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(تاریخ دریافت4131/41/41 :؛ تاریخ پذیرش)4131/71/70 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مؤلفههای رهبری تیمی عملمحور بر توسعة هم افزاییی تیمیی بیا میش مییا دی ییادریری فیردی و
مهارتهای تیمی ا دام ررفته است .روش تحمیق توصیفی -همبستگی و از وع تحلیل مسیر است .جامعة آماری شیامل همیة کارکنیا
ادارۀ کل امور مالیاتی استا همدا به تعداد  845فر است و حدم مو ه بر اساس فرمول کوکرا  114فر تعیین شید .بیرای ریردآوری
دادهها چهار پرسشنامة رهبری تیمی عملمحور ،یادریری فردی ،مهارتهای تیمی و همافزایی تیمی بهکار ررفته شد .برای تعیین رواییی
پرسشنامهها تحلیل عاملی تأییدی ا دام ررفت و بهمنظور سندش میزا پایایی ضریب آلفای کرو باخ محاسبه شد ،که این ضریب بیرای
پرسشنامهها به ترتیب 7/37 ،7/34 ،7/50 ،و  7/53برآورد شد .دادهها پس از جمعآوری با رمافزارهای آماری  SPSSو  Amosتحلیل شد.
تایج شا داد اثر مستمیم مؤلفههای رهبری تیمی عملمحور شامل مدیریت وظیفهررا ،کارآمدی تیمی و حمایت از خودمختاری فیردی
بر یادریری فردی ،مهارتهای تیمی و همافزایی تیمی مثبت و معنادار است .همچنین ،اثر غیرمستمیم این مؤلفهها بر همافزایی تیمی بیا
میا دیرری یادریری فردی مثبت و معنادار است .افزو بر این ،اثر غیرمستمیم هر سه مؤلفة یادشده بر همافزایی تیمی با مییا دیریری
مهارتهای تیمی مثبت و معنادار است.

کلیدواژگان
رهبری تیمی عملمحور ،مهارتهای تیمی ،همافزایی تیمی ،یادریری فردی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmr.ardalan35@gmail.com :
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مقدمه
اکنون زمان آن رسیده است که تیمهای کاری و به تبع آن ،رهبری تیمي جدی گرفته شوند.
رهبری تیمي و تیمهای کاری بنیان و اساس سازمانهای امروزی هستند .مطلوب است سازمانها
بر پایة رهبری تیمي و تیمها بنا شوند ،نه بر مبنای افراد .در واقع ،بهتر است ساختارهای شغلي
فردمحور به ساختارهای عملكردی تیممحور تبدیل شود .نظریة رهبری تیمي یكي از مشهورترین
و مهمترین دیدگاهها در حیطة علوم سازمان و مدیریت است .سازمانها ،مؤسسات و شرکتهای
امروزی بهطور گسترده به دنبال آن هستند که فعالیتها و اقدامات خود را بهطور گروهي و تیمي،
و بر مبنای رهبری تیمي انجام دهند ،زیرا رهبری تیمي با مشارکت و همكاری اعضای تیمها و
گروههای کاری مي تواند نیازهای فیزیولوژیكي و رواني اعضا را تأمین کند ،در زمان ایجاد مشكل
و بحران به سازمان ،اعضا و رهبران آن کمک کند ،باعث ارتقای عملكردها و فعالیتها شود،
احترام و اعتماد را بین اعضای سازمان بهبود بخشد ،نظم در کارها را ارتقا دهد ،اعضای سازمان را
برای توسعة دانش و مهارتها ترغیب کند ،موجب ابتكار ،خالقیت و نوآوری شود ،از
تصمیمگیری مشارکتي و اتخاذ تصمیمهای مناسب حمایت کند .در نهایت ،موجب بهبود کارایي،
اثربخشي و کیفیت شود.
رهبری تیمي ميتواند خالقیت و نوآوری تیمي را ارتقا دهد .به عالوه ،رهبران تیمي باید اعضاا
و کارکنان تیمها را ترغیب کنند تا در فرایند رهبری تیماي و اشاتراکي شارکت کنناد (

Lee et al.,

 .)2015بهطور کلي محققان تیمهای سازماني نشان دادهاناد کاه رهباری تیماي نقاش ااالي را در
شكلدهي به نگرشها و رفتارهای اعضای تیمها ،و جو تیمي و اقدامات تیمي ایفا ميکناد

( Liu et

 .)al., 2014رهبری تیمي ،عملكرد تیمي اثربخش را ایجاد ميکند .اکثر تیمها افارادی دارناد کاه در
درجة اول مسئول تعریف اهداف تیمياند و برای توسعه و ساختمندی تایم ایان مأموریاتهاا را

1. Team Leadership
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انجام ميدهند ( .)Zaccaro et al., 2001رهبری تیمي عملمحور از رویكردهاای جدیاد در حیطاة
نظریههای رهبری است که بر عملكردها ،فعالیتها و اقدامات رهبری تأکید ميکند .در درجاة اول
رهبری تیمي عملمحور باید توانایيها و مهارتهای انساني و فناي کاافي داشاته باشاد تاا بتواناد
بهطور مناسب برای تیم هدفگذاری ،برنامهریزی ،ساازماندهي کارده و نتاایا را کنتارل کناد .باه
عالوه ،این رهبر باید به دیدگاهها و نظرهای بدیع و جدید کارکنان توجه کند و از اعماال فشاار و
تحكم بر آنان خودداری کند .در نهایت ،این رهبر باید بر اجماع نظر جمعي ،دانش و مهاارتهاای
گروهي ،و ارتقای تصمیمگیری مشارکتي متمرکز باشد (.)Braun et al., 2012

تحقیقات گوناگوني نقش رهبری را در تیمها ارزیابي کرده است .برای نمونه ،محققان
دریافتهاند که چگونه رهبران ميتوانند از طریق فعالیتهای مربيگری و مشاورهای به تیمها کمک
کنند

(2001

 .)Wageman,به عالوه ،تأثیر نقش رهبری در بهبود یادگیری و سازگاری تیمي

()Wageman, 2001; Edmondson, 1999؛ نحوة مدیریت حوادث در محیطها و موقعیتهای تیمي
به وسیلة رهبران ()Morgeson, 2005; Morgeson & DeRue, 2006؛ نقش رهبران تیمي در مدیریت
حد و مرزهای تیمها

