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چکیده
هدف پژوهش بررسی نقش رهبری تیم بر عملکرد تیمی با میانجیگری یادگیری تیمی بود .جامعه پژوهش کلیه
معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان بودند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و
بر مبنای فرمول کوکران نمونهای به حجم  346معلم انتخاب شد .روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی و
رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور است .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای رهبری تیم،
یادگیری تیمی و عملکرد تیمی استفاده شد .پایایی و روایی پرسشنامهها با تکنیکهای آلفای کرانباخ و تحلیل
عاملی تأییدی بررسی شدند ،مقادیر پایایی پرسشنامهها بهترتیب رهبری تیم()0/88؛ یادگیری تیمی( )0/85و
عملکرد تیمی( )0/90گزارش شد .جهت تحلیل دادهها از مدلیابی معادالتساختاری بوسیله نرم افزار Lisrel
 10.30استفاده شد .نتایج نشان داد رهبری تیم و یادگیری تیمی اثر مثبت بر عملکرد تیمی معلمان در سطح 0/05
دارند؛ رهبری تیم بهواسطه یادگیری تیمی اثر مثبت بر عملکرد تیمی معلمان در سطح  0/05دارد؛ همچنین رهبری
تیم و یادگیری تیمی قادر به تببین  %38واریانس عملکرد تیمی معلمان هستند.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of team leadership on team
performance mediated by team learning. The study population was all secondary
school teachers in Kurdistan province, from which a sample of 346 teachers was
selected by proportional stratified random sampling method based on Cochran's
formula. Quantitative research method is correlation studies and covariance-based
structural equation modeling approach. To collect data from team leadership
questionnaires; Team learning and team performance were used. The reliability and
validity of the questionnaires were evaluated by Cronbach's alpha techniques and
confirmatory factor analysis. The reliability values of the questionnaires were team
leadership (0.88); Team learning (0.85) and team performance (0.90) were reported.
Structural equation modeling using lisrel 10.30 software was used to analyze the
data.The results showed that team leadership and team learning have a positive effect
on teachers' team performance at the level of 0.05; Team leadership through team
learning has a positive effect on teachers' team performance at the level of 0.05;
Also, team leadership and team learning are able to explain 38% of the variance of
teachers' team performance.
Keywords: Team Leadership, Team Learning, Team Performance, Teacher Teams.
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مقدمه
اهمیت و کاربرد کار تیمی در سه دهه گذشته در حوزه آموزش و سازمانهای حرفه ای افزایش چشمگیری
داشته است) ،(Dochy et al, 2014: p988با افزایش کاربرد تیم ها در ساازمان هاا ،تحقیقاات باا
تمرکز بر نقش رهبری در افزایش موفقیت تیم آغاز شده است (Morgeson, DeRue & Karam,
) .2010: p6رهبران نه تنها افراد ،بلکه باید هر تیم را باه عناوان یاک هویات آمااده و باه حرکات در
آورند) .(Northouse, 2018: p56با توجه به نیاز قرن  21به مدل رهبری تیم ،1رهبران بایاد دارای
تمام شایستگیها باشند ،آنها باید مهارتهای رهبری تیم را باال ببرناد و از ا اول زیربناایی شایساتگی
رهبری فراتر روند .لذا رهبران امروزی باید مهارت هایی که به ناوعی از پیشاینیان خاود متفااوت اسات را
پرورش دهند .زیرا تفاوت ها نیاز های سازمان های مسطح تر و اعضای تیم که کمتر اطاعت مایکنناد را
پاسخ میدهد).(Khan, Khan & Mahmood, 2014: p1
یادگیری تیمی 2یکی از موثرترین فرآیندهایی است که در تیمها وجود دارد ،فرآیندهایی که ازطریق
آنها ،تیمها قادر به تطبیق و بهبود دانش هستند) .(Mathieu et al, 2008: p411این رفتار به این
ورت تعریف میشود " :روند مداوم تامل و عمل که مشخصه آن پرسیدن سؤال ،بازخورد ،تجربه ،تأمل
بر نتایج و بحث در مورد اشتباهات یا نتایج غیر منتظره اعمال" است (Edmondson, 1999:
) .p353در این تعریف ،رفتار یادگیری تیمی نتیجه تعامالت نیست ،بلکه گفتمان جمعی است که تیمها
متعهد میشوند تا بینش جدیدی درباره یک مسئله به دست آورند & (Edmondson, Dillon
) .Roloff, 2007: p273گفتمان جمعی مانند فرآیند اتکا به دروندادهای یکدیگر(یعنی مشارکت)،
باعث شناخت متقابل می شود ،بنابراین میتوان آن را نمونه ای از یادگیری تیمی قلمداد کرد (Van den
) .Bossche et al, 2006: p492رفتارهای یادگیری تیمی ،تیم ها را قادر می سازد تا تکنیک ها،
رویکردها ،محصوالت یا دانش موجود را در مدت زمان کوتاهی بهبود دهند(Sessa & London, .
).2008: p3
بسیاری از مطالعات در مورد طیف گسترده ای از محیط ها نشان دادهاند که رفتار رهبری تیم نقش
مهمی در تقویت رفتارهای یادگیری تیمی ایفا میکند( Bucic et al 2010, Burke et al 2006,
 .)Harris, 2011به عنوان مثال ،پژوهشگران دریافتند رهبرانی که برای اعضای تیم در ایجاد ایده
های جدید الهام بخش هستند و آنها را ترغیب به توسعه ایده های جدید و امتحان کردن روشهای
متفاوت میکنند ،از رفتارهای یادگیری تیمی به سمت تیم های نوآور حمایت می کنند (Lee et al,
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) .2010: p475تحقیقات چندین فعالیت از جمله مربیگری رهبر تیم (،)Edmonson, 1999
همکاری( )Tjosvold, Yu & Hui, 2004و جستجوی و کسب اطالعات( & Neufeld
 )Haggerty, 2001را مشخص کرده است که ارتباط مستقیمی با یادگیری تیم دارند .اعضای تیم به
طور خودکار درگیر رفتارهای یادگیری تیمی نمیشوند ،زیرا این امر می تواند باعث بروز مشکالتی شود (
)Koeslag-Kreunen et al, 2018: p 476؛ به عنوان مثال ،اختالف سطح میتواند منجر به
تسلط غیر سازنده توسط اعضای دارای اقتدار بیشتر شود ( )Brooks, 1994: p217و اعضا در هنگام
مواجهه با وظایف غیر ساختار یافته ،بار شناختی بیش از حدی را تجربه می کنند( & De Dreu
 .)Weingart, 2003: p742به همین دلیل استدالل می شود که مشارکت در رفتار یادگیری تیمی
باید از طریق رهبری تیم مورد تشویق قرار گیرد ( .)Van der Haar et al, 2017: p217رفتار
رهبری تیم به عنوان "فرآیند تأثیرگذاری بر دیگران برای درک و توافق در مورد آنچه باید انجام شود و
چگونگی انجام آن و فرآیند تسهیل تالش های فردی و جمعی برای تحقق اهداف مشترک" تعریف شده
است( .) Yukl, 2010: p8همچنین رهبران تیم می توانند تعامل در یادگیری رفتار های تیمی را به
وسیله اقداماتی مانند بیان نقاط ضعف خود ،تحمل شکست یا عدم موفقیت و یا تامل و تعیین میزان ارزش
هدف تیم آسان کنند( .)Edmondson, 2003: p1421لذا فرآیند رفتارهای یادگیری تیمی میتواند
به دستیابی به عملکرد تیمی موفقیت آمیز در حل مشکالت و خودکارآمدی تیم کمک کند( & Sessa
.)London, 2008: p2
تحقیقات نشان میدهد که تیمهای کارآمد با وظیفه ای نوآورانه می توانند با به کارگیری رفتارهای
یادگیری تیمی ،با موقعیت های جدید سازگار شوند و دانش جدیدی را توسعه دهند که به نوبه خود
موفقیت آنها را نشان می دهد( .)Lee et al 2010, Srivastava et al 2006همچنین رهبران
تیم که تو یه میکنند و اطالعات جدید ارائه می دهند اعتماد و امنیت متقابل ایجاد میکنند 69 ،در د ار
واریانس به اشتراک گذاری دانش تیمی را تبیین می کند( .)Lee et al, 2010: p473یادگیری با
توانمند کردن تیم ها در خلق دانش بین اعضای تیم و با افراد خارج تیم و تعامل با محیط برای انطباق با
شرایط تغییر در اثربخشی سازمان نقش دارد ،لذا یادگیری تیمی منجر به بهبود عملکرد در تیم می شود که
در نهایت به عملکرد سازمانی ختم میشود (.)Kayes & Burnett, 2006: p3
بررسیهای انجام شده در سطح بینالمللی حاکی از افزایش کاربرد تیمها در سازمانهای آموزشی و
