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تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير
از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير و آمادگي براي تغيير
عباس قائداميني هاروني* 1ـ مهرداد صادقي ده چشمه 2ـ سيامک کورنگ بهشتي 3ـ مجيد ماهراني برزاني
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تاريخ دريافت 1400/1/15 :تاريخ پذيرش1400/2/05 :

چكيده
هدف اين تحقيق بررسي تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از
تغيير وآمادگي براي تغيير بود .تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات
توصيفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري تحقيق حاضر کليه 380نفر اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اصفهان هستند که تعداد  180نفر به عنوان نمونه به روش طبقه اي انتخاب شده اند .ابزار
پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبري الکترونيکي کندي ( )2014و پرسش نامه استاندارد تعهد به تغيير فدور و
همکاران ( )2009و پرسش نامه استاندارد ارتباطات درک شده از تغيير ميلر و مانگ ( )1985و پرسش نامه
استاندارد آمادگي بر تغيير ارائه شده توسط هولت و همکاران ( )2007است که روايي پرسشنامهها بر اساس
روايي محتوايي با استفاده از نظر صاحب نظران ،صوري بر مبناي ديدگاه تعدادي از جامعه آماري و سازه با
روش تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفته است .تجزيه و تحليل دادهها در سطح استنباطي مشتمل بر مدل
سازي معادالت ساختاري انجام گرفته که نتايج تحقيق نشان ميدهد که رهبري الکترونيکي از طريق آمادگي
براي تغيير بر تعهد به تغيير تاثير مثبت و معناداري دارد که ضريب اين تاثير  0/40است واز طريق کيفيت
رابطه بر تعهد به تغيير تاثير معناداري دارد که ضريب اين تاثير  0/30است و همچنين تاثير مستقيم بر تعهد
به تغيير نيز معنادار ميباشد که ضريب اين تاثير  0/75است.
کليد واژهها :رهبري الکترونيکي ،تعهد به تغيير ،کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير ،آمادگي بر تغيير

 1دانشجوي دکتري ،گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
(نويسنده مسئول) abbasgheadamini2020@gmail.com

 2استاديار ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران
 3استاديار ،دانشکده مديريت ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران
 4دانشجوي دکتري ،گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اصفهان ،ايران
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مقدمه

از لحاظ جغرافيايي پراکنده اند براي ايجاد تمرکز الزم

ايجاد دانش جديد از ديرباز از کارکردهاي اصلي

است .چون در اين گروهها ،به دليل تفاوتهاي

دانشگاهها بوده و بيشترين تالش جامعه دانشگاهي

جغرافيايي و فرهنگي ،بهبود بهره وري و اثربخشي و
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ارتقاي دانش و تقويت سرمايههاي فکري با بهرهگيري

نوآوري پيچيده است (آنانتاتموال  .)2010 ،تيمهاي

از منابع اطالعاتي ،فکري و انساني موجود بوده است.

مجازي و سنتي در اين واقعيت مشرک اند که هر دو

بنابراين دانشگاهها بايد اين منابع را با استفاده از

يک کار ،يک محصول و يک پروژه هدف را دنبال

شيوههاي صحيح مديريت شناسايي ،استخراج و مورد

ميکنند ،با اين تفاوت که تيمهاي مجازي اغلب اين

بهرهبرداري قرار دهند .يکي از مفاهيم جديد هزاره

کار را بدون تعامل فيزيکي انجام ميدهند .نياز به

سوم رهبري الکترونيکي است .هدف رهبري

رهبري در چنين شرايطي شمامل جهت گيريهاي

الکترونيکي توسعه ارتباطات و کانالهاي ارتباطي در

متفاوتي است .رهبران الکترونيک براي کنار هم قرار

سازمان است که سعي دارد ،بهره وري را در سازمان

دادن اعضاي تيم مجازي از واسطههايي مبتني بر

افزايش دهد .اين ضرورتها و از جمله تعهد به تغيير،

فناوري اطالعات استفاده ميکنند .محيط جديد

نيازمندکيفيت ارتباطات درک شده از تغيير وآمادگي

چالشهايي براي رهبران فراهم ميکند .اين نکته به

براي تغيير و مجهز شدن مديران به مهارتهاي رهبري

ويژه در زمينه ارتباطات قابل توجه تر است .اگر

الکترونيکي است .تا دانشگاهها با تکيه بر آنها بتوانند

رهبران الکترونيک اين چالشها را به درستي مديريت

تعهد به تغيير را افزايش دهند و اين امر سبب ميشود

نکنند ،ممکن است مجب ضعيف شدن تصميمات و

که دانشگاهها بهره وري بيشتري داشته باشند .از سوي

عدم برقراري ارتباطات موثر رهبران براي اداره کردن

ديگر امروزه مديران به اين نکته واقف هستند که تنها

سازمان و مقاومت در برابر تغيير در سازمان شود (لي،4

عنصر ثابت معادالت عصر حاضر »تغيير« است.

.)2014

بسياري از رهبران ميدانند که ثبات در سازمانها،

امروزه رهبران سازماني عموماً تيمهايي را رهبري

عقيدهاي قديمي و منسوخ است و مهارتهاي سنتي

ميکنند که الزاماً در يک موقعيت کاري يا اداري واقع

مديريت راهگشاي مسائل جديد سازماني نيست

نشده اند ،بلکه در سراسر يک کشور يا يک قاره و

(درگاهي .)2013 ،1از سوي ديگر سازمانهاي کنوني

حتي در سطح جهان پراکنده اند .در حال حاضر،

در محيطي فعاليت ميکنند که تغييرات سريع ،آنها را

بسياري از رهبران و اعضاي تيم آنها به وسيله تلفن،

ملزم به داشتن استراتژهاي انطباق پذير ميکند.

پست ،نمابر ،و گروه افزارهاي ارتباطي نظير پست

انديشمندان معتقدند که در عصر حاضر محيط بيروني،

الکترونيک ،صحفات خبري ،محاورههاي آنالين ،و
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محيط احتماالت گوناگون و تنوع نياز و خواستهها

ويدئو کنفرانس با يکديگر ارتباط دارند (يائل .)2011 ،

است و دانشگاهها به منظور سازگاري الزم است،

بنابراين ،رهبران به دانش و آگاهي و درک از رهبري

ساختارها ،فرايندها ،ابزارها و مهارتهاي مديريتي نويني

کردن در يک جامعه چند فرهنگي و چند زبانه به

در اين دنياي متغير داشته باشند (هريس.)2009 ،2

منظور رقابت سازمان در سطح بين اللمل نياز دارند.

نوآوريهاي تکنولوژيک به شکل گيري انقالبي در

سازمانهاي اين دوره با اعضايي که از لحاظ جغرافيايي

سطح سازمانها منجر شده که در آن تعامالت انساني با

پراکنده اند نيازمند بهرهگيري از تکنولوژي فناوري

ميانجيگري فناوري اطالعات انجام ميشود .اين امر به

اطالعات براي يکپارچگي ميان افرادند (زاکارو و

ويژه در زمينه پروژههاي جهاني و تيمهاي پروزه اي که
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بدير .)2003 ،
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رهبري

رهبري الکترونيکي را دريک سازمان داشته باشد بيشت

پژوهشگران

استدالل

ميکنند

که

الکترونيکي به مدلي فراگير تبديل خواهد شد و راه

تمايل دارد تا ريسک يا آسيب پذيري توام با بايک

فراگير شدن آن هم استفاده و توسعه ارتباطات و

تحول رابپذيرد وارزيابي مثبت تري داشته باشد

کانالهاي ارتباطي در سازمانها است ،حتي به اين

وبنابراين بايد يک آمادگي باالتر براي تحول را داشته
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ويژگيهايي از رهبري الکترونيکي باقي بماند (آووليو،7

( )2005آن را به عنوان پديده اي تصور کردند که

 .)2000اين در حالي است که با توجه به آمارها در

زماني رخ ميدهد که يک فرد " ميفهمد ،باور ميکند

سال 2005کمتر از 30درصد از پروژههاي مبتني بر

وتمايل دارد تا به دليل نياز درک شده تغيير کند ".

