
Rcceived: 23 Apr 2021 

Accepted: 13 Sep 2021 

 

 

 

Journal of Educational Sciences (JEDUS) 

Fall & Winter, 2021, 28(2), 131-152 

DOI: 10.22055/edus.2021.37191.3217 

 

 
 

 
 

The Role of Servant Leadership in Team Performance Mediated 

by Team Cohesion (Case Study: Teams of Secondary School Teachers in 

Kurdistan Province) 

 

Jamal Abdolmaleki

 

Siroos Ghanbari
 

Introduction 
In recent decades, organizations around the world have done teamwork to 

provide faster, more flexible, and more adaptable responses in turbulent and 

complex work environments. The importance and application of teamwork has 

increased dramatically in the last three decades in the field of education and 

professional organizations. With the increasing use of teams in organizations, 

research has begun focusing on the role of leadership in increasing team 

success. Positive support from Servant leaders for all followers increases team 

cohesion, which affects team members' focus, enthusiasm and commitment to 

tasks and goals, thereby increasing team performance. But in order for servant 

leadership to gain more legitimacy as a theory of leadership, research needs to 

examine how this leadership style can play a role in team cohesion and teacher 

team performance. And is this valid in educational organizations as well or 

not? Take action. Therefore, the purpose of the present study is to investigate 

the role of servant leadership in team cohesion and team performance along 

with the mediating role of team cohesion in the relationship between servant 

leadership and team performance in teacher teams. 

 

Method 
The study population was all secondary school teachers in Kurdistan 

province, which was selected by stratified random sampling method and based 

on Cochran's formula, a sample of 346 teachers. The research method was 

quantitative and correlational and the modeling approach was covariance-

based structural equation. Data were collected using the Leiden et al.'s (2015) 
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Servant Leadership Questionnaire, Podsakoff and MacKenzie (1994) Team 

Cohesion Questionnaire, and the Puente-Palacios, Martins and Palumbo 

(2016) Team Performance Questionnaire. The reliability and validity of the 

questionnaires were assessed by Cronbach's alpha techniques and 

confirmatory factor analysis. Confirmation path analysis was used to analyze 

the data using lisrel software.  
 

Results 
The results showed that servant leadership and team cohesion have a 

positive effect on teachers' team performance at the level of 0.05; Servant 

leadership due to team cohesion has a positive and significant effect on the 

variable of team performance of teachers at the level of 0.05; Also, the 

variables of servant leadership and team cohesion were able to explain 20% 

of the variance of teachers' team performance. 

 

Discussion 
Because servant leadership at the team level is also involved in the 

exchange process, leaders help the team by acknowledging the team's 

strengths and potentials, as well as its overall support. It can be said that 

servant leadership is an important factor in creating team cohesion and 

improving team performance in teacher teams. 
 

Keywords: Servant Leadership, Team Cohesion, Team Performance, Teacher 

Teams. 
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 انسجام تیمیگری  نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجی
 معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان(های  )مطالعه موردی: تیم

 

جمال عبدالملکی
 

 سیروس قنبری

 چکیده
انسجام تیمی بود. گری  ف پژوهش بررسی نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجیهد

تصادفی گیری  جامعه پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان بودند، که با روش نمونه
معلم انتخاب شد. روش پژوهش کمی و از  643ای به حجم  و بر مبنای فرمول کوکران، نمونهای  طبقه

نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور بود. جهت گردآوری 
(، انسجام تیمی پودساکف و مک 5102رهبری خدمتگزار لیدن و همکاران )های  از پرسشنامهها  داده

ی و روایی ( استفاده شد. پایای5103پاالکیوس، مارتینز و پالومبو )-( و عملکرد تیمی پونته0994کنزی )
ها از  آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند، جهت تحلیل دادههای  با تکنیکها  پرسشنامه

استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار و  lisrelتحلیل مسیر تأییدی با استفاده از نرم افزار 
رند؛ رهبری خدمتگزار به واسطه دا 12/1انسجام تیمی اثر مثبت بر عملکرد تیمی معلمان در سطح 

دارد؛ همچنین متغیرهای  12/1انسجام تیمی اثر مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد تیمی معلمان در سطح 
 % واریانس عملکرد تیمی معلمان بودند.51رهبری خدمتگزار و انسجام تیمی قادر به تببین 
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 مقدمه
تا بتوانند اند  انجام دادهها  در سراسر جهان کارهایی در زمینه تیمها  اخیر، سازمانهای  در دهه

کاری پرتالطم و های  پذیرتری در محیط پذیرتر و تطبیق تر، انعطاف سریعهای  و واکنشها  پاسخ

(. اهمیت و کاربرد کار Kozlowski & Bell, 2013; Kozlowski & Ilgen, 2006) پیچیده ارائه دهند

 افزایش چشمگیری داشته استای  حرفههای  تیمی در سه دهه گذشته در حوزه آموزش و سازمان

(Dochy, Gijbels, Raes & Kyndt, 2014, 988با افزایش کاربرد تیم .)  تحقیقات با ها،  در سازمانها

 ,Morgeson, DeRue & Karam) شده است تمرکز بر نقش رهبری در افزایش موفقیت تیم آغاز

شود، در نتیجه  می (؛ زیرا با افزایش وابستگی متقابل، نیاز به تعامل و هماهنگی در تیم بیشتر6 ,2010

رهبران باید نه تنها افراد، بلکه هر تیم را به عنوان یک هویت، آماده و به حرکت در آورند؛ زیرا 

فردی به سمت های  ت که نقش مهمی در انسجام فعالیترهبری یک فرآیند تأثیرگذار پیچیده اس