حرفهای()Dochy et al, 2014؛ توجه به نقش رهبری تیم در یادگیری و عملکرد تیمی( Lyndon,
Pandey & Navare 2020, Koeslag-Kreunen et al 2020, KoeslagKreunen et al 2018, Bron et al 2018, Wang et al 2017, Somprach,
Tang & Popoonsak 2017, Pinar et al 2014, Khan, Khan & Mahmood
 )2014, Morgeson, DeRue & Karam 2010, Lee et al 2010بیانگر اهمیت تیم و
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نقش آن در بهبود عملکرد فردی ،تیمی و سازمانی و نقش رهبری تیم بر افزایش موفقیت تیم و عوامل
مرتبط به آن است  .بررسی های انجام شده در داخل کشور بیانگر خالء مبانی نظری منسجم در باب
مفهوم تیم ،کار تیمی و عوامل مربوط به آن؛ فقدان مطالعات پژوهشی منسجم و مستمر در باب تیم و
نقش رهبری در تیم است ،و از همه مهمتر فرهنگ جمع گرایی پذیرفته شده جمهوری اسالمی ایران،
ضرورت انج ام پژوهش حاضر را تبیین می کنند ،لذا پژوهش حاضر سبب دستیابی به نتایجی خواهد شد
که مورد استفاده مسئوالن عالی در باب تقویت فرهنگ جمع گرایی در نظام آموزشی خواهد شد .اما برای
اینکه رهبری تیم به عنوان یک نظریه رهبری مشروعیت بیشتری کسب کنند ،تحقیقات باید به بررسی
اینکه چگونه این سبک رهبری می تواند در یادگیری تیمی و عملکرد تیمی نقش ایفا کند؟ و اینکه آیا در
سازمان های آموزشی نیز این مسئله اعتبار دارد یا خیر؟ ،اقدام نمایند .بنابراین مسئله پژوهش حاضر
بررسی نقش رهبری تیم در یادگیری تیمی و عملکرد تیمی بهمراه بررسی نق ش میانجی گری یادگیری
تیمی در رابطه رهبری تیم با عملکرد تیمی در تیم های معلمان است .در ادامه به تشریح مبانی نظری و
پیشینه پژوهش اقدام میگردد.
تیم و کار تیمی :1تیم ترکیبی از دو یا چند نفر هستند که اهداف مشترکی دارند؛ ترکیبی از
اعضای گروه کاری که به عنوان ت یم شناخته می شوند؛ مجموعه ای متمایز از دو یا چند شخص که بطور
پویا ،بهم پیوسته و بصورت توافقی برای دست پیداکردن به اهداف مشترک با هم کار می کنند و طول
مدت عضویت آنها محدود است(.)O’Neil et al, 1999: p70
کار تیمی به این موضوع اشاره دارد که اعضای تیم در محیط سازمان با وابستگی متقابل وظیفه
ای و منابع چندگانه اطالعاتی از طریق به اشتراک گذاری دانش و مهارت های انفرادی خود جهت
دستیابی به اهداف مورد نظر اقدام می نمایند و باید از انعطاف پذیری کافی برای پذیرش نقش های
متفاوت در تیم برخوردار باشند( .)Marosi & Bencsik, 2009: p168نظریه پردازان تیم ها را
به سه دسته :حل کننده مسأله ،2خود گردان 3و متخصص(چند وظیفه ای )4طبقه بندی نموده است .تیم
درباره فرآیند کار ابراز نظر و پیشنهاد می نمایند و باعث می گردند که روش انجام امور بهبود یابد .تیم
های خود گردان :تیم های مستقلی که نه تنها مسائل را حل می کنند ،بلکه جنبة اجرائی و مسئولیت
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کامل نتیجه کار را عهده دار میشوند .تیم های متخصص(تیم های چند وظیفه ای) :افراد این تیم
متعلق به یک سطح (در سلسله مرات ب اختیارات سازمانی) هستند ،ولی دارای تخصص های گوناگونند و
برای انجام یک کار تخصصی گرد هم میآیند(.)Robbins, 1998: p538-541
با توجه به بررسی های ورت گرفته در معلمان مدارس مقطع متوسطه دوم ،معلمان در تایم هاای
مختلفی مانند :تیم آموزشی که مصداق تیم های خودگردان؛ تیم پژوهشی کاه مصاداق تایم حال کنناده
مسأله ؛ تیم های پرورشی و بهداشتی که مصداق تیم های چند وظیفه ای هستند ،مشارکت دارند.
تیم آموزشی :تیم آموزشی در مقطع متوسطه دوم تحت عناوین درس مورد تدریس تقسیم بنادی
شده اند .برای مثال تیم آموزشی ریاضی ،زیست شناسی ،عربای و  ...کاه ترکیبای از معلماان یاک درس
خاااو و وظااایفی همچااون آمااوزش معلمااان ،نظااارت باار عملکاارد معلمااان ،تولیااد محتااوا و آزمااون و
سنجش(طراحی سواالت امتحانی) را بر عهده دارند .تیم پژوهشی :ترکیبی از معلمان که به پژوهش در
باب مسائل آموزشی در قالب یک تیم پژوهشی اقدام می نمایند .تیم پژوهشی می تواناد حااالت متفااوتی
داشته باشد ،مانند معلمان یک درس خاو ،معلمان یک رشته تحصیلی ،معلمان چند رشته تحصیلی که
در سطوح چندگانه :گروه آموزشی ،مدرسه ،ناحیه ،منطقه ،شهر ،استان و کشور باا یکادیگر بصاورت تایم
پژوهشی عمل می نمایند .تیم پرورشی :ترکیبی از مسئوالن پرورشی(معاون پرورشی ،مربای پرورشای)،
روانشناس ،مشاور ،مدیر و معلمان که در باب مسائل پرورشی بصورت یک تیم اقادام مای نمایناد .تییم
بهداشتی  :ترکیبی از مربی بهداشت ،مدیر و معلمان که در باب مسائل بهداشتی بصورت یک تیم اقادام
می نمایند .الزم به ذکر است ،شخص رهبر در تیم های مذکور مای تواناد متفااوت باشاد و شاامل خاود
معلمان( معلمان سرتیم) ،مدیر مدرسه ،معاونان آموزشی و پرورشی ،مربیاان پرورشای و مربیاان بهداشاتی
باشد.
1
رهبری تیم  :با توجه به محوریت نیازها در عملکرد تایم ،رهباری تایم را مای تاوان باه عناوان
محوری برای ارضای نیاز های تیم ،با هدف نهایی تقویت اثربخشی تیم شناخت ،لذا هرکسی(داخل یا خارج
تیم) که مسئولیت ارضای نیاز های تیم را بر عهده بگیارد ،مای تاوان باه دیاد رهبار تایم باه وی نگااه
کرد( .)Morgeson et al, 2010: p8این دیدگاه از رهبری تیم با تئوری رهبری عملکردی 2همسو
است ،که برجسته ترین و شاناخته شاده تارین مادل رهباری تایم اسات( Zaccaro et al, 2010:
 .)p457تئوری رهبری عملکردی بیان می کند که نقش رهبر "به انجام رساندن هرکاری اسات کاه باه
اندازه کافی برای ارضای نیاز های تیم ورت نگرفته اسات"( .) McGrath, 1962: p5باه عباارت
دیگر ،عملکرد رهبری در تیم ها ":رهبر به عنوان کامل کننده ....است؛ لذا بهترین کاری که یک رهبر می
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1 . locus of leadership
2 . Formality of leadership
3 . Internal and Formal leadership
4 . External and Formal leadership
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تواند انجام دهد این است که نظارت کند کدام عملکرد ها توسط بخشای از تایم انجاام نمای شاود و آن
بخش از تیم را توانمناد ساازد تاا عملکردهاای ماوردنظر را انجاام دهاد.)Schutz, 1961: p61( ".
بنابراین ،رهبر ی تیم اساساً در راستای برآوردن نیازهای اساسی تیم ،حرکت می کند .هر چند با وجود این
حقیقت که اغلب به رهبران رسمی تیم توجه می شود ،مهم اسات بادانیم وقتای کسای نیازهاای تایم را
برآورده می کند ،دیدگاه کارکردی رهبری تیم عمدتاً به سمت اوست( .)Hackman, 2005: p120از
آنج ایی که افراد مختلفی قادر به ارضای نیازهای تیم هستند ،پیشنهاد گردیده است که باه جاای مطالعاه
رهبران بیشتر بر روی "رهبری" تمرکز کنیم ،زیرا "گروه های مختلف ،در شرایط مختلف رهبران متنوعی
دارند"( .) McGrath, 1962: p3بنابراین رهبری تیم ،فرآیند برآوردن نیازهای تیمی است که منجار
به افزایش اثربخشی تیم می شود .تعدادی از متابع بالقوه رهبری تیم وجود دارند که بیاان مای کنناد چاه
کسی در تالش برای ارضای نیازهای تیم است؛ منابع رهبری می تواند از طریق ابعااد سااختاری جایگااه
رهبری و رسمیت رهبری تعریف شوند ،لذا این ابعاد با یکدیگر در تعامل هستند تاا چهاار پایگااه مجازای
رهبری تیم را ایجاد کنند (.)Morgeson et al, 2010: p8
 بعد جایگاه رهبری :1نشان می دهد که آیا رهبر ،عضو تیم و درگیر بخشی از
چرخه وظیفه تیم است(درونی) یا اینکه عضو تیم نیست و خارج از فعالیت های روزمره تیم
است(بیرونی).
2
 بعد رسمیت رهبری  :بیانگر این است که آیا مسئولیت عملکرد تیم در سازمان
رسمیت یافته است(رسمی) یا اینکه هیچ مسئولیت مستقیمی برای رهبری تیم و عملکرد آن
وجود ندارد(غیررسمی).
3
 رهبری درونی و رسمی  :بیانگر رهبران منصوب شده رسمی است که عضو تیم
هستند .چنین رهبرانی معموال رهبران تیم یا مدیران عملیات(پروژه) نامیده میشوند.
 رهبری بیرونی و رسمی :4نمایانگر رهبران منصوب شده رسمی است که عضو
تیم نیستند(.یعنی ،هیچ یک از کارهای روزمره تیم را انجام نمی دهند) .چنین رهبرانی اغلب
اسپانسر ،مربی یا مشاوران تیم نامیده میشوند.