فناوري اطالعات ،که به صورت مجازي انجام شده ،با

مادسن وهمکاران يک مقياس سازگار از آمادگي براي

موفقيت تکميل شده است (گودبادي .)2005 ،8اين

تغيير توسعه يافته توسط هانپاچرن ،مورگان وگيرگو را

آمار نشان دهنده آن است که در زمينه بستر سازي و

استفاده کردند که آنرا از پژوهش جاري متفاوت

رهبري تيمهاي مجازي کاستيهايي وجود دارد .بر

ميکند .به نظر ميرسد عنصر خيرخواهي رهبري

اساس پژوهشهاي به عمل آمده ،ميتوان از عوامل

الکترونيکي که منفعت مثبت طرف ديگر است با عنصر

بسياري همچون رهبري ،ارتباطات ،تغييرات سازماني،

ظرفيت شخصي پيغام تغيير برابري ميکند (آرمناکيس

اعتماد ،بهره وري ،فرهنگ و ويژگيهاي اعضا نام برد

و همکاران .)2000 ،11پنج جز براي ايجاد آمادگي

که در پويايي و عملکرد موثر تيمهاي مجازي تاثير

جهت تغيير ،نقش سودمندبرايجاد آمادگي براي تحول

شگرفي دارند (بول.)2008 ،9

ايفاد ميکند .کيفيت حاصل از ارتباط تغيير بايد نقش

هر نوع تغيير سازماني داراي ظرفيتي براي ارزيابي

بسيار مهمي در چهار جزء از پنج جزء ايفا کند .درک

منفي توسط يک فرد صرف نظر از تمايل کلي وراي آن

اختالف وتناسب مستلزم آن است که به صورت موثر

است .مقاومت پيش گيري کننده براي تغيير يکي از

توسط طرفين تحول احساس شود وکيفيت باالي

اهداف اصلي مديريت تحول است .هنگامي که يک

ارتباط تنها راه منطقي است که تضمين ميکند اين

ابتکار تغيير براي اولين بار نمايان ميشود براي فرد

آگاهيها مشترک هستند .الزم است که اشخاص

خوشايند است که درک کاملي از آنچه فرايند تغيير به

بفهمند آنها ميتوانند در تحول موفق شوند وبرخي

دنبال دارد را داشته باشد .شايد برخي از ابتکارات به

منافع براي آنهاوجود دارد که مجددآ ارتباط باال تنها راه

مذاق بهترين افراد خوش نباشد که به عنصر خير

منطقي براي انتشار است .تعهد به تغيير ،تعهد رابطه اي

خواهي رهبري الکترونيکي مرتبط باشد .ممکن است

ديگر است که تضمين کننده تعهد نسبت به يک تغيير

يک فرد مشابه تغييري را حس کند که اورا در نوعي

خاص است ويک موضوع معيار ميباشد .تعهد تحول

ريسک آسيب پذيري قرار ميدهد .با سطح کمي

به صورت خاص متفاوت از تعهد سازماني است

ازاعتماد در يک سازمان يک فرد حسي مانند آنکه

(فيلدر و همکاران .)2006 ،12که اين ساختار صرفًا

سازمان به شدت نگران بهترين منافعش ميباشد يا آنجا

فقدان مقاومت براي تغيير يا گرايشهاي منفي نيست

چنين تمايلي براي ريسک پذيري يا آسيب پذيري را

بلکه در عوض مفهوم منحصر به فرد خودش ميباشد.

احساس نمي کند .اين موضوع منجر به ارزيابي منفي

آن ميتوانست امکان پذير باشد تا متعهد به تغيير باشد

از تغيير با دور شدن از آمادگي فرد براي تحول

اما همچنين ميتوانست مقاوم به تغيير باشد .تعهد تغيير

ميشود .برخالف آن ،اگر يک فرد سطح بااليي از

متفاوت از برخي ساختارهاي توآم با يک گرايش
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قيمت که بسياري از جنبههاي رهبري سنتي به عنوان

باشد (بوككنوكه و منگ  .)2010 ،مادسن وهمکاران
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مطلوب در جهت تحول است مانند آمادگي براي تغيير

بوکنوگهه ( )2008آن را در يک الگو وارد ميکندپس

يا استغبال براي تغيير که آن تمايل رفتاري براي کار در

تعهد تغيير به مفهوم اکتساب تمايل يک فرد براي

جهت توفيق يک تحول است .تالش يک کارمند براي

پيگيري از ميان تغييرات همانند جبران براي اين جزء

کار در جهت توفيق يک تغيير اهميت دارد اگر يک

مفقوده است .با عملي کردن تعهد تغيير به عنوان يک

سازمان به مزاياي يک تحول پي ببرد (فورد و يزبين و

ساختار جداگانه امکان دارد پيوستگي ميان اجزاء

پلموندون .)2003 ،13تکميل کننده کار آرمناکيس

شناختي ومحرک آمادگي براي تغيير با تعهد را بعنوان

وهمکاران ،)2000( 14چهارچوب سه بعدي است که

يک تمايل بررسي خواهد شد .اتصال ميان تمايل

اولين بار توسط پيدريت پيشنهاد توسط بوکنوگهه

رفتاري ورفتار واقعي در کار آجزن وفيشبين)1974( 16

( )2008اصالح گرديد .بوکنوگهه ( )2008بر اهميت

نشان داده ميشود که يک رابطه قوي ميان اين دو را

کار آرمناکيس وهمکاران ( )200اعتراف ميکند اما بيان

معلوم کردهرچند رخدادهاي مداخله اي ميتواند اين
17

( )2000اهميت
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ميکند که يک قصور وجود دارد که صرفآبر ابعاد

موضوع را تضعيف کند .پيدريت

شناختي آمادگي براي تغيير تمرکز ميکند .اجزا در اين

تمايل را به عنوان يک شاخص مهم حمايت براي يک

الگو به تمايل محرک ،شناختي ورفتاري تفکيک

تغيير مشخص ميکند.

ميشوند .علت چشم اندازهاي مختلف اهميت دارد از

بنابراين با توجه به تاثير فناوري بر سبکهاي

آنجايي که بوکنوگهه توضيح ميدهد :نگرش سه بعدي

رهبري ،تغييرات سازماني ،گوناگوني سبکها و

اساسي است زيرا روشها براي آنکه پاسخهاي محرک،

کانالهاي ارتباطي ،و از همه مهمتر با توجه به خالء

شناختي وعامدانه بروز پيداکنند هميشه باهم منطبق

موجود در ادبيات داخل کشور ،وظايف رهبري و

نمي شوند .شايد در حمايت از تحول ،احساسات را

کانالهاي ارتباطي ،تعهد به تغيير ،کيفيت ارتباطات درک

بروز دهند اما تحليل مزيت وريسک آنها از نتيجه تغيير

شده از تغيير ،آمادگي بر تغيير به عنوان رويکرد اصلي

ممکن است مانع از بروز تمايالت رفتاري آنها شود

پژوهش به چالش کشيده خواهند شد .از آنجا که

(بوکنوگهه .)2008 ،15تصور هولت وهمکاران (،)2007

تغيير در سازمان نميتواند بدون همراهي و همکاري

ابعاد احساسي و شناختي آمادگي براي تحول را در

افراد سازمان صورت گيرد و با توجه به اينکه

برمي گيرد اما فاقد بعد تمايل رفتاري است که

پژوهشگران بر ايجاد آمادگي قبل از هر نوع تالش

بوکنوگهه استفاده ميکند .تعهد تغيير به عنوان يک

براي پيادهسازي و مديريت تغيير تأکيد کردهاند ،به نظر

تمايل فردي براي پيگيري يک تغيير سازماني پيشنهاد

ميرسد رهبري الکترونيکي ميتواند از طريق ايجاد

شده تصور ميشود .هرچند ممکن است انسجام تحول

کيفيت روابط درک شده از تغيير اعضاي سازمان زمينه

واقعي در پايان فرايند تحول به دادهها مطلوب تر باشد

آمادگي براي تغيير را فراهم نمايد .اما بر اساس

به دليل محدوديتهاي زماني وعملي بودن اندازه گيري،

جستجوهاي صورت پذيرفته پژوهشي که به بررسي

کار سخت تري است .تعهد نسبت به تحول يک حالت

تأثير رهبري الکترونيکي بر آمادگي سازمان براي تغيير

روانشناختي است (تمايل) که ازميان احساسات

صورت گرفته است ،تحقيقات بسيار اندکي در اين

(محرک) و ارزيابي (شناخت) يک کارمن احاطه کننده

زمينه صورت گرفته است .و از طرفي در زمينه آمادگي

يک موقعيت تغيير شکل ميگيرد .از آنجايي که قبآل

براي تغيير بايد اذعان نمود که بسياري از دانشگاهها

اشاره شد آمادگي براي تصور تغيير توسط آرمناکيس

تغيير را به عنوان چالشي واقعي مورد توجه قرار

وهمکاران ( )2000تمايل تغيير را بدست نمي آورد اما

دادهاند و بر اساس آن نتيجه گرفتهاندکه تغيير در

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير 5 /...

دانشگاه موضوع اصلي مورد توجه بسياري ازاعضاي

فراهم ميکنند که توسط ديگران منتقل و دريافت

هيات علمي آن سازمانها نيز است اما مسائل و

ميشود و پيامدهايي براي نظريه رهبري الکترونيکي

زمينههاي تأثيرگذار بر اين مسأله کمتر مورد توجه قرار

ارائه ميدهد .بررسي اين مکانيسمها ،همچنان که رخ

گرفته است و يا اينکه تحقيقات بسيار اندکي در اين

ميدهند ،ميتواند به پژوهشگران اجازه دهد تا هر دو

زمينه صورت گرفته است .همچنين اغلب پژوهشهاي

موضوع ارتباطات درون و بين فرد-گروه را بررسي

انجام شده ،در جهان غرب صورت گرفته و در ايران،

کنند و در نتيجه ،براي تجزيه و تحليل جامع تر از

پژوهشهاي بسيار اندکي در اين حوزه انجام شده

موضوعاتي مانند رهبري الکترونيکي از ديدگاه رفتار

است و با توجه به شرايط و فضايي که بر سازمانهاي
آموزشي کشور به ويژه اعضاي هيات علمي دانشگاه
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سازماني خرد استفاده کنند (هرناندز و ابري .)2011 ،
پژوهشهاي انجام شده به عنوان بخشي از پروژه
20

اصلي اين تحقيق تعيين اثر رهبري الکترونيکي برتعهد

کشورهايي با فرهنگ جمع گرا به جمعهاي درون

به تغيير از طريق کيفيت روابط درک شده از تغيير

گروهي بها ميدهند (به عنوان مثال ،گروه از فرد مهم

وآمادگي براي تغيير در دانشگاه آزاد واحد اصفهان

تر است) در فرهنگهاي جمعي ،رهبران و پيروان

است.