 (. Hogg, 2006, 23; Northouse, 2018, 56) کند می همکاری ایفاهای تشکیل گروه

ثرتری است؛ ؤدر بین نظریات رهبری، رهبری خدمتگزار در موفقیت تیمی دارای نقش م

دوستی، همدلی، حسن زیرا رهبری خدمتگزار با تمرکز بر رشد و توانمندسازی پیروان، نوع 

 ,Liden, Wayne, Zhao & Henderson) شود می اخالق، رفاقت و تعامل با اجتماع، مشخص

(. رهبری خدمتگزار یک رویکرد جامع به رهبری است که شامل ابعاد عقالنی، 163 ,2008

که پیروان ای  شود به گونه می پیروان -ارتباطی، عاطفی، اخالقی و معنوی روابط رهبر 

 دهند و همچنین احساس ارزشمند بودن خود را توسعه می خود را ارتقا و رشدهای  ییتوانا

(. رهبری خدمتگزار رویکرد دگر بینی در رهبری است Yoshida et al., 2014, 1397) دهند می

بندی تک تک نیازها و منافع فردی پیروان و تغییر جهت نگرش از خود به  که از طریق اولویت

های  (. ویژگیEva et al, 2019, 119) شود می تر، نمایان مان و جامعه بزرگبیرون، افراد ساز

، 6، شفابخشی5، همدلی0رهبران خدمتگزار در مطالعات گرین لیف عبارتند از گوش دادن

، تعهد 8، خادمیت و سرپرستی7نگری و دوراندیشی ، آینده3سازی ، مفهوم2، متقاعدسازی4آگاهی

 (.Omoh, 2007, 15) 01و ایجاد گروه 9به رشد افراد

                                                      
1-  Listening                        6-  Conceptualizing 

2-  Empathy                         7-  Foresight and Foresight 

3-  Healing                           8-  Servitude and Supervision 

4-  Awareness                      9-  Commitment to Grow Individuals 

5-  Persuasion                      10-  Create a group 
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رهبری مرتبط، که تمرکز اصلی آن رفاه سازمان است، رهبری های  در مقایسه با سبک

 مورد نظر قرار "خدمتگزار"خدمتگزار از این نظر منحصر به فرد است که رهبر به عنوان یک 

(. Van Dierendonck, 2011, 1231) پردازد می گیرد که به نیازهای پیروان بیش از نیاز خود می

تعهد اصلی رهبری خدمتگزار این است که با تقویت رشد و رفاه پیروان، به ویژه از طریق 

 ,Liden et al, 2008, 167; Mayer) برآورده کردن نیازهای پیروان، بر نتایج سازمانی تأثیر گذارد

2010, 150.) 

 تیم تسهیل رهبری در سطح تیم، تعامل اجتماعی، فرآیندهای کارآمد و ارتباط شفاف را در

 ,Chen & Kanfer) نماید می تر کند و از این طریق انگیزه تیم را افزایش داده و تیم را منسجم می

2006; Morgeson, DeRue & Karam, 2010; Zaccaro et al, 2008 لذا حمایت مثبت رهبران .)

عضای تیم، اشتیاق دهد، که این امر بر تمرکز ا می خدمتگزار از همه پیروان، انسجام تیم را افزایش

 گذارد، در نتیجه عملکرد کاری تیم را افزایش می و تعهد به انجام وظایف و دستیابی به اهداف اثر

(. انسجام یک ویژگی مهم تیمی است که اشاره دارد Chiniara & Bentein, 2018, 336) دهد می

انسجام تیمی  ند، لذاده می به سطح نیروهایی که اعضای تیم را به یکدیگر و به هدف تیم پیوند

( Heuzé, Bosselut & Thomas, 2007, 385) عاملی اساسی در تداوم و توسعه تیمی است

بنابراین انسجام تیمی شامل نگرش و رفتار افرد عضو درباب تیم خود است که سبب میل قوی و 

نقش مهمی در  (. لذا رهبریFridking, 2004, 41) پایدار شخص جهت حضور در تیم است

امروزی، رهبرانی از جنس رهبران های  ورش و ارتقاء انسجام تیم دارد، بنابراین سازمانپر

کاری را امکان پذیر سازند تا از این طریق های  خدمتگزار را انتخاب خواهند کرد تا انسجام تیم

 نیز عملکرد تیمی را بهبود بخشند.

زش و بویژه آموزش و اکثر مطالعات انجام شده در باب رهبری خدمتگزار در حوزه آمو

 پرورش در داخل کشور عمدتاً در محورهایی از قبیل طراحی الگوی رهبری خدمتگزار برای مثال

Askari deefe, Salehi and Yosefisaeedabadi (2020) ؛Heydarian, Chenari & Parsa Moin (2019)؛ 

Rahimian et al. (2018) ؛Farahbakhsh, Sattar & Pourmohammadi (2017) رفتار های  سازه

توسعه های  سازه Zabardast, Azizi & Sharaetee (2019) شهروندی و جو سازمانی برای مثال

 Jafari, Aminbeidokhti & Ghasemian Dastjerdiبرای مثالای  شایستگی، اعتماد و رشد حرفه

 Mozafariyan Laein & Zohor عدالت سازمانی و تغییر سازمانی برای مثالهای  سازه ؛ (2019)
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Parvandeh (2018)بهزیستی سازمانی و مثبت اندیشی برای مثالهای  ؛ سازه Farahbakhsh, 

Sattar & Pourmohammadi (2017) خالقیت و اعتماد برای مثالهای  و سازه Rastgar & 

Hashemi (2015) توان گفت عمدتاً  می بوده است. در بررسی تحلیلی سطح مطالعات مذکور

و سطح تیم مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است، اند  د و سازمان انجام شدهدر سطوح فر

سطح تیم و کار تیمی های  بررسی رهبری خدمتگزار در سطح تیم نیازمند تحلیل و بررسی سازه