مديريت بر آموزش سازمانها

 رهبری درونی و غیر رسمی  :1زمانی رخ می دهد که مسئولیت های رهبری
میان اعضای تیم تقسیم گردد ،یا زمانی که اعضای مشخصی از تیم به طور غیر رسمی در
نقش یک رهبر بروز میکنند.
 رهبری بیرونی و غیررسمی  :2زمانی رخ می دهد که افرادی خارج از تیم به
دنبال تامین نیازهای اساسی تیم باشند .از چنین افرادی گاهاً به عنوان منتور ،قهرمان یا
هماهنگ کننده های اجرایی تیم یاد میشود(.)Morgeson et al, 2010: p8

جدول  : 1منابع رهبری در تیم (.)Morgeson et al, 2010: p8
رسمیت رهبری

بیرونی

به دست آوردن درکی از فرآیندهای رهبری تیم ،اوالً نیازمند درک ماهیت عملکرد تیم است .با این
درک ،بهتر می توانیم نقش رهبری در تقویت اثربخشی تیم را بیان کنیم .چنین تمرکزی بر تیم ،به علت
ت مرکز محوری بر تیم به عنوان یک واحد ،مدل های رهبری تیم را از مدل های سنتی رهبری مجزا می
کند ،زیرا کار تیمی با چرخه های مکرر "تعامل وابسته به یکدیگر" 3مشخص می گردد( Morgeson
 .) & Hofmann, 1999: p252این چرخه های فعالیت هدف محور را می توان به دو فاز مختلف
تقسیم کرد ،در فاز انتقال ،4تیم ها به ارزیابی یا برنامه ریزی فعالیت های طراحی شده برای دستیابی به
هدف موردنظر مشغول هستند ودر فاز اقدام ،5تیم ها فعالیت های کاری را انجام می دهند که مستقیما در
تحقق هدف ،نقش دارند ( .)Marks, Mathieu & Zaccaro, 2001: 359با گذشت زمان،
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جایگاه رهبری

درونی

رسمی
رهبر تیم
مدیر پروژه(عملیات)
اسپانسر
مربی
مشاور تیم

غیر رسمی
اشتراکی
بروز کننده
منتور
قهرمان
هماهنگ کننده اجرایی
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1 . Team learning
2 . The Fifth Discipline
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تیم ها به طور مکرر در این دو فاز انتقال و اقدام رفت و برگشت دارند و از طریق این چرخه های عملکرد
است که فعالیت های تیمی اتفاق میافتند(.)Morgeson et al, 2010: p7
درحالی که تیم ها بین فازهای انتقال و اقدام در رفت و برگشت هستند ،با چالش های بسیاری رو
به ر و می گردند که از تیم ،سازمان و شرایط محیطی که تیم در آن فعالیت می کند ،نشات می گیرند .این
چالش ها می توانند بقای تیم را تهدید کرده و تحقق اهداف را دشوار سازد ،زیرا این چالش ها ،تنظیم
رفتارها برای تحقق اهداف تیم ها را سخت می کنند( .)Peterson & Behfar, 2005: p147در
واقع ،چالش ها؛ نیازهای متفاوتی را برای تیم ها ایجاد می کنند که باید برای موفقیت برآورده شوند.
نیازهای برآمده از فاز انتقال ،شامل ایجاد یک منشور تیمی است که مجموعه اهداف را طبقه بندی می
کند؛ تعیین اهداف منجر به توسعه هنجارهای مثبت تیم؛ تصمیم گیری درباره استراتژی عملکرد وظیفه؛
توسعه ادراک مشترک درون تیم و تسهیم روشن دانش در تیم می شود( Kozlowski & Ilgen,
 .) 2006: p78نیازهای ناشی از فاز اقدام ،شامل نظارت بر بروندادها هنگامی که تیم به سمت اهداف
حرکت می کنند؛ نظارت بر سیستم های داخلی و خارجی تیم ،مانند افراد ،منابع و ذینفعان اساسی؛
هماهنگ کردن اقدامات تیم؛ مشارکت در ارتباطات با کیفیت؛ نظارت بر رفتار تیمی؛ مربیگری اعضای
تیم؛ و حفظ مرزها به گونه ای که تیم ها به طور کارآمد با گروه های خارج از تیم ارتباط برقرار
کنند( .)Marks et al, 2001: p363بعالوه ،در طول فاز های انتقال و اقدام ،فرآیندهای بین فردی
باید مدیریت شوند .نیازهای اساسی بین فردی شامل تقویت انگیزه اعضای تیم ،ارتقای احساس امنیت
روانی ،مدیریت احساس و تعارض هایی که ممکن است در تیم ایجاد شود ،میگردد( Edmondson,
.)1999: p372
1
یادگیری تیمی  :ا طالح یادگیری تیمی در ابتدای دهه ی 90به ورت گسترده با کتاب
پرفروش سِنگه تحت عنوان" پنجمین فرمان"2به مخاطبان معرفی شد( & Edmondson, Dillon
) Roloff, 2007: p271؛ استدالل می شد که نه یادگیری فردی ،بلکه یادگیری تیمی موتور واقعی
ایجاد کننده یک سازمان یادگیری است ،لذا با استفاده از دیالوگ و تفکر جمعی در مورد موضوعات
پیچیده ،اقدامات خالقانه ،هماهنگ و ارتباط خوب با اعضای تیم های درون سازمان ها ،تیم ها برای
ایجاد یک مبنای بالقوه جهت رشد مداوم و تغیرات سازمانی توجیه شدند( Dochy et al, 2014:
 .)p987ا طالح "یادگیری تیمی" فقط ا طالح متداول جدیدی است که توسط سازمان های مدرن و
از دل سال ها تحقیق و عمل آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است ،اما در مفهوم یادگیری تیمی که