ممکن است موافق با جدايي از روح سيستم تکنولوژي
پيشرفته اطالعات ،که مشوق خودارتقايي است ،بوده و

مباني نظري پژوهش

به جاي آن بر نياز به تعامالت مکرر آنالين و حفظ

رهبري الکترونيکي

يک دايره نزديک از همکاران کسب و کار آنالين و

آووليو ،در بحث پيرامون چگونگي تاثير تکنولوژي

دوستان تاکيد کنند .چنين تاثيراتي در رهبري

بر رهبري ،رهبري الکترونيکي را اين گونه توصيف

الکترونيکي ممکن است ويژگيهاي رابطه سازي

ميکند؛ تغييري بنيادين در چگونگي ارتباط رهبران و

رسانههاي اجتماعي ،جوامع آنالين ،و دنياي مجازي را،

پيروان با يکديگر به صورت درون سازماني و بيرون

که مضامين جمعي اند ،تقويت کننند و نيازهاي نيرومند

سازماني .رهبري الکترونيکي ميتواند برآمده از افراد

براي وابستگيهاي ايجاد شده در فرهنگهاي جمعي را

باشد ،با فرض اينکه نقش رهبر يا پيرو ،دوتايي رهبر-

برآورده سازند؛ در حالي که پتانسيل اجتماعي کاربرد

پيرو ،با اعضايي که در گروههاي مجازي فعاليت

رسانه براي کاهش رفاه ذهني در طي زمان آگاه باشند

ميکنند ،در آن حساب آمده باشد (آووليو.)2000 ،18
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(کروس و وردوين .)2013 ،

هر يک از اين عوامل ميتواند نقش بي همتا و در عين
حال وابسته به يکديگري در نظريات ،پژوهش و اعمال

ابعاد رهبري الکترونيکي

رهبري الکترونيکي داشته باشد .مشابه رهبري چهره به

مهارتهاي مورد نياز رهبري الکترونيکي را ميتوان

چهره ،رهبري الکترونيکي ميتواند از طريق ويژگي

به طرق گوناگوني طبقه بندي و بيان کرد .در اين راستا،

(به عنوان مثال ،او چه کسي است) ،رفتار (به عنوان

ميتوان ابعاد رهبري الکترونيکي را به دو دسته تقسيم

مثال ،او چه ميکند) ،شناخت (يعني چه و چگونه فکر

کرد که عبارتند از :ا-ابعاد عمومي ،مانند ايجاد انگيزه

ميکند) و تاثير (به عنوان مثال ،چه احساس ميکند) در

در اعضا؛ -2ابعاد اختصاصي رهبري ،مانند برقراري

ارتباط با رهبران و پيروان منتقل شود .هر يک از اين

ارتباط با اعضا از طريق روشهاي گوناگون ارتباطي

مکانيسمها راه منحصر به فردي براي نفوذ رهبري

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

آزاد اسالمي واحد اصفهان حاکم است ،لذا هدف

گلوب نشان ميدهد که سازمانهاي فعال در

 / 6عباس قائداميني هاروني ـ مهرداد صادقي ده چشمه ـ سيامک کورنگ بهشتي ـ مجيد ماهراني برزاني

دوريت و اشنايدر ( )2001بيان کردند که براي

توجه قرار ميگيرد .مدل توسعه تاکمن شامل پنج
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موفقيت سازمانهاي مجازي ،رهبر الکترونيک بايد

مرحله است؛ مرحله اول ،شکل گيري  :که در آن

فرهنگي را بنيان گذارد که در آن ارزش کار تيمي،

اعضا به نحوي اولين برخورد را با هم خواهند داشت؛

ارتباطات ،يادگيري و تنوع استعدادها توانايي رشد و
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مرحله دوم ،تغيير ناگهاني  :اعضاي تيم تحت نظارت

توسعه را داشته باشند .ميتوان از ديدگاه دوريت و

رهبر اختالفات خود را در سبکهاي ارتباطي ،فرهنگ،

اشنايدر وظايف رهبر در اين گروهها را به چهار دسته

برنامههاي شخصي و ديدگاهها بيان و به آنها رسيدگي
28

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

تقسيم کرد-1 :فراهم کردن زمينههاي ارتباطي-2پايه

ميکنند؛ مرحله سوم ،هنجارسازي  :در طي آن مرحله،

گذاري انتظارات رفتاري-3تخصيص منابع-4مدل

اعضا شروع به شناسايي خود به عنوان يک گروه واحد

سازي رفتاري (دوريت  .)2001 ،22کوهن و گيبسون

و همکار ميکنند؛ مرحله پنجم :اجرا :اعضا به خوبي و

( )2003بيان کردند که مهارتهاي مورد نياز رهبران

موثر در شناسايي و حل مشکالت رفتار ميکنند؛

الکترونيک براي پيشبرد اهداف تيمهاي مجازي همانند

مرحله پنجم :اختتام و پايان کار اين بخش (تيم سازي)

مهارتهاي سنتي رهبران است .پژوهش آنها نشان

و انتقال اعضا با توجيهات انجام شده .در اين مدل ،سه

دهنده اين است که برخي وظايف و مهارتهاي اين دو

مرحله اول تيم سازي نقش بسيار مهمي در افزايش

گروه رهبران يکسان است .از اين دست صفات

تواناييهاي افراد براي اجراي همکاريهاي موثر ايفا

ميتوان به مهارتهاي گوش دادن موثر ،مهارتهاي خود

ميکنند (مکلوقلين.)2008 ،29

نظارتي باال ،تسلط ،هوش و اعتماد به نفس اشاره کرد

-2مذاکره کننده :30در فرايند مذاکره و چانه زني به

اين دو پژوهشگر نشان دادند که رهبران در گروهها

طور معمول طرفين براي رسيدن به توافق نيازمند

عمدتاً توجه خود را به دو دسته از نيازهاي کاري و

رفتارهايي در جهت ايجاد ارزش اند که در صورت

نگه داري معطوف ميسازند .در بخش ديگر اين

فقدان عنصر اعتماد ريسک اين گونه اعمال باال ميرود.

پژوهشها ،رفتارها و ابعاد ديگر ي از رهبران

بدون خلق ارزش ،ايجاد جذابيت براي طرفين جهت

الکترونيک بيان شده است ،شامل توانايي نظارت و

رسيدن به نقطه مشترک تقريباً غير ممکن به نظر

ميانجي گري تعامالت ميان افراد؛ تعيين راههاي

ميرسد و بدون اعتماد نيز خلق ارزش مشترک غير

مداخله در مناقشات؛ تعيين شبکه ارتباطي با افراد

ممکن ميشود .براي موفقيت در اين مسير به عنوان

داخل و خارج تيم؛ نحوه تقسيم و فيلتربندي کارها؛

رهبر نه تنها شناخت کافي و اولويتهاي طرف مقابل

تعيين مکانيسمهاي ارزيابي؛ به کارگيري شيوههاي

(اعضا و ساير مخاطبان خارج از تيم) نيز آگاه بود

نوين بهبود عمليات؛ توسعه عملکرد؛ اعتماد به نفس؛

(برايان و جيني .)2014 ،31اين مهارت براي رهبر

رفتار نوع دوستانه و اعتماد عاطفي (کوهن.)2003 ،23

الکترونيکي نه تنها براي بخشهاي خارجي اعم از

در اين پژوهش به چهار ويژگي مهم از ابعاد
رهبري الکترونيکي به شرح ذيل اشاره شده است.
-1تيم سازي :24تيم سازي عبارت است از تالشي
مستمر براي نظارت بر تواناييها و قابليتهاي تيمها در

ارتباط با فروشندگان و ذي نفعان استفاده ميشود ،بلکه
براي بخشهاي دروني تيمها و سازمانهاي مجازي نيز
الزم است .اين مهارت براي رهبر الزمه حل مشکالت
و مديريت تعارضات است (زاکاريا.)2004 ،32

اجراي فرايندها و الگوريتمهاي طراحي شده که به

-3انطباق پذيري :33انطباق پذيري عبارت است از

بهبود عملکرد کلي تيم منجر ميشود (بيچ.)2001 ،25

توانايي ،مهارت ،تمايل و انگيزه يک فرد به تغيير و کار

در مدل تاکمن اهميت وظيفه تيم سازي رهبر مورد

کردن در شرايط متفاوت اجتماعي ،فرهنگي و محيطي.

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير 7 /...

