتژوهش 

اهمیت این پژوهش . باشد یمآموزشتتی  یها گروهاعتماد شناختی و عملکرد ، آفرین تحولمیان رهبری 

در حفت    توانتد  یمت که اعتماد شناختی اعضای گروه به رهبر تیم یا متدیر گتروه    باشد یماز این جهت 

الزم است شترایطی  ، اثربخش باقی بمانند، ها دانشگاههمچنین برای اینکه . همکاری حایز اهمیت باشد

 . آموزشی و اعضای هیأت علمی تسهیل گردد یها گروه اعضافراهم شود که اعتماد میان 

 مروری بر مبانی نظری
آنها را روحیه بدهنتد و   توانند یم و بخشند یمکسانی هستند که پیروان خود را الهام ، گرال رهبران تحو

موجب شوند که  توانند یمهمچنین این افراد . در مسیری هدایتشان کنند که منافع سازمان تأمین گردد

 . اثراتی عمیق بر سازمان بگذارندو بسیار باال عمل نموده  ای یهروحزیر دستان با 

نیتاز دارد   مؤلفته  2لی شدن به برای عم آفرین تحولرهبری ، (1991) 1طبق نظریه بس و آوولیو

متورد اعتمتاد و تحستین زیتر     . داردا : فرد خصوصیات رهبتر کاریزماتیتک ر  4که عبارتند از: نفوذ آرمانی

کارکنتان را ترغیتب   ، : رهبتر 9بخش انگیزش الهام. شناسند یمپیروان او را به عنوان الگو و دستان است 

نسبت به آینده و قابتل  د این افرا. باور پیدا کنند، شآن با تال بودن یابی دستتا به هدف و قابل  کند یم

. انگیتزد  یمبه صورت ذهنی پیروان را بر ، ترغیب ذهنی: رهبر. دسترسی بودن هدف خوش بین هستند

خالقانه برخورد کنند و مشکالت را از زوایتای مختلتف   ، تا در حل مسایل کند یماو پیروانش را تشویق 

نیازهتای  ، : رهبتر 2مالحظتات فتردی  . برای مسئله پیاده کننتد  نوآورانهل مورد بررسی قرار داده و راه ح

تا  کند یمو به آنها کمک  دهد یماو نیازهای افراد را تشخیص . سازد یماحساسی زیر دستان را بر آورده 

 .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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بتر  ، کننتد  یمت تان توجته خاصتی   پیشرفت و ترقی زیتر دست   یها جنبهبه نیازها و ، این رهبران 

جدیتدتر   هتای  یدگاهدافراد را هدایت نمایند که آنها از  یا گونهبه  توانند یمو  افزایند یمآنها  های یآگاه

تتا بته    شتوند  یمت آنهتا تشتویق   ، در سایه تحریک و ایجاد انگیزه در افتراد . به مسایل قدیمی نگاه کنند

 سازمان از هیچ کوششی فرو گذار نکنند یها هدفتأمین اصطالح از جان خود مایه بگذارند و در جهت 

 .  (69:1994، اعرابی، )پارساییان

بخشی از پارادایم جدید رهبری است و بیانگر این است که افراد را متحول ، آفرین تحولرهبری 

، موثر بتر پیتروان   یها محرکارزیابی . اهداف در ارتباط استو اخالقی  های یصهخص، ها ارزشو با  کند

از جملته کارکردهتای ایتن نتوع     ، ارضای نیازهای آنان و نحوه برخورد با آنها به عنوان افترادی کامتل  

تتا بته    انگیزنتد  یمت و آنهتا را بتر    کننتد  یمت بینشی را به پیروان القا ، آفرین تحولرهبران . رهبری است

 .  (161:1994، )حسن پوروهمکاران یا فراتر از انتظارات دست پیدا کنند العاده فوه یزهایچ

 اعتماد شناختی

اعتماد دانش وسیعی است که در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است زیترا قتادر بته همتاهنگی     

 کلیتتد اصتتلی بتترای روابتتط بتتین شخصتتی یتتا بتتین فتتردی در    ، اعتمتتاد. رفتارهتتای انستتانی استتت 

عامتل بتا   گتران فتردی یتا جمعتی در ت    ش اعتماد فرضی شناختی است که کن. مختلف است های ینهزم

و تمایالت رفتاری دیگران از لحاظ آمادگی آنها  ها یحترجاین فرض شناختی با . بندند یمدیگران به کار 

)حقیقتیتان؛   و خصمانه ارتباط دارد طلبانه فرصت؛ خودخواهانههمکاری و پرهیز از اقدامات ، برای کمک

ایی و قابلیت اطمینان سایرین بترای  ریشه در عقاید مربوط به توان، اعتماد شناختی. (19:1999 شیروانی؛

 .  (991:4229، 1یو، )کاناواتاناچای انجام یک و یفه را دارد

این باور بر مبنای این احتمتال  . رود یماعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار 

هیتز  یتا از انجتام کارهتای بته خصوصتی پر      دهنتد  یمت است که دیگران کارهای به خصوصی را انجام 