مديريت بر آموزش سازمانها

1 . Mutually Shared Cognition
2 . Shared Vision
3 . Specific Team Products,
4 . Innovations,
5 . Increased Team Productivity
6 . Group-Efficacy
7 . Performance Improvement
8 . Task Mastery
9 . Process
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10 . Decuyper et al
11 . Sharing
12 . Co-Construction
13 . Constructive Conflict
14 . Reflexivity
15 . Activity
16 . Boundary Crossing
17 . Continuous Improvement Seeking
18 . Dialogue Promotion and Open Communication
19 . Collaborative Learning
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سنگه بیان می کند ،چیز دیگری وجود دارد ،لذا بر خالف روندهای یادگیری مشارکتی و همکارانه،
یادگیری تیمی بر حسب شرایط و فرآیندی که منجر به نتایج یادگیری در سطح تیم می شود ،مانند
شناخت مشترک متقابل ،1بینش مشترک ،2نتایج خاو تیمی ،3نوآوری ها ،4افزایش بهره ور ی تیم 5و
اثربخشی گروهی 6تعریف می شود(.)Dochy et al, 2014: p988
) Edmondson et al (2007: p281سه مفهوم ا لی یادگیری تیمی در پژوهش را
مشخص کردند( :الف) یادگیری تیمی به عنوان بهبود عملکرد  7؛ (ب) یادگیری تیمی به عنوان تسلط بر
وظیفه (8به عنوان مثال ،توانایی هماهنگی دانش اعضای تیم برای انجام وظایف) ؛ (ج) و یادگیری تیمی
به عنوان یک فرآیند .9دکوپر و همکاران )122 :2010( 10شش رفتار یادگیری تیمی را در یک بررسی
جامع مشخص کردند )1( :اشتراک گذاری11؛ ( )2ساختن با هم(همکاری)12؛ ( )3تعارض سازنده13؛ ()4
بازتاب پذیری14؛ ( )5فعالیت15؛ ( )6و گسترش مرز .16مجموعه رفتارها و فعالیت های انجام شده توسط
تیم هایی که یاد می گیرند به چهار بعد ا لی دسته بندی می شوند )1( :پیگیری بهبود مداوم17؛ ()2
پیشبرد گفتگو و ارتباطات باز18؛ ( )3یادگیری مشارکتی19؛ ( )4و رهبری استراتژیک و فعال در جهت بهبود
توسعه تیم.) Bresó et al, 2008: p149(20
عملکرد تیمی  :21اگرچه مطالعات زیادی در حوزه نظری برای روی عملکرد تیمی ورت گرفته
است ،مطالعاتی که بر روی سیستم های ارزیابی عملکرد تیمی و پیاده سازی آن متمرکز شوند ،بسیار
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تصمیم گیری :مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری سبب می شود تا در کنار دادن مسئولیت های
بیشتر به آنها ،اعضای تیم فعال تر و تعاملی تر شوند ،زیرا مرحله ی مهمی از فرایند تصمیم گیری
سازمانی ،مشارکت کارکنان در فرایند ارزیابی عملکرد است (.)Karabat & Alis, 2017: p34
عدالت :ت ا زمانی که عملکرد سیستم ارزیابی ،حیح و منصفانه باشد می تواند به عنوان ابزاری برای
افزایش تعهد به محل کار استفاده شود؛ اما رهبران تیمی که از این واقعیت آگاه باشند که سیستم توسط
کارمندان ناعادالنه تلقی می شود و نمی توان برای اشتباهات چاره ای اندیشید ،وجود یک سیستم ارزیابی
بد را می پذیرند ،لذا این وضعیت یا با پذیرش وضعیت فعلی از سوی رهبران و ادامه آن و یا با ایجاد یک
سیستم جدید که واکنش های منفی کارکنان را درنظر می گیرد به پایان خواهد رسید( & Thurston
 .)McNall, 2010: p201ارائه ی بازخورد:ارائه بازخورد در زمینه عملکرد بر عملکرد تیم تاثیر
می گذارد ،زیرا تبادل اطالعات طی فرایند بازخورد ،طوری شکل می گیرد که انتظارات و عملکرد کارمند
را تلفیق و هماهنگ می کند( .)Karabat & Alis, 2017: p35سیستم های پاداش و
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محدود هستند( Brannick & Princ 1997, Dickingson & McIntyre1997,
 .)Rowland 2013, London 2007اگرچه که بعضی از این مطالعات مدیران را به ارزیابی
رفتارها ،واکنش ها و عمکلرد های اعضای تیم سوق می دهند(،)Reilly & Mc Gourty, 1998
اما برخی دیگر به توسعه یک مدل ارزیابی مشارکت برای ارزیابی مهارت هایی که عملکرد باالی کار
تیمی را منجر می شود تاکید دارند( Karabat & Alis (2017) .)Malec et al, 2007به
توسعه مقیاس سیستم های ارزیابی عملکرد تیمی پرداختند و مقیاس توسعه یافته آنها شامل پنج بعد
ا لی اطالعات ادراک شده سیستم ،1مشارکت در تصمیم گیری و فرایند ،2عدالت ،3ارائه ی بازخورد 4و
سیستم های پاداش و جبران 5است.
اطالعات ادراک شده سیستم :اطالعات ادراک شده سیستم ،در واقع با اندازه گیری ادراک
کارکنان وسطح دانش شان در ارتباط با اهداف و استانداردها و معیار های مشخص در طول فرایند ارزیابی،
تعیین می شود ،لذا ،کارکنان از این موضوع نه تنها در طول اجرای فرایند ارزیابی ،بلکه در مرحله طرح
ریزی نیز باید مطلع باشند(  .)Karabat & Alis, 2017: p34مشارکت کارکنان در فرایند