است. حرکت مطالعات رهبری خدمتگزار از سطوح فردی و سازمانی به سطح تیم، نوآوری 

پزشکی، صنعتی، فناوری و های  دهه گذشته در سازمانپژوهشگران مطرح حوزه تیم در 

 توان به مطالعات زیر اشاره نمود: می هتلداری است. برای مثال

Appelbaum et al. (2020)  به بررسی تأثیر ادراک شده از فاصله قدرت، ایمنی روانشناختی

داخت. نتایج تیم پر 62کارمند حوزه پزشکی در قالب  565و انسجام تیم در اثربخشی تیم در 

بیانگر رابطه منفی فاصله قدرت با ایمنی روانشناختی، انسجام تیم و اثربخشی تیمی؛ رابطه 

مثبت ایمنی روانشناختی با انسجام تیم و اثربخشی تیمی و رابطه مثبت انسجام تیمی با اثربخشی 

ت و به بررسی نقش هوش هیجانی در عملکرد تیمی، کیفی Black et al. (2019) تیمی بود.

دانشجو در قالب  043خودکارآمدی و انسجام تیمی در گری  حساب پس دهی تیمی با میانجی

تیم پرداختند. نتایج بیانگر رابطه مثبت هوش هیجانی با خودکارآمدی و انسجام تیمی،  62

خودکارآمدی در رابطه هوش هیجانی و انسجام تیمی، رابطه انسجام تیمی با گری  میانجی

معنادار خودکارآمدی و انسجام تیمی گری  فیت و عملکرد تیمی، میانجیحساب پس دهی، کی

 Özer & Karabulutدر رابطه هوش هیجانی با حساب پس دهی، کیفیت و عملکرد تیمی بود. 

عضو تیم  614به بررسی اثر سازندگی تیم و انسجام تیمی در موفقیت تیمی در  (2019)

ج بیانگر رابطه مثبت سازندگی تیم و انسجام تیمی با تیم پرداختند. نتای 001در قالب ای  پروژه

معنادار انسجام تیمی در رابطه سازندگی تیم با موفقیت تیمی بود. گری  موفقیت تیمی و میانجی

Chiniara & Bentein (2018) تفاوت ادراک شده کیفیت رابطه گری  به بررسی نقش میانجی

زار با عملکرد تیمی و رفتار شهروندی عضو و انسجام تیمی در رابطه رهبری خدمتگ-رهبر

منفی و گری  تیم کاری پرداختند. نتایج بیانگر: میانجی 37کارمند در  559از ای  تیمی در نمونه

گذار با انسجام  عضو در رابطه رهبری خدمت-معنادار تفاوت ادراک شده کیفیت رابطه رهبر

گذار با عملکرد تیمی و  هبری خدمتگر مثبت و معنادار در رابطه ر تیمی؛ انسجام تیمی میانجی
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گر منفی و معنادار در رابطه تفاوت ادراک شده  رفتار شهروندی تیمی؛ انسجام تیمی میانجی

عضو با عملکرد تیمی و رفتار شهروندی تیمی؛ و در نهایت اینکه انسجام -کیفیت رابطه رهبر

 & Chiniaraدی تیمی بودند. تیمی دارای رابطه مثبت و معنادار با عملکرد تیمی و رفتار شهرون

Bentein (2016)  به بررسی رابطه رهبری خدمتگزار با عملکرد فردی و رفتار شهروندی

استقالل، شایستگی و ارتباط تحت عنوان نیازهای رضایت ای  سازمانی و فردی با نقش واسطه

ابطه مثبت و کارمند شرکت طراحی و ساخت فناوری در کانادا پرداختند. نتایج بیانگر ر 547در 

معنادار رهبری خدمتگزار با استقالل، شایستگی و ارتباط بود. اختیار نقش میانجی مثبت و 

معناداری در روابط رهبری خدمتگزار با عملکرد فردی، رفتار شهروندی سازمانی و فردی دارد. 

. شایستگی نقش میانجی مثبت و معناداری در رابطه رهبری خدمتگزار با عملکرد فردی دارد

ارتباط نقش میانجی مثبت و معناداری در روابط رهبری خدمتگزار با رفتار شهروندی سازمانی 

به بررسی اثر رهبری خدمتگزار اشتراکی  Sousa & Van Dierendonck (2016)و فردی دارد. 

یکپارچگی رفتار تیمی )انسجام تیمی( با رویکرد چرخشی گری  بر عملکرد تیمی با میانجی

تیم و  30آموز در  دانش 544مطالعه مشابه پرداختند. مطالعه اول دربردارنده روبین در دو 

تیم بود. نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار  75آموز در  دانش 588مطالعه دوم در بردارنده 

رهبری خدمتگزار اشتراکی با یکپارچگی رفتار تیمی و رابطه مثبت و معنادار یگپارچگی 

مثبت و معنادار یکپارچگی رفتار تیمی گری  تیمی بود. همچنین میانجی رفتاری تیمی با عملکرد

 Song, Park & Kang (2015)در رابطه رهبری خدمتگزار اشتراکی با عملکرد تیمی تایید شد. 

 0884جو تسهیم دانش در گری  به بررسی نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجی

ه جنوبی پرداختند. نتایج بیانگر رابطه رهبری خدمتگزار با کرهای  تیم در شرکت 37کارمند در 

عملکرد تیمی و جو تسهیم دانش بود، همچنین جو تسهیم دانش دارای رابطه مثبت با عملکرد 

معنادار جو تسهیم دانش در رابطه رهبری خدمتگزار و عملکرد تیم گری  تیمی و نقش میانجی

العه رابطه رهبری خدمتگزار، رفتار شهروندی به مط Mahembe & Engelbrecht (2014)بود. 

