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چکیده
هدف پژوهش از حاضر تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندیهای اجتماعی بر مهارتهای کار تیمی
کارکنان اداری دانشگاه اصفهان بوده است .روش پژوهش ،توصیفی – همبستگی و روش تحلیل از نوع
مدلیابی معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان اداری معاونتهای (اداری و مالی،
فرهنگی و دانشجویی ،پژوهشی ،آموزشی) دانشگاه اصفهان در سال  0859 - 51به تعداد  811نفر تشکیل داد.
حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران و روش نمونهگیری طبقهای نسبی تصادفی 070 ،نفر
انتخاب شد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه رهبری مشارکتی کاتورن ( )0202و توانمندیهای اجتماعی
و پرسشنامه مهارتهای کار تیمی با پایایی  2/37 ،2/52و  2/35استفاده شد .نتایج نشان داد رهبری مشارکتی،
توانمندیهای اجتماعی ،مهارتهای کار تیمی کارکنان باالتر از حد متوسطاند و رهبری مشارکتی ()r=2/91
و توانمندیهای اجتماعی ( )r=2/11با مهارتهای کار تیمی رابطه مثبت و معنیداری ( )p>2/20دارند .بر
اساس نتایج رگرسیون گامبهگام ،از میان مؤلفههای توانمندیهای اجتماعی کارکنان ،مهارتهای اجتماعی
مناسب و پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 18/9 ،درصد و از بین مؤلفههای رهبری مشارکتی ،مشارکت و
پاسخگویی  81/7درصد از مهارتهای کار تیمی کارکنان را پیشبینی میکنند .مدلیابی معادالت ساختاری
نیز نشان داد توانمندیهای اجتماعی و رهبری مشارکتی به ترتیب با ضریب مسیر  2/71و  2/79بر مهارتهای
کار تیمی تأثیرگذارند.
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مقدمه
در عصر حاضر سازمانها با چالشهای مختلفی روبرو هستند .تحوالت سریع در محیط
سازمانها به رقابتی شدن فضای کسبوکار منجر شده است و لزوم دستیابی به صرفهجویی
در مقیاس ،افزایش نوآوری ،انعطافپذیری و کسب مزیت رقابتی را ضروری کرده است.
توسعه اقتصادی و رشد سازمانها موجب تغییرات اساسی در ساختار سازمانی و
تخصصگرایی وظایف و فعالیتهای آنها شده است .در این میان آنچه به سازمانها در
جهت افزایش توانایی و مقابله با چالشها یاری میرساند ،تشکیل تیمهای مناسب و اثربخش
است.
کار تیمی 0یکی از مهمترین تسهیلکنندهها در دستیابی به نتایج مثبت و مقرونبهصرفه در
عرصه سازمان است .تیم ،گروهی از افراد با توانمندیهای مختلف و مکمل یکدیگر است
که برای نیل به هدفی مشترک کوشش میکنند .طبق نظر نصیر و همکاران ( )0200تیم ،به
مفهوم مجموعهای از افراد مستقل است که همگی در یک مسئولیت شریکاند و در انجام
صحیح وظایف مشخصشده از طرف سازمان پاسخگو هستند .برای تیم تعاریف متعددی در
منابع مختلف آمده است ،اما تمامی آنها در برخی از ویژگیها مشترکاند ،ازجمله اینکه:
هر تیمی یک سیستم با ساختار و عملکردهای مربوط به خود است (کوزولسکی و بل،0
 .)0228بگلی )0225( 8کار تیمی را صرف قرار گرفتن منظم افراد در یک موقعیت خاص
نمیداند بلکه کار تیمی را تطابق با عملکردهای یکدیگر ،تعامالت محیطی و داشتن درک
مشترکی از روش انجام فعالیتها جهت دستیابی به بهترین نتیجه برمیشمارد.
بهطورکلی یک تیم کاری در سه مقوله گنجانده میشود :تیمهای پیشنهاددهنده ،تیمهای
اجراکننده و تیمهای راه برنده .تجربه نشان داده است که هر یک از این تیمها چالشهای
خاص خود را به همراه دارند (کاتزنباخ و همکاران .)0831 ،تفکر و همدلی در جهت عبور
از این چالشها و موانع از ملزومات موفقیت در کار گروهی است .مهمترین مهارتها و
1. team working
2. Kuzooloski & Bell
3. Begley

نقش رهبری مشارکتی و توانمندیهای اجتماعی ...

19

شایستگیهای کار تیمی نیز با عناوینی نظیر نظارت متقابل عملکرد (هاکمن ،)0552 ،0اعتقاد
به اهمیت کار تیمی (گرگوریک ،)0552 ،0جهتگیری جمعی (دریسکل 8و ساالس،
 ،)0550انطباق با شرایط غیرقابلپیشبینی و نمایش انطباقپذیری (پرینس 1و ساالس،)0558 ،
قدرت (گازو و همکاران ،)0551 ،انسجام (مولن و کوپر ،)0551 ،9عملکرد خود اصالحی و
استفاده از ارتباطات حلقه بسته (مکانتیر 1و ساالس ،)0559 ،ابزار وجود (اسمیت و همکاران،
 ،)0551پیشبینی رفتار یکدیگر (ولپ و همکاران )0551 ،7و چهار بعد مهارتی خاص شامل
تبادل اطالعات ،ارتباطات ،رفتارهای حمایتگرانه و ابتکار عمل  /رهبری (اسمیت و
همکاران )0553 ،مطرح شدند (گیل و همکاران.)0229 ،3
برای اینکه یک گروه نتایج ،قابلیتها و کارکردهای مثبت بیشتری را به نمایش بگذارد
باید به رهبری مشارکتی 5در گروه توجه ویژهای کند (درکسر و همکاران .)0201 ،02به اعتقاد
پیرس و سیمز )0220( 00کارکرد عده زیادی از تیمهای مختلف در زمان بهرهوری از رهبری
مشارکتی بهبود یافته است .آن دو با انجام پژوهشی به رابطه مثبت میان اثربخشی تیم و رهبری
مشارکتی پی بردند .یکی از شیوههای رهبری که باعث افزایش مشارکت کارکنان در جهت
پویایی و اثربخشی سازمان میشود ،رهبری مشارکتی است .این اصطالح با مترادفهای
گوناگونی در پژوهشها همچون همرهبری ،رهبری تقسیمشده ،رهبری گروهی و رهبری
همکارانه به کار گرفته شده است .کالرک )0200( 00رهبری مشارکتی را مسیر پیشرفته و
مدرن نگرش به رهبری مؤثر و کارآمد برمیشمارد .رهبری مشارکتی هنگامی تحقق مییابد