 . گذارد یمکه در هر صورت بر رفاه دیگران یا بر رفاه یک جمع اثر ، کنند یم

 

 

1 - Kanawattanachai,Yoo 
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شتناختی قترار دارد و    هتای  یتمحتدود اما در معترض  ، اعتماد در برگیرنده ارزیابی منطقی است

، شتیروانی ، حقیقتیتان  )کند یمروان شناختی در تبیین اعتماد نقش مهمی را ایفا  –اجتماعی  های یدهپد

بترای نظریته ستازمان آن    ، (شرح داده است یک کاربرد این دیدگاه از دانتش 1994)1نوتبوم .(12:1999

 یا انتدازه بایتد تتا   ، نتوع تفکتر افتراد درگیتر در آن    ، برای دست یابی به اهداف ویژه مشترک، است که

در ایتن  . کمتر یا بیشتری وجتود دارد  «4فاصله شناختی» بین افراد مختلف. بندی و همگون گردد طبقه

باید به همتاهنگی مناستبی از   ، به عبارت دیگر. نیازمند کاهش فاصله شناختی هستند ها سازماندیدگاه 

شتوند و   مند بهرهمکمل یکدیگر  های یت رفاز ، یکدیگر را درک کنند، ذهنی دست یابند یها چارچوب

 . (19 )همان منبع؛ و به یکدیگر اعتماد داشته باشند به دنبال اهداف مشترک باشند
 

پتاکی و دارای حقیقتت   ، درستتی : 9صتداقت  بعاد اعتماد از دیدگاه رابینز شامل موارد زیر است؛ ا

: داشتن مهتارت و دانتش در زمینته فنتی و     2شایستگی. بردرستی و شرافت داللت دارد، صداقت، بودن

ول که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه بته انجتام آن قت   باید این باور را داشته باشی ، نیروابط انسا

توان پیش بینی وقضاوت خوب ، : قابلیت اعتماد1ثبات یا پایداری. مهارت و توانایی الزم را دارد، دهد یم

. کاهتد  یمت از اعتمتاد  ، نداشتتن ثبتات در گفتتار و عمتل    ، به هنگام رویارویی با اوضاع وشرایط مختلف

خاص اتکأ کنتد تتا فرصتت    الزمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اش، : حف  آبرو و حیثیت6وفاداری

صتفت اولیته متالزم    ، اعتمتاد ، نظر و دادن اطالعات به صورت آزاد تبادل: 9روراستی. طلبانه عمل نکنند

، پارستاییان ، التوانی  کار کردن با افراد برای حل مشتکالت استت )  ، جزیی از و یفه رهبر. رهبری است

121:1991)  . 

 

1 - nooteboom 
2 - Cognitive distance 
3 - integrity 
4 - competence 
5 - consistency 
6  - loyalty 
7 - openness 
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هنگامی که پیروان به رهبرشان . رهبری باشد یها نشانه ینبارزتراعتماد یکی از  رسد یمبه نظر 

کته   داننتد  یمچون ، عالقه دارند که در مقابل اعمال و رفتار رهبر فقط فرمانبردار باشند، کنند یماعتماد 

یا به دنبال گرفتن امتیاز  اصوأل افراد از کسی که راستگو و درست کار نباشد. شود ینمحقوقشان پایمال 

 .  (49:1996، دلوی، )عبدالباقی کنند ینم پیروی، از آنها باشد

ممکن است اثرات ، رود یماصلی رهبری است؛ وقتی اعتماد از بین  یها مشخصهیکی از ، اعتماد

یکتی از  »نویسندگان اشاره کترده استت:    همان طور که یکی از. منفی شدیدی بر عملکرد گروه بگذارد

این کته   اما. ل مشکالت با مردم همکاری کنندکه برای ح، کارهای مدیران این بوده و هنوز هم هست

به اعتمتاد  ، دست پیدا کند، به دانش و تفکر خالقانه مورد نیاز برای حل مسئله تواند یمتا چه حد ، رهبر

اعتماد و قابلیت اعتماد است که میزان دستیابی رهبر به دانش و همکاری با او . مردم به او وابسته است

آمادگی پذیرش آسیب پذیری در برابر اعمال رهبر ، روان به رهبر اعتماد دارندوقتی پی. «کند یمراتعیین 

مردم از فتردی  . شود ینمچون اطمینان دارند که از حقوه و منافع آنها سوء استفاده ، وجود دارد ها آندر 

، اریبه عنوان مثال درست ک. کنند نمی پیروی، که نادرست است یا امکان دارد از آنها سوء استفاده کند

، تتیم . (212:1999، )زارع متین همواره جزء موارد حساس است که قطعأ باید در رهبر وجود داشته باشد

بته اهتداف   ، کته مقصتد واحتدی دارنتد     شتود  یممکمل گفته  یها مهارتبه تعداد کمی از افراد دارای 

ت ختود  رهیافت واحدی نسبت به مسایل دارنتد و نستبت بته رهیافت    ، هستند متعهدعملکردی مشترک 