نفر از معلمان مدارس آفریقای جنوبی پرداختند. نتایج  588سازمانی و اثربخشی تیمی در 

بیانگر رابطه مثبت و معنادار رهبری خدمتگزار با رفتار شهروندی سازمانی و اثربخشی تیمی 

ثربخشی تیمی دارد، همچنین رفتار بود؛ رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنادار با ا

شهروندی سازمانی نقش میانجی مثبت و معنادار در رابطه رهبری خدمتگزار با اثربخشی تیمی 
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بر اساس این اصل است که انسجام، نتیجه وقوع فرآیندهای Beal et al. (2003)  دارد. فراتحلیل

ابراین، باید با سایر معیارهای بن اند. متغیر خروجی در نظر گرفته گروهی خاص است، لذا آن را

نشان داد که ها  داری داشته باشد. در عین حال، تجزیه و تحلیل داده نتیجه تیم ارتباط معنی

شود، نسبت به زمانی که  می انسجام با عملکرد وقتی به عنوان رفتارهای فرآیند، در نظر گرفته

 Kiakojori etدر داخل کشور  تری دارد. همچنین رفتارهای نتیجه است، رابطه قوی به عنوان

al. (2018)  به بررسی نقش سبک رهبری خدمتگزار بر خلق و خو و عملکرد کارکنان در خلق

نفر از کارکنان پرداختند. نتایج بیانگر آنست که  039به حجم ای  در نمونهها  شهرت هتل

وی کارکنان اثر گذار اثر مثبت و معنادار بر خلق و خوی کارکنان دارد؛ خلق و خ رهبری خدمت

مثبت بر عملکرد کارکنان و خلق شهرت هتل دارد؛ عملکرد کارکنان اثر مثبت بر خلق شهرت 

گر معنادار رابطه رهبری خدمتگزار با عملکرد کارکنان و خلق  هتل دارد. خلق و خوی میانجی

ثیر رهبری أبه بررسی ت Jafari Fekrat & Hosseini Shakib (2018)شهرت هتل است است. 

خدمتگزار بر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمان و عملکرد کارکنان در 

نفر از کارکنان صنایع هواپیمایی پرداختند. نتایج بیانگر آنست که رهبری  651به حجم ای  نمونه

خدمتگزار اثر مستقیم مثبت و معنادار بر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی 

ن و عملکرد کارکنان دارد؛ رهبری خدمتگزار بواسطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی سازما

اثر مثبت و معنادار بر رفتار شهروندی سازمان و عملکرد دارد؛ فرهنگ سازمانی و تعهد 

 سازمانی اثر مثبت و معنادار بر رفتار شهروندی سازمان و عملکرد کارکنان دارند. 

بری خدمتگزار در داخل کشور و تجمیع مطالعات در سطوح بنابراین وضعیت مطالعات ره

فردی و سازمانی؛ حرکت مطالعات رهبری خدمتگزار در سطح جهانی به سطح تیم؛ کمبود 

تیمی؛ های  مطالعات پژوهشی منسجم و منظم در باب رهبری خدمتگزار و نقش آن در سازه

گرایی حاکم و پذیرفته  گ جمعنتایج اثربخش کارتیمی در جهان امروز و از همه مهمتر فرهن

شده جمهوری اسالمی ایران، ضرورت انجام پژوهش حاضر را تبیین نموده است، لذا پژوهش 

حاضر به عنوان مبنایی علمی و معتبر در باب نقش رهبری خدمتگزار در تیم و عوامل مربوط 

ایرانی ای  به آن، آغازگر حرکتی علمی در جهت شناسایی وضعیت متغیرهای پژوهش در نمونه

و روابط بین آنها که سبب دستیابی به نتایجی خواهد شد که مورد استفاده مسئوالن عالی در 

گرایی در نظام آموزشی خواهد شد. در باب ضرورت انتخاب نظام  باب تقویت فرهنگ جمع
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 -توان به رسالت نظام آموزشی، ساحت اجتماعی می آموزشی به عنوان بافت یا مکان پژوهش

های  شش ساحت نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تقویت مهارت سیاسی از

گرایی حاکم بر کشور در این  اجتماعی در قالب کار تیمی و تالشی جهت تقویت فرهنگ جمع

خرده سیستم از نظام کالن، اشاره کرد. از آنجا که معلمان به عنوان الگوهای یادگیری 

توان با شناسایی وضعیت معلمان در متغیرهای پژوهش،  می کنند، لذا می آموزان عمل دانش

تحلیل آنها و ارائه راهکارهایی جهت تقویت کار تیمی در معلمان در قالب رهبری خدمتگزار، 

انسجام تیمی و عملکرد تیمی، معلمانی توانمند پرورش داد و از طریق الگو قرار دادن آنان، 

ت نمود. جنبه نوآورانه پژوهش حاضر تحلیل آموزان تقوی گرایی را در دانش فرهنگ جمع

نقش رهبری خدمتگزار در سطح تیم برخالف مطالعات قبلی داخل کشور و ورود در حوزه 

معلمان است. اما برای اینکه رهبری های  تیم و مسائل آن در یک سازمان آموزشی در تیم

قات باید به خدمتگزار به عنوان یک نظریه رهبری، مشروعیت بیشتری کسب کنند، تحقی

تواند در انسجام تیمی و عملکرد تیمی معلمان  می بررسی اینکه چگونه این سبک رهبری

 آموزشی نیز این مسئله اعتبار دارد یا خیر؟ اقدام نمایند. های  آیا در سازمان نقش ایفا کنند؟ و
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 Figure 1.  Conceptual model of research                      مدل مفهومی پژوهش . 0شکل 

 