1. Hackman
2. Garigooric
3. Driskl
4. Prince
5. Mullen & Cooper
6. Mac Entire
7. Volpe & et al
8. Gil & et al
9. participative leadership
10. Drkser et al
11. Pearce & Sims
12. Clarke
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که به جای اینکه امور توسط یک رهبر یکتا مشخص شده باشد وظایف رهبری در میان
اعضای گروه توزیع شده باشد (دیا و همکاران.)0201 ،0
باگون 0و همکاران ( ،)0201گالردو و همکاران )0208( 8و فاضل و همکاران ()0859
در پژوهشهای خود به نقش و اثرات قابلتوجه ،هماهنگکننده و تسهیلکننده رهبری
مشارکتی در توانمندیهای کارکنان اشاره کردهاند .آنها توانمندی را آن دسته از
ظرفیتهای افراد میدانند که میتواند در کارکرد سازمان تغییر ایجاد کند و از طریق
مشارکت خود ،باالترین سطح کارکرد را از خود نشان دهد و عملکرد کار تیمی را افزایش
دهد .ازاینرو یکی از مؤلفههایی که میتواند در کار تیمی اثرگذار باشد توانمندیهای
اجتماعی کارکنان است .به نظر دالینگ )0555( 1توانمندیهای منابع انسانی ،به معنی توجه
به سرمایه انسانی سازمانها و توانا ساختن افراد یک جامعه یا یک سیستم اجتماعی است.
بهعبارتیدیگر ،توانمندیهای به معنای به وجود آوردن شرایطی است که افراد قادر باشند
اعمالشان را ابتدا با انگیزه درونی انجام داده و در قدم بعدی با موفقیت کامل آن را به نتیجه
برسانند .بنا بر مطالعات پژوهشگران توانمندیهای مفهومی چند سویه است .لذا انجام کار
مشارکتی و سهیم شدن در بهبود و توسعه دانشگاه ،عالوه بر تأثیر آن بر بالندگی فردی و
اجتماعی آنها ،بر توانمندیهای اجتماعی آنها ،نقش بسزایی دارد .کارکنان با شرکت در
یک تجربه تیمی و مشارکتی ،قابلیتها و تواناییهای خود را کشف کرده و انگیزه قویتری
در انجام فعالیتهای خویش به دست میآورند .این گفتهها در نتایج پژوهشهای ترابی
( ،)0201وانگ و همکاران ،)0209( 9بویایا و همکاران ( )0551و ریفکین )0552( 1به تأیید
رسیده است .نتایج آنها حاکی از آن بود که هرگاه مدیران درصد بیشتری از کارکنان را در
برنامهها مشارکت دهند ،درباره موضوعات بیشتری از آنان نظرخواهی کنند و اختیارات
بیشتری را برای اجرا توصیههای آنان در نظر بگیرند ،توانمندیهای آنان دوچندان خواهد
1. Dea & et al
2. Bacon & et al
3. Gallardo & et al
4. Dowling
5. Hwang & et al
6. Rifkin
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کرد و انگیزه مضاعفی در وجود آنها برانگیخته خواهد شد .عدم انجام کارها بهصورت
مشارکتی ممکن است مواردی ازجمله رضایت اربابرجوع ،اعتماد دوجانبه ،بهبود نگرش
افراد نسبت به مسائل و تحصیل و گسترش ارتباط یا کارایی و اثربخشی دانشگاه را در پی
نداشته باشد؛ بنابراین با توجه به اهمیت مطالبی که ذکر آن رفت و مزایای رهبری مشارکتی
و توانمندیهای اجتماعی و همچنین عدم پژوهش انجام شده دراینارتباط که بهطور مستقیم
اشاره کرده باشد ،پژوهش حاضر درصدد است تا نقش رهبری مشارکتی و توانمندیهای
اجتماعی کارکنان را بر مهارتهای کار تیمی کارکنان موردبررسی قرار دهد.
کار تیمی  :کار تیمی فرایندی است پیچیده که تعادل و ارتباط متقابل در آن حرف آخر را
میزند .انسان نیز بهعنوان موجودی پیچیده و البته اجتماعی ،میتواند در قالب تیم از طریق
ارتباط با دیگران ،احساسات و نگرشهای خود را با دیگران مبادله کند و به نیازهای روانی
خود و دیگران پاسخ دهد (سلیمانی .)0858 ،همچنین ازنظر زیریچیز و ریم )0223( 0کار
تیمی تأثیرگذار میتواند توافق و ابتکار عمل بیشتری را نسبت به تکتک افراد فراهم کند
که این باعث افزایش رضایتمندی حرفهای و تخصصی افراد میگردد .اگر افراد تیم نقش
یکدیگر را درک کنند خواهند توانست بهصورت مؤثری با یکدیگر در جهت رسیدن به
هدف موردنظر با کیفیت مطلوبتری کار کنند .ازنظر پراتی و همکاران )0228( 0یک تیم
زمانی موفق است که انسجام داشته باشد و این بستگی به توانایی اعضایش برای ساخت روابط
قوی و داشتن یک سیستم پشتیبانی محکم است.
ایجاد یک تیم کاری درواقع به معنای برقراری فرهنگی است که در آن همیاری ارزش
مییابد و افراد به این نگرش میرسند که وقتی برنامهها و تصمیمات با همکاری تکتک
اعضای تیم انجام شود ،نتیجهای بهمراتب بهتر از کار فردی به دست خواهد آمد .جیتندرا