(& Wheeler, 2003

)Druskat؛ چگونه رهبری تحولي در زمینههای تیمي

بهکار گرفته ميشود ()Schaubroeck et al., 2008; Chen et al., 2007؛ نقش رهبری پویا در تیمها
()Klein et al., 2006؛ تأثیر رهبری تیمي بر عملكرد و اثربخشي تیمي (.)Santos et al., 2015

بیان مسئله
با اینكه سازمانها و محققان علوم سازماني توجه بسیار زیادی را به تیمسازی ،و عوامل و ابعاد
مؤثر بر آن معطوف کردهاند ،به نظر ميرسد موضوع رهبری بیش از حد ساده انگاشته شده است
(رابینز ، 831 ،ص .)961بنابراین ،به عامل رهبری توجه زیادی نشده است و تصور ميشود اگر
تیمها عملكردهای مطلوب و اثربخشي دارند ،دیگر به رهبری نباید تأکید زیادی کنند .اما
1. Action-centered team leadership
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دیدگاههای ااحبنظران و پژوهشهای محققان مؤید آن است که رهبری تیمي و بهویژه رهبری
تیمي عملمحور ميتواند عواملي مانند ارتباطات سازماني ،کیفیت تصمیمگیری ،انسجام گروهي،
تدوین و روشنگری اهداف ،شنیدن نظرها و دیدگاهها ،توجه به نیازها ،بهبود یادگیری فردی و
تیمي ،ارتقای مهارت و تخصص افراد ،و در نهایت بهبود عملكرد و بهرهوری را در پي داشته
باشد .این پژوهش عالوه بر بررسي رهبری تیمي عملمحور ،سه متغیر دیگر را نیز ارزیابي کرده
است ،الف) یادگیری فردی .یعني افراد با کسب تجربه و اطالعات الزم در طول دورة خدمت
خود ،و تجزیهوتحلیل و تفكر دربارة اطالعات بهدستآمده ،دانش و بینش خود را افزایش ميدهند
(قربانيزاده ، 831 ،ص)71؛ ب) مهارتهای تیمي .منظور از مهارت ،توانایي بهکارگرفتن مؤثر
دانش و تجربة شخصي است (عالقهبند ، 833 ،ص .)59اگر رهبران تیمي و اعضای تیمها بتوانند
دانش و تجربة خود را در حیطة تیمها و گروههای سازماني بهکار گیرند ،مهارتهای تیمي شكل
خواهند گرفت؛ ج) همافزایي تیمي .همافزایي یا همنیروزایي یعني آنكه کل بزرگتر از مجموع
اجزای آن است و مجموع آن از مجموعة تکتک اعضا بیشتر است (سیدجوادین، 811 ،
ص.) 59
بنابراین ،با توجه به مطالب بیانشده ،این سؤالهای مهم را ميتوان مطرح که آیا رهبران و
مدیران سازمانها ميتوانند با بهرهگیری از الگوی رهبری تیمي عملمحور ،عملكرد سازماني و
فردی کارکنان را افزایش دهند و در نهایت به همافزایي آنها منجر شوند؟ و آیا در این فرایند
بهبود ،دانش و تجربة شخصي و ارتقای مهارتها و تخصصهای افراد اثرگذارند؟ امروزه توجه به
رهبری تیمي عملمحور جهت توسعة توانایيها و ظرفیتهای کارکنان اهمیتي ویژه دارد ،زیرا
عامل نیروی انساني بااهمیتترین عنصر در سازمانهای امروزی است و نميتوان نقش اساسي آن
را نادیده گرفت .هر اندازه کارکنان توانمندی و کارآمدی بیشتری داشته باشند ،سازمانها بهتر
ميتوانند به اهداف و چشماندازهای خویش که همان ارائة خدمت به مراجعان و مشتریان است،
1. Synergy
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دست یابند .در راستای نیل به این رسالت باید رهبران و مدیران را تحت آموزشهای مناسب
دربارة الگوهای رهبری و بهویژه رهبری تیمي عملمحور قرار داد تا آنها بتوانند با بهرهگیری از
یادگیریهای فردی و مهارتهای تیمي اعضا موجب همافزایي و عملكرد مضاعف شوند و سازمان
را به اهداف متعالي رهنمون کنند .با توجه به مطالب مطرحشده ،اهمیت و ضرورت انجامدادن
پژوهش حاضر بیشازپیش احساس شد تا گامهای مؤثری در جهت تحقیق و توسعة متغیرهای این
پژوهش برداشته شود .بر این اساس اهداف پژوهش عبارتاند از  .شناسایي میزان تأثیر مؤلفههای
رهبری تیمي عملمحور بر همافزایي تیمي ،یادگیری فردی و مهارتهای تیمي؛  .5سنجش میزان
تأثیر یادگیری فردی و مهارتهای تیمي بر همافزایي تیمي؛  .8ارزیابي نقش میانجي یادگیری فردی
و مهارتهای تیمي بر روابط بین مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور و همافزایي تیمي.
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
رهبری تیمی عملمحور

یكي از روشهایي که سازمانها برای بهبود عملكردهای مرتبط با وظایف پیچیده ،پویا و وابسته
انجام ميدهند ،بهکارگیری تیمهاست

(et al., 2004

 .)Salasانجامدادن کارهای ساختارمند حول

تیمها به واقعیت زندگي سازماني تبدیل شده است .لذا اکثر سازمانها (نه همه) فعالیتها را بهطور
تیمي و در قالب تیمهای کاری انجام ميدهند