براي کسب موفقيت در اينت مهارت ،روشن بودن

دانست که آزادي عمل را محدود خواهد کرد .براي
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مواضع مختلف امري ضروري است (وانگ.)2011 ،34

اولين بار پورتر و همکاران ( )1974تعهد سازماني را

يک رهبر با اين مهارت انعطاف پذير بوده و ميتواند

همسان سازي کلي فرد با سازمان تعريف کردند .آنها

تدابيري براي تغييرات ذاتي ،مسائل و الزاماتي که به

تعهد سازماني را همسان سازي و پيوند به آن تعريف

ناچار در طي پروژه به وجود ميآيند بينديشد .رهبر

ميکنند که از سه عامل زير تشکيل شده است)1 :

انطباق پذير ميتواند عملکرد بهتري از دل کارکنانش

پذيرش اهداف سازمان و قبول داشتن آن؛  )2براي بذل

بيرون بکشد .رهبران ميتوانند از آن به عنوان توانايي

کوشش قابل توجيه بيشتر ،آمادگي داشتن؛  )3به حفظ

پاسخ به شرايط مختلف استفاده کنند .اين ويژگي

عضويت در سازمان عالقه داشتن .رابينز تعهد سازماني

تسهيل کننده قدرت بداهه پردازي و توانايي ايجاد

را اين گونه تعريف ميکند :حالتي است که کارگر

تنظيمات در لحظه براي رهبران مجازي است (زانگ و

سازمان به خصوص ،هدف هايش را معرف خود

تريمايني.)2009 ،35

ميداند و آرزو ميکند که در عضويت آن سازمان بماند

فرکانسهايي است که موجبات رضايت و تسهيل در

را معرف خود بداند (رابينز .)1391 ،استرون معتقد

فرايند کاري را براي کارکنان و افراد ذي نفع فراهم

است که تعهد سازماني از نگرشهاي مثبت يا منفي افراد

ميسازد .اين مهارت در رهبران الکترونيکي ميتواند

نسبت به کل سازمان (نه شغل) است که در آن مشغول

روحيه مشارکت جويي اعضا را ،با توجه به عملکرد

به کارند شکل ميگيرد .در تعهد سازماني شخص

فردي شان ،برانگيزد .با توجه به پيشرفت فناوري

نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از

اطالعات ،اشکال مختلفي از کانالهاي ارتباط به وجود

طريق آن سازمان خود را مورد شناسايي قرار خواهد

آمده اند ،ولي هيچ يک از اين کانالها نمي تواند از

داد .تعهد سازماني از ديدگاه شلدون 41چنين تعريف

اهميت برقراري ارتباطات موثر توسط رهبر الکترونيکي

ميشود :نگرش يا جهت گيري که هويت فرد را به

در افزايش ميل و رغبت اعضا در برقراري روابط

سازمان مرتبط يا وابسته ميکند .کانتر نيز تعهد سازماني

مناسب بکاهد (تاوکار .)2005 ،37رهبر الکترونيکي

را تمايل عامالن اجتماعي به اعطاي نيرو و وفاداري

ميتواند ،در طي اجراي جلسات برنامه ريزي شده و

خويش به سيستمهاي اجتماعي معرفي ميکند .از

رهبري فعاالنه ،اعضا را در رسيدن به سطوح عملکردي

ديدگاه ساالنسيک 42تعهد حالتي است در انسان که در

قبل ،حين و بعد از جلسات مجازي رهنمون سازد

آن فرد با اعمال خود و از طريق اين اعمال اعتقاد

(سوينزسون.)2006 ،38

مييابد که به فعاليتها تداوم بخشد و مشارکت موثر
خويش را در انجام آنها نگه دارد .مهم ترين مسائل

تعهد به تغيير
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مطرح در زمينه تغيير ،کاستن مقاومت افراد در مقابل

واژه تعهد از نظر لغوي عبارت از به کار گرفتن

تغيير و پس از ايجاد آن ،تعهد به تغيير است .تعهد مهم

کاري ،به عهده گرفتن ،نگاه داشتن ،عهد و پيمان بستن

ترين عاملي است که حمايت کارکنان را براي اجراي

و در اصطالح ميتواند شامل موارد زير باشد )1 :متعهد

تغيير جلب ميکند .تنها زماني تغيير به صورت موفقيت

شدن به يک مسئوليت يا يک باور؛  )2ارجاع يا اشاره

آميز رخ ميدهد که کارکنان از روي ميل و عالقه براي

به يک موضوع؛  )3به عهده گرفتن انجام کاري در

تأمين هدفهاي جديد از صرف وقت و نيروي مورد نياز

آينده .از سوي ديگر تعهد را ميتوان نوعي الزام

دريغ نکنند ،هر نوع سختي و تنش رواني را تحمل
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-4برقراري ارتباطات موثر :36ارتباط موثر شامل

در واقع تعهد سازماني ،بدان معناست که فرد ،سازماني
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نمايند ،و به اصطالح ،در راه تأمين اين هدفها از

داشتن نگرش مثبت به تغيير است .در واقع داشتن

خودگذشتگي داشته باشند (فدور و همکاران،43

تعهد بدين معني است که فرد نه تنها تمايل به حمايت

 .)2006از اولين کساني که براي ايجاد تغيير به ارائه

از چيزي دارد بلکه ميخواهد بخشي از آن کار شود و

يک فرايند سه مرحله اي اقدام کرد لوين بود و از آنها

در اجرا نيز نقش مثبتي داشته باشد .بنابراين تعهد به

با عنوان مرحله خروج از انجماد ،مرحله تغيير و مرحله

تغيير يک هماهنگي رواني ،يا وابستگي به تغيير را

انجماد مجدد نام برد .بر اساس اين فعاليت لوين،

نشان ميدهد؛ نه اين که تنها يک واکنشي باشد به يک

کاتر ،44کامينگز و ورلي ،آرمناکيس و ...از جمله کساني

وضع مطلوب مانند باز بودن و يا پذيرا بودن تغيير.

بودند که مدلهاي تفصيلي تري را براي راهنمايي

عالوه بر اين تعهد به يک تغيير نه تنها از نظر مفهومي

عامالن تغيير ارائه دادند .هر يک از صاحب نظراني که

بلکه از نظر عملي نيز با تعهد سازماني فرق داردو پيش

به طراحي اين مدلها پرداختند ،مرحله آغازين فرايند

بيني بهتري از «حمايت از تغيير» به نسبت تعهد

تغيير خود را با عناوين مختلفي باز کردند .براي مثال

سازماني ،دارد (فورد و همکاران.)2003 ،47

لوين در فرايند سه مرحله اي خود ،خروج از انجماد را
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مرحله اول محسوب کرد .گالپين در فرايند نه مرحله

کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير

اي خود ،ايجاد نياز به تغيير ،کاتر در فرايند هشت

برقراري ارتباط مؤثر از قديمي ترين دستاوردهاي

مرحله اي خود ،ايجاد حس ضرورت نسبت به تغيير،

بشر است .ارتباط در گذشته و براي انسان اوليه ،افزون

کامينگز و ورلي در فرايند پنج مرحله اي خود ،ايجاد

بر کارکردهايي که در جهت حفظ حيات و ياري

انگيزه براي تغيير و آرمناکيس و بديان در فرايند پنج

گرفتن از ديگران داشته ،زمينه ساز فعاليتهاي اجتماعي

مرحله اي خود تهييج افراد در جهت نياز به تغيير را

و سرآغازي براي زندگي اجتماعي بوده است دنس در

مرحله آغازين فرايند خود در نظر گرفتند که هر يک

دهه ي  ،۱۹۷۰پس از بررسي  ۹۵تعريف به اين نتيجه

با عناوين مختلف به نوعي به ايجاد درگيري عاطفي

رسيد که ارتباطات در سه مفهوم قابل طبقه بندي است:

افراد با برنامه تغيير و همچنين متعهد کردن آنها نسبت

الف) ارتباطات حيوانات ،ب) ارتباطات انساني ،ج)

به تغيير اشاره ميکنند؛ زيرا تغيير سازماني هنگامي رخ

ارتباطات مؤثر .همچنين محسنيان راد ،در بحث ارتباط

ميدهد که کارکنان تصميم بگيرند در آينده به طور

مؤثر معتقد است ،دو عامل مشارکت و اعتماد اساس

متفاوتي فکر و عمل کنند و اگر افراد تغيير نکنند ،تغيير

ارتباط اثربخش ميباشد و بر پايه ميزان دريافت پيام

سازماني نيز ايجاد نخواهد شد .به عبارت ديگر تمام

چهار حالت زير را پيش بيني و تفسيرکرد- :ارتباط

اين مدلها در تالش هستند تا تعهد به تغيير را

کامل :ارتباطي است که گيرنده پيام ،منظور فرستنده را

درفرايند تغيير برجسته سازد و لزوم تعهد به تغيير و

درک ميکند - .عدم ارتباط :موقعي است که پيام اساسا

ايجاد آمادگي نسبت به آن را به مديران يادآوري کنند

درک نشده يا ارتباطي برقرار نگرديده است - .ارتباط

(آرميناکيز و همکاران .)2000 ،45عاملي که بين افراد و

ناقص :ارتباطي است که به طور کامل انجام نشده و

اهداف تغيير ،پيوستگي اساسي ايجاد ميکندتعهد به

گيرنده از ادراک کامل پيام عاجز است - .ارتباط

تغيير ميباشد .يعني افراد هدف خود را تغيير پيشنهاد

تحليلي :ارتباطي است که افزون بر درک کامل پيام،

شده بدانند .مهم ترين عامل دخيل در شکست

علل مشکالت فرد نيز ،درک ميشود .داونز نيز سه

پروژههاي تغيير ،فقدان تعهد افراد است (کانر و

معيار براي ارتباط اثربخش ارائه ميدهد )1 :کيفيت پيام

پترسون .)1982 ،46در زمينه تغيير ،تعهد بسيار فراتر از

و نحوهي ارائه آن ،روشني ،تطابق و عالقه دو طرف،

تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير 9 /...

ويژگيهاي کيفي پيام را ميسازد )2 .به دست آوردن

دادهها و فناوريها و همچنين شيوههاي اندازه گيري

نتايج مطلوب :نتايج مطلوب ،همان رسيدن به اهداف

سازگاري آنها است که شامل سه نوع فردي ،فرايندي و
50

سازمان است )3 .در نظر گرفتن زمان و موقعيت:

سازماني ميشود (ون ريکام  .)۲۰۱۵ ،آمادگي براي

بسياري از مسائلي که امروز قديمي و کهنه است،

تغيير را ديدگاهها وعقايد مثبت کارکنان درباره نياز

روزگاري مسائلي داغ به شمار ميآمد .صحبت کردن و

براي تغيير وپيامدهاي مثبت حاصل ازتالشهاي مرتبط

تأکيد بر اين مسائل ،نظرها را جلب نمي کند .پس،

باتغيير براي خود کارکنان وسازمان تعريف ميکنند.
51

( ،)2009آمادگي براي تغيير رادربردارنده

نظر گرفته شود (مير کمالي .)1383 ،به طور کلي،

باورهاي کارکنان درباره پتانسيلهاي خودوخودکارآمدي

منظور از ارتباط اثربخش ،تطابق مفهومي است که

آنان به منظور تالش براي ايجاد تغييرات ميداند.