8

( )0553معتقد است در پیش برد کار تیمی اصل حاکم روند برد – برد است ،یعنی منافع
برآمده از تشریکمساعی افراد تیم میبایست بین همگی بهطور یکسان تسهیم شود .اخیراً
کار تیمی بهعنوان یکی از روشهای مورداستفاده در پاسخ به چالشهای رقابتی ذکرشده
1. Zirichiz & Rim
2. Pratti & et al
3. Jytndra
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است بهگونهای که کار تیمی بهمنزله راهی برای انعطافپذیری گروهی و رسیدن به دیگر
مزایایی همچون کاهش هزینهها ،سرعت بخشی رسیدن به هدف ،خالقیت ،تصمیمگیری
کارآمد ،وجدان کاری باالتر و ارائه خدمت با کیفیت باالتر است (مورگان و همکاران،0
 .)0550بهطور خالصه مطالعات قبلی سه مزیت برای کار تیمی به شرح ذیل در نظر گرفتهاند:
 .0قضاوت گروهی بهتر از قضاوت شخصی است .0 .وقتیکه میخواهند یک مشکل را
بهصورت تقسیم کار و تبادل اطالعات حل کنند از طریق گروهی نسبت به انفرادی موفقتر
هستند .8 .گروهها میتوان خالقتر و نوآورانهتر از انفرادی دانست و گروهها تمایل دارند
تصمیمگیریها را به چالش بکشند (ترابی .)0201 ،0علیرغم نگاه مثبت به کار تیمی  1عامل
را بهعنوان آفت کار تیمی میشناسند که میتوانند تحقق اهداف را با شکست مواجه کنند.
این  1عامل عبارتاند از )0 :بیاعتمادی  )0عدم مسئولیتپذیری  )8بیتوجهی به اهداف
تیمی  )1عدم تعهد (سامانتا و آرفرا .)0201 ،8بهطورکلی کار تیمی حاصل کوشش یکپارچه
کلیه افراد تیم بوده که سبب ایجاد مهارت و تقویت ارتباط میان افراد شده و نتایجی همچون
حمایت متقابل ،تعادل و انسجام در انجام کار را به بار آورد.
بسیاری از افراد بهطور ذاتی نمیتوانند جایگاه و موقعیت خود در کار تیمی را بیابند و
نقش خود را بهخوبی ایفا کنند .اینگونه افراد معموالً بهشدت فردگرا بوده تمایل دارند
هرگونه موفقیت و پیشرفتی را به حساب شخصی خویش قلمداد کنند .این نوع تفکر
فردگرایانه باعث محرومیت شخص از مزایا و آثار ارزنده کار تیمی میگردد .ساالس و
همکاران )0229( 1با استفاده از یک مدل مفهومی به  9عنصر کار گروهی ازجمله رهبری
تیم ،رفتار حمایتی ،سازگاری ،جهتگیری تیم و نظارت پشتیبانی شده از طریق یک مدل
ذهنی مشترک ،اشاره میکنند.
رهبری مشارکتی :پیرس و همکاران ( )0225رهبری مشارکتی را فرآیندی درهمتنیده با
ساختاری افقی در نظر میگیرند که بهصورت دموکراتیک بین افراد توزیع میگردد تا با
1. Morgan
2. Torabi
3. Samanta & Arfaraa
4. Salas & et al
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تأثیر افراد گروه روی یکدیگر اهداف تیم یا سازمان محقق گردد و بیان میکنند که این الگو
درست در مقابل رهبری سنتی با ساختاری عمودی که بهصورت جهتمند از حاکمیت
یکسویهی شخص رهبر بر زیردستان حکایت دارد ،قرار میگیرد .رهبری مشارکتی فرایندی
تعاملی و پویا است که بین افراد یک گروه یا سازمان رخ داده و هر یک از افراد بر دیگری
در جهت تحقق اهداف گروه یا سازمان تأثیر میگذارند (کاظمی و علوی .)0850 ،ازنظر
وارلی و الور ،)0221( 0سه ویژگی مهم رهبری مشارکتی عبارتاند از )0 :افزایش قدرت و
دانش در بین اعضا که امکان عکسالعمل سریع در مقابل اطالعات بدون هرگونه
جهتگیری طولی و سلسلهمراتبی در سازمان را میدهد )0 .افراد گروه میتوانند
توانمندیهای مدیریت و رهبری خود را بهوسیله شرکت در انجام استراتژی ،ایجاد ارزش و
دیگر مسئولیتها در سازمان گسترش دهند )8 .همه افراد بهطور مداوم ،مواردی را که رهبران
در سطوح مختلف در مورد محیط بیرونی درک کردهاند و همچنین ظرفیتهای داخلی
سازمان را شناخته که سبب میشود به یک نگرش واحد درباره سازمان دست یابند و در
تصمیمگیریها بهتر و سریعتر عمل کنند.
چنگ )0208( 0دو مؤلفه اصلی در رهبری مشارکتی را اشتراکگذاری وظایف رهبری
و تأثیر متقابل برمیشمارد .به عقیده مریام و مارتین )0208( 8عناصر اصلی در رهبری
مشارکتی شامل روابط بر اساس حسن ظن ،مشارکت و مسئولیتپذیری همهگیر و مؤلفههای
اصلی در آن شامل از قبیل ارتباطات مبتنی بر اعتماد ،مشارکت و وظیفهشناسی جمعی میداند.
هاچ و دولبون )0208( 1در تحقیقی که با هدف استفاده از رهبری مشارکتی در برنامهریزی
منابع سازمانی و پیادهسازی سیستم مدیریت منابع انسانی انجام داده بودند به این نتیجه رسیدند
که رهبری مشارکتی در سازمان باعث افزایش مشارکت کارکنان در برنامههای مختلف
سازمان میشود .افزایش مشارکت سبب شناسایی تواناییهای گوناگون کارکنان شده و این
امر منتهی به تخصیص بهینه منابع انسانی در قسمتهای مختلف سازمان خواهد شد.
1. Worley & Lawler
3. Chung
3. Miriam & Martin
4. Hoch & Dulebohn
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ولمن و همکاران )0208( 0بزرگترین تفاوت رهبری مشارکتی با دیگر سبکهای
رهبری را رهبری غیررسمی همکارانه میدانند که بهطور دائم صورت میگیرد و بر روی
کارکرد تیم ،گروه یا سازمان تأثیر میگذارد .نظریه رهبری مشارکتی برعکس رهبری سنتی،
بر روی فرآیندها و پدیدههای اجتماعی افراد گروه تمرکز کرده و تنها یک شخص را
بهعنوان گردانندهی امور و در رأس هرم گروه یا سازمان نمیشناسد و درواقع برای همهی
اعضا و پیروان بهعنوان یک جزء واحد جهت تأثیرگذاری بر سبک مدیریت و رهبری نقشی
قائل است (پیرس و کانجر.)0228 ،0
ضیایی ( )0830متذکر میشود در رهبری مشارکتی افراد در کار تیمی خود انگیزهمند
میشوند؛ زیرا احساس میکنند از طرف سازمان بیشتر موردتوجه قرار میگیرند و در مسائل
آن مداخله دارند و از این راه احساس عزتنفس ،رضایتمندی شغلی ،همکاری خودخواسته
با سازمان یا تیم به دست میآورند .رهبری مشارکتی سبب میگردد تا همه کارکنان خود را
در مسئولیتپذیری ،ریسکپذیری و موفقیت شریک بدانند و این راهی است که پنجرهای
بهسوی حل نارساییهای مزمن سازمانی و عملکردهای تیمی آن از قبیل بیعالقگی کارکنان،
نا رضایتمندی شغلی ،مقاومت کارکنان در برابر تصمیمات مأخوذه ،افزایش هزینهها و عدم
وظیفهشناسی کارکنان میگشاید.
توانمندی اجتماعی :موی و هنکین )0229( 8معتقد است توانمندیهای اجتماعی شامل پنج
بعد خود اثربخشی ،خودمختاری ،تأثیرگذاری ،معنیدار بودن و اعتماد میشود .خود
اثربخشی به این معنی است که افراد ظرفیتها و مهارت الزم را برای انجام موفقیتآمیز یک
شغل را دارند .خودمختاری به این اشاره دارد که افراد توانمند احساس میکنند در انجام
دادن مسئولیتها استقالل دارند ،میتوانند در مورد فعالیتهای شغلی تصمیم بگیرند و
اختیارات الزم را برای تعیین چگونگی زمان و سرعت انجام دادن مسئولیتها را دارند.
تأثیرگذاری به معنای احساس مؤثر بودن در اهداف سازمانی است و این افراد میتوانند بر
نتایج و پیامدهای شغلی کنترل داشته باشند و بر آنچه اتفاق میافتد تأثیر بگذارند .معنیدار
1. Wellman & et al
2. Pearce & Conger
3. Moye & Henkin
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بودن نیز به این اشاره دارد که افراد احساس میکنند که اهداف شغلی مهم و مفیدی را دنبال
میکنند؛ و درنهایت اعتماد به معنی انتظارات مثبت افراد نسبت به لیاقت ،قابلیت اطمینان و
خیرخواهی افراد سازمان نسبت به یکدیگر است .به نظر شورت و همکاران)0551( 0
محیطهای علمی توانمند شده سازمانهایی هستند که برای پیشرفت و بروز قابلیتها،
زمینههایی برای گزینش و استقالل و تثبیت شایستگیهای اعضای خود به وجود میآورند.
همین پژوهشگران در پژوهشی دیگر توانمندیهای را فرآیندی میدانند که بهوسیله آن
مشارکتکنندگان رشد حرفهای خود را ارتقاء میدهند .توانمندیهای کارکنان میتواند با
دو هدف زیر انجام شود .0 :بهعنوان مجموعهای از شیوههای مدیریتی باهدف افزایش
استقالل کارکنان و مسئولیتپذیری آنها و  .0بهعنوان یک فرد فعال جهت انجام کار
(بودریاس و همکاران.)0225 ،0
مورهد )0837( 8متذکر میشود توانمندیهای اجتماعی اعضای تیم به سه بخش کلی تقسیم
میشود:
 ) 0توانمندیهای وظیفهای :هر فرد باید با توجه به نقشی که در تیم دارد توانمندیهای فن و
تخصصی خاصی را دارا باشد )0 .توانمندیهای حل مسئله و تصمیمگیری :اعضای تیم برای
رفع مسائل و مشکالتی که تیم با آنها مواجه میشود ،نیازمند این توانمندی است.
 )8توانمندیهای انسانی :این توانمندی برای جذب افراد تیم نسبت به یکدیگر و ایجاد
ارتباطات میان آنها ضروری است .سازمانهای امروزی به افرادی نیاز دارند که مشکلگشا
و مبتکر باشند و با بهکارگیری تواناییهای خود بتوانند موجب بقای سازمان در محیط رقابتی
باشند .اخیراً برای سازمانها توانمندیهای میتواند نتایج رفتاری با اهمیتی را در پی داشته
باشد .بر اساس پژوهشهای دسی و همکاران )0535( 1آزادی عمل کارکنان در وظایفشان
به واکنش سریع آنان در مقابل موانع و مشکالت میانجامد .عالوه بر این ،ارتباط آزادی
عمل شغلی با بهبود عملکرد تیمی ازنظر شناختی و انگیزشی تائید شده است .به لحاظ
1. Short & et al
2. Boudrias & et al
3. Moorhead
4. Dace et al
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انگیزشی توماس و ولتهووس )0552( 0پی بردند که توانمندیهای با ایجاد آزادی عمل برای
کارکنان ،انگیزه الزم را جهت بهبود عملکرد تیمی در آنان به وجود میآورد .از طرف دیگر
اشفورث )0552( 0به این نتیجه رسید که احساس مؤثر بودن برگرفته از توانمندیهای ،این
احساس را در اعضا به وجود میآورد که گوش شنوایی برای شنیدن افکارشان در سازمان
است ،به همین دلیل ،آنان احساس خواهند کرد که میتوانند در مشخص کردن سمتوسوی
وظایف خود نقش داشته باشند و لذا عملکرد تیمی مطلوبتری از خود به نمایش بگذارند.
همچنین نتایج حاصل از مطالعات سیبرت و همکاران ،)0221( 8چن و همکاران)0227( 1
نشان داد که کار گروهی اثربخشی را افزایش میدهد و از طریق توانمندیهای کارکنان
باعث بهبود عملکرد کارکنان میشود .همچنین نتایج پژوهشهای انجام شده توسط کمپیون
و همکاران ،)0551( 9هاتن ،)0222( 1مک گرات ،)0511( 7جاجپال و جاجپال )0223( 3و
میل وارد و همکاران )0202( 5نشان داد که کار تیمی دارای ساختار منسجم و تعامالت
اجتماعی و انعطافپذیری است که درنهایت منجر به افزایش توانمندیهای کارکنان
میشود.
در ارتباط با پژوهش حاضر مطالعاتی دیگر صورت گرفته که هر یکبعدی از ابعاد
پژوهش را موردبررسی و کنکاش قرار دادهاند .در این رابطه نتایج پژوهش ترابی ( )0201که
با هدف ارزیابی بین عوامل کار تیمی و توانمندیهای منابع انسانی در شعبههای بانک
کشاورزی تهران انجام داده بود نشان داد که بین مؤلفههای کار تیمی و توانمندیهای
اجتماعی کارکنان رابطهای مثبت و معنیداری ( )2/115وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج نشان
داد که متغیر کار تیمی میتواند تغییرات متغیر توانمندی سازی کارکنان را پیشبینی کند.