(Hills, 2007

; .)Kozlowski & Bell, 2003الولر و

همكاران (  )511در پژوهشي دریافتند که فعالیتهای شغلي تیممحور بهطور معناداری
پیشبینيکنندة فروش بیشتر ،دارایيها ،سرمایهگذاری ،حقوق ااحبان سهام و سرمایهگذاران است.
مارتین و بل ( )5116در پژوهشي که در بین مدیران سطح باال انجام دادند ،دریافتند  1دراد
مدیران با گویة «تیمها کانون موفقیتهای سازماني هستند» موافق بودهاند .تیمها چهار مزیت مهم
دارند که عبارت است از  .خاایت همافزایي؛  .5افزایش مهارت و دانش افراد؛  .8انعطافپذیری
در نگرشها و ظرفیت انجامدادن کار؛  .7افزایش تعهد (مقیمي ، 811 ،ص .) 1
تیمها ویژگيهایي دارند ،از جمله افراد گوناگون ،هدف مشاتر ،،احسااس اجتمااعي ،تساهیم
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دانش و تالش هماهنگ .رهبران بر تیمها نفوذ ميکنند و موجب انگیزش و تحریک آنها ميشوند.
ميتوان گفت رهبران چالشهای تیمها را کشف ميکنند و به آنها کماک مايکنناد تاا مساائل را
حلوفصل کنند

(2013

 .)Sohmen,رهبری تیمي به عنوان تالشهای هدفمند افرادی که بار تایم و

اعضای آنها جهت پیشبرد اهداف نفوذ ميکند ،تعریف ميشود

(2005

 .)Ziegert,از دیدگاه زاکارو

و همكاران (  )511رهبران تیمي بر پایاة جساتوجاو و سااختمنادی اطالعاات ،باهکاارگیری
اطالعات جهت حل مسئله ،مدیریت منابع انساني و مدیریت منابع مادی موجب اثربخشي در تیمها
خواهند شد .رهبری تیمي ،بینش ،برناماهریازی و باهکاارگیری ماؤثر مناابع را مشاخص مايکناد.
همچنین ،محیط عملیاتي مناسبي را به وسیلة سیستمهای کنترل داخلي ،بیان آییننامههای شاغلي و
رسیدگي به بحرانها جهت نیل به سطوح باالیي از بهرهوری ایجاد ميکند (.)Natale et al., 2004
اولینبار مفهوم رهبری عملمحور به وسیلة جان ادایر ( ) 118مطرح شد .رهبری عمالمحاور
بر عملكردها و اقدامات رهبری تأکید ميکند .در این رویكرد رهبر باید بین سه عامال مهام تعاادل
برقرار کند ،که عبارتاند از تیمگرایي ،وظیفهگرایي و فردگرایي .رهبر اثربخش کسي است که باین
هر سه عامل تعادل برقرار کند .اگر هر عنصر نادیده گرفته شود ،بعید است عناار دیگر به موفقیت
دست یابند .براون و همكاران ( )51 5بر پایة دیادگاههاای جاان ادایار ( 118و

 ،)51رهباری

عملمحور را در تیمها بررسي کردند .آنها سه مؤلفه را جهت ارزیابي رهبری تیمي عملمحاور در
نظر گرفتند که عبارتاند از مدیریت وظیفهگرا ،کارآمدی تیمي و حمایات از خودمختااری فاردی.
مؤلفة مدیریت وظیفهگرا به جنبههای انساني و فني مدیریت اشااره مايکناد (.)Marchewka, 2006
عامل دوم کارآمدی تیمي است .رهبر تیمي عملمحور باید کارآمدی تیمي را توساعه دهاد و از آن
حمایت کند ( .)Braun et al., 2012کارآمدی جمعي بر آنچه افراد باه عناوان یاک گاروه انتخااب
ميکنند تا انجام دهند ،میزان تالشهایي که افراد بارای فعالیاتهاای گروهاي انجاام مايدهناد ،و
استقامت و پایداری افراد در مواقعي که تالشهای جمعي کاهش ميیابد تا نتایا سریع تولید شود،
1. John Adair

0101 
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تأثیر دارد ( .)Edmonds et al., 2009خودمختاری در کار موجب ميشود کارکنان نسابت باه نتاایا
کار احساس مسئولیت پذیری داشته باشند و نسبت به شغل ،رضایت بیشتری کسب کنند (رابیناز و
جاج ، 818 ،ص .)5 8برنامههای آموزش رهبری باعاث ایجااد تغییارات مثبات در عملكردهاای
رهبری تیمي ميشود .همچنین ،آموزش رهبران با میانجيگری عملكردهای رهبری تیماي موجاب
افزایش اثربخشي تیمي ميشود (.)Santos et al., 2015

همافزایی تیمی

پدیدة همافزایي از ویژگيهای تیمهای کاری است .در واقع ،یكي از تفاوتهای مهم بین گروههای
کاری و تیمهاای کااری ،هامافزایاي اسات (رابیناز ، 831 ،ص .)981مفهاوم هامافزایاي را روث
بندیكت مطرح کرد .اال همافزایي یعني اینكه ميتوان عالیق و توانایيهای انساني را با هم جمع
کرد و فزوني داد ( .)Parkinson et al., 2008, p.71در واقع ،تالش افراد موجب عملكردی ميشاود
که از مجموع عملكرد تک تک اعضا بیشتر است (رابیناز ، 831 ،ص .)981در تایم کااری ،تاالش
هماهنگ باعث ميشود همافزایي مثبت ایجاد شود .تالشهای فردی به سطح عملكردی منجر مي-
شود که از مجموع نیروی مصارف شادة افاراد بیشاتر اسات (رابیناز و جااج ، 818 ،ص  .)8از
شاخصهای رهبری تیمي ،تفكر خالق و اثربخشي تیمي ،توانایي اتخاذ تصمیمهای است که باعث
ایجاد و توسعة همافزایي مثبت بین اعضای تیمهای کاری مايشاود ( .)Trent, 2004اشاكال مثبات
همافزایي در تیمها موجب ميشود رفتارهای افراد در جهت تالش مضاعف برای انجاامدادن اماور
تیمي ارف شود .لذا همافزایي تأثیری مثبت بر عملكرد کلي تیم دارد (.)Zoltan, 2014
مهارتهای تیمی