جبران :سیستم حقوق و ترفیع مقام در سازمان ،بعد دیگر تعیین کننده عملکرد تیم است .ارتباط محکم
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1 . Perceived System Information
2 . Participation in Decisions and Process
3 . Justice
4 . Providing Feedback
5 . Compensation and Reward Systems
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بین عملکرد و حقوق ،سبب توسعه سیستم های عملکردی مبتنی بر حقوق شده اند .رابطه بین این دو
مفهوم به روش های مختلفی قابل هدایت است؛ از آنجا که این رابطه می تواند مبتنی بر فرد یا گروه
باشد ،می توان با تشکیل یک ساختار مبتنی بر درونداد(درونی) یا برونداد(بیرونی) با توجه به ماهیت
عملکرد ،آن را هدایت کرد به عنوان مثال ،در سیستم هایی که واحد عملکرد مبتنی بر گروه است و شیوه
پرداخت عملکرد بیرونی است ،حقوق و ترفیع می تواند به ورت پرداخت تیمی  ،تقسیم سود و درآمد
باشد .ویا در ساختارهای مبتنی بر گروه که شیوه عملکرد درونی است ،ممکن است به کارمندان سهام
اعطا شود(.)Karabat & Alis, 2017: p36
) Koeslag-Kreunen Et al (2020به بررسی نقش رفتار رهبری تیم (عمودی ،اشتراکی) در
یادگیری تیمی با تعدیل گری پیچیدگی وظیفه در  281معلم دانشگاهی در قالب  52تیم پرداختند .نتایج
نشان داد که رفتار رهبری تیم(عمودی و اشتراکی) با یادگیری تیمی رابطه دارد و همچنین پیچیدگی
وظیفه ،رابطه رفتار رهبری تیم با یادگیری تیم را تعدیل می کند؛ طوری که رهبران رسمی تیم که به کار
تیمی قدرت می بخشند ،فقط هنگامی که تیم هایشان متوجه می شوند وظیفه آنها چیست ،رفتار یادگیری
تیم را تحت تأثیر قرار می دهند Bron Et al (2018) .به بررسی تأثیر مشترک فرآیندهای یادگیری
درون و بین تیمی بر عملکرد تیمی در  108تیم معلم دانشگاه پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که یادگیری
درون تیمی سازگار و تحول گرا رابطه مثیت با عملک رد تیم دارند ،یادگیری بین تیمی هم با عملکرد تیمی
رابطه مثبت دارد .ولی ترکیب یادگیری درون تیمی سازگار با یادگیری بین تیمی سبب تخریب عملکرد
تیم می شود Koeslag-Kreunen Et al (2018) .از تکنیک فراتحلیل برای بررسی اینکه
رفتارهای رهبری تیم از رفتارهای یادگیری تیمی پشتیبانی می کند و چگونه نوع وظیفه این رابطه را
تعدیل می کند ،استفاده کردند .چهل و سه مطالعه تجربی که اندازه اثر  0/92را گزارش می کردند ،تحلیل
شدند .نتایج نشان داد که رفتار رهبری تیم  ٪18واریانس رفتار یادگیری تیمی را تبیین می کند و رهبران
فرد محور ،یادگیری تیمی را در هر دو وظیفه تطبیقی و توسعه ای پرورش می دهند ،در حالی که رهبران
وظیفه محو،ر فقط بر یادگیری تیمی در وظایف تطبیقی تأثیر می گذارندKoeslag-Kreunen Et .
) al (2018به کشف ادراک اعضای تیم اساتید دانشگاه از رفتارهای یادگیری تیمی ،وظیفه تعیین شده
آنها و رفتارهای رهبری در تیم پرداختند .مصاحبه با  16عضو تیم های مختلف اساتید در دانشگاه علوم
کاربردی انجام شد .یافته ها حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق رفتارهای یادگیری تیمی فقط
شامل اشتراک گذاری ایده ها می شد و مشارکت در تعارضات سازنده و همکاری سازنده دیده نشد .فقط
چند تیم هر سه رفتار یادگیری تیمی را با هم ترکیب کردند .در این تیم ها ،اعضا مشاهده کردند که روش
ها و راه حل های موجود دیگر کافی نیستند و با وجود اینکه رهبران ترکیب رفتارهای تحولی و تبادلی را
نشان می دهند ،اما بدون مداخله فعال در فرایند ها از دور فعالیت می کنند .عالوه بر این ،اعضای تیم به
جای اینکه مشکالت را در سطح فردی حل کنند ،رفتارهای رهبری را با تمرکز بر روی کل تیم به
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اشتراک می گذاشتند .این امر به شدت نشان می دهد که درک وظیفه و رفتارهای خاو رهبری عمودی
و اشتراکی تیمی ،در تحریک اساتید به مباحثه و ایجاد دانش جدید نقش دارندWang, Han, .
) Fisher & Pan (2017به بررسی نقش رفتارهای رهبری تیم اشتراکی در یادگیری تیمی در310
دانشجوی دوره MBAدر قالب  66تیم پرداختند .نتایج بیانگر رابطه مثبت رفتارهای رهبری تیم اشتراکی
با یادگیری تیمی بود .طوری که رهبری تیم اشتراکی ،رفتارهای یادگیری تیم را در مراحل اولیه کار تیم
ها تحریک می کند ،اما نه در مراحل میانی و بعدی کار؛ ولی تیم هایی که در اوایل کار ،رفتارهای
یادگیری بیشتری انجام می دهند ،به احتمال زیاد رهبری تیم خود را حفظ می کنند ،لذا ساختار شبکه
پایدار باقی می ماند و این ثبات شبکه با رفتارهای یادگیری تیمی در اواسط و انتهای کار ،ارتباط مثبت
دارد Somprach, Tang & Popoonsak (2017) .به بررسی رابطه سبک های رهبری مدارس
با جوامع یادگیری حرفه ای در  750معلم در تایلند پرداختند .نتایج بیانگر رابطه مثبت رهبری یادگیری،
رهبری ت حولی ،رهبری مشارکتی و رهبری دعوت با مشارکت معلمان در جوامع یادگیری حرفه ای بود.
) Ghanbari, eskandari & saed ataee (2017به بررسی نقش رهبری تیمی عمل محور بر
عملکرد تیمی با میانجی گری یادگیری تیمی و رضایت مندی در  221کارمند اداره امور مالیاتی استان
همدان پ رداختند .نتایج بیانگر رابطه مثبت رهبری تیمی عمل محور با عملکرد تیمی ،یادگیری تیمی و
رضایت مندی بود ،همچنین یادگیری تیمی و رضایت مندی نقش میانجی گری معناداری در رابطه
رهبری تیمی عمل محور با عملکرد تیمی داشتند Khan, Khan & Mahmood (2014) .یک
مدل مفهومی از ر هبری تعاملی تیمی برای سازمان های سلسه مراتبی مانند سازمان های اجرای قانون و
سایر سازمان های بخش دولتی در پاکستان معرفی کردند ،که در مقایسه با مدل رهبری سنتی ،کارآمد،
عملی و موثرتر بود .نتایج نشان داد که راه های مهمی برای موفقیت تیم ها وجود دارد ،مانند :ساختار تیم
ها ،انتخاب تیم /ترکیب اعضا ،طراحی وظایف ،نقش رهبر ا لی و رهبران زیردست .بنابراین میشود افراد
مناسب را انتخاب کرد ،برای آن ها به منظور عملکرد بهتر ،وظیفه طراحی کرد و مهارت های درست را به
آنها آموزش داد تا وظیفه خود را مطابق با اهداف برای موفقیت کلی سازمان انجام دهندPinar Et al .
) (2014به بررسی رابطه بین رهبری ،یادگیری تیمی و عملکرد تیمی از لحاظ نظری و تجربی در
چارچوب تیمهای مجازی پرداختند .پس از بررسی گسترده ادبیات پژوهش ،پیمایشی در  101تیم انجام
شد .نتایج تحلیل مسیر نشاندهنده نقش مهم رهبری بر یادگیری تیمی و عملکرد تیمی در تیمهای
مجازی بود .عالوه بر این ،یافته ها نقش حیاتی یادگیری تیمی در موفقیت تیم و عملکرد تیمهای مجازی
را ،همانند تیمهای سنتی نشان دادDecuyper, Dochy & Van den Bossche (2010) .
در مدل یکپارچه سیستمی یادگیری تیمی ،اظهار داشتند متغیر های ورودی از سیستم ها یا سطوح مختلف
(اعضای تیم ،تیم ،سازمان و محیط) بر فرآیندهای یادگیری در سطح تیم تأثیر می گذارند .بر اساس
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ادبیات پژوهش ،هشت گروه ا لی فرایندهای یادگیری تیمی را بیان نمودند که شامل :اشتراک گذاری و
همکاری مشترک؛ تعارض سازنده؛ انعطاف پذیری تیم؛ فعالیت تیم؛ عبور از مرز؛ و ذخیره سازی و بازیابی.
این فرایندهای یادگیری تیمی می توانند در ابعاد و سطوح مختلف منجر به یادگیری مولد ،سازگار یا
تحولی در تیم شوند ،که بعضی اوقات می تواند منجر به افزایش عملکرد فوری تیم شوندLee Et al .
) (2010به بررسی رابطه بین رهبر به عنوان سازنده دانش ،اعتماد به رهبر و تیم ،تقسیم دانش و
عملکرد تیم پرداختند .نظرسنجی ها از  34تیم پروژه مهندسی( 166نفر از اعضای تیم 30 ،سرپرست تیم)
و  18مدیر در یک سازمان بزرگ اتومبیل سازی جمع آوری شد .نتایج نشان دادند :رهبران تیمی که
تو یه می کنند و اطالعات جدید ارائه می دهند ،اعتماد و امنیت متقابل ایجاد می کنند طوری که %69
در د ار واریانس به اشتراک گذاری دانش تیمی را تبیین می کند Sessa & London (2006) .در
الگوی یادگیری مداوم گروه عنوان کردند که :اوالً محرک های یادگیری (نیروهای بیرونی و انگیزه های
درونی) بر فرآیندهای یادگیری (انطباق ،ایجاد و تحول) اثر دارند .دوماً متغیرهای آمادگی برای
یادگیری(فراسیستم های نفوذ پذیر ،چشم انداز و بلوغ توسعه ای) و شناسایی و مداخالت(حمایت و
پشتیبانی از یادگیری ،رهبری) بر رابطه مذکور اثر تعدیل گر دارند .سوماً فرآیندهای یادگیری(انطباق ،ایجاد
و تحول) بر پیامدهای یادگیری(کدگذاری و انتقال ،الگوهای تعاملی و عملکرد) اثر دارند .چهارماً پیامدهای
یادگیری(کدگذاری و انتقال ،الگوهای تعاملی و عملکرد) بر آمادگی برای یادگیری(فراسیستم های نفوذ
پذیر ،چشم انداز و بلوغ توسعه ای) اثر بازخوردی دارد Van den Bossche Et al (2006) .از
روش های کمی و کیفی برای رسیدن به الگویی مشترک از باورها و رفتارهای یادگیری تیم استفاده
کردند و عنوان نمودند که اوالً باورهای زمینه ای بین فردی (وابستگی متقابل ،انسجام اجتماعی و کاری،
پتانسیل گروه و امنیت روان ی) دارای اثر مثبت بر رفتارهای یادگیری تیمی (ساخت ،تعارض سازنده و
همکاری و مشارکت) دارد ،دوماً رفتارهای یادگیری تیمی بواسطه شناخت مشترک متقابل بر اثربخشی تیم
تاثیر معنادار دارد Edmondson (2002) .در مدل فرآیند یادگیری تیمی عنوان می کند که؛ اقدامات
رهبر تیم ،بر هدف ،امنیت روانی و فرایند یادگیری تیمی تأثیر می گذارد .در عین حال امنیت روانی ،به
عنوان میانجی بین هدف مشترک قانع کننده و فرایند یادگیری تیمی عمل می کند ،طوری که تأثیر هدف
در یادگیری تیمی را تحریک می کند و منجر به بهبود سازمانی می شود Edmondson (1999) .در
مدل یادگیری تیم کاری ،انواع مختلف تیم های کاری سازمانی را با استفاده از هر دو روش کیفی و کمی
برای بررسی ساختارهای مدل مورد مطالعه قرار داد .او رفتارهای یادگیری تیمی را مشاهده کرد که در تیم
ها وجود دارد طوری که محیطی مناسب برای بررسی عوامل یادگیری تیمی فراهم می کند .وی اظهار
داشت که رفتارهای رهبر تیم و حمایت محیطی بر رفتارهای یادگیری تیمی اثر دارد و رفتارهای یادگیری
تیمی با عملکرد تیم رابطه مثبت دارند ،لذا رفتارهای رهبر تیم و حمایت محیطی دارای اثر غیر مستقیم
بر عملکرد تیمی هستند.
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با توجه به مبانی نظر ی و پیشینه موضوع می توان مدل مفهومی پژوهش را در قالاب ساه متغیار و
مبتنی بر چهار فرضیه طراحی و تدوین کرد .در میان متغیرهای فوق می توان یک ساختار مفهاومی قائال
شد ،سپس به بررسی و آزمون ساختار مفهومی اقدام کرد .با توجه باه بررسای هاای انجاام شاده در بااب
اهمیت ،تقدم و تأخر متغیرهای مذکور در مطالعات سازمانی ،رهبری تیم به عنوان متغیر مستقل ،یادگیری
تیمی به عنوان متغیر میانجی و در نهایت عملکرد تیمی به عنوان متغیر وابسته تعیین شدند.