1. Thomas & Velthouse
2. Ashforth
3. Siebert & et al
4. Chen & et al
5. Campion et al
6. Hutton
7. Mac Grate
8. Jag pal & Jag pal
9. Mill ward
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نتایج پژوهش وانگ و همکاران ( )0209نیز در بررسی نقش بین سبکهای رهبری و
عملکرد تیمی کارکنان حاکی از آن بود که در گروههایی که بر مشارکت ،تساوی و توجه
به افراد تأکید میشود ،رهبری حمایتی و مشارکتی توانسته بودند بهخوبی عملکرد تیمی
کارکنان را پیشبینی کنند .در سوی دیگر ،در تیمهایی که پیشرفت فردی یک مالک در
نظر گرفته شده ،رهبری دستوری روش غالب بوده است .تالی و رولینسون )0202( 0حیطه
کنترل را بهعنوان میانجی گر رابطههای سبکهای رفتاری رهبران و عملکرد تیمی پیروانشان
در نظر گرفتند و نتایج نشان داد که سبکهایی که حیطه کنترل کارکنان را محدود کند
نسبت به سبکهایی که به کارکنان اختیارات بیشتری میدهند ،با عملکرد تیمی کارکنان،
رابطه کمتری دارد .بر اساس پژوهش کاتان ،)0558( 0رهبران مشارکتی ،بهواسطه مشارکت
دادن افراد در تصمیمات ،احساس تأثیرگذاری و معنیداری را در آنها افزایش میدهند و
این ادراکات میتوانند بر تالش و پشتکار مستمر آنان تأثیر بگذارد .همچنین به عقیده انصاری
و تیموری ( )0831پرواضح است که رهبری سنتی در هزاره سوم دوام نخواهد یافت و دنیا
نیازمند رهبرانی تحولگرا خواهد بود .رهبری تحولگرا بهعنوان یکی از پارادایمهای رهبری
مشارکتی در روانشناسی سازمانی است که موردپژوهش گسترده رضایتمندی زیردستان قرار
گرفته است.
در پژوهش حاضر ،به تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندیهای اجتماعی بر کار تیمی
کارکنان پرداخته شده است .ازاینرو ،چارچوب پژوهش در شکل  0ترسیم و بر اساس آن،
مدلهای آماری تفکیکشده در قالب فرضیههای زیر بررسی شد:
فرضیه اول :توانمندیهای کارکنان ،قابلیت پیشبینی مهارتهای کار تیمی آنان را دارد.
فرضیه دوم :توانمندیهای کارکنان ،بر مهارتهای کار تیمی تأثیرگذار است.
فرضیه سوم :رهبری مشارکتی کارکنان ،قابلیت پیشبینی مهارتهای کار تیمی آنان را دارد.
فرضیه چهارم :رهبری مشارکتی کارکنان ،بر مهارتهای کار تیمی تأثیرگذار است.