فرستنده ارسال ميدارد بامفهومي که گيرنده از آن درک

همچنين آمادگي به باورها ،نگرشها وقصد آگاهانه

ميکند .با توجه به موضوع اين پژوهش ،مديران به

اعضاي سازمان نسبت به تغييراتي که موردنياز است

منزلهي گروهي از افراد يک جامعه ،براي اين که بتوانند

وظرفيت سازماني براي اجراي موفقيت آميز اين

به گونه اي اثربخش ،به وظايف خود عمل کنند .به

تغييرات اطالق ميشود .سازمانها ميتوانند مساله

اطالعات نياز دارند و براي به دست آوردن اين

آمادگي براي تغيير رابه عنوان نقطه قوتي براي توسعه

اطالعات ،ميبايد نظام ارتباطي اثربخش وجود داشته

سازماني تلقي نمايند (کمپبل )2006 ،52و از طريق

باشد .بارنارد در سال  ۱۹۳۸چنين ميگويد« ،اولين

ايجادآمادگي براي تغيير زمينه پاسخگويي به شرايط

وظيفه مدير ايجاد يک نظام ارتباطي اثربخش است»

محيطي و موفقيت سازمانها رانيز افزون سازند.

افزون بر اين ،برقرار کردن ارتباط مؤثر به عکس

ازسوي ديگر سازمانهاي مختلف به منظور جذب

العملهايي نياز دارد که نشان دهنده عالقمندي ،درک و

منابع از محيط وبقاي معنادار درآن ناچارند خود را

توجه به پيروان همچنين به نيازها و مسائل آنها باشد.

باتغييرات محيطي همسو وهماهنگ سازندوتوان خود

بنابراين ،مديران بيش از افراد ديگر به يک ارتباط مؤثر

را براي پاسخگويي به موقع وبه جا به اقتضايات دروني

براي انجام هر کار وابسته هستند (جياکو)2013 ،48

و بيروني خود افزايش دهند (ترک زاده .)1387 ،کرام،

بدون ترديد ،عوامل فراواني بر موفقيت و اثربخشي

استرلينگ و نيبوئر ( ،)2012در پژوهشي با عنوان

ارتباطات تأثير ميگذارند .اما در عين حال ،عواملي

بررسي رابطه خصيصههاي سازماني بر انسجام کارکنان

وجود دارند که بيشتر از سايرين در اين قلمرو نقش

به اين نتيجه رسيدند که ويژگيهايي از قبيل فرهنگ

آفريني ميکنند .در حوزه ارتباطات اثر بخش ميتوان

سلسله مراتبي ،متمرکز ،تبادل اطالعات رسمي و غير

مواردي را مشاهده کرد که نشان از اهميت اين متغير

رسمي بين کارکنان ،سبک رهبري تحولي همگي بر

دارند (کاالن)2013 ،49

ميزان انسجام کارکنان تأثير ميگذارند .در واقع مطالعه
آنها نشان داد که سبک رهبري تحولي ،ايجاد روابط

آمادگي براي تغيير

رسمي و غير رسمي بين کارکنان و افزايش اختيارات و

يکي از زمينههاي الزم براي تغيير و نوآوري در

تمرکز کمتر ميزان انسجام بين کارکنان را افزايش

سازمان ،وجود آمادگي براي پذيرش روشها و نظرات

ميدهنآمادگي براي تغيير سازماني :مفهوم آمادگي براي

جديد است .آمادگي عبارت از ميزان آمادگي سازمان و

تغيير باانديشههاي لوين در مورد خروج از انجماد

قابليتهاي مشهود آن در زمينه منابع انساني ،فرايندها،

تطابق و همخواني دارد و بيانگر نگرشهاي فردي است
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زمان و موقعيت ،ارزش و تأثير زماني ارتباط بايد در

وينر
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که در طي فرايند تغيير بروز ميکند .برنرس)2004( 53

ايجاد تغييرات را داشته اند .هانا پاجرن ( )1997نيز

عقيده دارد آمادگي مسأله اي فراتر از درک تغير و باور

آمادگي را توانمندي و آمادگي ذهني ،رواني و فيزيکي

به تغيير است و به مجموعه افکار و انديشهها و تالش

اعضاي سازمان براي مشارکت در فعاليتهاي توسعه اي

آگاهانه به سوي ايجاد تغيير خاصي اطالق ميگردد .در

سازمان ميدانند .ارزيابي آمادگي سازمان ،تحليلي نظام

واقع ،آمادگي به عنوان پيش نيازي ضروري براي يک

مند از قابليتهاي سازماني است که در شرف پياده

شخص يا يک سازمان براي موفقيت در مواجهه با

سازي فرايند تغيير است تا چالشهاي بالقوه احتمالي در

تغيير سازماني است (وينر.)2009 ،

مسير اجراي تغيير را شناسايي کرده و بتواند فرصتي
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زماني که مديران تالش دارند تا تغييراتي را در

براي رفع اين شکافها پيش از تغيير يا در هنگام

سطوح مختلف سازمان خود ايجاد نمايند سازمانهايي

اجراي تغيير فراهم آورد .در ادبيات موضوع تحقيق

که داراي آمادگي بهتري براي تغيير هستند نسبت به

الگوهاي مختلفي وجود دارد که به مسئله شناسايي

آنهايي که آمادگي کمتري دارند نتايج بهتري کسب

ابعاد آمادگي سازمان براي تغيير پرداخته اند .اغلب اين

ميکنند و درجه همکاري کارکنان و ميزان مقاومت

الگوها با دسته بنديهاي متفاوت به عوامل يکساني

آنان در برابر تغيير پيشنهادي نيز متفاوت است (وينر و

اشاره کرده اند .در يک جمع بندي ميتوان چنين بيان

همکاران .)2008 ،در مقابل زماني که آمادگي کافي

کرد که در اين الگوها الزم است آمادگي سازمان براي

وجود نداشته است نتايجي جز مقاومت ،تعارض و

تغيير از منظر زيرساختهاي آن از قبيل فناوري

شکست پيش نخواهد آمد .آمادگي زماني اتفاق ميافتد

اطالعات ،ساختار ،جريانات مالي و شيوه تصميم گيري

که محيط ،ساختار و نگرش اعضاي سازمان به گونه اي

و تناسب ميان برنامه تغيير و اهداف سازماني برآورد

است که پذيراي تغيير در شرف رخ دادن ،مشاهده

شود .با اين مالحظات ميتوان آمادگي سازمان پيش از

کردند که تغيير در سطوح سازماني نمي تواند اينکه

اجراي تغيير را در مرحله تدوين برنامهها سنجيد .در

افراد براي آن آماده هستند سازمانها بايد بتوانند محيط

کنار آن آمادگي اعضاي سازمان براي پذيرش تغيير و
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مشارکت فعال در آن ،حمايت رهبري و وضعيت

 .)2001,و اين مهم جز با ايجاد آمادگيهاي الزم براي

سازمان براي گردآوري دادههاي مورد نياز بايد بررسي

ايجاد تغيير فراهم نمي گرددپيچ و همکاران (،)2005

شود .مورد آخر دسترسي مستمر مديران به منابع به

آمادگي براي تغيير را به عنوان حدودي که کارمندان

منظور تصميم گيري اشاره دارد .منابعي براي موفقيت

نگرش و ديدگاه مثبتي درباره تغيير دارند و نيز

سازمان در برنامه تغيير بايد در نظر گرفته شود شامل

حدودي که کارمندان معتقدند که چنين تغييري احتماال

منابع مالي ،فضا ،فناوري ،در دسترس بودن آموزشها

پيامدهاي مثبتي براي خودشان و براي سازمان دارد،

و کارکنان مورد نياز و خدمات مشاوره مناسب است.

مساعدي براي تغيير سازماني ايجاد کنند (وبر

تعريف کرده اند .آمادگي زماني اتفاق ميافتاد که
محيط ،ساختار و نگرش اعضاي سازمان به گونه اي

پيشينه پژوهش

است که پذيراي تغيير در شرف رخ دادن ،هستند

در ارتباط با تاثير رهبري الکترونيکي برتعهد به

آرمناکيس ،هريس .)2002 ،55از نظر آرمناکيس ،هريس

تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير

( )1993آمادگي براي تغيير سازماني

وآمادگي براي تغيير پژوهشهاي متعدد و متنوعي

زماني ايجاد ميشود که اعضاي سازمان احساس کنند

صورت نگرفته است .در زير به تعدادي از اين

تغيير مورد نياز است و سازمان و اعضاي آن توانايي

پژوهشها اشاره ميشود .در پژوهشهاي داخلي در

و موشهولدر
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پژوهش افجه ورضايي ابنيانه ( )1392در پژوهشي با

هيجاني ،تعهد سازماني و رفتار رهبري تحول آفرين

عنوان رابطه ميان يادگيري سازماني وآمادگي کارکنان

قابل تعيين بود.

