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Abstract
The aim of this research is to determine the mediating role of organizational trust on the
relationship between manager’s lean leadership skills and readiness for change in public
sector. This research is correlational descriptive that has been done through the survey
method. Statistical population has been consisted of employees in selected public
organizations of Kerman city and number of 326 people have been selected as sample. Data
gathering tools were lean leadership skills questionnaire of Liker and Convis (2012),
organizational trust questionnaire of Ellonen et al (2008) and readiness change
questionnaire of Graham (2006) which validity and reliability of them have been approved.
Descriptive and inferential statistical (structural equation modeling) have been used to
analyze the data by SPSS and Amos software. The findings of the research indicated that
the suggested model has appropriate fit, and manager’s lean leadership skills beyond its
direct impact, exerts indirect impact on readiness for change through the mediation role of
organizational trust, also the mediating role of organizational trust on the relationship
between manager’s lean leadership skills and readiness for change was confirmed.
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چکیده
هدف این پژوهش ،تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین مهارتهای رهبرری نرام مردیرا و دمرادری بررای
تغییر در بخش دولتی میباشد .این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی -همبستگی است کره بره روش پیمای ری انجراه شرد
است .جامعه دماری پژوهش ،کارکنا سازما های دولتی منتخب شهر کرما بود که تعرداد  662نفرر برهعنروا حجر نمونره
انتخام شد اند .ابزار ررددوری داد  ،پرس نامههای محققساخته مهارت های رهبری نام برررفته از مرد ییررر و کرانوی
( ،)6806استاندارد اعتماد سازمانی دلونن و همرارا ( )6880و استاندارد دمادری برای تغییر رراهاه ( )6882هستند که روایی
و پایایی دنها به تأیید رسید است .بهمنظور تجزیرهوتحلیر داد هرا از روش دمرار توصریفی و اسرتنبا ی (مرد یرابی معرادیت
ساختاری) استفاد شد است و داد ها از ریق نرهافزارهرای  SPSSو  Amosمرورد تجزیرهوتحلیر رررار ررفترهانرد .یافترههرای
پژوهش ن ا داد که الگوی پی نهادی دارای برازش مطلوبی است و مهارتهای رهبری نام مدیرا عالو بر تأثیر مستقی  ،به
صورت غیرمستقی و از ریق اعتماد سازمانی نیز بر دمادری برای تغییر تأثیر میرذارد .همچنین نقش میانجی اعتماد سرازمانی
کارکنا در رابطه بین بهکارریری مهارتهای رهبری نام مدیرا و دمادری برای تغییر تأیید شد.
کلیدواژه :رهبری ناب؛ اعتماد سازمانی؛ آمادگی برای تغییر؛ بخش دولتی.

 .استادیار ،ررو مدیریت ،واحد کرما  ،دان گا دزاد اسالمی ،کرما  ،ایرا .
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مقدمه
امروز  ،پی رفت سریع دانش و فناوری باعث تغییرات رسترد در سازما هرا شرد اسرت .درواررع ایرن
پی رفتها ،سازما ها را در محیطی پویا و پُر از تغییر ررار مریدهرد کره اصرطالحا از د برهعنروا «محریط