کته بترای انجتام     شتود  یماز افراد رسماً تعیین شده گفته  یا مجموعهبه ، تیم. همگی پاسخ گو هستند

تعهتد مشتترک   ، جتوهره تتیم  . اند وابستهموفقیت آمیز کار در راستای تحقق رسالت سازمان به یکدیگر 

تعهد به صورت یتک   در حالی که با کند یماز افراد عمل  یا مجموعهگروه به عنوان ، بدون تعهد. است

در واقع تیم نتوعی گتروه استت و در ایتن     . (2:1991، )رضاییان آید یمواحد قدرتمند عملکرد جمعی در 

آموزشی متشکل از اعضای هیات علمی با متدیریت یتا رهبریتت     یها گروهتحقیق منظور از تیم همان 

 . مدیر گروه است

 های کار تیمی اثربخش مولفه

موفقیت سازمان در گرو کار تیمتی خواهتد   ، د که با شدت گرفتن فشار رقابتنظران بر این باورن صاحب

سه عنصر ، و چه در دنیای کسب و کار ها یمارستانبچه در ، چه در صحنه ورزشی. بود نه تک ستارگان

 همکاری:  انسجام، اعتماد، بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است: همکاری، کار تیمی
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 تتوان  یمت  شتوند  یمافراد به طور منظم برای کسب هدف جمعی تلفیق  یها تالشهنگامی که 

. بیشتر باشد درجته همکتاری بیشتراستت    ها تالشهرچه تلفیق . کنند یمهمکاری  به اهمگفت که آنها 

کتاری بته هتم وابستته تشتکیل       یهتا  گتروه که از  ییها سازماندر کار تیمی و در  ها تالشتلفیق این 

همکاری مبتنی بر اعتمتاد:    هماهنگی و رت باشد: همکاری مبتنی بر اعتمادبه دوصو تواند یم، شوند یم

که اعضای گروه مسئولیت توأمان برای نتایج معین  پذیرد یماعتماد صورت  ی یهپاهمکاری هنگامی بر 

 . داشته باشند

فرعتی ترتیبتی    یکارهتا افرادی را که مسئولیت فردی برای انجام  یها تالشهماهنگی: تلفیق 
، از آنجا که همکاری مبتنی بر اعتماد به گروهی رشد یافته با ارتباطات اثربخش. هماهنگی نامند، دارند

متدیرانی  . اعتماد دو جانبه و انسجام نیاز دارد از نظر سازمانی دستیابی به آن دشوارتر از هماهنگی است
روی هر دو بعد همکاری پیچیده امروزی دارند باید  یها سازمانکاری در  های یمتکه تمایل به تشکیل 
 .  (49:1991، )رضاییان سرمایه گذاری کنند

اعتماد نیازمنتد  . اعتماد: اعتماد به معنی ایمان دو جانبه به نیات پاک و رفتار خوب دیگران است
هنگتامی  . یک جهش شناختی ورای انتظاراتی است که دلیل و تجربه به تنهایی تضمین کننده آن باشد

بتا مختاطره   ، به هر حال اعتماد بته دیگتری  . به نیات خوب او اعتماد دارید کنید یمکه به کسی اعتماد 
مدیران پیشرو بر این باورند که مزایای اعتماد در روابط متقابل . ذاتی سوء استفاده از اعتماد همراه است

 . (26-22)همان منبع: شخصی به مراتب بیشتر از مخاطرات آن است
و  هتا  تفتاوت س )ما( بودن در افتراد بترای استتفاده بهینته از     انسجام: فرآگردی را که طی آن ح

اعضای یک گروه منسجم با هم متحداند و بته  . انسجام گویند، دشو یمفردی پدیدار  های یزهانگ ارتقای

اعضای گروه از همراهی با هم لتذت   این اتحاد به یکی از دو دلیل زیر است :. ترک گروه تمایل ندارند

پنتاهی  . (29 )همان منبتع:  برای دستیابی به هدف مشترک به یکدیگر نیاز دارند اعضای گروه .برند یم

که سطوح پتایین   گیرد یمنتیجه ، اعتماد و اعتماد سازی در سازمان»در پژوهشی تحت عنوان ، (1999)

اعتماد باعث افزایش استرس و کاهش بهره وری و فقدان نوآوری و ضربه زدن به فرآیند تصمیم گیری 

افزایتتتش نتوآوری ستازمانی و    ، کتاهش غیبتت  ، سبب افزایش روحیه، و سطوح باالی اعتماد گردد یم

آزادی عمتل  ، گیرنتد  یمدرتحقیقی نتیجه ، (1999) حقیقتی فرد و همکاران. گردد یمکمک به مدیریت 

کاری در نهایت امکان رشد و کسب سود از طریق مدیریت بر خویشتتن را فتراهم    های یمتکارکنان در 

 .دساز یم
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 آفترین  تحولبررسی نقش رهبری »( در پژوهشی با عنوان 1999عباسی و نوروزی )، حسن پور 