فرضیات پژوهش:
 .1رهبری تیم بر عملکرد تیمی معلمان اثر دارد.
 .2رهبری تیم بر یادگیری تیمی معلمان اثر دارد.
 .3یادگیری تیمی بر عملکرد تیمی معلمان اثر دارد.
 .4رهبری تیم بواسطه یادگیری تیمی بر عملکرد تیمی معلمان اثر دارد.
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روش شناسی پژوهش
روش پژوهش کمی و از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محاور
است .جام عه پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان در سال  1399است که تعداد آناان
برابر با  3475معلم است .جهت تعیین حجم نموناه از فرماول کاوکران اساتفاده شاد(آلفای 0/05؛ مقادار
خطای 0/05و نسبت Pو Oبرابر با  )0/5لذا حجم نمونه برابر با  346معلم تعیین شد .با توجاه باه طبقاات
جامعه پژوهش مانناد ناوع منطقاه(برخوردار ،نیماه برخاوردار و محاروم) ،شهرساتان/حوزه(یازده ماورد) و
جنسیت(مرد و زن) از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی استفاده شد که شرح آن در جداول ساه
و چهار ارائه شده است .جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های رهبری تیم محقق ساخته پانزده ساوالی
بار مبناای مادل ) Morgeson, DeRue & Karam (2010در قالاب دو بعاد رهباری تیمای
انتقالی(سواالت یک تا هفت) و رهبری تیمی اقدامی( سواالت هشت تا پانزده) در طیف لیکرت پنج درجاه
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ای؛ پرسشنامه یادگیری تیمی ) Bresó, Gracia, Latorre & Peiró (2008در قالب چهار بعد:
بهبود مستمر(سواالت اول تا هفتم) ،ترویج گفتگو و ارتبااط باز(ساواالت هشاتم تاا دوازدهام) ،یاادگیری
مشارکتی(سواالت سیزدهم تا شانزدهم) و رهبری استراتژیک و فعال برای توسعه تیم(سواالت هفدهم تاا
بیستم) در قالب بیست سوال و در طیف لیکارت پانج درجاه ای و در نهایات پرسشانامه عملکارد تیمای
) Puente-Palacios, Martins & Palumbo(2016در قالب نه سوال در طیف لیکارت پانج
درجه ای استفاده شد.
جدول  : 2جامعه پژوهش
نوع منطقه
طقه
ناحیییییییه 1
سنندج

0
287

274

561

کل

559

573

1132

مریوان

274

126

400

قروه

179

160

339

کامیاران

161

144

305

بیجار

103

137

240

سقز

270

143

413

کل

987

710

1697

بانه

119

61

180

سروآباد

112

44

156

محروم

دهگالن

92

56

148

185ن0

دیواندره

97

65

162

کل

420

226

646

-

1966

1509

3475

نیمه برخوردار
488ن0

کل

ناحیییییییه 2
سنندج
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272

299

571

327ن0

84

0

کل
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برخوردار

مرد
565ن

شهرسییتاننمن

زن
435ن
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جدول  : 3نمونه پژوهش
شهرسییتاننمن

نوع منطقه
طقه

27

56

0
29

سنندج
27

30

57

کل

56

57

113

مریوان

27

13

40

قروه

18

16

34

کامیاران

16

15

31

بیجار

10

13

23

ناحیییییییه 2
سنندج

سقز

27

14

41

کل

98

71

169

بانه

12

6

18

سروآباد

11

4

15

محروم

دهگالن

9

6

15

185ن0

دیواندره

10

6

16

کل

42

22

64

-

196

150

346

کل

85
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جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ اساتفاده شاد ،مقادیرآلفاای پرسشانامه هاا
عبارتند از :رهبری تیم( ،)0/885بعد رهبری تیمی انتقالی( )0/826و بعاد رهباری تیمای اقادامی()0/915؛
یادگیری تیمی( ،)0/859بعد بهبود مستمر( ،)0/814بعد ترویج گفتگو و ارتباط بااز( ،)0/843بعاد یاادگیری
مشارکتی( )0/803و بعدرهبری استراتژیک و فعال برای توسعه تیم( )0/796و عملکرد تیمای( ،)0/902لاذا
پرسشنامه ها از ویژگی پایایی مناسب برخوردار هستند .جهت تعیین روایی ابزار از تکنیک تحلیال عااملی
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نیمه برخوردار
488ن0

565ن

435ن

کل

0
ناحیییییییه 1

برخوردار
327ن0

مرد

زن
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یافتهها

 . 1با توجه به تکنیک تحلیل عاملی تأییدی توسط نرم افزار لیزرل ،مقادیر استاندارد نشده ،استاندارد شده ،تی و برازش
کلی مدل محاسبه گردید ،ولی با توجه به حجم زیاد ن تایج و محدودیت فحات مقاله ،تنها به ارائه نتایج برازش مادل هاای
اندازه گیری هر ابزار اقدام شد.
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توصیف نمونه 56/5 :در د از اعضای نمونه را مردان و  43/5در د را زنان تشکیل می دهند32/7 .
در د اعضای نمونه در مناطق برخوردار 48/8 ،در د در مناطق نیمه برخوردار و  18/5در د در مناطق
محروم در حال خدمت هستند 47/4 .در د دارای تحصیالت لیسانس و  52/6در د دارای تحصیالت
فوق لیسانس و باالتر هستند 30/1 .در د اعضای نمونه دارای سابقه خدمت کمتر از  7سال 50 ،در د
دارای سابقه  7تا  15سال و  19/9در د دارای سابقه خدمت بیش از  15سال هستند.
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تائیدی 1استفاده شد .با توجه به محقق ساخته باودن پرسشانامه رهباری تایم ،ابتادا باه تحلیال عااملی
اکتشافی با چرخش واریماکس اقدام شد و سپس از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شاد .در تحلیال عااملی
اکتشافی مقدار  KMOبرابر با ( )0/876و مقدار بارتلت( )1960/260باا درجاه آزادی( )105و معناادار در
سطح  0/01حا ل شد؛ مقدار واریانس کل تبیین شده برابر با( ،)%57در عامل رهبری تیمی انتقالی مقادار
ویژه( ،)6/06در د واریانس خاو( )33/56و بارهای عاملی در دامنه ( 0/62تاا  )0/77در عامال رهباری
تیمی اقدامی مقدار ویژه( ،)2/49در د واریانس خاو( )23/51و بارهای عاملی در دامنه ( 0/68تاا )0/80
حا ل شد ،همچنین شاخص های برازش در تحلیل عاملی تاییدی برای پرسشنامه رهبری تیم عبارتناداز:
مقدار خی دو( ،)165/04درجه آزادی( ،)89نسبت خی دو بر درجاه آزادی(،RMSEA(0.049) ،)1/85
) GFI(0.93) ،CFI(0.96و ) . AGFI(0.91با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه های یادگیری
تیمی و عملکرد تیمی تنها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد ،لذا شاخص های برازش بارای پرسشانامه
یااادگیری تیماای عبارتنااد از :مقاادار خاای دو( ،)314/16درجااه آزادی( ،)166نساابت خاای دو باار درجااه
آزادی( GFI(0.94) ،CFI(0.97) ،RMSEA(0.050) ،)1/89و ) AGFI(0.92و شااااااخص
های برازش برای پرسشنامه عملکرد تیمی عبارتند از :مقدار خی دو( ،)52/66درجه آزادی( ،)27نسبت خی
دو بر درجه آزادی( GFI(0.92) ،CFI(0.96) ،RMSEA(0.052) ،)1/95و ) .AGFI(0.90با
توجه به نتایج مدل های اندازه گیری پرسشنامه ها؛ می توان گفت ،پرسشنامه های پژوهش دارای برازش
مناسب و قابل قبول(روایی) هستند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای آماری توزیاع فراوانای،
میانگین ،انحراف معیار ،ماتریس همبستگی پیرسون و مدل یاابی معاادالت سااختاری بوسایله نارم افازار
 Lisrel 10.30استفاده شد.
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جدول  : 4وضعیت پاسخگویان بر حسب ،منطقه ،شهر ،جنسیت و نوع تیم
شهرستاننمنطق
ه