1. Tule & Rawlinson
2. Cotton
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
این پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی و روش تحلیل ،از نوع مدلیابی معادالت ساختاری
است .در طبقهبندی پژوهشها بر اساس هدف ،این پژوهش از نوع کاربردی است .جامعه
آماری موردنظر در این پژوهش را کلیهی کارکنان اداری معاونتهای (اداری -مالی،
آموزشی ،دانشجویی ،پژوهشی) دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  59 - 51تشکیل میدادند
که بر اساس آخرین آمار و اطالعات منتشرشده از دانشگاه اصفهان  811نفر است که با
استفاده از فرمول کوکران  070نفر انتخاب شد .برای انتخاب نمونه معرف از جامعه مزبور،
از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی استفادهشده است .پس از تدوین پرسشنامهها ،با مراجعه
به دانشگاه اصفهان ،پرسشنامهها را در بین کارکنان آن توزیع کرده و جمعآوری کرده است.
توضیحاتی ازجمله اطمینان بخشی به آزمودنیها در خصوص محرمانه بودن اطالعات
بهدست آمده و دادن آزادی برای شرکت در پژوهش که از نکات رعایت شده اخالق
پژوهش باشد ،گفته شد.
برای گردآوری اطالعات از سه پرسشنامه زیر استفاده شد:
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الف) پرسشنامه رهبری مشارکتی :این پرسشنامه توسط کاتورن )0202( 0ساخته شده و
استاندارد بوده و دارای  1مؤلفه و  01گویه است .روایی پرسشنامه مذکور در پژوهش
اسماعیلی و امیری ( )0859به تأیید رسیده است .همچنین در این پژوهش از روایی محتوایی
و سازه استفاده شد که روایی محتوایی مورد تأیید صاحبنظران قرار گرفت .برای بررسی
روایی سازه ،با استفاده از نرمافزار لیزرل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که بررسی
شاخصهای برازش (، NFI=2/535 ، RMSEA=2/29 ، GFI=2/591 ، χ2/df=0/00
 IFI=55 ، NNFI=55و  ،) RFI=2/575تحلیل عاملی را تأیید کرد؛ بنابراین میتوان گفت
ابزار از روایی سازه برخوردار است .همچنین پایایی پرسشنامه در پژوهش اسماعیلی و امیری
( )0859با ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری مشارکتی  2/30و مؤلفههای آن ازجمله
مشارکت  ،2/35پاسخگویی  ،2/77عدالت  2/31و احساس مالکیت  2/39به دست آمد و
مورد تأیید قرار گرفت .در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری مشارکتی ،2/52
مشارکت  ،2/37پاسخگویی  ،2/30عدالت  2/37و احساس مالکیت  2/31به دست آمد.
ب) پرسشنامه توانمندیهای اجتماعی :این پرسشنامه توسط ماتسون )0538( 0ساخته شده و
هدف آن سنجش مهارتهای اجتماعی از ابعاد مختلف (مهارتهای اجتماعی مناسب،
رفتارهای غیراجتماعی ،پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،برتریطلبی و اطمینان زیاد به خود
داشتن ،رابطه با همکاران) است .پرسشنامه مذکور دارای  9مؤلفه و  91گویه است .شیوهی
نمره دهی از یک تا پنج است .برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و سپس
روایی تشخیصی به روش تعیین شاخص میانگین استخراجشده ( )AVEاز طریق نرمافزار
 SMART-PLSاستفاده شد .با استفاده از این ضریب سؤاالتی که بار عاملی کمتر از 2/9
در هر مؤلفه حذف شد تا مقدار این شاخص به باالی  2/9برسد .برای تعیین پایایی پرسشنامه
از روش پایایی مرکب ( )CRدر کنار آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب آن در جدول
 0نشان دادهشده است .ضمناً مؤلفههایی که مقدار  CRآنها باالتر از  2/1باشند ،پایایی
قابلقبول دارند.
1. Katourn
2. Matson
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جدول  .1نتایج تحلیل روایی و پایایی متغیر توانمندهای اجتماعی
ضریب میانگین واریانس

ضریب پایایی

آلفای

استخراجشده ()AVE

مرکب CR

کرونباخ

توانمندیهای اجتماعی

2/33

2/50

2/37

مهارتهای اجتماعی مناسب

2/37

2/31

2/31

رفتارهای غیراجتماعی

2/31

2/50

2/38

پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

2/33

2/35

2/33

برتریطلبی ،اطمینان زیاد به خود داشتن

2/50

2/58

2/52

رابطه با همکاران

2/50

2/50

2/50

مؤلفهها

ج) پرسشنامه مهارتهای کار تیمی :این پرسشنامه بر اساس پژوهشهای گذشته و فراوانی
بیشترین مؤلفههایی که در این پژوهشها و همچنین منطقیترین مؤلفهها بودهاند ساختهشده
است .پرسشنامه مذکور دارای  05گویه بوده و دارای  1مؤلفه ارتباطات ،هماهنگی ،پشتیبانی
متقابل ،همبستگی ،تصمیمگیری مشارکتی ،تالش است .شیوهی نمره دهی از یک تا پنج
است؛ بنابراین حداقل و حداکثر نمره برای سؤاالت پرسشنامه از  05تا  019است .روایی
پرسشنامه با استفاده از نظرات صاحبنظران ارزیابی و تأیید شده است .همچنین پایایی آن
نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید .آلفای کرونباخ در این پژوهش برای
کل پرسشنامه  2/35و برای مؤلفههای آن ازجمله ارتباطات  ،2/37هماهنگی  ،2/357پشتیبانی
متقابل  ،2/520همبستگی  ،2/383تصمیمگیری مشارکتی  ،2/31تالش  2/500به دست آمد.
دادههای بهدستآمده نیز با استفاده از نرمافزارهای  Spss23و  Amosدر دو سطح آمار
توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
یافتهها بر تمرکز بر هدف پژوهش – نقش رهبری مشارکتی و توانمندیهای اجتماعی بر
مهارتهای کار تیمی کارکنان -بیان شده است .برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش ،از
 tتک نمونهای با ارزش  8استفاده شد .ازآنجاکه نمرات حاصل بین  0تا  9است ،عدد 8
بهعنوان میانه ( 92درصد نمرهها) برای تعیین وضعیت متغیرها به کار رفت .نتایج نشان داد
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رهبری مشارکتی با مقدار تی  5/070و سطح معنیداری  ،2/2220توانمندیهای اجتماعی با
مقدار تی  3/17و سطح معنیداری  2/2220و مهارتهای کار تیمی با مقدار تی  3/01و سطح
معنیداری  2/2220بهطور معنیداری باالتر از حد متوسط هستند .برای بررسی رابطه
توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای کار تیمی (فرضیه  ،)0از آزمون همبستگی پیرسون و
همچنین رگرسیون گامبهگام استفاده شد .مطابق نتایج ،توانمندیهای اجتماعی با ضریب
همبستگی  2/118با مهارتهای کار تیمی رابطه مثبت و معنیداری در سطح  2/2220دارد
(جدول  .)0همچنین از میان مؤلفههای توانمندیهای اجتماعی ،مؤلفه مهارتهای اجتماعی
مناسب ( )2/101بیشترین ارتباط را با مهارتهای کار تیمی دارد .نتایج رگرسیون نشان داد
از میان مؤلفههای توانمندیهای اجتماعی کارکنان مؤلفههای مهارتهای اجتماعی مناسب
و پرخاشگری و رفتارهای تکانشی با مهارتهای کار تیمی همبستگی چندگانه معنیدار
دارند .با توجه به  R2میتوان گفت این دو مؤلفه 18/9 ،درصد از مهارتهای کار تیمی را
پیشبینی میکنند (جدول .)8
جدول  .2ضرایب همبستگی توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای کار تیمی
توانمندیهای

متغیرها

مهارتهای

اجتماعی

مهارتهای
کار تیمی

٭٭2/118

اجتماعی
مناسب
٭٭2/101

رفتارهای
غیراجتماعی
٭٭2/120

پرخاشگری و

برتریطلبی،

رفتارهای

اطمینان زیاد به

تکانشی

خود داشتن

٭٭2/930

٭٭2/919

رابطه با
همکاران
٭٭2/979

٭٭همبستگی در سطح  55درصد معنیدار است .٭ همبستگی در سطح  59درصد معنیدار است.