نتیجه گرفتند که رهبران نقش مهمی در ادراکات کارکنان از محتیط کتاری   « سازی کارکنان در توانمند

تن و بیشترین اثر را براحساس معنا دار بتودن کارکنتان و احستاس شایستتگی و داشت      کنند یمخود ایفا 

که اعتمتاد   اند گرفتهنتیجه ، ( در پژوهش خود1999زارعی متین و حسن زاده ). اعتماد به دیگران دارند

افتزایش  ، کاهش غیبتت ، یک عنصر مهم برای موفقیت سازمان است که باعث افزایش روحیه کارکنان

در ( 1999رضتایی و حستن پتور )   ، ستلیمی . گتردد  یمت نوآوری سازمانی و کمک به مدیریت اثتربخش  

فروتنتی و  ، )تواضتع  که بین ابعاد رهبری خدمت گذار نظیر شخصتیت رهبتر  ، پژوهش خود نشان دادند

 . و اعتماد سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد گذاری( خدمت

روسای شعب و عملکترد   ینآفر تحولرابطه رهبری »خود با عنوان  نامه یانپادر ، (1994همتی )

و  آفترین  تحولهای رهبری  نتیجه گرفته است که بین مولفه، «تجهیز منابع در شعب بانک ملت تهران

، (4221بارلینتگ وکلتوی )  ، آرنولتد . همبستگی و ارتباط مثبتت وجتود دارد  ، عملکرد تجهیز منابع شعب

یا قفس آهنین: کدامیک تعهد واعتماد تتأثیر بخشتی تیمتی را     ینآفر تحولرهبری »پژوهشی در مورد 

تأثیرات مثبتت   آفرین تحولاین مطالعه نشان داده است که رهبری . اند دادهانجام « ؟کند یمپیش بینی 

 . تعهد و تأثیر بخشی بر تیمی دارد، بر اعتماد

چه زمانی کتار تیمتی واقعتأ مهتم     »تحت عنوان  یا مقالهدر ، (4229پاربوتی و جماندن )، هوگل

)یعنی پایبنتدی بته جتدول     یمبا کارایی ت، نوآور یها پروژهنشان دادند که کیفیت کار تیمی در « است؟

)یعنتی کیفیتت پیامتدها( توستط      در ارتباط است ولی کیفیت کار تیمی واثربخشی تیم، زمانی و بودجه(

مبتنتی بتر   ، کته اعتمتاد   دهنتد  یمنشان ، (4229مطالعه تیلر ) های یافته. شود ینمنوآوری و یفه تعدیل 

از آنها نقش متمتایزی در درک همکتاری در    باید در نظر گرفته شود و هر یک ای یهروانگیزه و عدالت 

 . اجتماعی دارد یها گروه

انجتام  « مجتازی  هتای  یمتت پویتایی اعتمتاد در   »در مورد  یا مطالعه، (4221کاناواتاناچای و یو )
با عملکرد باال و پایین با هر دو سطح اعتماد شتناختی و عتاطفی    های یمتنتایج نشان دادند که . اند داده
با عملکرد برتر در توسعه و حف  سطح اعتماد در سرتاسر طول پروژه عملکرد  های یمتی ول کنند یمکار 

مجازی بر عنصر شناختی اعتماد بیشتر از عنصتر عتاطفی آن تمرکتز     های یمتبه عالوه . بهتری داشتند
 . داشتند
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اعتمتاد شتناختی و عتاطفی در روابتط     »در پژوهشی تحتت عنتوان   ، (4221جتنسون و کرایون )
ایتن دو بعتد   ، نشتان دادنتد کته در تبتادالت متالی     « در یک شرکت مشاوره مالی در بریتانیتا ، خدماتی

 . همبستگی باالیی دارند
متوثر   هتا  یمتت تداوم رفتارهای رهبری در »در پژوهشی تحت عنوان ، (4226) بورک و همکاران

آنها نتیجه گرفتنتد  . دان نمودهرابطه میان رفتارهای رهبری و پیامدهای عملکرد تیم را بررسی « هستند؟

با تأثیر بخشتی ادراک شتده بترای تتیم و     ، که استفاده از رفتارهای متمرکز بر و یفه به صورت متعادل

متوثر   های یمتو رهبران تیم نقش کلیدی در خلق و حف   باشند یمبهره وری یادگیری تیمی در ارتباط 

اعتمتاد بته رهبتری:    »تحتت عنتوان    یا لته مقادر ، (4229الزارا و ستاالز ) ، ستمیز ، بورک .کنند یمایفا 

عوامل تعیین کننده و تعدیل کننده و پیامدهای اعتمتاد بته رهبتری را    ، «بازنگری و تلفیق چندسطحی

نظتری و   هتای  یشترفت پکته اعتمتاد همچتون اهرمتی در جهتت       گیرد یموی نتیجه . کنند بررسی می

 .  شود یمعملی بکار گرفته  یها حل راه

به عنوان متغیر مستقل و عملکرد تتیم   آفرین تحولرهبری ، نای ادبیات بیان شدهدر این پژوهش بر مب