نوع
منطقه

2
7
4
5

زن
مرد

7
7

3
5

2
3

1
3

13
18

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن

9
8
9
6
7
14
8

3
2
2
1
2
4
3

2
3
2
2
2
5
2

2
3
2
1
2
4
1

16
16
15
10
13
27
14

کل

مرد
زن

53
40

14
13

18
10

13
8

98
71

بانه

مرد
زن
مرد
زن

7
3
7
2

2
1
2
1

2
1
1
0

1
1
1
1

12
6
11
4

دهگالن

مرد

5

1

1

2

9

دیواندره

زن
مرد
زن

4
6
3

1
2
1

0
1
1

1
1
1

6
10
6

کل

مرد
زن

25
12

7
4

5
2

5
4

42
22

جنسیت

مرد

116

28

30

22

196

کل

90
زن
206

27
55

16
46

17
39

150
346
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برخوردار
488ن0

قروه
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بیجار
سقز

محروم
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کل
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زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد

15
20
23
38
38
18

7
2
3
7
10
2

2
4

3
1
2
4
5
2
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مرد

18

5

3

3

27
27
30
56
57
27

برخوردار

نیمه

جنسیت

آموزشی

پرورشی

پژوهشی

بهداشتی

کل
29

ناحیه  1سنندج
327ن0

نوع تیم
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جدول  : 5شاخص های توصیفی و ماتریس همبستگی متغیر های پژوهش
متغیر
1

رهبری تیم

2

یادگیری تیمی

3

عملکرد تیمی

میانگی
ن
76ن2
81ن2
53ن2

چولگی

کشیدگی

1

574ن0

444ن0

-

742ن0
898ن0
-

665ن0

2

58ن0

3

-

*
67ن0

240ن1
*

61ن0

-

*

*معنادار در سطح 0/05
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شکل  : 2مدل تجربی با ضرایب استاندارد شده
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با توجه به نتایج حا ل از تحلیل ماتریس همبستگی می توان گفت :متغیرهای رهبری تیم( )0/67و
یادگیری تیمی ( )0/61دارای رابطه مثبت و معنادار با متغیر عملکرد تیمی در ساطح  0/05هساتند .متغیار
رهبری تیم دارای رابطه مثبت و معنادار با متغیر یادگیری تیمی ( )0/58در سطح  0/05است.
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شکل  : 3مدل تجربی با مقادیر شاخصT

جدول  : 6آزمون فرضیات پژوهش
T

1
2

رهبری تیم

-

یادگیری تیمی

0/49

6/26

تایید

3

یادگیری تیمی

-

عملکرد تیمی

0/54

7/03

تایید

4

رهبری تیم

یادگیری تیمی

عملکرد تیمی

0/264

4/97

تایید

با توجه به نتایج حا ل از تحلیل معادالت ساختاری :متغیر رهبری تایم باا ضاریب مسایر( )0/62و
مقدار تی( ) 7/97دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد تیمای معلماان در ساطح  0/05اسات؛ متغیار
رهبری تیم با ضریب مسیر( )0/49و مقدار تی( )6/26دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیار یاادگیری تیمای
89
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فرضیه

مستقل
رهبری تیم

میانجی
-

وابسته
عملکرد تیمی

مسیر
0/62

7/97

نتیجه
تایید
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معلمان در سطح  0/05است؛ متغیر یادگیری تیمی با ضریب مسایر( )0/54و مقادار تای( )7/03دارای اثار
مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد تیمای در ساطح  0/05اسات؛ ومتغیار رهباری تایم بواساطه یاادگیری
تیمی( )0/264و مقدار تی ( )4/97دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد تیمی در سطح  0/05است.

جدول  : 7ضرایب مسیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر عملکرد
تیمی
متغیر وابسته :عملکرد تیمی
اثرات استاندارد شده

متغیر مستقل
رهبری تیم

مقدار تی

0/54

%38

0/54

8/96
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با توجه به نتایج حا ل از تحلیل معادالت ساختاری می توان گفت :رهبری تیم دارای اثار مساتقیم
مثبت ( ،)0/62اثرغیر مستقیم مثبت ( )0/264و اثر کل مثبت ( )0/884و معنادار بر عملکرد تیمی در سطح
 0/05است .یادگیری تیمی دارای اثر مستقیم مثبت ( )0/54و معنادار بار عملکارد تیمای در ساطح 0/05
است .رهبری تیم با ضریب مسیر غیر مستقیم بواسطه یادگیری تیمی ( )0/264و مقدار تای ( )4/97دارای
اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنادار بر عملکرد تیمی در سطح  0/05است .همچنین متغیرهای رهبری تایم و
یادگیری تیمی قادر به تببین  %38واریانس متغیر عملکرد تیمی هستند ،مقدار واریانس تبیین شده عملکرد
تیمی با توجه به مقدار تی آن ( )8/96در سطح  0/05معنادار است .شاخص های بارازش مادل سااختاری
عبارتنااداز :مقاادار خاای دو( ،)115/14درجااه آزادی( ،)87نساابت خاای دو باار درجااه آزادی(،)1/32
) GFI(0.94) ،CFI(0.98) ،RMSEA(0.030و ) AGFI(0.93با توجه به نتاایج حا ال از
شاخص های برازندگی در مدل تحلیل مسیر تائیدی پژوهش میتوان گفت :نسبت خی دو بر درجاه آزادی،
بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی با مدل تجربی است .مقدار شاخص  RMSEAدر دامنه مالک قابل
قبول قرار دارد .مقادیر شاخصهای  AGFI ،GFI، CFIنیز نشانگر برازش مناساب مادل سااختاری
هستند .بنابراین می توان گفت مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و قابل قبول است.
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یادگیری تیمی
واریانس تبیین شده