رهبری و کار تیمي باید به وسیلة مهارتهاایي انجاام شاوند .تعاادل باین مهاارتهاای رهباری و
مهارتهای تیمي از آن جهت اهمیت دارد که هر دو پشت سر هم اجرا شاوند ،و باا همزیساتي و
1. Ruth Bendict
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الهامبخشي یكدیگر ،سازمان را به موفقیات رهنماون کنناد ( .)Sohmen, 2013بناابراین ،رهباران و
اعضای سازمانها و مؤسسات باید مهارتهای ویژهای داشته باشند ،کاه در اداماة بحاث باه آنهاا
اشاره ميشود.
اکثر رهبران تیمي باید از آموزش و توسعه در جهت بهبود دانش و مهارتهاای ویژه بهارهمناد
شوند ( .)Trent, 2004از دیدگاه شومیكر و همكاران ،رهبری شش مهارت عمده دارد که عبارتاناد
از  .مهارت پیشبیني .این مهارت باعث ميشود رهبران بهطور ماداوم هوشایار باشاند و تواناایي
پیشبیني خود را با کنترل محیط برای ایجاد تغییر توسعه دهند؛  .5ایجاد چالش .رهباران وضاعیت
موجود را مورد پرسش قرار ميدهند .آنها نظرهای گوناگون را تشویق ميکنند؛  .8تواناایي تفسایر
اطالعات؛  .7اتخاذ تصمیم؛  .9منظمکردن .رهبران باید خود را با زمینههای مشاتر ،و برناماههاای
متفاوت ذینفعان انطباق دهند؛  .6یادگیری .رهبران کاانون و مرکاز یاادگیری ساازمانياناد .آنهاا
فرهنگ تحقیق و پژوهش را توسعه ميدهند (.)Schoemaker et al., 2013
افزون بر مهارتهایي که برای رهبران ضروری است ،اعضاای ساازمانهاا و تایمهاا نیاز بایاد
مهارتهایي داشته باشند .به زعم رابینز و جاج ( )5111و رابینز ( ،) 831اعضای تیم برای این کاه
به طور اثربخش کار کنند ،باید سه مهارت مهم داشته باشند .نخست ،باید افارادی را کاه تخصاص
فني دارند ،دربرگیرد؛ دوم ،باید افرادی داشته باشد که در حل مسئله و تصمیمگیری مهارت الزم را
داشته باشند؛ سوم ،تیم باید در زمینة روابط انساني مهارتهای کافي داشته باشد.
یادگیری فردی

رهبری تیمي از طریق میانجيگری سالمت روانشناختي تیمي با یادگیری فردی و یاادگیری تیماي
رابطة مثبات و معناادار دارد ) .(Liu et al., 2014رهباری تیماي عمالمحاور ،جاو تیماي را بهباود
ميبخشد تا یادگیری فردی را در میان افراد تیم ارتقا دهد ( .)Braun et al., 2012اماروزه یاادگیری
موضوع مهمي در موفقیت سازمانهاست و مدیران از طریق فعالیتهایي که ویژگي االي تغییارات
سریع و فراگیر در جهان است ،آن را ميشناسند ( .)Rebelo & Gomes, 2008یاادگیری یعناي در،
تجربي در محل کار و کسب دانش و تجرباه در یاک شاغل ( .)Ortenblad, 2004یاادگیری فاردی

تأثیر مؤلفههای رهبری تیمی عملمحور بر توسعة همافزایی تیمی با نقش میانجی یادگیری فردی و ...
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عبارت است از تغییراتاي کاه در مهاارتهاا ،بیانشهاا ،داناش ،نگارشهاا و ارزشهاا از طریاق
خودآموزی ،آموزش مبتني بر فناوری و مشاهده حااال مايشاود (ماارکوآد  ، 833 ،ص .)78باه
عالوه ،یادگیری فردی منبع رشد و تكامل فرد اسات ( .)Chang & Lee, 2007یاادگیری مساتمر در
سطح فردی ضروری است ،اما برای در ،تأثیر تغییرات در عملكرد دانشاي و ماالي کاافي نیسات
( .)Marsick & Watkins, 2003نظر دیاویي ( ) 1 6درباارة یاادگیری باهطاور سااده باا الگوهاای
یادگیری فردی در سازمان تناسب دارد .او اعتقاد دارد که یادگیری از طریق تعامالهاای اجتمااعي
رخ ميدهد ( .)Easterby-Smith & Lyles, 2011به عالوه ،یادگیری فردی و تیماي باا ویژگايهاای
رهبری و رهبری تیمي عملمحور همبستگي مثبات دارناد

( & Braun et al., 2012; Subramaniam

.)Youndt, 2005; Marquardt, 2002
پیشینة تجربی پژوهش
هونگ و تسای ( )51 7در تحقیقي نشان دادناد ارتقاای هامافزایاي تكنولاوژیكي و کسابوکاار،
عملكرد تولیدی را بهبود ميبخشد .آرناات و بیارلین ( )51 7طاي پژوهشاي دریافتناد رهباران و
اعضای تیمها از نظر روابط شفاف ،اخالق و معنویت ،جامعهپذیری و خودکارآمادی متفااوتاناد.
نوروزی و همكاران ( )51 8در تحقیق خود نشان دادند رهبری تحولي بهطور مستقیم بر یاادگیری
سازماني و مدیریت دانش تأثیر دارد .عباسي و زماني ( )51 8طي پژوهشي دریافتناد باین رهباری
تحولي و فرهنگ سازماني با یادگیری سازماني رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
یافتههای لیو و لیو ( )51 8حاکي از آن است که جو هیجاني تیمي میانجي رابطاة باین هاوش
هیجاني رهبر و رضایت شغلي اعضای تیم است .براون و همكااران ( )51 5طاي پژوهشاي نشاان
دادند فعالیتهای رهبری تیمي عملمحور محیطي تیمي ایجاد ميکند که یادگیری فردی و تشریک
مساعي علمي را همراه با عملكرد فردی و رضایت شغلي ارتقا ميدهد ،و در نهایت ساازمان را باه
1. Marquardt
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موفقیت هدایت خواهد کرد .افوالبي و همكاران ( )5111در مقالة خود بیان کردناد رهباری تیماي
موجب ارتقای کار تیمي ميشود .زیگرت ( )5119در رسالة دکتری خود به نتیجه رسید که رهبری
تیمي با عملكرد تیمي ،همكاری و جو ابتكار رابطة مثبت و معنادار دارد.
میرکمالي و همكاران ( ) 811در تحقیق خود دریافتند بین رهباری تحاولآفارین باا یاادگیری
سازماني رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .یافتههای جاویدی و ابوترابي ( ) 831نشان داد مدیراني
که در پرسشنامة ذهنیت فلسفي نمرة باالتری کسب کردهاند ،بیشتر به سبک رهباری تیماي تمایال
دارند .سیادت و همكاران ( ) 831و سیادت و همكاران ( ) 833در تحقیقات خود باه ایان نتاایا
رسیدند که بین هوش سازماني و ابعاد آن و هوش اخالقاي باا رهباری تیماي همبساتگي مثبات و
معنادار وجود دارد .جوانمرد و سخائي ( ) 833طي پژوهشاي دریافتناد کاه مهاارتهاای فاردی،
یادگیری سازمان ،نوآوری و عملكرد سازماني با یكدیگر رابطة معنادار دارناد .در جادول برخاي
پژوهشهای انجامگرفته در حوزة رهبری تیمي و رهبری تیمي عملمحور بیاان شاده اسات .البتاه
دربارة رهبری تیمي عملمحور تحقیقات بسیار محدودی انجام گرفته است.
جدول  .1برخی تحقیقات انجامگرفته در حوزة پژوهش