ابعاد مورد نظتر  . اند شدهبه عنوان متغیر وابسته و اعتماد شناختی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته 

ترغیتب ذهنتی و   ، الهام بخش انگیزش، نفوذ آرمانی، در این پژوهش آفرین تحولبرای مطالعه رهبری 

شامل اعتماد  شناختی به رهبر تیم و اعتماد شناختی در میتان  ، مالحظات فردی و ابعاد اعتماد شناختی

 . اعضأ تیم و اثر بخشی در نظر گرفته شده است

 مدل مفهومی پژوهش -7نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتماد شناختی 

در بین اعضای 

 تیم

اعتماد شناختی 

 به رهبر تیم

رهبری 

 فرینآ تحول

عملکرد 

 تیم
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یر تتأث ، اعتماد شناختی در میان اعضای تیم. تأثیر مثبت بر عملکرد تیم دارد آفرین تحولرهبری 

 آفترین  تحتول سبک رهبری  .بر عملکرد تیم نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد تری یقومثبت 

تأثیر متفاوتی روی اعتماد شناختی به رهبری تیم در مقایسه با تأثیرش بر روی اعتماد شناختی در میان 

غیتر   تتأثیر مثبتت و  ، از طریق ایجاد اعتماد شناختی به رهبتر تتیم   آفرین تحولاعضأ تیم دارد: رهبری 

، از طریق ایجاد اعتماد شناختی در میتان اعضتأ تتیم   ، آفرین تحولرهبری . مستقیم بر عملکرد تیم دارد

 . تأثیر مثبت و غیر مستقیم بر عملکرد تیم دارد

 پژوهش  روش
 یهتا  گتروه در ایتن پتژوهش جامعته آمتاری شتامل      . از نوع پیمایشی است توصیفی روش این تحقیق

 درهیأت علمتی  اعضأ نفر  492تعداد . باشد یمدانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین  یها شکدهدانآموزشی 

 مختلتف  یهتا  رشتته گروه آموزشی در  24به صورت که  این دانشگاه  یها دانشکدهآموزشی  یها گروه

نفتر بته صتورت تصتادفی انتختاب       161نمونه آماری بر اساس جدول مورگان . ندهستمشغول فعالیت 

گویته در متورد ابعتاد مختلتف      42که شتامل  گویه بود  14با  ای نامهپرسش ها دادهآوری  زار گرداب. شدند

گویه در متورد اعتمتاد شتناختی در     14، (4221) از پرسش نامه چویاگ و همکاران آفرین تحولرهبری 

( 4224) یواز پرسش نامه کاناواتاناچی و، گویه در مورد اعتماد شناختی به رهبر تیم 14بین اعضأ تیم و 

مورد بررسی قترار  ، (4221از پرسش نامه هوگل و همکاران )، گویه در مورد اثر بخشی عملکرد تیم 9و 

از ضتریب  مه از نظرات خبرگان دانشگاهی و پایایی پرسش نامه برای باال بردن روایی پرسش نا. گرفت

تعیتین  ، %99برابر  آفرین تحولپایایی پرسشنامه رهبری ، در پژوهش حاضر. آلفای کرونباخ استفاده شد

% بتود کته نشتان دهنتده پایتایی مناستب پرستش        94% و عملکرد تیم برابر با 91اعتماد شناختی ، شد

 .  هستند 9/2چون باالی  هاست نامه

 ها یافته
، و  عملکرد تیم آفرین تحولاین مطالعه در تالش برای درک نقش اعتماد شناختی در ارتباط با رهبری 

با میانجی گری اعتماد شناختی چگونه  آفرین تحولوان کرد تا بررسی کند که رهبری فرضیه را  عن پنج

 فرضیه را به شرح ذیل تأیید کرد:  1تحلیل رگرسیون هر . گذارد یمبر عملکرد تیم تأثیر 
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 9-7 های فرضیهآزمون -7جدول شماره

 فرضیه فرضیه
ضریب 

 همبستگی
 آماره تی

به ضریب 

 تا

سطح 

 معناداری
 نتیجه

1 
 آفرین تحولأثیر رهبری ت

 بر عملکرد تیم
 مثبت 555/5 02/5 00/9 015/5

2  

 )قسمت اول(

تأثیر اعتماد شناختی در 

میان اعضأ تیم بر 

 عملکرد تیم

 مثبت 555/5 028/5 508/9 085/5

2 

 دوم( )قسمت

تأثیر اعتماد شناختی به 

 رهبر تیم بر عملکرد تیم
 مثبت 555/5 276/5 830/0 051/5

3 

 اول()قسمت 

تأثیر سبک رهبری 

براعتماد  آفرین تحول

شناختی در میان اعضأ 

 تیم

 مثبت 555/5 823/5 785/12 707/5

3 

 دوم( )قسمت

تأثیر سبک رهبری 

بر اعتماد  آفرین تحول

 شناختی به رهبر تیم

260/5 369/3 058/5 555/5 
 مثبت

 

 