مسئله پژوهش حاضر بررسی نقش رهبری خدمتگزار در انسجام تیمی و عملکرد  ،اینبنابر

انسجام تیمی در رابطه رهبری خدمتگزار با عملکرد گری  تیمی بهمراه بررسی نقش میانجی

 Chiniara andپژوهش نتایج مطالعاتهای  معلمان است. پشتوانه فرضیههای  تیمی در تیم

Bentein (2018) ؛Sousa and Van Dierendonck (2016) ؛Chiniara and Bentein (2016) ؛

Song, Park and Kang (2015) ؛Mahembe and Engelbrecht (2014) ؛Kiakojori et al. (2018) ؛

 رهبری

 انسجام تیمی

 عملکرد تیمی
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Jafari Fekrat and Hosseini Shakib (2018)  که بیانگر نقش رهبری خدمتگزار در انسجام

 Özer ؛Black et al. (2019)؛ Appelbaum et al. (2020) تیمی و عملکرد تیمی؛ نتایج مطالعات

and Karabulut (2019) ؛Chiniara and Bentein (2018)؛Sousa and Van Dierendonck 

که بیانگر نقش انسجام تیمی در عملکرد تیمی؛ همچنین نتایج  Beal et al. (2003) ؛ (2016)

ری خدمتگزار بواسطه انسجام تیمی که بیانگر نقش رهب Chiniara and Bentein (2018)مطالعه 

 باشد. در عملکرد تیمی است، می

 

 فرضیات پژوهش
 رهبری خدمتگزار بر عملکرد تیمی معلمان اثر دارد.

 رهبری خدمتگزار بر انسجام تیمی معلمان اثر دارد.

 انسجام تیمی بر عملکرد تیمی معلمان اثر دارد.

 تیمی معلمان اثر دارد. رهبری خدمتگزار بواسطه انسجام تیمی بر عملکرد 
 

 روش
روش پژوهش کمی و از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری 

کوواریانس محور است. جامعه پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه دوم استان کردستان در 

 معلم است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول 6472است که تعداد آنان برابر با  0699سال 

( لذا 2/1برابر با  Q و P و نسبت 12/1؛ مقدار خطای 12/1)در سطح آلفای  کوکران استفاده شد

 معلم تعیین شد. با توجه به طبقات جامعه پژوهش مانند نوع منطقه 643حجم نمونه برابر با 

)مرد و زن( از  )یازده مورد( و جنسیت حوزه )برخوردار، نیمه برخوردار و محروم(، شهرستان/

ارائه  0 نسبتی استفاده شد که شرح آن در جدول شمارهای  تصادفی طبقهگیری  نمونه روش

در Liden et al (2015)  رهبری خدمتگزارهای  از پرسشنامهها  شده است. جهت گردآوری داده

ای؛ جهت سنجش انسجام تیمی از بعد یازدهم  ال و در طیف لیکرت پنج درجهؤقالب هفت س

ال و در طیف لیکرت ؤدر قالب شش س Podsakoff and MacKenzie (1994)مقیاس رهبری 

 Puente-Palacios, Martins and Palumboو در نهایت پرسشنامه عملکرد تیمیای  پنج درجه

 استفاده شد.ای  ال در طیف لیکرت پنج درجهؤدر قالب نه س (2016)
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Table 1.  Research community                                نمونه پژوهش . 0 ولجد  

 نوع منطقه
Area type 

 شهرستان/منطقه
city 

 مرد
Man 

 زن
Female 

 کل
Total 

 برخوردار
 56 27 29 سنندج 0ناحیه 
 57 30 27 سنندج 5ناحیه 

 113 57 56 کل

 نیمه برخوردار

 40 13 27 مریوان
 34 16 18 قروه

 31 15 16 کامیاران
 23 13 10 بیجار
 41 14 27 سقز
 169 71 98 کل

 محروم

 18 6 12 بانه
 15 4 11 سروآباد
 15 6 9 دهگالن
 16 6 10 دیواندره

 64 22 42 کل
 346 150 196 - کل

 

جهت تعیین پایایی ابزار پژوهش از روش آلفای کرانباخ استفاده شد، مقادیر آلفای 

 ( و عملکرد تیمی91/1) (، انسجام تیمی88/1) عبارتند از رهبری خدمتگزارها  پرسشنامه

( لذا ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است. جهت تعیین روایی ابزار از تکنیک 915/1)

برازش برای پرسشنامه رهبری خدمتگزار: های  استفاده شد. شاخص 0تحلیل عاملی تائیدی

 RMSEA(، 77/0) (، نسبت خی دو بر درجه آزادی04) (، درجه آزادی91/54) مقدار خی دو

(0.048) ،CFI (0.99) ،GFI (0.98)  وAGFI (0.96)برازش برای پرسشنامه های  . شاخص

 (، نسبت خی دو بر درجه آزادی9) (، درجه آزادی20/04) انسجام تیمی: مقدار خی دو

(30/0 ،)RMSEA (0.042) ،CFI (0.97) ،GFI (0.93)  وAGFI (0.92) برازش های  و شاخص

(، نسبت خی دو بر 57) (، درجه آزادی33/25) ی: مقدار خی دوبرای پرسشنامه عملکرد تیم

                                                      
یدی توسط نرم افزار لیزرل، مقادیر استاندارد نشده، استاندارد شده، تی و ائبا توجه به تکنیک تحلیل عاملی ت  -0

ائه برازش کلی مدل محاسبه گردید، لذا با توجه به حجم زیاد نتایج و محدودیت صفحات مقاله تنها به ار
 هر ابزار اقدام شد.گیری  اندازههای  نتایج برازش مدل
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بودند.  AGFI (0.90)و  RMSEA (0.052) ،CFI (0.96) ،GFI (0.92)(، 92/0) درجه آزادی