براي تغييردر شرکتهاي بيمه که باروش توصيفي از نوع

چيح

58

وهمکاران ( )2012در پژوهشي با عنوان

همبستگي که در بين تعداد  110نفر از مديران بيمه

مطالعه پيامدهاي نگرش نسبت به تغيير سازماني که

انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند که :ميتوان استدالل

بين  200نفر از افسران نيروي هوائي تايوان با روش

کردکه ارتباط بين يادگيري سازماني وآمادگي براي

توصيفي ازنوع همبستگي انجام گرفت به اين نتيجه

تغيير در شرکتهاي بيمه خصوصي در وضعيت مطلوبي

رسيدند که رضايت شغلي و تعهد سازماني داراي تاثير

قرار ندارد ،بخصوص در ارتباط با بعد تحقيق وگفت

مثبت معنادار بر نگرش نسبت به تغيير داشت .ونگرش

وگو براي آمادگي برتغيير که يکي از ابعاد مهم مدل

نسبت به تغيير تاثير معناداري بر رفتارشهروندي

بود.

سازماني داشت.
عريضي و براتي ( )1392در پژوهشي با عنوان

جياکو

59

( )2013در پژوهشي با عنوان نگرش

به تغيير با روش توصيفي از نوع همبستگي از بين

بيمارستانهاي سوئيس با جامعه آماري  720نفر که با

تعداد  225نفر از کارکنان شرکت توزيع برق شمال

روش توصيفي از نوع پيمايشي انجام داده بود به اين

اصفهان انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند که :بين

نتيجه رسيده بود که ارتباط با سرپرست تعادل بين کار

تعهد سازماني وتعهد به تغيير رابطه غير مستقيم

و زندگي توسعه حرفه اي افراد ،فرصتهاي آموزشي،

ومستقيم وجود دارد .وتحليل نشان داد که اين رابطه از

امنيت شغلي ،مشارکت کارکنان در فعاليتهاي سازماني،

طريق ميانجي اعتماد به سرپرست ايجاد ميشود.

ارتباطات مناسب باعث نگرش مثبت به تغيير در

دانشور ديلمي و همکاران ( )1397در پژوهشي با

سازمان شده است.

عنوان تاثير رهبري الکترونيکي بر نگرشهاي شغلي

کاالن )2013( 60در پژوهشي با عنوان استراتژيهاي

کارکنان در تيمهاي مجازي با تاکيد بر نقش کانالهاي

سازماني وفردي کنارآمدن با تغييرات سازماني که با

ارتباطي آنالين و رضايت ارتباطي ادراک شده که با

روش توصيفي از نوع پيمايشي در انگلستان انجام

روش توصيفي از نوع همبستگي در پژوهشگاه نيرو در

گرفت ،به اين نتيجه رسيدند که استراتژي احساسي

شهر تهران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که رهبري

کنارامدن ،استراتزي مسئله محورکنارامدن وويژگيهاي

الکترونيکي بر نگرشهاي شغلي کارکنان تاثير مستقيم

شخصيتي بر استراتژيهاي فردي تاثيرگذاراست

معني داري داشت و کانالهاي ارتباطي آنالين و رضايت

ودرارتباط با استراتزيهاي سازماني؛ سبک رهبري،

ارتباطي ادراک شده رابطه ميان رهبري الکترونيکي بر

سبک ارتباطي آموزشي ،وظايف شغلي واسترس کاري

نگرشهاي شغلي کارکنان تيم مجازي را تعديل ميکرد.

با استراتژيهاي سازماني در ارتباط بودند.

57

کانينگ هام )2014( 61در پژوهشي با عنوان رابطه

( )2011در پژوهشي با عنوان تاثير هوش هيجاني،

ميان تعهد به تغيير ،کنارآمدن با تغيير وتمايل به ترک

رفتار رهبري و تعهد سازماني بر آمادگي سازماني براي

خدمت که باروش توصيفي از نوع همبستگي در ده

تغيير در موسسه آموزش عالي انجام داد نتايج نتايج داد

سازمان آمريکائي انجام گرفت ،به اين نتيجه رسيدند

که 44درصد از واريانس براي تغيير توسط هوش

که تعهد عاطفي ،تعهد مستمر وتعهد هنجاري برتمايل

اما درخصوص پژوهشهاي خارجي ،نوردين

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

اعتماد به سرپرست ميانجي بين تعهد سازماني وتعهد

نسبت به تغييرات سازماني در ميان مديران مياني
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به ترک خدمت تاثير داشته وکنارامدن با تغيير نقش

جي در رهبري تحول گرا و مبادله رهبر – عضو ايفا

واسطه را در اين زمينه ايفا ميکرد.

ميکردند.

آووليو و همکاران )2014( 62در پژوهشي با عنوان
رهبري الکترونيکي :بررسي مجدد تحوالت در رهبري

آمادگی

منبع و انتقال به اين نتيجه رسيدند که رهبري

برای تغییر

الکترونيکي باعث افزايش تعهد سازماني و تعهد به
تغيير و خالقيت و نوآوري در سازمان ميشود.
ورندن هاول وهمکاران

63

رهبری

تعهد به تغییر

الکترونیکی

( )2015در پژوهشي با

عنوان اثرنگرش مثبت نسبت به تغيير بر رفتاروعملکرد

کیفیت ارتباطات

کارکنان با نقش مياجي اعتماد ونياز ادراک شده به تغيير

درک شده از تغییر

با روش توصيفي از نوع همبستگي که در هلند انجام

مدل مفهومي تحقيق

گرفت به اين نتيجه رسيدند که سه بعد نگرش نسبت
سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

به تغيير از طريق قراردادهاي روانشناختي نياز به تغيير

فرضيه اصلي :رهبري الکترونيکي از طريق کيفيت

ادراک شده ورهبري الکترونيکي تعديل ميشود واز

روابط درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير بر تعهد

سوي ديگر اطالع از تغيير ونگرش نسبت به تغيير

به تغيير تاثير دارد.

بايکديگر ارتباط داشتند.
ووست

64

( )2017در پژوهشي با عنوان رهبري

الکترونيکي در عمل :مؤلفههاي رهبري تحول گرا در
تجارت مجازي محيطها انجام دادند به اين نتيجه

فرضيهها فرعي
 )1رهبري الکترونيکي بر تعهد به تغيير تاثير دارد.
 )2رهبري الکترونيکي از طريق آمادگي براي تغيير
برتعهد به تغيير تاثير دارد.

رسيدند که رهبري الکترونيکي و مؤلفههاي رهبري

 )3رهبري الکترونيکي برآمادگي براي تغيير تاثير دارد.

تحول گرا تاثير مثبتي بر اعتماد بين و فردي و تعهد

 )4رهبري الکترونيکي برکيفيت روابط درک شده از تغيير

سازماني و تعهد به تغيير در بين اعضاي تيم مجازي
داشت.

تاثير دارد.
 )5رهبري الکترونيکي برکيفيت روابط درک شده از

عبدالريدا و موياسر )2018( 65در پژوهشي با عنوان
تأثير اعتماد در استفاده از شبکه رسانههاي اجتماعي در
رهبري الکترونيکي :مطالعه موردي در گروه کار در
اقليم کردستان عراق انجام دادند به اين نتيجه رسيدند

تغييربرتعهد به تغيير تاثير دارد.
 )6کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد به تغيير تاثير
دارد
 )7آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تاثير دارد.

که "ابعاد اعتماد با استفاده از شبکه رسانههاي اجتماعي
در رهبري الکترونيکي تأثير ميگذاشت.
66

روش تحقيق

( )2019در پژوهشي با عنوان

تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است ،زيرا به

رهبري تحول گرا و مبادله رهبر  -عضو در تيمهاي

کاربرد متغيرهاي مطرح شده براي کمک به تعهد به

توزيع شده :نقش وابستگي الکترونيکي و وابستگي

تغيير ميپردازد .از سوي ديگر تحقيق مذکور از نظر

متقابل تيم انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که

نحوه گرد آوري اطالعات توصيفي از نوع همبستگي

وابستگي الکترونيکي و وابستگي کاري تيم نقش ميان

است .زيرا به بررسي رهبري الکترونيکي بر تعهد به

ونگ و برنتزن
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هيت علمي

نمونه

حقوق

22

12

اقتصاد

7

3

حسابداري

13

6

الهيات و فقه اسالمي

6

2

معارف اسالمي

4

2

ادبيات فارسي

3

2

12

8

باغباني

7

4

زماني که حجم جامعه آماري محدود است تعداد نمونه

خاکشناسي

7

4

کشاورزي و

صنايع غدايي

7

4

با استفاده از فرمول کوکران۱۸۰نفر خواهد بود .در اين

منابع طبيعي

طراحي فضاي سبز

2

2

علوم دامي

9

5

گياه پزشکي

6

5

محيط زيست

6

5

مهندسي آب

5

3

دندانپزشکي

56

25

علوم پايه پزشکي

7

3

شيمي

7

3

فيزيک

2

2

رياضي

13

10

زمين شناسي

6

4

380

180

تغيير از طريق متغيرهاي کيفيت روابط درک شده از

گروه آموزشي

نام دانشکده

تغيير وآمادگي به تغيير ميپردازد و روابط ميان
متغيرهاي مذکور را در قالب مدل سازي معادالت
ساختاري مورد بررسي قرار ميدهد ..جامعه ي آماري
اين پژوهش کليه اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد

علوم انساني

اسالمي واحداصفهان به تعداد ۳۸۰نفر ميباشد که
نمونه گيري از بين اين افراد صورت خواهد گرفت.