راهبردی» ناه برد میشود .چنین شرایطی ،سازما ها را ملزه میسازد تا برای حفظ حیرات خرود در محریط
حا و دیند  ،به ور مداوه سازوکارهای ا را بهبود بخ ند و پاسخگوی ارتضائات درونی و بیرونری خرود
باشند (ترکزاد و عبدشریفی .)26 :0684 ،بنرابراین ،در محریط پویرای امرروز ،تغییرر سرازمانی 0برهمنظرور
مواجهه با چالشهای درونی و بیرونی سازمانی و سازراری با دنها ،امری ضروری بهنظر مریرسرد و ایجراد
تغییرات مناسب ،مه ترین عام در تداوه حیات سازما هرا برهحسرام مریدیرد (تررکزاد و عبدشرریفی،
 .)65 :0685از رفی ،دمادری برای تغییر 6بهعنوا پیشنیازی ضروری برای یک سازما جهت موفقیت در
مواجهه با تغییر سازمانی و پیشنیاز انجراه هررونره ارردامی در سرازما اسرت .هنگرامیکره مردیرا ترالش
میکنند تا تغییراتی را در سطوح مختلف سازما بهوجود دورند ،سازما هرایی کره دارای دمرادری بهترری
برای تغییر هستند ،نسبت به سازما هایی که دمادری ک تری دارند ،نتایج بهتری کسرب مریکننرد و میرزا
همراری کارکنا و میزا مقاومت دنا در برابر تغییر پی نهادی نیز متفاوت است (وینر .)6888 ،6بهعالو ،
امروز بسیاری از متخصصین و صاحبنظرا فعا در حوز تغییر سازمانی در بررسیها و مطالعات ا به این
نتیجه رسید اند که سازما ها نیازمند ایجاد محیطی هستند که بتواند بافت یزه برای تغییر سرازمانی را خلرق
کنند (وبر و وبر .)6880 ،5ازاینرو ،ارتقای دمرادری بررای پرذیرش تغییرر خرود نیازمنرد ارردامات اساسری،
بنیادین و برنامهریزی شد است (میرکمالی و مزاری .)64 :0682 ،بنابراین ،ارر سرازما هرا مریخواهنرد در
محیط کسبوکار پویا و در یک وضعیت ررابتی تداوه بقا داشته باشند ،باید دمادری برای تغییر را بهعنوا
یک عنصر مه و کلیدی مدنظر ررار دهند (نجفی و همرارا .)004 :0684 ،
ازسویدیگر ،بررسیها و مطالعات در سازما های دولتی ایرا ن ا دهند این وارعیرت تلرخ اسرت کره
جو حاک بر این سازما ها ،سنتی و فارد نودوری است (نیکپرور .)80 :0682 ،دسریبشناسری نظراه اداری
ک ور نیز ن ا دهند د است که این نظاه دیوا سایر ،دچار پیامدهای نرامطلوبی همچرو فقردا روحیره
1. Organizational Change
2. Readiness for Organizational Change
3. Weiner
4. Weber & Weber
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م ارکتجویی و م ارکتپذیری ،تمرکزررایی و عده انعطافپذیری ،کندی انجاه امور ،پرپیچوخ بود
انجاه امور ،غلبه روحیه بیاعتنایی نسبت به نتایج کار ،عده مسئولیتپذیری ،کارایی و بهر وری پایین است
(لعلیسرابی و همرارا  .)00 :0680 ،موارد مطرحشد ضرورت نیاز به تغییر را در بخرش دولتری دوچنردا
میسازد .بنابراین ،یزه است تا عوام مؤثر بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی شناسایی شوند.
از رفدیگر ،تحقیقات بهعم دمد ن ا میدهد  52درصد از ناکامیهای سازما ها در انجراه تغییرر و
بهبود سازمانی ،بهدلی رهبری نادرست است (چمنیفرد و نیکپور)628 :0680 ،؛ لذا ،سازما های موفق به
رهبرانی نیازمندند که با ژرف نگری ،جهت مناسب و مسیر دیند سازما را م خص سازند ،افراد را به مسیر
هدایت کنند و انگیز ایجاد تحو در کارکنا را بهوجود دورند (مظلومی و همرارا  .)65 :0686 ،امروز
رهبرا با استفاد از مهارت های جدید ،به متخصصا تغییر تبدی شد و موجرب تغییرر خرود و سازمان را
بهصورت عمیق میشوند (شلتو و دارلینگ .)6880 ،0ازجمله این مهارتهرا ،مهرارتهرای رهبرری نرام

6

میباشد .رهبر نام ،شخصی است که استعداد رهبری پیروا خود را پرورش میدهرد و رهبرری را برا دنهرا