توان گفت ابزارهای پژوهش دارای  می ،ابزارهاگیری  اندازههای  با توجه به نتایج مدل ،بنابراین

های آماری  از تکنیکها  تند. جهت تجزیه و تحلیل داده)روایی( هس برازش مناسب و قابل قبول

یابی معادالت  توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ماتریس همبستگی پیرسون و مدل

 استفاده شد. LISRELساختاری بوسیله نرم افزار 
 

 ها یافته
 توصیف نمونه

یمه برخوردار و درصد در مناطق ن 8/48درصد اعضای نمونه در مناطق برخوردار،  7/65

درصد از اعضای نمونه را مردان  2/23درصد در مناطق محروم در حال خدمت هستند.  2/08

درصد  3/25درصد دارای تحصیالت لیسانس و  4/47دهند.  می درصد را زنان تشکیل 2/46و 

درصد اعضای نمونه دارای سابقه خدمت  0/61دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر هستند. 

درصد دارای سابقه خدمت بیش  9/09سال و  02تا  7درصد دارای سابقه  21سال،  7از کمتر 

 سال هستند.  02از 
 

 Table 2.  Sample status by team type            0: وضعیت نمونه بر حسب نوع تیم5جدول 
 نوع تیم

Team Type 
 فراوانی

Frequency 
 درصد فراوانی

Percentage of Frequency 
 59.5 206 شیآموز

 15.9 55 پژوهشی
 13.3 46 پرورشی
 11.3 39 بهداشتی

 100 346 کل
 

درصد از نمونه است، در  2/29نفر از معلمان که برابر با  513نتایج بیانگر آنست که: 

درصد از نمونه است،  9/02نفر از معلمان که برابر با  22 ،تیم آموزشی( 40) آموزشیهای  تیم

درصد از نمونه  6/06نفر از معلمان که برابر با  43 ،تیم پژوهشی( 03) پژوهشیهای  در تیم

 درصد از  6/00نفر از معلمان که برابر با  69تیم پرورشی( و  08) پرورشیهای  است، در تیم
 

                                                      
 تیمی که بیشترین فعالیت و درگیری کاری را معلمان با آن دارند.  -0
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 تیم بهداشتی(، حضور و مشارکت فعال دارند.04) بهداشتیهای  نمونه است، در تیم
 

 یس همبستگیهای توصیفی و ماتر شاخص . 6 جدول
Table 3.  Descriptive indicators and correlation matrix  

 متغیر
Variable 

 میانگین
Average 

 کجی
Skewness 

 کشیدگی
Kurtosis 

0 2 

  - 1.152 -0.973 2.94 رهبری خدمتگزار  (0
 - *0.54 -0.068 -0.879 2.65 انسجام تیمی  (5
 *0.59 *0.52 1.240 -0.898 2.53 عملکرد تیمی ( 6

 12/1معنادار در سطح   *             
 

توان گفت: متغیرهای رهبری  با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ماتریس همبستگی می

( دارای رابطه مثبت و معنادار با متغیر عملکرد تیمی 29/1( و انسجام تیمی )25/1) خدمتگزار

ه مثبت و معنادار با متغیر انسجام هستند و متغیر رهبری خدمتگزار دارای رابط 12/1در سطح 

  است. 12/1( در سطح 24/1تیمی )
 

 

 

 مدل مفهومی با ضرایب استاندارد . 5شکل
Figure 2: Experimental model with standardized coefficients 



 000 (2ی  شماره، 0000ستان پاییز و زم، 28سال ، ی ششم )دوره، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علوم ی مجله

 
 

  Figure 3.  Experimental model with T index values              مدل تجربی با شاخص تی . 6شکل

 

  Table 4.  Test of research hypotheses                     آزمون فرضیات پژوهش . 4 جدول
 فرضیه

Hypothesis 
 مستقل

Independent 
 میانجی

Mediator 
 وابسته

Dependent 
 مسیر
Path 

T 
 نتیجه

Result 
 تایید 5.88 0.39 عملکرد تیمی - رهبری خدمتگزار 0
 تایید 6.74 0.41 ام تیمیانسج - رهبری خدمتگزار 5
 تایید 6.43 0.46 عملکرد تیمی - انسجام تیمی 6
 تایید 4.67 0.179 عملکرد تیمی انسجام تیمی رهبری خدمتگزار 4

 

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختاری متغیر رهبری خدمتگزار با ضریب 

ادار بر متغیر عملکرد تیمی معلمان در ( دارای اثر مثبت و معن88/2( و مقدار تی )69/1مسیر )

( دارای 74/3( و مقدار تی )40/1است؛ متغیر رهبری خدمتگزار با ضریب مسیر ) 12/1سطح 

است؛ متغیر انسجام تیمی با  12/1اثر مثبت و معنادار بر متغیر انسجام تیمی معلمان در سطح 

( دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد تیمی در 46/3) ( و مقدار تی43/1ضریب مسیر )

( و مقدار تی 079/1باشند؛ و متغیر رهبری خدمتگزار بواسطه انسجام تیمی ) می 12/1سطح 

 باشد.  می 12/1( دارای اثر مثبت و معنادار بر متغیر عملکرد تیمی در سطح 37/4)
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توان گفت: رهبری خدمتگزار  می یبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل معادالت ساختار

( و 239/1( و اثر کل مثبت )079/1غیرمستقیم مثبت ) (، اثر69/1دارای اثر مستقیم مثبت )

( و 43/1است. انسجام تیمی دارای اثر مستقیم مثبت ) 12/1معنادار بر عملکرد تیمی در سطح 

مسیر غیر مستقیم  است. رهبری خدمتگزار با ضریب 12/1معنادار بر عملکرد تیمی در سطح 

( دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر 37/4( و مقدار تی )079/1بواسطه انسجام تیمی )