زراعت و اصالح

اين آمار مستخرج از دادههاي مديريت منابع انساني

نباتات

دانشگاه ميباشد .حجم جامعه آماري محدود است و

پژوهش از روش نمونه گيري از نوع طبقه اي متناسب با
حجم استفاده شده است.
جدول  :1جامعه هدف

داندانپزشکي

تعداد اعضاي

تعداد

هيت علمي

نمونه
4
3

نام دانشکده

گروه آموزشي

پرستاري و

پرستاري

14

مامايي

مامايي

5

علوم پايه

تربيت بدني
تربيت بدني

و علوم

10

جمع

5

ورزشي
زبان انگليسي

16

12

فرانسه

7

3

در اين پژوهش براي گردآوري دادههاي مورد نياز

علوم تربيتي

برنامه ريزي درسي

6

3

و

مديريت آموزشي

6

3

تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .سواالت

روانشناسي

روانشناسي

16

8

مديريت

مديريت

15

5

برق و الکترونيک

8

5

کامپيوتر

8

5

عمران

14

10

زبان خارجه

فني و
مهندسي

تخصصي در طيف ليکرت بوده که نحوه امتياز دهي به
صورت زير ميباشد :ترکيب سواالت پرسشنامه به ترتيب
زير ميباشد:
ترکيب سواالت پرسشنامهها به ترتيب زير ميباشد:

جدول  :۲تركيب سئواالت پرسشنامهها
شماره سواالت در پرسشنامه

جمع سواالت

نگارنده پرسشنامه

متغيرهاي مورد بررسي

مولفه ها

کيفيت ادراک شده

۷-۱

۷

ميلر و مانگ ()۱۹۸۵

رهبري الکترونيکي

۲۳-۸

۱6

کندي ()۲۰۱4

آمادگي براي تغيير

44-۲4

۲۱

هولت و همکاران ()۲۰۰۷

تعهد به تغيير

4۸-46

4

فدور و همکاران ()۲۰۰6
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تعداد اعضاي

تعداد
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روايي پرسش نامهها :الف :روايي محتوا :بدين منظور
محقق پس از ساخت پرسشنامه آن را در اختيار  10نفر

يافتههاي پژوهش
تحليل استنباطي

از صاحبنظران و اساتيد حوزه مديريت وسازمان قرار داد

 -1-2-4فرضيه اصلي :رهبري الکترونيکي از

و مورد تاييد قرار گرفتب :روايي صوري :روايي در

طريق کيفيت روابط درک شده از تغيير وآمادگي براي

اصل به صحت و درستي اندازهگيري محقق برميگردد.

تغيير بر تعهد به تغيير تآثير دارد.
بررسي مدل اصلي

براي افزايش روايي پرسشنامه ،ابتدا  30پرسشنامه بين
تعدادي از مخاطبان در جامعه آماري توزيع و کليهي
ابهامات افراد جامعه آماري در رابطه با سئواالت
مشخص شد .بدين ترتيب تعدادي از سئواالت ،حذف
و تعداد ديگري جايگزين آن شد و در نهايت پس از
شفاف شدن نقاط ضعف و قوت سئواالت ،پرسشنامه
نهايي و توزيع گرديد .ج :روايي سازهاعتبار عاملي
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پرسشنامه براي بررسي اعتبار عاملي پرسشنامههاي بکار
شکل :1مدل اصلي تحقيق

رفته از دو روش تحليل عاملي تائيدي و اکتشافي در تحقيق
حاضر استفاده گرديد .پايايي پرسش نامه ها :بدين منظور

جدول  :4راهنماي شکل

يک نمونه اوليه شامل  ۳۰پرسشنامه پيش آزمون گرديد و

elctoronik

رهبري الکترونيکي

پرسشنامهها و به کمک نرمافزار  SPSS 22ميزان ضريب

Quality

کيفيت درک شده

Ready

اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که عدد بدست

آمادگي براي تغيير

commit

تعهد به تغيير

سپس با استفاده از دادههاي به دست آمده از اين

آمده براي هر ابزار بدين شرح ميباشد.
با توجه به جدول  5مدل وضعيت مناسب و ايده
جدول  :۳ضرايب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تحقيق
مولفه ها

شماره سواالت

آلفاي کرونباخ

کيفيت ادراک شده
رهبري الکترونيکي
آمادگي براي تغيير
تعهد به تغيير
کل

۷-۱
۲۳-۸
44-۲4
4۸-46
4۸-۱

۰/۸6
۰/۹۲
۰/۹۰
۰/۸۱
۰/۹۵

آلي دارد لذا برازش مدل معنادار است .با توجه به
جدول  5و مدل ارائه شده  ،ضرايب تأثير رهبري
الکترونيکي از طريق کيفيت روابط درک شده از تغيير
و آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير به طور کلي به
شرح ذيل است:

جدول  :5برازش مدل
مقداراستاندارد

مقدارمدل

نتيجه گيري

شاخصهاي مورد بررسي
AVIF

ا .وي .آي .اف

کمتر از 3/3در حالت ايده آل

3/00

برازش مدل مناسب است

GOF

جي .او .اف

مقدار مناسب بيشتر از0/25

0/55

برازش مدل مناسب است

SPR

اس .پي .آر

حالت ايده آل 1

1

برازش مدل مناسب است

RSCR

آر .اس .سي .آر

حالت ايده آل 1

1

برازش مدل مناسب است

SSR

اس .اس .آر

بيش از0/7

1

برازش مدل مناسب است

NLBCDR

آن .ال .بي .سي .دي .آر

بيش از0/7

1

برازش مدل مناسب است
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جدول 6ضرايب تأثير رهبري الکترونيکي از طريق کيفيت روابط درک شده
از تغيير وآمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير
رهبري الکترونيکي

کيفيت درک شده

تعهد به تغيير

آمادگي براي تغيير

رهبري الکترونيکي
کيفيت درک شده

0/61

آمادگي براي تغيير

0/86

تعهد به تغيير

0/۷۵

0/37

0/36

جدول :7بررسي معني داري ضرايب مدل
رهبري الکترونيکي

آمادگي براي تغيير

کيفيت درک شده

تعهد به تغيير

رهبري الکترونيکي
کيفيت درک شده

>0/001

آمادگي براي تغيير

>0/001

تعهد به تغيير

>0/001

>0/001

>0/001

ميزان اثر

معناداري

رابطه
رهبري الکترونيکي – تعهد به تغيير

0/75

>0/001

رهبري الکترونيکي –کيفيت -تعهد به تغيير

0/55

>0/001

رهبري الکترونيکي – آمادگي-تعهد به تغيير

0/44

>0/001

جدول  :9همبستگي بين متغيرهاي مکنون و خطا
رهبري الکترونيکي
کيفيت درک شده
آمادگي براي تغيير
تعهد به تغيير

رهبري الکترونيکي

کيفيت درک شده

آمادگي براي تغيير

تعهد به تغيير

()0/69
0/67
0/88
0/38

0/61
()0/67
0/68
0/38

0/88
0/67
()0/75
0/42

0/37
0/38
0/42
()0/69

با توجه به جدول  8رهبري الکترونيکي از طريق
آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تاثير مثبت و
معناداري دارد که ضريب اين تاثير  0/44ميباشد و از
طريق کيفيت رابطه بر تعهد به تغيير تاثير معناداري
دارد که ضريب اين تاثير  0/55ميباشد همچنين تاثير
مستقيم بر تعهد به تغيير نيز معناداري دارد که ضريب
اين تاثير  0/75ميباشد

-1رهبري الکترونيکي بر تعهد به تغيير تاثير دارد.
جدول  :9بررسي معني داري فرضيه فرعي 1
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/75

>0/001

0/036

با توجه به جدول ( ،)۹سطح معناداري بدست آمده
کمتر از  ۰/۰۵بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود .يعني
رهبري الکترونيکي بر تعهد به تغيير تاثير معناداري دارد
و ضريب اين تاثير  ۰/۷۵ميباشد .با توجه به مثبت
بودن ضريب تاثير ميتوان گفت با بهبود رهبري

فرضيات فرعي:

الکترونيکي ميزان تعهد به تغير بهبود مييابد.
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جدول :8بررسي معني داري روابط مدل
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-2رهبري الکترونيکي از طريق آمادگي براي تغيير

بودن ضريب تاثير ميتوان گفت با بهبود رهبري

برتعهد به تغيير تاثير دارد.

الکترونيکي ميزان کيفيت درک شده بهبود مييابد.

جدول  :10بررسي معني داري فرضيه فرعي 2
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/40

>0/001

0/035

با توجه به جدول ( ،)۱۰سطح معناداري بدست
آمده کمتر از  ۰/۰۵بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.

-5رهبري الکترونيکي از طريق کيفيت درک شده
برتعهد به تغيير تاثير دارد.
جدول  :13بررسي معني داري فرضيه فرعي 5
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/30

>0/001

0/035

يعني رهبري الکترونيکي از طريق آمادگي براي تغيير
برتعهد به تغيير تاثير دارد و ضريب اين تاثير ۰/4۰

با توجه به جدول ( ،)۱۳سطح معناداري بدست

ميباشد .با توجه به مثبت بودن ضريب تاثير ميتوان

آمده کمتر از  ۰/۰۵بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.

گفت با بهبود رهبري الکترونيکي و با ميانجي گري

يعني رهبري الکترونيکي از طريق طريق کيفيت درک

آمادگي براي تغيير ميزان تعهد به تغير بهبود مييابد.