پژوهشگران

نتایج پژوهش

ردیف

)Trent (2004

تأثیر مثبت رهبری تیمي بر همافزایي تیمي و تفكر خالق

5

Subramaniam & Youndt
)(2005

تأثیر مثبت رهبری تیمي بر یادگیری فردی و تیمي

8

)Ziegert (2005

رابطة رهبری تیم با عملكرد و همكاری تیمي

7

)Afolabi et al. (2009

ارتقای کار تیمي از طریق رهبری تیمي

9

)Braun et al. (2012

تأثیر رهبری تیمي عملمحور بر یادگیری و عملكرد فردی

6

)Liu et al. (2014

تأثیر رهبری تیمي بر یادگیری فردی و تیمي

1

)Lee et al. (2015

تأثیر رهبری تیمي بر خالقیت و نوآوری تیمي

3

)Santos et al. (2015

تأثیر آموزش رهبری بر بهبود عملكرد رهبری تیمي

1

سیادت و همكاران () 833

رابطة هوش اخالقي با رهبری تیمي

1

سیادت و همكاران () 831

رابطة هوش سازماني با رهبری تیمي
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فرضیههای پژوهش
فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 .مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور بر یادگیری فردی اثر مستقیم دارند.
 .5مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور بر مهارتهای تیمي اثر مستقیم دارند.
 .8مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور بر همافزایي تیمي اثر مستقیم دارند.
 .7یادگیری فردی بر همافزایي تیمي اثر مستقیم دارد.
 .9مهارتهای تیمي بر همافزایي تیمي اثر مستقیم دارد.
 .6مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور با میانجيگری یادگیری فردی بر هامافزایاي تیماي اثار
غیرمستقیم دارند.
 .1مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور با میانجيگری مهارتهای تیمي بر همافزایي تیماي اثار
غیرمستقیم دارند.
روش تحقیق
روش اجرای این پژوهش توایفي -همبستگي و از نوع مدل سازی معادالت سااختاری اسات .در
این پژوهش چهار متغیر بررسي شده است که عبارتاند از رهبری تیمي عملمحاور و مؤلفاههاای
آن (مدیریت وظیفهگرا ،کارآمدی تیمي و حمایت از خودمختاری فردی) باه مثاباة متغیار مساتقل،
یادگیری فردی ،مهارتهای تیمي و همافزایي تیمي به عنوان متغیار وابساته ،و یاادگیری فاردی و
مهارتهای تیمي به عنوان متغیر مستقل ثانوی یا میانجي برای همافزایي تیمي .جامعاة آمااری ایان
تحقیق شامل همة کارکنان ادارة کل امور مالیاتي استان همدان به تعداد  9 3نفر ( 31نفر زن و 751
بهکاار گرفتاه شاد تعاداد نموناه 55
نفر مرد) بوده است .برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران 
آزمودني برآورد شد .نمونهگیری این تحقیق با روش تصادفي طبقهای نسبي انجام گرفت.
ابزار االي جمعآوری دادهها ،پرسشانامه باود .بار ایان اسااس بارای ارزیاابي رهباری تیماي
عملمحور و مؤلفههای آن (مدیریت وظیفهگرا ،کارآمدی تیمي و حمایت از خودمختااری فاردی)
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پرسشنامة براون و همكاران ( )51 5بهکار گرفته شد .پایایي این پرسشنامه بر پایاة ضاریب آلفاای
کرونباخ  1/31محاسبه شد .بهمنظور بررسي روایي سؤالها و ابعااد ایان پرسشانامه تحلیال عااملي
تأییاادی انجااام گرفاات و شاااخصهااای باارازش بااه ایاان شاارح بااه دساات آمااد:

/df= 5/11

𝛘،

 .CFI= 1/17 ،AGFI= 1/11 ،GFI= 1/17 ،RMSEA= 1/11شاخصهاا بیاانکننادة روایاي مناساب
پرسشنامة رهبری تیمي عملمحور است .جهت سنجش یادگیری فاردی پرسشانامة ریاان و دساي
( )5111به کار گرفته شد .پایایي این پرسشنامه بر پایة ضریب آلفای کرونباخ  1/1تعیین شد .برای
سنجش روایي سؤالها تحلیل عاملي تأییدی انجاام گرفات و شااخصهاای بارازش بادین شارح
برآورد شد:

/df= 5/77

𝛘  .CFI= 1/11 ،AGFI= 1/17 ،GFI= 1/16 ،RMSEA= 1/175 ،شاخصهاا

حاکي از روایي مناسب پرسشنامة یادگیری فردی است .برای ارزیابي مهارتهای تیماي پرسشانامه
بیتمن و همكاران ( )5115بهکار گرفته شد .پایایي این پرسشنامه بر پایاة ضاریب آلفاای کرونبااخ
 1/11برآورد شد .به منظور بررسي روایي ایان پرسشانامه تحلیال عااملي تأییادی انجاام گرفات و
شاخصهای برازش به ایان شارح باه دسات آماد:

/df= /3

𝛘،GFI= 1/13 ،RMSEA= 1/191 ،

 .CFI= 1/11 ،AGFI= 1/16شاخصها نشان ميدهناد ایان پرسشانامه روایاي مناسابي دارد .بارای
بررسي همافزایي تیمي پرسشنامة بیتمن و همكاران ( )5115بهکار گرفته شد .پایایي این پرسشانامه
بر پایة ضریب آلفای کرونباخ  1/31تعیین شد .برای سنجش روایي سؤالهای این پرسشنامه تحلیل
عاملي تأییادی انجاام گرفات و شااخصهاای بارازش بادین شارح بارآورد شاد1 :

/df= /

𝛘،

 .CFI= 1/18 ،AGFI= 1/11 ،GFI= 1/18 ،RMSEA= 1/163شاخصها روایاي مناساب پرسشانامة
همافزایي تیمي را تأیید ميکنند .هر چهار پرسشنامه بر اساس طیف پناگزینهای لیكرت درجهبندی
شده است .برای تجزیهوتحلیل متغیرها و دادههای پژوهش نرمافزارهای نساخة هیجادهم  SPSSو
نسخة هیجدهم  AMOSبهکار گرفته شد.
یافتههای تحقیق
پیش از آزمون فرضیههای پژوهش باید فرضیة نرمالباودن متغیرهاای پاژوهش ارزیاابي شاود .در
جدول  5شاخصهای توایفي متغیرها بیان شده است.
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جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

رهبری تیمي عملمحور

8/6

1/15

-1/85

-1/96

مدیریت وظیفهگرا

8/61

1/3

-1/93

کارآمدی تیمي

8/31

1/61

1/75

-1/13

حمایت از خودمختاری فردی

8/88

/1

-1/51

-1/11

یادگیری فردی

8/69

1/11

-1/11

1/38

مهارتهای تیمي

8/95

1/68

-1/75

1/61

همافزایي تیمي

8/16

1/67

-1/1

-1/51

9

/

به زعم کالین (  ،)51نباید قدر مطلق چولگي و کشیدگي متغیرها به ترتیب بیشاتر از  8و 1
باشد .با توجه به دادههای جدول  ،5قدر مطلق چولگي و کشیدگي همة متغیرها و مؤلفهها کمتار از
یک است که نشان ميدهد فرض نرمالبودن متغیرها جهت آزمون متغیرهای پژوهش برقرار اسات.
در جدول  8ضرایب همبستگي متغیرهای تحقیق بیان شده است:
جدول  .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

ردیف

متغیر

1

2

3

4

5

6

7

رهبری تیمي عملمحور
5

مدیریت وظیفهگرا

1/31

8

کارآمدی تیمي

1/11

1/98

7

خودمختاری فردی

1/11

1/61

1/91

9

یادگیری فردی

1/6

1/99

1/73

1/97

6

مهارتهای تیمي

1/63

1/96

1/67

1/96

1/99

1

همافزایي تیمي

1/37

1/36

1/31

1/61

1/93

1/63

با توجه به دادههای جدول  ،8ضریب همبستگي متغیر رهبری تیمي عملمحور و مؤلفههای آن
شامل مدیریت وظیفهگرا ،کارآمدی تیمي و خودمختاری فردی با یادگیری فردی ،مهارتهای تیمي
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و همافزایي تیمي در سطح معناداری  1/1مثبت و معناادار اسات .در شاكل مادل آزماونشادة
پژوهش نشان داده شده است.

شکل  .1الگوی آزمونشدة پژوهش

با توجه به شكل  ،اثر مستقیم مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور شامل مادیریت وظیفاهگارا،
کارآمدی تیمي و حمایت از خودمختاری فردی به ترتیب ،بر یادگیری فردی برابر با  1/86 ،1/13و
 ،1/51بر مهارتهای تیمي برابر با  1/78 ،1/ 1و  ،1/51و بر همافزایي تیمي برابر باا  1/63 ،1/91و
 1/88است که در سطح معناداری  1/1مثبت و معنادار ميباشد .بر این اساس فرضیههاای  5 ،و
 8پژوهش تأیید ميشود .همچنین ،اثر مستقیم یادگیری فردی بر همافزایي تیمي  1/75و اثر مستقیم
مهارتهای تیمي بر همافزایي تیمي  1/1در سطح معناداری  1/1مثبت و معنادار اسات .بناابراین،
فرضیههای  7و  9پژوهش نیز تأیید ميشود .در جدول  7اثرهای غیرمستقیم و کل متغیرها گزارش
شده است.

0111 

تأثیر مؤلفههای رهبری تیمی عملمحور بر توسعة همافزایی تیمی با نقش میانجی یادگیری فردی و ...
جدول  .4اثرهای غیرمستقیم متغیرها در مدل تحلیل مسیر

اثر
مدیریت وظیفهگرا بر همافزایي تیمي

کارآمدی تیمي بر همافزایي تیمي

خودمختاری فردی بر همافزایي تیمي

متغیر

اثر غیرمستقیم

اثر کل

از طریق یادگیری فردی

**1/88

**1/88

**

**

از طریق مهارتهای تیمي

1/ 7

**1/ 9

از طریق یادگیری فردی
از طریق مهارتهای تیمي

**

1/ 7

**1/ 9
**

1 /8

1 /8

از طریق یادگیری فردی

**1/ 5

**1/ 5

از طریق مهارتهای تیمي

**1/ 7

**1/ 7
**

P<1/1

بر پایة دادههای جدول  ،7اثر غیرمستقیم مادیریت وظیفاهگارا باا میاانجي یاادگیری فاردی و
مهارتهای تیمي بر همافزایي تیمي به ترتیب 1/88 ،و  1/ 7است که معنادار است .افزون بار ایان،
اثر غیرمستقیم کارآمدی تیمي با میانجيگری یادگیری فردی و  1/1معنادار است .اثار غیرمساتقیم
مهارتهای تیمي بر همافزایي تیمي به ترتیب 1/ 9 ،و  1/8است که در سطح  1/1معنادار اسات.
همچنین ،اثر غیرمستقیم خودمختاری فردی با میاانجي یاادگیری فاردی و مهاارتهاای تیماي بار
همافزایي تیمي به ترتیب 1/ 5 ،و  1/ 7است که در سطح  1/1معنادار است .بار پایاة ایان نتاایا
فرضیههای  6و  1پژوهش تأیید ميشود.
به منظور بررسي برازندگي مدل پیشنهادی پژوهش شاخصهای نیكویي برازش باهکاار گرفتاه
شد .لذا در این پژوهش از بین شاخصهای مختلف نیكویي برازش شاخصهای برازندگي یادشده
در جدول  7بهکار گرفته شد.
جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش الگوی آزمونشدة پژوهش