است. همچنین متغیرهای رهبری خدمتگزار و انسجام تیمی قادر  12/1عملکرد تیمی در سطح 

یر عملکرد باشند. مقدار واریانس تبیین شده متغ % واریانس متغیر عملکرد تیمی می51به تببین 

 باشد. می معنادار 12/1( در سطح 78/2تیمی با توجه به مقدار تی آن )
 

 برازش مدل تجربی پژوهشهای  شاخص . 2جدول 
Table 5.  Fits of the experimental research model 

 شاخص
Index 

 مقدار
Value 

 مالک
Criterion 

 نتیجه
Result 


2 367.61 

df 206 


2
/df 1.82  تایید 6کمتر از 

RMSEA 0.047  تایید 0.07کمتر از 
CFI 0.97  تایید 0.90بیشتر از 

GFI 0.93  تایید 0.90بیشتر از 

AGFI 0.90  تایید 0.85بیشتر از 

 

 (، درجه آزادی30/637) برازش مدل ساختاری عبارتند از: مقدار خی دوهای  شاخص

و  RMSEA (0.047) ،CFI (0.97) ،GFI (0.93)(، 85/0) (، نسبت خی دو بر درجه آزادی513)

AGFI (0.90) یدی أیهای برازندگی در مدل تحلیل مسیر ت با توجه به نتایج حاصل از شاخص

توان گفت: نسبت خی دو بر درجه آزادی، بیانگر برازش مناسب مدل مفهومی با  پژوهش می

ار دارد. مقادیر در دامنه مالک قابل قبول قر RMSEAمدل تجربی است. مقدار شاخص 

 باشد. بنابراین نیز نشانگر برازش مناسب مدل ساختاری می  CFI ،GFI،AGFIهای  شاخص

 باشد. توان گفت مدل ساختاری پژوهش دارای برازش مناسب و قابل قبول می می
 

 گیری بحث و نتیجه
 انسجام گری  هدف پژوهش بررسی نقش رهبری خدمتگزار در عملکرد تیمی با میانجی
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کید بر دو أی بود. نوآوری نتایج پژوهش، تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در بستر تیم با تتیم

سازه انسجام تیمی و عملکرد تیمی در یک سازمان آموزشی به نام مدارس مقطع متوسطه دوم 

معلمان است. نتایج پژوهش نشان داد که اوالً رهبری خدمتگزار اثر مثبت بر انسجام های  در تیم

 Chiniara and Benteinمطالعات کرد تیمی معلمان دارد، نتیجه حاضر با نتایج تیمی و عمل

 Song, Park ؛Chiniara and Bentein (2016) ؛Sousa and Van Dierendonck (2016) ؛(2018)

and Kang (2015)؛ Mahembe and Engelbrecht (2014)؛ Kiakojori et al. (2018)؛Jafari 

Fekrat and Hosseini Shakib(2018) تیمی اثر مثبت بر  همسو و هم جهت است. دوماً انسجام

 Black ؛Appelbaum et al. (2020)عملکرد تیمی معلمان دارد، نتیجه حاضر با نتایج مطالعات 

et al. (2019)؛ Özer & Karabulut (2019)؛ Chiniara & Bentein (2018)؛ Sousa & Van 

Dierendonck (2016)؛ Beal et al. (2003)  همسو و هم جهت است. سوماً رهبری خدمتگزار

 Chiniaraبواسطه انسجام تیمی اثر مثبت بر عملکرد تیمی دارد، نتیجه حاضر با نتایج مطالعه

and Bentein (2018) .همسو و هم جهت است 

توان گفت رهبری خدمتگزار، نوعی رهبری است که با مؤلفه قوی  می در تبیین نتایج پژوهش

 بخشد می لکرد سازمانی را از طریق سطح باالی اعتماد کارکنان به مدیریت، ارتقااخالق، عم

(Ehrhart, 2004; Greenleaf, 1977 و حداقل دو دلیل وجود دارد که رهبری خدمتگزار انسجام )

 کنند می ( رهبران خدمتگزار به نفع زیردستان خود عمل0دهد.  می تیمی و عملکرد تیم را افزایش

(Walumbwa et al., 2010و به نیازها و رشد شخصی هر یک از اعضا اهمیت ) دهند می 

(Mayer, Bardes & Piccolo, 2008 لذا رهبران خدمتگزار با نشان دادن نگرانی واقعی نسبت به ،)

 کنند می آورند و روابط طوالنی مدت برقرار می همه اعضای تیم، اعتماد اعضای تیم را به دست

(Liden et al., 2008)  و از آنجا که رهبر تیم هستند، پیروان به اقدامات رهبری برای افزایش

( با توجه به پیچیدگی 5کنند.  می تیم، برای کارآمد شدن آن، اعتمادهای  اعتماد اعضا به توانایی

آید که برای  می کاری مدرن، بسیاری از تغییرات بالقوه و مشکالت غیر منتظره پیشهای  محیط

های  کاری اعضای تیم وجود دارد، از آنجا که رهبران خدمتگزار از مهارتحل آن نیاز به هم

و اعضای  (Van Dierendonck, 2011) کنند می مفهومی باالیی برخوردارند، جهت را مشخص

های  داشته باشند و توسعه مدل کنند تا درک دقیقی از محیط در حال تغییر می تیم را راهنمایی

(. این راهنمایی از Zaccaro, Rittman & Marks, 2001) کنند می ذهنی مشترک تیم را تسهیل
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 & Cannon-Bowers, Salas) ثر بین اعضای تیمؤجانب رهبران خدمتگزار برای همکاری م

Converse, 1993)  بسیار مهم است و منجر به افزایش اعتماد به نفس اعضای تیم به

خدمتگزار اهمیت صداقت، تمامیت شود. عالوه بر این، رهبران  می تیمی خودهای  توانایی

 Spears) له محورأمسکنند، که باعث ایجاد ارتباط اصیل و  می شخصی و انصاف را به تیم منتقل