جدول  .3نتایج رگرسیون گامبهگام توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای کار تیمی
شاخصهای آمار
متغیر پیشبین
مهارتهای اجتماعی مناسب
مهارتهای اجتماعی مناسب
پرخاشگری و رفتارهای تکانشی

همبستگی چندگانه ()R

ضریب تعیین
()R0

2/101

2/835

2/195

2/189

ضرایب رگرسیون
0

0

β=2/101
t=02/12
β=2/109

β=2/050

t=9/128

t=8/729
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برای بررسی تأثیر توانمندیهای کارکنان بر مهارتهای کار تیمی آنان (فرضیه  ،)0از
روش الگویابی معادالت ساختاری و نرمافزار آموس 0استفاده شد (شکل  .)0پس از حذف
خطاهای کوورایانس ،بررسی شاخصهای برازندگی مانند برازش (=2/535 ، χ2/df=0/03
 IFI=2/535 ، P=2/000 ، RMSEA=2/21 ،CFIو  ) HOELTER=008نشان داد که
مدل ،برازش نسبتاً مناسبی با دادهها دارد .بر این اساس ،توانمندهای اجتماعی با ضریب مسیر
 2/71بر مهارتهای کار تیمی تأثیرگذار است .برای بررسی معنیدار بودن روابط میان
متغیرها ،از آماره آزمون  tیا همان  t – Valueاستفاده شد .ازآنجاکه معنیداری در سطح
خطای  2/20بررسیشده ،اگر میزان مقادیر حاصل از با آزمون  t – Valueاز ±0/51

کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنیدار نیست .مقدار آزمون  tمیان توانمندیهای اجتماعی
و کار تیمی  02/595و در سطح  2/20معنیدار است .سایر ارتباطات مدل نیز معنیدار بوده
است.

شکل  .2مدلیابی معادالت ساختاری توانمندهای اجتماعی کارکنان و مهارتهای کار تیمی آنان

نتایج همبستگی ساده و چندگانه (فرضیه  )8نشان داد رهبری مشارکتی با ضریب
همبستگی  2/975با مهارتهای کار تیمی رابطه مثبت و معنیداری در سطح آلفای 2/2220
1. Amos
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دارد .همچنین از میان مؤلفههای رهبری مشارکتی ،مؤلفه مشارکت با ضریب همبستگی
 2/991بیشترین ارتباط را با مهارتهای کار تیمی داشته است (جدول .)1
جدول  .4ضرایب همبستگی رهبری مشارکتی و مؤلفههای آن با مهارتهای کار تیمی
متغیرها

رهبری مشارکتی

مشارکت

پاسخگویی

عدالت

احساس مالکیت

مهارتهای کار تیمی

٭٭2/975

٭٭2/991

٭٭2/921

٭٭2/172

٭٭2/182

٭٭همبستگی در سطح  55درصد معنیدار است .٭ همبستگی در سطح  59درصد معنیدار است.

نتایج همبستگی چندگانه نشان داد از میان مؤلفههای رهبری مشارکتی ،مشارکت و
پاسخگویی با کار تیمی کارکنان همبستگی چندگانه معنیداری دارند .با توجه به مقدار R0

میتوان گفت این دو مؤلفه  81/7درصد از مهارتهای کار تیمی را پیشبینی میکنند.
جدول  .5نتایج رگرسیون گامبهگام رهبری مشارکتی و کار تیمی
شاخصهای آمار

همبستگی

ضریب تعیین

متغیر پیشبین

چندگانه ()R

()R0

مشارکت

2/991

2/827

مشارکت ،پاسخگویی

2/935

2/817

ضرایب رگرسیون
0

0

β=2/991
t=3/170
β=2/850

β=2/097

t=1/350

t=0/001

برای بررسی تأثیر رهبری مشارکتی بر مهارتهای کار تیمی (فرضیه  )1نیز از روش
الگویابی معادالت ساختاری و نرمافزار آموس استفاده شد (شکل  .)1پس از حذف خطاهای
کوواریانس ،بررسی شاخصهای پراکندگی (=2/217 ، CFI=2/531 ، χ2/df=0/875
 IFI=2/531 ، P=2/279 ،RMSEAو  ) HOELTER=023نشان داد که مدل برازش
نسبتاً مناسبی با دادهها دارد (شکل  .)8بر این اساس ،رهبری مشارکتی با ضریب مسیر 2/79
بر مهارتهای کار تیمی تأثیرگذار است .مقدار آزمون  tمیان رهبری مشارکتی و کار تیمی،
 5/091و در سطح  2/20معنیدار است .سایر ارتباطات مدل نیز معنیدار بوده است.
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شکل  .3مدلیابی معادالت ساختاری رهبری مشارکتی کارکنان و مهارتهای کار تیمی