شاخص
مقدار

𝛘

5/31

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

NNFI

IFI

1/163

1/13

1/15

1/16

1/13

1/16

1/11

بر اساس شاخصهای برآوردشده در جدول  ،9نسبت کای اسكوئر باه درجاة آزادی (

𝛘)
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 ،5/31جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( ،1/163 )RMSEAشاخص نیكاویي بارازش ()GFI
 ،1/13شاخص نیكویي برازش تعدیلیافتاه ( ،1/15 )AGFIشااخص بارازش تطبیقاي (،1/16 )CFI
شاخص برازش هنجاریافته ( ،1/13 )NFIشااخص بارازش هنجارنیافتاه ( 1/16 )NNFIو شااخص
برازش افزایشي ( 1/11 )IFIاست .با توجه به شاخصهای بهدستآمده و بر اساس دیادگاه کالیان
( 5119و

 )51الگوی آزمونشده پژوهش برازش مناسبي دارد.

بحث و نتیجه
هدف این پژوهش بررسي تأثیر مؤلفههای رهبری تیمي عمالمحاور شاامل مادیریت وظیفاهگارا،
کارآمدی تیمي و حمایت از خودمختاری فردی بر توسعة همافزایي تیمي و نقش میانجي یاادگیری
فردی و مهارتهای تیمي در ایجاد رابطة بین متغیر مستقل (مؤلفههای رهبری تیمي عملمحاور) و
متغیر وابسته (همافزایي تیمي) است .نتایا تجزیهوتحلیل فرضایههاای اول ،دوم و ساوم پاژوهش
مبني بر اثر مستقیم مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور بار یاادگیری فاردی ،مهاارتهاای تیماي و
همافزایي تیمي مثبت و معنادار بود .بنابراین فرضیههای اول ،دوم و ساوم تحقیاق تأییاد شاد .ایان
یافته با نتایا برخي پژوهشهای محققان همخاواني و همساویي دارد (

;Schoemaker et al., 2013

Zoltan, 2014; Huang & Tsai, 2014; Noruzy et al., 2013; Abbasi & Zamani-Miandashti,
2013؛ میرکمالي و همكاران .) 811 ،به زعم براون و همكاران ( )51 5رهبری تیماي عمالمحاور

موجب بهبود جو تیمي ميشود و از این طریق ،یادگیری و عملكارد را در میاان افاراد تایم بهباود
ميبخشد .ارزش و ضرورت رهبری تیمي عملمحور بر کسي پوشیده نیست ،زیرا  .باعاث ایجااد
انگیزه در افراد شده و مشارکت آنها را در انجامدادن فعالیتها جلب ميکند؛  .5باازدهي ،تولیاد و
عملكردهای اعضا را افزایش ميدهد ،یعناي موجاب هامافزایاي و عملكارد مضااعف در ساازمان
ميشود؛  .8تعهد اعضا را نسبت به تحقق اهاداف بهباود مايدهاد؛  .7احسااس رضاایتمنادی از
کارکردها را در افراد به وجود ميآورد؛  .9به یادگیریهای فردی ،تیمي و سازماني توجه ميکند؛ .6
از طریق آموزشهای مستمر ،مهارتهای افراد را بهبود ميبخشد؛  .1ارتباطات متقابل را در سازمان
بیشتر ميکند؛  .3بهرهوری و بهبود کیفیت را به دنبال خواهد داشت.

تأثیر مؤلفههای رهبری تیمی عملمحور بر توسعة همافزایی تیمی با نقش میانجی یادگیری فردی و ...
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نتایا تجزیهوتحلیل فرضیههای چهارم و پنجم نشان داد یادگیری فردی اثر علّي بار هامافزایاي
تیمي (با ضریب مسیر  )1/75دارد .به عالوه ،مهارتهای تیمي نیز بر همافزایي تیماي (باا ضاریب
مسیر  )1/1اثر مستقیم دارد .بنابراین ،فرضیههای چهارم و پنجم تحقیق تأییاد شاد .ایان یافتاه باا
نتاایا برخاي تحقیقاات پژوهشاگران مطابقات دارد