& Lawrence, 2002) و ایجاد جو معنوی در تیم (Liden et al., 2008) شوند. جو معنوی  می

تیم های  نسبت به توانایی شود اعضای تیم به همکاری و مراقبت از یکدیگر بپردازند و می باعث

 (.Wong, Davey & Church, 2007) برای اثربخش بودن، خوشبین باشند

رسد  می بنابراین رهبران خدمتگزار به عنوان الگوی تیم در نظر گرفته شوند؛ زیرا به نظر

آنها به دلیل تعهد واقعی نسبت به خدمت و توسعه تیم، بیشترین انگیزه برای پیگیری منافع و 

جدید رهبران و همچنین تالش های  ثیر گذاری بر برنامهأبرای تها  یق تیم را دارند. لذا، تیمعال

(. لذا هنگامی که Sluss et al., 2012) کنند می تر عمل مشتاقها،  بیشتر برای تحقق آن برنامه

ی کنند، احتمال بیشتری دارند که در رفتارهایی که برا می تیم پیدا کارکنان هویت خود را در

(. از آنجا که رهبری Chen et al., 2015) هایشان سودمند هستند، شرکت کنند سازمان

خدمتگزار در سطح تیم نیز درگیر روند تبادلی است که رهبران با تأیید نقاط قوت و 

توان گفت رهبری  می کنند، می تیم و همچنین پشتیبانی کلی از آن، به تیم کمکهای  پتانسیل

 معلمان است.های  در ایجاد انسجام تیمی و بهبود عملکرد تیمی در تیمخدمتگزار عامل مهمی 

در نهایت با توجه به نقش مستقیم و غیر مستقیم رهبری خدمتگزار در انسجام تیمی و 

عملکرد تیمی معلمان، پیشنهادات زیر به مسئولین آموزش و پرورش جهت بهبود وضعیت 

و آموزش رهبران برای رهبری خدمتگزار: زیرا  گردد: اول: انتخاب می رهبری خدمتگزار ارائه

های  گذارند که به طورکامل به پتانسیل می رهبران خدمتگزار تمرکز خود را بر پرورش پیروان

گذاری عمومی  خود برسند، در انجام وظایف و تصمیمات خود توانمند شوند و با اشتراک

ه از چنین فرهنگی، معلمان به تصمیمات و فرهنگ خدمت به دیگران سازگار شوند. با استفاد

العاده  گیرند. دوم: مسئولین آموزش و پرورش باید آماده تالش فوق می خوبی از رهبران خدمت

برای توسعه فرهنگ رهبری خدمتگزار، با شروع از خودشان به عنوان الگو باشند. زیرا به عنوان 

غریزه انسان که بر منافع اولویت دادن به نیازهای پیروان در بسیاری جهات با  نقش الگو،

له برای رهبران خدمتگزار از أکم رنگ کردن این مس شخصی تمرکز دارد در تعارض است.
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گذاری و کمک به  طریق الگوسازی نقش و برای پیروان خود از طریق تشویق به اشتراک

پذیرد. سوم: از آنجا که مهارت در اعمال رهبری خدمتگزار دشوار است،  می دیگران صورت

رهبری خدمتگزار دارد. در این باب گیری  از به تمرین آگاهانه و مداوم برای حفظ جهتنی

کید بر رهبری خدمتگزار صورت گیرد، زیرا منافع توسعه أاقدامات آموزشی و مهارتی الزم با ت

رساند. چهارم: ایجاد  می روابط قوی مبتنی بر اعتماد متقابل بین رهبران و پیروان به سازمان سود

رهنگ رهبری خدمتگزار نیاز به ترکیبی از انتخاب افراد اجتماعی باانگیزه آگاه و آموزش یک ف

تواند  می رهبری خدمتگزار دارد. انتخاب مهم است، زیرا محدودیت در میزان تمریناتی که

شخصیت پایدار افراد را تغییر دهد وجود دارد. به عنوان مثال، صرف نظر از کیفیت های  ویژگی

آموزشی، بعید است که افراد خودخواه، متعصب و خود شیفته را بتوان با آموزش یک برنامه 

دادن به افرادی دگر خواه، حساس و همدل و رهبران خدمتگزار حساس به اجتماع تبدیل کرد. 

پنجم: به هر حال، در هر تغییر عمده سازمانی، حرکت سازمان از یک فرهنگ دستوری و 

رهبری خدمتگزار، چندین سال طول خواهد کشید، بنابراین کنترلی به یک فرهنگ مبتنی بر 

 صبور باشید.

 
، به عنوان استاد راهنما، نظارت و راهبردی سیروس قنبریدر پژوهش حاضر دکتر  :سهم مشارکت نویسندگان

 آقای جمال عبدالملکیاند.  سازی اصالحات مقاله را بر عهده داشته روند کلی پژوهش و تدوین و نهایی
ها و نگارش متن مقاله را برعهده داشته و در  رح تحقیق، فرآیند گردآوری، تحلیل و تفسیر یافتهتدوین ط

 ها و بسط و تفسیر به صورت مشترک و با بحث و تبادل نظر انجام شد. گیری از یافته مجموع نتیجه

کنندگان  لیه مشارکتپذیر نبود؛ بدینوسیله از ک کنندگان امکان پژوهش حاضر بدون همکاری مشارکت: سپاسگزاری

 آید. تقدیر و تشکر به عمل می

 نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.  تضاد منافع:

ها در طول فرآیند  سسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینهؤپژوهش حاضر از هیچ م منابع مالى:
 ان بوده استاجرای پژوهش بر عهده پژوهشگر
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