بحث و نتیجهگیری
در راستای تحقق هدف این پژوهش (تبیین نقش رهبری مشارکتی و توانمندیهای اجتماعی
بر مهارتهای کار تیمی کارکنان اداری دانشگاه اصفهان) ،ابتدا دادههای موردنیاز
جمعآوری و سپس با استفاده از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق ،نوع متغیرها
و  ...هماهنگی دارد ،دستهبندی و تجزیهوتحلیل گردید .برای این منظور ،وضعیت عوامل و
متغیرهای مطرح شده در سؤاالت پرسشنامهها موردبررسی قرار گرفته است .مهارتهای کار
تیمی؛ وجود مهارت در انجام وظایف ازجمله شروط الزم در هر حرفه ،شغل و محیط کاری
است .ازآنجاکه سازمانها وظیفهای مهم در جهت ارتقاء مهارتهای کار تیمی کارکنان خود
دارند .این ضرورت در اینگونه محافل اهمیت بیشتری به خود میگیرند .ارتقاء مهارتهای
کار تیمی سبب میگردد که منابع انسانی بتوانند بدون ترس و با اعتماد به تواناییهای خود
از آزادی بیان برخوردار باشند و افکار و نظرات بدیع خود را در سازمان بیان کنند .با توجه
به چالشهای متعددی که امروزه سازمانها با آن مواجه شدهاند ،توجه به مهارتهای کار
تیمی و افزایش تواناییهای منابع انسانی در آن اجتنابناپذیر است.
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یافتههای فرضیه اول پژوهش نشان داد که توانمندیهای اجتماعی کارکنان و مؤلفههای
آن رابطه مثبت و معنیداری با مهارتهای کار تیمی آنان دارند .همچنین بیشترین همبستگی
را بعد از توانمندیهای اجتماعی ( ،)2/118مؤلفه مهارتهای اجتماعی مناسب با ضریب
همبستگی ( )2/101داراست .این یافتهها با نتایج پژوهشهای مک گرات ( ،)0511دسی و
همکاران ( ،)0535کمپیون و همکاران ( ،)0551اشفورث ( ،)0535توماس و ولتهووس
( ،)0552هاتن ( ،)0222چن و همکاران ( ،)0227سیبرت و همکاران ( ،)0221جاجپال و
جاجپال ( )0223و میل وارد و همکاران ( )0202و ترابی ( )0201همسو است .نتایج این
پژوهشها نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین توانمندیهای اجتماعی کارکنان و
مهارتهای کار تیمی کارکنان وجود دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت سازمان برای
دستیابی به اهداف خود باید توانایی نگهداری ،جذب و ارتقاء مهارتهای کار تیمی
کارکنان را دارا باشد .بهطور مسلم سازمانی موفقتر است که نیروی انسانی توانمند و متعهد
داشته باشد؛ زیرا توانمندیهای یکی از جدیدترین تکنیکها برای افزایش مهارتهای کار
تیمی کارکنان ،از طریق افزایش تعهد و رفتار شهروندی سازمانی نیروی انسانی به حساب
میآید .با افزایش توانمندیهای اجتماعی در کارکنان ،سازگاری بیشتر آنها با شغل و محیط
کاری و افزایش مشارکت در امور سازمان ،میتواند به ارتقاء مهارتهای کار تیمی کارکنان
منجر شود .با توسعه توانمندیهای اجتماعی کارکنان در سازمان ،مهارت کار تیمی کارکنان
در همه سطوح بهبود مییابد که منجر به مواجه موفقیتآمیز سازمان با نیروهای مانع بیرونی
شده و با استفاده از استعدادهای اعضاء ،اهداف سازمانی به شکل مطلوبی تحقق پیدا میکند.
بنابراین با بهبود توانمندیهای اجتماعی در کارکنان بهخصوص با استفاده از دیدگاه
انگیزشی علوم سازمانی در توانمندیهای اجتماعی و مدنظر قرار دادن نقطه نظرات کارکنان،
مهارتهای تیمی آنان نیز افزایش مییابد .کارکنان سازمان تا حد زیادی با همدردی ،اعتماد
و احساس وظیفه ،انجام کار را بهتر از قبل انجام میدهند .کارکنانی توانمند هستند که از
طریق افزایش مهارتهای گروهی خویش برای کسب موفقیت و یادگیری و رفتار کامالً
دوستانه و حمایتگر مدیر با کارکنان خویش ،میتوانند در راستای نیل به اهداف سازمان گام
بردارند .سازمانی که به توانمند کردن نیروی انسانی خویش بپردازد و تجهیزات ،منابع و مواد
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الزم را برای آنان تهیه کند ،دارای نیروی انسانی خالق ،اثربخش و با مهارتهای تیمی باال
خواهد شد که بهطور واضح انتظارات کار ،استانداردهای عملکرد و رویهها را خواهند
پذیرفت که این امر نشاندهنده اهمیت عوامل اداری بهعنوان عاملی برای ایجاد انگیزه و
رضایت و در پی آن افزایش کارایی است .نتایج دیگر این فرضیه نشان داد که توانمندیهای
اجتماعی کارکنان و مؤلفههای مهارتهای اجتماعی مناسب و پرخاشگری و رفتارهای
تکانشی توانستهاند با هم به میزان  18/9درصد قابلیت پیشبینی مهارتهای کار تیمی آنها
را دارا باشند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای ترابی ( ،)0201میل وارد و همکاران
( ،)0202جاجپال و جاجپال ( )0223و چن و همکاران ( )0227همسو است .در تبیین این
نتایج میتوان گفت با افزایش توانمندیهای کارکنان در حیطههای مختلف ،افزایش
مهارتهای تیمی آنان را نیز میتوان پیشبینی کرد .بر اساس نتایج این فرضیه میتوان بیان
کرد هنگامیکه توانمندی اجتماعی کارکنان افزایش مییابد بهواسطه مشارکت در کارها،
مهارتهای آنان قابلشناسایی است .در موقعیتهایی که کارکنان نسبت به تواناییهای خود
اعتماد دارند و احساس میکنند که میتوانند با نظارت کمتری نیز وظایف خود را به نحو
احسن انجام دهند ،مهارتهای کار تیمی آنها ارتقاء مییابد .باال بودن توانمندیهای
اجتماعی در بالندگی فردی و اجتماعی نیروهای سازمانی نقش به سزایی ایفا میکند .افراد با
توانمندی اجتماعی باال قابلیتها و مهارتهای خود را کشف کرده و انگیزه قویتری نسبت
به انجام کارهای تیمی به دست میآورد.
نتایج فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که توانمندهای اجتماعی کارکنان تأثیر
مثبتی در افزایش مهارتهای تیمی کارکنان دارد .نتایج بهدستآمده در شکل شماره  0بیانگر
آن است که ارتقاء توانمندیهای اجتماعی منجر به بهبود مهارتهای اجتماعی کارکنان شده
و بر آن تأثیرگذار است .نتایج شکل مذکور نشان داد که توانمندیهای اجتماعی کارکنان با
ضریب مسیر ( )2/71بر مهارتهای کار تیمی تأثیرگذار است .همچنین مدل ارائهشده در
شکل  ،0مدل برازش شده مناسبی برای دادهها است .این نتایج با نتایج پژوهشهای ترابی
( ،)0201میل وارد و همکاران ( ،)0202چن و همکاران ( ،)0227سیبرت و همکاران (،)0221
توماس و ولتهووس ( )0552و دسی و همکاران ( )0535همخوان است .در تبیین این نتایج
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میتوان گفت هنگامی کارکنان در روابط اجتماعی و سازمانی خود تواناتر میشوند که با
انگیزه ،رغبت و تخصص باالتری در کارهای گروهی مشارکت کرده و در جهت نیل به
اهداف سازمان کوشش کنند.
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد بین رهبری مشارکتی و مهارتهای کار تیمی رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد .در تبیین این نتایج میتوان گفت هر چه رهبری مشارکتی در