شده برتعهد تاثير دارد و ضريب اين تاثير ۰/۳۰

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

ميباشد .با توجه به مثبت بودن ضريب تاثير ميتوان
 -3رهبري الکترونيکي برآمادگي براي تغيير تاثير دارد.
جدول  :11بررسي معني داري فرضيه فرعي 3
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/86

>0/001

0/038

با توجه به جدول ( ،)۱۱سطح معناداري بدست
آمده کمتر از  ۰/۰۵بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.
يعني رهبري الکترونيکي برآمادگي براي تغيير تاثير

گفت با بهبود رهبري الکترونيکي و با ميانجي گري
کيفيت درک شده ميزان تعهد به تغير بهبود مييابد.
-6کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد به تغيير
تاثير دارد.
جدول  :14بررسي معني داري فرضيه فرعي 6
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/36

>0/001

0/034

دارد و ضريب اين تاثير  ۰/۸6ميباشد .با توجه به
مثبت بودن ضريب تاثير ميتوان گفت با بهبود رهبري
الکترونيکي ميزان آمادگي براي تغيير بهبود مييابد.

با توجه به جدول ( ،)۱4سطح معناداري بدست
آمده کمتر از  ۰/۰۵بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.
يعني آ کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد به

 -4رهبري الکترونيکي برکيفيت درک شده تاثير دارد.

تغيير تاثير معناداري دارد و ضريب اين تاثير ۰/۳6

جدول  :12بررسي معني داري فرضيه فرعي 4

ميباشد .با توجه به مثبت بودن ضريب تاثير ميتوان

ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/61

>0/001

0/038

با توجه به جدول ( ،)۱۲سطح معناداري بدست
آمده کمتر از  ۰/۰۵بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.
يعني رهبري الکترونيکي برکيفيت درک شده تاثير دارد
و ضريب اين تاثير  ۰/6۱ميباشد .با توجه به مثبت

گفت با بهبود کيفيت روابط درک شده از تغيير ميزان
تعهد به تغيير بهبود مييابد.
-7آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تاثير دارد.
جدول  :15بررسي معني داري فرضيه فرعي 7
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/37

>0/001

0/034
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با توجه به جدول ( ،)۱۵سطح معناداري بدست
آمده کمتر از  ۰/۰۵بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.
يعني آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تاثير معناداري

که مديران دانشگاه در مديريت خود ،به سبک رهبري
الکترونيکي و اعمال آن در دانشگاه توجه داشته باشند.
آنها از طريق اعمال سبک رهبري الکترونيکي

دارد و ضريب اين تاثير  ۰/۳۷ميباشد .با توجه به

ميتوانند در کارکنان نفوذ کرده و انگيزش آنها را در

مثبت بودن ضريب تاثير ميتوان گفت با بهبود آمادگي

سازگاري با تغييرات و افزايش ميزان تعهد به تغيير در

براي تغيير ميزان تعهد به تغيير بهبود مييابد.

دانشگاه فراهم کنند و همچنين طريق از آمادگي براي
تغيير و فراهم کردن شرايطي که همه کارکنان بتوانند

بحث و نتيجه گيري

ديدگاهها وعقايد مثبت کارکنان درباره نياز براي تغيير

کيفيت روابط درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير

خود کارکنان وسازمان را ايجاد کنند و همچنين طريق

بر تعهد به تغيير تاثير دارد .مطابق با نتايج ارائه شده در

از کيفيت روابط درک شده از تغيير و ايجاد يک نظام

(جدولهاي  )۱۵-4ميتوان نتيجه گيري کرد که تمامي

ارتباطي اثربخش و افزون بر اين ،برقرار کردن ارتباط

روابط تحقيق تاييد ميگردد نتايج اين پژوهش با نتايج

مؤثر به عکس العملهايي نياز دارد که نشان دهنده

پژوهش هايکاالن ( )2013مبني بر اين که استراتژي

عالقمندي ،درک و توجه به کارکنان همچنين به نيازها

احساسي کنارامدن ،استراتزي مسئله محورکنارامدن

و مسائل آنها باشد ميتواند زمينه ساز افزايش تعهد به

وويژگيهاي شخصيتي بر استراتژيهاي فردي تاثيرگذار

تغيير در کارکنان شود.

است و در ارتباط با استراتزيهاي سازماني؛ سبک

براي موفقيت سازمانهاي مجازي ،رهبر الکترونيک

رهبري ،سبک ارتباطي آموزشي ،وظايف شغلي

بايد فرهنگي را بنيان گذارد که در آن ارزش کار تيمي،

واسترس کاري با استراتژيهاي سازماني در ارتباط

ارتباطات ،يادگيري و تنوع استعدادها توانايي رشد و

بودند آووليو و همکاران ( )2014مبني بر اين که

توسعه را داشته باشند

رهبري الکترونيکي باعث افزايش تعهد سازماني و

مهارتهاي رهبر الکترونيک را ميتوان به مهارتهاي

تعهد به تغيير و خالقيت و نوآوري در سازمان ميشود

گوش دادن موثر ،مهارتهاي خود نظارتي باال ،تسلط،

و ورندن هاول وهمکاران ( )2015مبني براين که سه

هوش و اعتماد به نفس اشاره کرد که رهبران در

بعد نگرش نسبت به تغيير از طريق قراردادهاي

گروهها عمدتاً توجه خود را به دو دسته از نيازهاي

روانشناختي نياز به تغيير ادراک شده ورهبري

کاري و نگه داري معطوف ميسازند .در بخش ديگر

الکترونيکي تعديل ميشود واز سوي ديگر اطالع از

اين پژوهشها ،رفتارها و ابعاد ديگر ي از رهبران

تغيير ونگرش نسبت به تغيير بايکديگر ارتباط داشتند و

الکترونيک بيان شده است ،شامل توانايي نظارت و

ووست ( )2017مبني بر اين که رهبري الکترونيکي و

ميانجي گري تعامالت ميان افراد؛ تعيين راههاي

مؤلفههاي رهبري تحول گرا تاثير مثبتي بر اعتماد بين و

مداخله در مناقشات؛ تعيين شبکه ارتباطي با افراد

فردي و تعهد سازماني و تعهد به تغيير در بين اعضاي

داخل و خارج تيم؛ نحوه تقسيم و فيلتربندي کارها؛

تيم مجازي داشت و عبدالريدا و موياسر ( )2018مبني

تعيين مکانيسمهاي ارزيابي؛ به کارگيري شيوههاي

بر اين که "ابعاد اعتماد با استفاده از شبکه رسانههاي

نوين بهبود عمليات؛ توسعه عملکرد؛ اعتماد به نفس؛

اجتماعي در رهبري الکترونيکي تأثير ميگذاشت.

رفتار نوع دوستانه و اعتماد عاطفي که با توجه اين

همسويي مستقيم دارد .در تفسير اين فرضيه بايد گفت

مهارتها اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد واحد
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فرضيه اصلي پژوهش :رهبري الکترونيکي از طريق

وپيامدهاي مثبت حاصل ازتالشهاي مرتبط باتغيير براي
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اصفهان ميتواند فرايندهاي مانند ارتباطات شفاف و با

افجه ،سيد علي اکبر .رضايي ابنيانه ،ندا ( )1392رابطه

گشودگي به صورت مثبت معنادار بين اعضاي هيات

ميان يادگيري سازماني وآمادگي کارکنان براي تغييردر

علمي و سرپرست و مدير رخ ايجاد کند و از آنجايي

شرکتهاي بيمه ،فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات

که در اين دانشگاه ارتباطات معنادار وجود دارد اين

مديريت) بهبود و تحول ( سال  ،23شماره ،70

ارتباطات معنادار به خودي خود رابطه صميمي بين

ص.247-231

مدير و سرپرست با اعضاي هيات علمي به خودي
خود تعهد به تغيير را ايجاد ميکند.
آمادگي براي تغيير در اعضاي هيات علمي دانشگاه

براتي ،هاجر .عريضي ،حميدرضا ( )1392اعتماد به
سرپرست ميانجي بين تعهد سازماني و تعهد به تغيير.
فصل نامه بهبود مديريت ،دوره .۲۲شماره.۷۲
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آزاد واحد اصفهان بر اساس سه متغير اساسي ارزيابي

دانشور ديلمي ،محمدرضا .دهقانان ،حامد .اديب پور،

ميشود اول صحت اقدامات انجام شده در گذشته ،به

محمدرضا ( )۱۳۹۷تاثير رهبري الکترونيکي بر

نظر ميرسد که تمامي فرايندهاي تغييري که در

نگرشهاي شغلي کارکنان در تيمهاي مجازي با تاکيد

گذشته در اين شرکت رخ داده است به سمت مثبت

بر نقش کانالهاي ارتباطي آنالين و رضايت ارتباطي

حرکت کرده و باعث ميشود که تغييرات براي کارکنان

ادراک شده .فصل نامه مديريت فرهنگ سازماني،

معنادار باشد .به همين دليل تمام اعضاي هيات علمي

دوره ،۱6شماره ،۲ص.۳۹۱-۳6۹

بر فرايندهاي تغييري که تا کنون در اين شرکت اعمال
شده است صحه ميگذارد .دومين مساله اي که رخ

رابينز ،ا – جاج ،ت .)1391( .رفتار سازماني ،جلد دوم،
(ترجمه :زارع ،مهدي) ،تهران :انتشارات نص.

داده است کارآمدي فرايندهاي تغيير بوده است .اعضاي

ميرکمالي ،م ( .)۱۳۷۹رابطه فرهنگ با مقاومت در

هيات علمي دانشگاه آزاد واحد اصفهان اعتقاد دارند که

مقابل تغيير يا پذيرش آن ،مجموعه مقاالت مقاومت

تغييرات انجام شده دانشگاه کارآمد بوده و اين

در برابر تغيير ،تهران :مرکز آموزش مديريت دولتي.

کارآمدي باعث احساس خشنودي از فرايند تغيير در
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