 آفرین تحولرهبری ، گردد یممالحظه  1اول:  همانطور که در جدول شماره  های یهفرضآزمون 

ضریب همبستتگی تتأثیر   ، 1دوم: طبق جدول شماره  های یهفرضآزمون . برعملکرد تیم تاثیر مثبت دارد

بیشتر از ضریب همبستگی تأثیر اعتماد شتناختی بته   ، اعتماد شناختی در میان اعضأ تیم بر عملکرد تیم

بتر   تتری  یقتو تاثیر مثبت ، میان اعضا تیم به عبارتی اعتماد شناختی در. رهبر تیم بر عملکرد تیم است

 . نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد، عملکرد تیم

براعتمتاد شتناختی در    آفرین تحولسبک رهبری ، 1سوم: طبق جدول شماره  های یهفرضآزمون 

 بر اعتماد شناختی به رهبر تتیم  آفرین تحولمیان اعضأ تیم همبستگی بیشتری نسبت به سبک رهبری 

 سته یقامتأثیر متفاوتی روی اعتماد شناختی به رهبری تیم در آفرین تحولسبک رهبری به عبارتی ، دارد

 .دارد میاعضأ ت انیدر م یاعتماد شناخت یبر رو رشیبا تأث
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 زرلینرم افزار ل یخروج یمدل مفهوم-2نمودار

 

معتادالت   یساز مدلاز ، برای آزمون این دو فرضیه: چهارم و پنجم پژوهش های یهفرضآزمون 

. شود یملیزرل برای مدل پژوهش ارایه  افزار نرمخروجی ، در زیر. لیزرل استفاده شد افزار نرمساختاری و 

روابط ، مدل پژوهش به صورت زیر است که در آن، دهد یملیزرل نشان  افزار نرمکه خروجی  طور همان

معادل رهبتری   L، مدل های یخروج شایان ذکر است که در. متغیرها و ضرایب هر یک ارایه شده است

معادل اعتماد شناختی به رهبتر تتیم و   ، C2، معادل اعتماد شناختی میان اعضای تیم، C1، ینآفر تحول

P ،کته متدل پتژوهش    دهنتد  یمزیر که خروجی لیزرل هستند نشان  یها نسبت. معادل عملکرد است ،

 خوبی دارد:  برازش

51/5 =RMSEA 86/5؛=P Value 301؛=DFدو-کای ی آماره=61/015 ؛ و 

 19/1برابتر بتا    شتده  محاسبهآزادی  ی درجهدو به -مقدار نسبت کای، با توجه به خروجی لیزرل

از آنجا که نستبت  ، باال یها نسبتدر . مناسب مدل است برازش ی دهنده نشان، وجود این نسبت. است

Pvalue ، داری یمعنبیشتر از سطح ( 1استاندارد = %است ) .یمناستب متدل  ، متدل پتژوهش   نیبنابرا 

نشتان   هتا  آن یرمقتاد مدل را همتراه بتا    به رازشتناسب  یابیارز یها شاخص ی یهکل، جدول زیر. است

 .  دهد یم
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 مدل پژوهش بودن مناسب های شاخص بررسی -2جدول شماره 

مقدار شاخص در مدل  مقدار استاندارد شاخص نام شاخص

 پژوهش

 گیری یجهنت

 مدل مناسب است به رازش 33/1 3ر از کمت DFنسبت کای دو به

P Value مدل مناسب است به رازش 282/5 50/5از  یشترب 

GFI مدل مناسب است به رازش 62/5 6/5از  یشترب 

AGFI مدل مناسب است به رازش 63/5 6/5از  یشترب 

NFI مدل مناسب است به رازش 5/1 6/5از  یشترب 

CFI اسب استمدل من به رازش 5/1 6/5از  یشترب 

RSMEA مدل مناسب است به رازش 51/5 1/5از  کمتر 

 

کته رهبتری    دهد یمنشتتتان ، که توسط نرم افتتزار لیزرل بدست آمد هایی یافتهنتیجه بررسی 

ترغیتتتتب ذهنتی و   ، انگیزش الهتتتام بختتتش ، نفوذ آرمتتانی ی مولفه 2( تحت تأثیر (Lآفرین تحول

( و اعتمتتتتتاد شتناختی بته   (C1عتماد شناختی در میان اعضأ تیم با میانجی گری ا، مالحظات فردی

ولی تأثیر اعتماد شناختی . ( تأثیر مثبت و غیر مستقیم دارد(Pبخشی عملکرد تیم  بر اثر، ((C2رهبر تیم 

کته   باشتد  یمبر اثر بخشی عملکرد تیم ، بیشتر از تأثیر اعتماد شناختی به رهبر تیم، در میان اعضأ تیم 

 هتای  یهفرضت در نتیتتجه  . ئله در مدل مفهومی خروجی لیزرل به وضوح روشن و آشتکار استت  این مس

 . گردد یممذکور و مدل مفهومی پژوهش نیز تأیید 

 بحث و نتیجه گیری

این . تاثیر مثبت بر عملکرد تیم دارد، ینآفر تحولپژوهش بیانگر این مطلب است که رهبری  های یافته