مستقیم
0/62

غیر مستقیم
0/264

کل
0/884
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بحث و نتیجه گیری:
نتایج پژوهش نشان داد که اوالً رهبری تیم اثر مثبت بر عملکرد تیمی معلمان دارد .نتیجه حاضر با نتایج
مطالعات( Lyndon, Pandey & Navare 2020, Ghanbari, eskandari & saed
ataee 2017, Pinar et al 2014, Khan, Khan & Mahmood 2014, Lee et al
 ،)2010همسو و هم جهت است .در تبیین این نتیجه می توان گفت کهMorgeson et al :
) (2010: p10کارکردهای رهبری تیم یا اموری که الزم است انجام شوند تا تیم به نیازهای خود برسد
و به طور کارآمد عمل کند ،را در دو بعد کارکرد انتقالی و کارکرد اقدامی مطرح نمودند ،لذا تیم ها در
طول زمان در چرخه های ضمنی رفتار هدفمند به سر می برند که می توانند در فازهای انتقال و اقدام
سازماندهی شوند ،مرحله انتقال یک دوره زمانی است که تیم ها روی فعالیت های مربوط به ساختار تیم،
برنامه ریزی فعالیت تیم و ارزیابی عملکرد تیم تمرکز دارند به نحوی که تیم در نهایت بتواند به اهداف
کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد .به این معنا ،تمرکز ا لی تیم ها در مرحله انتقال مستقیم بر روی
کار نیست ،بلکه بیشتر بر فعالیت هایی است که ساختارها و فرآیندهایی را ایجاد می کند که اثربخشی
آینده را ممکن می سازد ،لذا در دوره انتقال ،کارکردهای مهم رهبری تیم ،شامل تضمین ترکیب مناسب
افراد در تیم؛ تعیین مأموریت ،تعیین اهداف و استانداردهای عملکرد تیم؛ تدوین ساختار نقش ها و
مسئولیت ها در تیم؛ اطمینان از اینکه همه اعضای تیم قادر به انجام کارآمد کارها هستند؛ حس
سازی(درک) محیط تیمی؛ و تسهیل فرایندهای بازخورد در تیم می شود .از آنجا که کارکردهای رهبری با
گذشت زمان به مرحله اجرا در می آیند ،تیم ها مبنایی ایجاد می کنند که بر اساس آن اقدامات آینده تیم
که مستقیماً در دستیابی به هدف نقش دارند ،پیاده شوند و در نهایت عملکرد تیمی با مطلوبیت باالیی
حا ل شود .بنابراین نقش رهبری تیم در عملکرد تیمی با عنایت به دو کارکرد مذکور قابل تبیین است.
دوم ،رهبری تیم بر یادگیری تیمی معلمان اثر دارد ،نتیجه حاضر با نتایج مطالعات(Koeslag-
Kreunen et al 2020, Koeslag-Kreunen et al 2018, Koeslag-Kreunen et
al 2018, Wang et al 2017, Somprach, Tang & Popoonsak 2017,
Ghanbari, eskandari & saed ataee 2017, Pinar et al 2014, Decuyper,
& Dochy & Van den Bossche 2010, Van den Bossche et al 2006, Sessa
 ،)London 2006, Edmondson 2002, Edmondson 1999همسو و هم جهت است .در
تبیین این نتیجه می توان گفت :اعضای تیم به طور خودکار درگیر رفتارهای یادگیری تیمی نمی شوند،
زیرا این امر می تواند باعث بروز مشکالتی شود( .)Koeslag-Kreunen et al, 2018: p476به
عنوان مثال ،اختالف سطح می تواند منجر به تسلط غیر سازنده توسط اعضای دارای اقتدار بیشتر
شود( )Brooks, 1994: p 217و اعضا در هنگام مواجهه با وظایف غیر ساختار یافته ،بار شناختی
بیش از حدی را تجربه می کنند( .)De Dreu & Weingart, 2003: p 742به همین دلیل
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استدالل می شود که مشارکت در رفتار یادگیری تیمی باید از طریق رهبری تیم مورد تشویق قرار
گیرد( .)Van der Haar et al, 2017: p 217همچنین مشارکت در رفتار یادگیری تیمی خطرناک
است و در نتیجه نیازمند حمایت است ،لذا این گونه استدالل می شود که رهبری تیم می تواند از تیم ها
در مهار این خطر ،حمایت کند ،همچنین ) Hoch(2014استدالل کرد که توزیع رفتار های رهبری تیم
در میان اعضای تیم می تواند به حل اختالفات غیر سازنده آنها کمک کند و حمایت اعضا در فراهم آوردن
اطالعات منحصر به فرد آن ها را فراهم کند.
سوم ،یادگیری تیمی بر عملکرد تیمی معلمان اثر دارد ،نتیجه حاضر با نتایج مطالعات( Bron et al
2018, Ghanbari, eskandari & saed ataee 2017, Pinar et al 2014,
Decuyper, Dochy & Van den Bossche 2010, Van den Bossche et al
،)2006, Sessa & London 2006, Edmondson 2002, Edmondson 1999
همسو و هم جهت است .در تبیین این نتیجه می توان گفت :یادگیری با توانمند کردن تیم ها در خلق
دانش بین اعضای تیم و با افراد خارج تیم و تعامل با محیط برای انطباق با شرایط تغییر در اثربخشی
سازمان نقش دارد ،لذا یادگیری تیمی منجر به بهبود عملکرد در تیم می شود که در نهایت به عملکرد
سازمانی ختم می شود( .)Kayes & Burnett, 2006: p3لذا تیم های کارآمد با وظیفه ای
نوآورانه می توانند با به کارگیری رفتارهای یادگیری تیمی ،با موقعیت های جدید سازگار شوند و دانش
جدیدی را توسعه دهند که به نوبه خود موفقیت آنها را نشان می دهد(Srivastava et al 2006
.)Lee et al 2010,
چهارم ،رهبری تیم بواسطه یادگیری تیمی بر عملکرد تیمی معلمان اثر دارد ،نتیجه حاضر باا نتاایج
مطالعاات( , Ghanbari, eskandari & saed ataee 2017, Pinar et al 2014, Sessa
 ،)& London 2006, Edmondson 2002, Edmondson 1999همساو و هام جهات
است .در تبیین این نتیجه مای تاوان گفاتNouwen, Decuyper & Put (2012: p2108) :
خاطرنشان کردند که تلفیق مالحظات و تقویت رفتارهای رهبری تیم ،سبب تقویت یادگیری تیمای بارای
انجام وظایف و بهبود عملکرد تیمی می شود ،زیرا این رهبران روابط اجتماعی نزدیاک ،احتارام ،اعتمااد و
انسجام تیمی را حفظ می کنند .آنها حبت کردن را با الگوبرداری و درخواست باازخورد از خاود تشاویق
می کنند و نحوه ارائه بازخورد را نشان می دهند ،اقدامات آنهاا مهاارت هاای خاود راهباری و رهباری را
تشویق می کند و منجر به عملکرد تیمی باال می شود.
با توجه به نقش مستقیم و غیر مستقیم رهبری تیم در یادگیری تیمی و عملکرد تیمی معلمان،
پیشنهادات زیر به مسئولین آموزش و پرورش ،به ویژه رهبران تیم های معلمان ،ارائه می گردد:
 )1با توجه به تأثیرگذاری ترکیب تیم بر فرآیندها و عملکرد تیمی ،پیشنهاد می شود در ایجاد تیم
های جدید ،ترکیب تیم شامل اعضائی باشد که ترکیبی از دانش ،مهارت ،توانایی و تجربیات قبلی را دارا
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باشند؛ در مواردی که ترکیب یک تیم از قبل شکل گرفته ،رهبر تیم به ارزیابی قابلیت های اعضای
مختلف تیم ،استفاده مجدد قابلیت ها در ورت نیاز و در نهایت جایگزینی اعضای تیم اقدام نماید)2 .
تعیین و بیان انتظارات عملکردی و اهداف سازمان از تیم به نحوی که به وظایف مشخص و قابل فهم
تبدیل شوند ،لذا مطمئن شوید ماموریت تیم شفاف ،قانع کننده ،چالش برانگیز و قابل اشتراک گذاری با
بقیه اعضای تیم باشد )3 .تعیین ساختار و برنامه تیم ،شامل کمک به تدوین شیوه انجام کار(روش)؛ چه
کسی این قسمت از کار را انجام دهد(شفاف سازی نقش ها) ،یا چه موقع این کار باید انجام شود(زمان
بندی ،برنامه ریزی و جریان کاری) ) 4 .بهبود مستمر یادگیری تیم از طریق آموزش ها ،دستورالعمل ها،
مربیگری مداوم و تشویق اعضای تیم برای استفاده از منابع آموزشی ارائه شده )5 .توجه به حس سازی؛
شامل شناسایی وقایع مهم محیطی ،تفسیر این رویدادها با توجه به وضعیت عملکرد تیم و انتقال این
تفسیر به تیم است ،در حقیقت ،این کارکرد رهبری تیم ،درک درستی از معنی و تأثیر وقایع در عملکرد
تیم ،ایجاد می کند و با انجام این کار ،نحوه تفکر تیم در مورد رویدادها یا تجارب داخلی یا خارجی را می
توان مدیریت کرد )6 .نظارت و ارزیابی مستمر در باب :پیشرفت کار تیم ،منابع در دسترس تیم ،محیط
بیرونی تیم و عملکرد اعضای تیم )7 .مدیریت روابط تیم و زمینه سازمانی بزرگتر از طریق برقراری ارتباط
و هماهنگی با واحدهای ا لی خارج از تیم(مانند دیگر تیم ها ،رهبران و مدیریت عالی اداره) و محافظت
از تیم در برابر نیروهای خارجی و رویدادها در جهت یکپارچه شدن کار تیمی )8 .به چالش کشیدن تیم با
توجه به عملکرد آن و مواجهه با مفروضات ،متدها و فرآیندهای تیم در تالش برای یافتن بهترین راه های
انجام کارهای تیم از طریق تشویق تفکرات فر ت طلبانه ) 9 .پذیرفتن یک نقش فعال در کار تیمی ،این
نقش وظیفه محور ،شامل اجرای وظایف در تیم ،پذیرفتن مسئولیت برای اتمام وظایف تیم و همچنین
کمک به سایر اعضا برای تکمیل وظیفه شان است )10 .رهبری تیم را بر مبنای"فعالیت های مشکل
گشایی در جهت تولید راه حل هایی که در پیشرفت اهداف تیم موثرند" تعریف نمایید .لذا در حل مسائل،
مشارکت مستقیم در حمایت از تیم در ارزیابی مسئله ،توسعه راهکار و اجرای آن را داشته باشید)11 .
تامین منابع الزم تیم ،شامل کسب و ارائه منابع اطالعاتی ،اقتصادی ،مادی و پرسنلی برای تیم ،اضافه
کردن یا شناسایی اع ضایی از تیم که می توانند وظایف مهم یا نقش های اجتماعی در تیم را همانند
" بودجه بندی ،تامین مالی و کسب تکنولوژی های جدید الزم برای افراد در جهت انجام کارهای خواسته
شده " را انجام دهند ) 12 .تقویت خودمدیریتی در تیم از طریق ترغیب اعضای تیم به حل مشکالت
وظیفه و مشکالت مربوط به کار تیمی و با تکیه بر منابع خود به جای جستجوی تخصص در خارج از تیم.
 )13توجه مستمر به محیط اجتماعی تیم ،احترام به اعضای تیم و رسیدگی به مسائل بین فردی در تیم.

مديريت بر آموزش سازمانها

تعارض منافعن حمایت مالی
مقاله حاضر از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان " بررسی نقش رهبری خدمتگزار و رهبری تیم در
عملکرد تیمی با میانجیگر ی انسجام تیمی و یادگیری تیمی در معلمان مقطع متوسطه دوم استان
کردستان" استخراج شده است و نتایج پژوهش حاضر با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض نیست و
.بدون حمایت مالی انجامشده است
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