سازمان افزایش یابد مهارتهای کار تیمی کارکنان نیز افزایش مییابد .این نتایج با نتایج
پژوهشهای وانگ و همکاران ( ،)0209تالی و رولینسون ( ،)0202کاتان ( ،)0558انصاری
و تیموری ( )0831همخوانی دارد .همچنین نتایج نشان داد رهبری مشارکتی نیز از قابلیت
باالیی در تعیین ،شناسایی و اندازهگیری میزان مهارتهای کار تیمی کارکنان برخوردار
است .در جدول  9پژوهش دو مؤلفه مشارکت و پاسخگویی با دارا بودن بیشترین ضریب
تعیین با میزان رهبری مشارکتی نسبت به مؤلفههای دیگر لزوم توجه ویژه به آنها و عملیاتی
کردن آنها در کلیه شقوق سازمانی را خاطرنشان میکند .بر اساس نتایج بهدستآمده از این
فرضیه میتوان بیان کرد هنگامیکه در یک سازمان از رهبری مشارکتی استفاده میگردد،
از این طریق میتوان با همفکری کارکنان ،مسائل ،مشکالت و بهطورکلی امور سازمان را
مورد تجزیهوتحلیل و واکاوی قرار داده ،از اثرات این کار تیمی در جهت ارتقاء کیفی
عملکرد و بازدهی سازمان بهره جست .زمانی که در یک سازمان رهبری مشارکتی برقرار
باشد ،این امر موجب می گردد که کارکنان از طریق بازخورد به نقاط ضعف و قوت خود
پی برده و درنهایت مهارتها و استعدادهای خویش را آشکار کنند.
نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که شیوه رهبری مشارکتی در یک سازمان سبب
افزایش مهارتهای کار تیمی در افراد میگردد .این نتایج در شکل  8پژوهش قابلتأیید
است .نتایج شکل مذکور نشان داد که رهبری مشارکتی با ضریب مسیر  2/79بر مهارتهای
کار تیمی تأثیرگذار است .همچنین مدل ارائهشده در شکل  ،8مدل برازش شده مناسبی برای
دادهها است .این نتایج با نتایج پژوهشهای وانگ و همکاران ( ،)0209تالی و رولینسون
( )0202همخوانی دارد .این نتایج حاکی از آن است که افراد برای آنکه به سطح مطلوبی از
مهارت های کار تیمی برای سامان بخشی به عملکردهای مختلف سازمان دست یابند بایستی
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با اتخاذ رهبری مشارکتی احساس مالکیت نسبت به کارهای خویش را در آنها تقویت کرد.
این امر سبب میگردد که کارکنان توانمندیهای خود را به کار گرفته و کوشش کنند تا
سطح مهارتهای تیمی خود در انجام امور را بهبود بخشیده و درنتیجه کارها به نحو مطلوب
و شایسته صورت پذیرد  .در نظام توأم با رهبری مشارکتی مدیران و کارکنان هم در انجام
کار و هم در بهرهمندی از مزایای آن سهیماند .با توجه به مشارکت دادن کارکنان در
تصمیمگیری ها و تغییر در شرایط فردی و محیطی سازمان بستر بهبود توانمندیهای فردی،
فرصتهای ترقی ،زمینههای بهکارگیری مهارتهای کسبشده و تأمین امنیت روحی ،روانی
و جسمی فرد کارکنان فراهم میگردد.
درنهایت در مقام جمعبندی میتوان بیان کرد بر اساس هدف پژوهش ،استفاده از رهبری
مشارکتی و توانمندیهای کارکنان سازمان نتایج و دستاوردهای غیرقابلانکاری برای سازمان
و عملکرد تیم مو ردنظر در پی خواهد داشت .مبانی نظری پژوهش حاضر و نتایج یافتههای
آن ،نیز مؤید این گفتهاند .وجود رهبری مشارکتی در کنار توانمندیهای اجتماعی کارکنان
سازمانها موجب انسجام و افزایش کیفیت در مؤلفههای گوناگون کار تیمی میگردد و این
امر میتواند به بهبود عملکرد و رضایتمندی کارکنان و درنتیجه افزایش بهرهوری در
سازمان منجر گردد .موفقیت سازمان در تحقق اهداف درگرو چگونگی اعمال رهبری و
میزان توانمندیهای اجتماعی کارکنان قرار دارد .در سبک رهبری مشارکتی توأم با
توانمندی اجتماعی کارکنان ،عالقه ایشان نسبت به حسن انجام وظایف خویش ارتقاءیافته،
آگاهی و پذیرش انجام مأموریتها ایجاد میشود و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع
خویش و در جهت منافع سازمان بهصورت کار تیمی برمیانگیزاند .رهبر با نفوذ شخصیتی
خود در میان کارکنان و با بالفعل کردن توانمندیهای بالقوه کارکنان ،ایشان را در قالب
تیم های کاری با یک دید و نگرش نسبت به تحقق اهداف سازمان بسیج میکند .افزایش
مهارتهای تیمی کارکنان که محصول رهبری مشارکتی و توانمندیهای اجتماعی باالی
آنهاست ،راه پیشرفت و توسعه سازمان است .رهبری مشارکتی ،رابطه انگیزشی متقابلی
ایجاد میکند که نتیجه اولیه آن به منصه ظهور رسیدن استعدادها و توانمندیهای بالقوه
کارکنان و متعاقب آن همسویی آنها در انجام کارها بهصورت تیمی با هدف مشترک است
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که پیامد مستقیم آن تحقق رسالت و مأموریت سازمان است .این نوع رهبری تعاملی و
دوسویه است؛ از یکسو توانمندیهای نهان کارکنان را کشف و آشکار کرده و از سوی
دیگر از ظرفیت بهدستآمده نهایت استفاده را در جهت ارتقاء مهارتهای کار تیمی
کارکنان به عمل میآورد که ماحصل این سه مؤلفه در کنار یکدیگر پیشبرد اهداف سازمان
است .تعامل میان این سه مؤلفه باعث درک بیشتر سازمان توسط کارکنان و همچنین درک
شرایط و مشکالت کارکنان توسط رهبر میگردد .درنتیجه میزان زیادی تعادل میان کار و
زندگی فرد ایجاد میگردد.
مدیران میتوانند از طریق افزایش سطح توانمندیهای اجتماعی کارکنان ،در امور
مختلف سازمان ،از میزان مهارتهای گوناگون کارکنان در کارهایی که مستلزم همکاری
تیمی است ،آگاهی یافته و در برنامهریزیهای خود ،متناسب با میزان مهارتهای کار تیمی
کارکنان ،از مهارتهای آنها ،نهایت بهرهوری را به عمل آورند .یادآور میشود مدل
ارائهشده در مورد اقدامات مدیریتی در ارتباط با تکتک کارکنان بوده ،لیکن ازآنجاییکه
سازمان متشکل از گردهمآیی تکتک کارکنان بهمنظور انجام اقدامات جمعی برای رسیدن
به اهداف مشخص است .لذا درمجموع میتوان پیشنهادهای کلی را برای سازمان در جهت
رسیدن به اهداف نقشه راه ارائه کرد؛ بنابراین بر اساس نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر
میتواند در بهبود و ارتقای متغیرهای پژوهش سازمان ،مؤثر واقع شود.
با توجه به نتایج پژوهش جهت تصمیمگیریهای دانشگاه ،اهمیت دادن به نظرات
کارکنان و توانمندیهایشان ،آنان را در جلسات مهم دانشگاه یا دانشکده مشارکت دهند و
از نظرات آنان کمک گیرند .بهعبارتیدیگر ،رهبری مشارکتی و مشارکت را سرلوحهی کار
خود قرار دهند .دلگرمی و انگیزهمندی کارکنان توانمند را با ایجاد مساوات در ساختارهای
مختلف منابع انسانی افزایش دهند .با تشکیل دورههای آموزشی جهت آشنایی کارکنان و
مدیران ،به سبک رهبری مشارکتی و همچنین توانمندیهای کارکنان در وجوه مختلف
کاری اهمیت دهند.
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