، (1994همتتی ) ، (1999امتامقلی ) ، (1999فرجیتان ) ، (1999قیقتی فترد ) ح یها پژوهشیافته با نتایج 

همتتی  . ( انطبتاه دارد 4226) بتورک و همکتاران  ، (4219و هیویی ون چو )، (4221آرنولد و همکاران )

و رابطه آنهتا را بتا عملکترد ستازمان      آفرین تحولرهبری  یها مولفه( در تحقیق خود به بررسی 1994)

همبستتگی و ارتبتاط مثبتت    ، و عملکرد آفرین تحولهای رهبری  فته که بین مولفهپرداخته و نتیجه گر

 . وجود دارد
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بر  تری یقوتاثیر مثبت ، در میان اعضا تیم شناختیاعتماد که  دهند یمپژوهش نشان  های یافته

، (1999پنتاهی ) با نتایج پتژوهش   ها یافتهاین . نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد، عملکرد تیم

بتورک و همکتاران   ، (4221جتنستون و کرایتون )  ، (1999زارعی متین و حسن زاده )، (1999فرجیان )

نتایج پژوهش حاکی از ایتن   . انطباه دارد، (4219و هیویی ون چو) (4221کاناواتاناچای و یو )، (4229)

در مقایسه بتا  ، یمتاثیر متفاوتی روی اعتماد شناختی به رهبری ت، ینآفر تحولهستند که سبک رهبری 

، (1999فرجیتان ) ، این پژوهش با نتایج تحقیق. تاثیرش بر روی اعتماد شناختی در میان اعضا تیم دارد

، (4229بتتورک و همکتتاران )، (4229تیلتتر )، (1999زارعتتی متتتین و حستتن زاده ) ، (1999تقدستتی )

این مطلب  نشانگرپژوهش  های یافته. ( منطبق است4219) ( و هیویی ون چو4221کاناواتاناچای و یو )

بتر   غیرمستقیمتاثیر مثبت و ، از طریق ایجاد اعتماد شناختی به رهبر تیم، ینآفر تحولاست که رهبری 

، (1994همتتتی )، (1999فرجیتتان )، (1999حقیقتتتی فتترد )عملکتترد تتتیم داردکتته بتتا نتتتایج پتتژوهش 

پژوهش نشان  های یافته. نطباه دارد( ا4219( و هیویی ون چو )4229تیلر )، (4221) کاناواتاناچای و یو

تتاثیر مثبتت و   ، از طریق ایجاد اعتماد شناختی در میان اعضتای تتیم  ، ینآفر تحولکه رهبری  دهند یم

کاناواتاناچای و یتو  ، (1999فرجیان )، (1999پناهی )تیم داردکه با نتایج تحقیق  عملکردغیرمستقیم بر 

 .  ( همسو است4219) ن چوو هیویی و، (4229بورک و همکاران )، (4221)

اعتماد شناختی تیم به عنوان یک مفهوم دو بعدی در نظر گرفتته شتد: اعتمتاد    ، در این پژوهش

نته  ، این مفهوم سازی برای اعتماد شناختی. شناختی به رهبر تیم و اعتماد شناختی در بین اعضای تیم

بلکه دقت  ابعاد شتناختی واقعتی    دهد یمگسترش  «اعتماد به رهبر»تنها مرز اعتماد تیم را به فراتر از 

در تعامل میان  تواند یماعتماد شناختی تیم به طور همزمان  دیگربه عبارت . دهد یمیک تیم را بازتاب 

نشان دادند کته توستعه عملکترد     ها یافته. گروه و رهبران و نیز طی فرآیند کار گروهی  هور کند اعضأ

 مقایسته بندی برای  این طبقه. باشد یمختی در میان اعضأ گروه گروه تا حد زیادی وابسته به اعتماد شنا

 ینبرابنتا . نقش بیشتری درعملکرد گروه و اثتر بخشتی آن دارد  ، این است که کدام نوع اعتماد شناختی

تتأثیر رهبتری    توانتد  یمت ، اعتماد شناختی به رهبر تیم خصوصأ اعتماد شتناختی در میتان اعضتأ گتروه    

 بته طتور  . ی کرده و به نوبه خود منتهی به عملکرد گروهی اثر بخش گتردد را میانجی گر آفرین تحول

 .تأثیر مثبتی بر عملکرد تیم دارد آفرین تحولاین مطالعه نشان داد که رهبری  های یافتهکلی 
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، که اثربخشی گروهی توسط اعتماد شناختی در بین اعضأ گتروه  همچنین این مطالعه نشان داد 

به ، بنابراین اعتماد شناختی در میان اعضأ گروه. شود یمه رهبر گروه تقویت بیشتر از اعتماد شناختتی ب

از طرفی اعتماد شناختی به رهبر گتروه و  . عنوان یک عنصر ضروری در اثر بخشی عملکرد گروه است