(et al., 2012; Huang & Tsai, 2014

Braun؛

جوانمرد و سخائي .) 833 ،یادگیری فردی از عوامل بسیار با اهمیت در ارتقای مهارتهای افاراد،
توسعة سازماني و عملكردهای مضاعف است .اگر رهباران و مادیران ساازمانهاا بتوانناد اشاتیاق
کارکنان را جهت حرکت به سمت فرایندهای یادگیری نهادینه کنند و در ایان مسایر مساائل را باا
ذهنیت باز کشف و با گفتمانهای تیمي و اشتراکي تحلیل و ارزیابي کنند ،خواهند توانست از یاک
سو موجب هماهنگي و همنوایي کارکنان در جهت بهبود مهارتهای فني ،انساني و ادراکي شاوند؛
و از سوی دیگر ،به ایجاد همافزایي در انجامدادن کارها قادر ميشوند .از آنجا که بهبود یاادگیری و
مهارتهای تیمي از نقشهای مهم رهبران اسات ،ساازمانهاا مايتوانناد بارای بهباود کارآمادی،
اثربخشي از این دو عامل بهرهبرداری کنند.
نتیجة آزمون فرضیههای ششم و هفتم پژوهش نشاندهندة نقش میانجي و واساطهای یاادگیری
فردی و مهارتهای تیمي بر روابط علّي بین مدیریت وظیفهگرا (با ضارایب مسایر  1/88و ،)1/ 7
کارآمدی تیمي (با ضرایب مسیر  1/ 9و  ،)1/8و حمایت از خودمختاری فردی (با ضرایب مسایر
 1/ 5و  )1/ 7با همافزایي تیمي است .این نتیجه باا یافتاههاای برخاي اااحبنظاران و محققاان
همخواني دارد و در یک راستاست (  .)Braun et al., 2012; Zoltan, 2014; Huang & Tsai, 2014در
این زمینه ،ویجمن (  )511تأکید ميکند رهبری نقشي مهم در یادگیری کارکنان و عملكارد تیماي
دارد .ترنت ( )5117اعتقاد دارد رهبری با مهارت و توانایي در اتخاذ تصمیمهای مناسب مايتواناد
موجب همافزایي تیمي شاود .از نگااه باراون و همكااران ( )51 5رهباری تیماي عمالمحاور باا
میانجي گری یادگیری فردی قادر است عملكردهای فردی و تیمي و رضایت شغلي را افزایش دهد.
این یافته نشان ميدهد اگار رهباران و مادیران ساازمان و واحادهای ساازماني در بهارهگیاری از
مؤلفههای رهبری تیمي عملمحور (مدیریت وظیفهگرا ،کارآمدی تیمي و حمایات از خودمختااری
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فردی) فرایند یادگیری فردی و ارتقای مهارتهای تیمي را بهکار گیرند ،خواهند توانست کارکناان
را به ابتكار ،خالقیت و نوآوری ،عملكردها فردی و تیمي سطح باال و در نهایت ،به همافزایي تیمي
هدایت کنند .در این اورت کارکنان بیش از تواناایيهاای خاود تاالش کارده و اهاداف تیماي و
سازماني را محقق خواهند کرد.
پیشنهادها
جهت توسعه و پیشبرد رهبری تیمي عملمحور و بهکارگیری یادگیری فردی و مهارتهاای تیماي
برای نیل به همافزایي تیمي ،به عواملي مهم باید توجه شود که به اورت پیشانهاد بیاان مايشاود:
روشنکردن اهداف کاری و زمانبنادی دقیاق انجاامدادن وظاایف باا برگازاری جلساات مانظم و
دوستانه ،تشویق و ترغیب کارکنان برای انجامدادن وظاایف تیماي و گروهاي ،ایجااد یگاانگي در
اهداف فردی ،تیمي و سازماني ،ارتقای توانایي پرسشگری در کارکناان باا تمرکاز بار انجاامدادن
تحقیقات موردی و عملي ،شنیدن نظرهای بدیع و جدید اعضا جهت ارتقای خالقیات و ناوآوری،
ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری با برگزاری کالسهای آموزشي ضمن خادمت و باازآموزی،
ایجاد فراتهای مناسب برای رشد فردی به وسیلة شرکتدادن کارکنان در هماایشهاای علماي،
تسهیم دانش و اطالعات در جلسات تبادل نظر با کارکنان ،آزادی در تفكر و بیان عقاید ،ایجاد جاو
حمایتي در سازمان و کمک به حل نیازها و درخواستهای کارکناان ،تواناایي در آزماون نظرهاای
جدید به وسیلة بهرهگیری از این نظرها در انجاامدادن وظاایف ساازماني ،اساتقاللدادن در اتخااذ
تصمیمها با تفویض اختیارات شغلي و سازماني .مدیران و رهبران سازمانها ميتوانند با تأکیاد بار
روابط امیمانه و دوجانبه با کارکنان خود اهداف واحدها و تایمهاای کااری را تادوین و روشان
کنن د ،و با برگزاری جلسات دوستانه و همراه با احترام ،بسایاری از وظاایف خاود را باه کارکناان
تفویض کنند .این امر موجب خواهد شد کارکنان ترغیب شوند بیشازپیش تالش کنند و در جهت
تحقق اهداف کوتاهمدت و بلندمدت سازمان تالشهای خود را مضاعف کنند.

تأثیر مؤلفههای رهبری تیمی عملمحور بر توسعة همافزایی تیمی با نقش میانجی یادگیری فردی و ...
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منابع و مآخذ

 .پارکینسون ،ناورث کاوت؛ رساتمجي ،ام کاا؛ سااپر ،اس ای ( .) 836اندیشاههاای بازرگ در
مدیریت .ترجمة مهدی ایراننژاد پاریزی ،تهران ،مدیران.
 .5جاویدی کالته جعفرآبادی ،طاهره؛ ابوترابي ،رزیتا (« .) 831ذهنیت فلسافي و سابک رهباری

مدیران در نظام آموزش عالي ،مورد بررساي :دانشاگاه فردوساي مشاهد» .مطالعاات تربیتاي و
روانشناسي ،دورة

 ،شمارة اول ،افحات .5 -587

 .8جوانمرد ،حبیباله؛ سخائي ،فاطمه (« .) 833بررسي رابطة بین مهاارتهاای فاردی ،یاادگیری
سازمان ،نوآوری و عملكرد سازماني در انایع کوچک و متوسط استان مرکزی» .بصیرت ،دورة
 ، 6شمارة  ،77افحات .3 -16

 .7رابینز ،استیفن پي ( .) 831رفتار ساازماني ،مفااهیم ،نظریاههاا و کاربردهاا .جلاد دوم ،گاروه
مترجمان :علي پارسائیان و سیدمحمد اعرابي ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگي.
 .9رابینز ،استیفن پي؛ جاج ،تیموتي ( .) 818رفتار سازماني .جلد اول ،ترجمة مهدی زارع ،تهران،
نص.
 .6سیادت ،سیدعلي؛ کاظمي ،ایرج؛ مختاریپور ،مرضیه (« .) 831بررساي مقایساهای رابطاة باین
هوش سازماني و رهبری تیمي در بین اعضاای هیئات علماي دانشاگاههاای دولتاي ااافهان».
چشمانداز مدیریت دولتي ،شمارة اول ،افحات .31-11
 .1سیادت ،سیدعلي؛ مختاریپور ،مرضیه؛ کاظمي ،ایارج (« .) 833رابطاة باین هاوش اخالقاي و
رهبری تیمي در مدیران آموزشي و غیرآموزشي از دیدگاه اعضای هیئت علماي دانشاگاه علاوم
پزشكي اافهان» .مدیریت سالمت ،دورة  ،86شمارة  ، 5افحات . 1 -5 1
 .3سیدجوادین ،سیدرضا ( .) 811مباني سازمان و مدیریت .تهران ،نگاه دانش.
 .1عالقهبند ،علي ( .) 833مدیریت عمومي .تهران ،روان.
 . 1قربانيزاده ،وجهاله ( .) 831یادگیری سازمان و سازمان یادگیرنده با نگرشي بر مدیریت داناش.
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