معنا داری  به طورو عملکرد گروه را  آفرین تحولرابطه بین رهبری ، اعتماد شناختی در بین اعضأ گروه

از طریق اعتماد شناختی به رهبتر گتروه و اعتمتاد     آفرین تحولبه عبارتی سبک رهبری . کند یمتقویت 

 . بر عملکرد گروه تأثیر مثبت دارد، شناختی در میان اعضأ گروه

 پیشنهادها

به . تحت تأثیر فرآیند میانجی قرار دارد، فرضیه مطالعه  نشان داد که عملکرد تیم پنجطور کلی تأیید  به

از طریق اعتماد شناختی بر عملکرد تیم و نهایتأ اثر بخشی تتیم تتأثیر    آفرین تحولا که رهبری این معن

شود مدیران گروه  پیشنهاد می. دارای چهار بعد بود ینآفر تحولدر این پژوهش سبک رهبری . گذارد یم

در بهبتود  ، نآفتری  ی رهبری تحتول  با ارتقای سبک رهبری خود و توجه به ابعاد چهارگانه ها دانشکدهو 

 هتای جدیتد را  رویکردهتا و روش ، آموزشی موثرتر واقع شوند و بترای انجتام کارهتا    یها گروهعملکرد 

بتر  ، کادر آموزشی در مورد مسایل آینده و کار با جتدیت و ختوش بینانته گفتگتو کترده      با. عرضه دارند

داشتته   هتا  آننگاه انستانی بته   . نگری تاکید کنند و در مورد دستیابی به اهداف به آنان امید دهند آینده

به بهبود ، رهگذر محیط مناسبی تدارک بینند تا از این، ها آنهای  باشند و برای بروز استعدادها و قابلیت

پژوهش نشان دادنتد کته اعتمتاد شتناختی در      های یافتهبا توجه به این که . یاری رسانند ها آنعملکرد 

لتذا  ، نسبت به اعتماد شناختی به رهبر تیم دارد، لکرد تیمبر عم تری یقوتأثیر مثبت ، میان اعضأی تیم

با تقویت اعتماد شناختی در میتان اعضتای گتروه و ایجتاد      ها دانشکدهمدیران گروه و  شود یمپیشنهاد 

و  هتا  دانشتکده ، مقدمات بهبود و ارتقای عملکرد کادر آموزشتی ، زمینه مناسب برای ایجاد و افزایش آن

 . ددانشگاه را فراهم آورن

از طریق ایجاد اعتماد شتناختی بته   ، ینآفر تحولپژوهش نشان داد که رهبری  یها دادهتحلیل 
متدیران گتروه و    شتود  یمت پیشنهاد ، در نتیجه. یم بر عملکرد تیم داردقتأثیر مثبت و غیرمست، رهبر تیم
از  یتری گ بهتره و با  ها دانشکدهاز سوی مدیران گروه و  ینآفر تحولبا تقویت سبک رهبری  ها دانشکده

موجبات ارتقای عملکرد کادر آموزشتی را  ، اعتماد شناختی به رهبر تیم و تالش برای ایجاد و بهبود آن
 .فراهم آورند
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پتژوهش نشتان    هتای  یافته. این امر نهایتأ سبب رضایت دانشجویان از عملکرد آنان خواهد شد 
تتأثیر مثبتت و   ، در میان اعضتای تتیم  از طریق ایجاد اعتماد شناختی ، ینآفر تحولکه رهبری  دهند یم

با استفاده از سبک  ها دانشکدهمدیران گروه و  شود یمبنابراین پیشنهاد . غیرمستقیم بر عملکرد تیم دارد
به استتفاده از   ها دانشکدهآن و ترغیب مدیران گروه و  سازی یادهپ یها روشبهبود ، ینآفر تحولرهبری 

باعث بهبتود عملکترد کتادر    ، ن اعضای گروه شوند و بدینوسیلهآن سبب افزایش اعتماد شناختی در میا
عملکرد تیم ، پژوهش حاضر. موضوعی مهم در مبانی نظری مدیریت است، عملکرد تیم. آموزشی شوند

ی آن را با ستایر   عملکرد و رابطه یها جنبهسایر  توانند یمآتی  یها پژوهش. را مبنای پژوهش قرار داد
 .بسنجند را وجوه سازمانی
تولیتدی   یهتا  شرکترا در  و عملکرد تیم ینآفر تحولارتباط رهبری  توانند یمآتی  یها پژوهش
خدماتی بسنجند و سپس نتتایج   یها سازمانخدماتی متفاوتند( یا سایر  یها سازمانبا ، )که بنابر ماهیت

ه اعتمادعتاطفی  توسع توانند یممحققان آتی . های پژوهش حاضر مقایسه کنند های خود را با یافته یافته
و رابطه آنها را در فرآینتد   واعتماد شناختی به رهبر تیم و در میان اعضأ گروه را مورد بررسی قرار دهند

از توستعه گتروه  هتور     یا مرحلته توسعه گروه روشن سازند و بررسی نمایند که اعتماد عاطفی در چته  
 .  کند یم
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