بهاشتراک رذاشته و تسهی میکند .رهبر نام درا اسرت کره در شررایط پیچیرد امرروز ،جزئرینگرری و
جهتدهی عمودی در سازما از اثربخ ی یزه برخوردار نیست ،ازاینرو ،برا اجتنرام از روحیره کنترر و
ردرت لبی ،تالش میکند با اعتماد و انعطافپذیری بی تر و بردو دخالرت غیرضرروری و بریشازحرد در
امور سازما  ،به ررردش خودبرهخرود سرازما و ههرور فراینردهای خرودتنظیمی و خودسرازماندهی در د
کمک کند (دمبروفسری و میلره.)6806 ،6
همچنین ازجمله عوام مؤثر مه دیگر بر دمادری برای تغییر در سازما  ،جو اعتماد در سازما  5است؛
به وری که مطالعات ن ا داد است سازما هایی با سطوح بایی اعتماد نسبت به سازما هرایی برا سرطوح
پایین اعتماد ،نودوری بی تری دارند و بهتر خود را با تغییر وفق میدهند (عوا فیمنفرد و همرارا :0680 ،
 ) 54و البته در راهبرد تغییرر سرازمانی ،برر نقرش مهر اعتمراد تأکیرد شرد اسرت (کراوی .)6882 ،4اعتمراد
بیانگر ادراک جمعی کارکنا سازما از راب اعتماد و ا مینا بود سازمان ا است (رنبرری و عرفرانیزاد
.)068 :0682
1. Shelton & Darling
2. Lean Leadership Skills
3. Dombrowski & Mielke
4. Organizational Trust
5. Covey
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باتوجهبه مطالب رفتهشد  ،سؤا اصلی پژوهش حاضر این است که دیا اعتماد سرازمانی در رابطره برین
مهارتهای رهبری نام مدیرا و دمادری برای تغییر در بخش دولتی نقش میانجیرری دارند؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری ناب
واژ «نام» اولینبار در سا  0808میالدی مطرح شد و مبتنیبر استفاد ک تر از مواد خاه ،نیروی کرار،
زما و ...است (رادنر و بوچی .)6800 ،0نام ،ترجمه واژ « »Leanمیباشد (چمنریفررد و نیرکپرور:0680 ،
 .)678فلسفه زیربنایی نام ،حدار سازی همه اتالفها و افزایش کیفیت محصویت و بهبود مسرتمر اسرت
(روید  .)46 :0685 ،به رورکلی دو تعریرف از نرام وجرود دارد .یرری ،نگررش سیسرتمی جهرت حرذف
ضایعات از ریق بهبود مسرتمر و دیگرری ،فراینرد کسربوکرار جرامع (فتراححصراری .)07 :0684 ،مفهروه
«رهبری نام» بهعنوا یک سبک رهبری در دنیای سازمانی ،برای نخستینبار در سا  6806میالدی توسرط
«ییرر و کانوی  »6در کتابی تحت عنوا «رهبری نام با را تویوتا »6مطررح شرد .دنهرا پی رنهاد مریکننرد
رهبرا نام باید همروار در را رسرید بره ارزشهرای هسرته ای تویوترا (شرما حقیقری) کره شرام روح
چالش پذیری ،تفرر کایز  ،رفتن و دید  ،کار رروهی و احتراه به انسانیت است ،تالش کننرد .رهبرر نرام
باید بداند که او فردی نیست که ارزشی را به محصو بیفزاید ،بلره تنها نیروی کار مؤسسه اسرت .رهبرری
نام ،فقط می تواند چارچوم موردنیاز را برای ایجاد ارزش مطلوم بنا کند .برهعبرارتدیگرر ،کارکنرا از
بازیرنا خارج از زمین بود و امتیاز میریرند .رهبر نام ،یک مربی است که راهبرد را ایجاد کرد  ،ررو
را میسازد و مهارتهای دنها را توسعه میدهد (ییرر و کانوی  .)6806 ،رهبری نرام ،برر رفترار تمرکرز
دارد ،اما به وضوح م خص است که این نوع تمرکز ،هدف وایتری دارد؛ بهبود مستمر با تمرکز بر حرذف
ضایعات در جریا مسیر ارزش (لنجبلوه .)6806 ،5ازدنجاکه بهبرود مسرتمر توسرط کارکنرا رد پرایینترر
تحریک شد است ،رهبری نام بی تر بر کارکنا عملیاتی تمرکز نمود که برای هرر رابطره رهبرری معتبرر
است .رهبرا نام ،باید از اید های کارکنا استفاد کرد و به دنها کمک کنند .خودتوسعهای ،یک اص
1. Radnor & Bucci
2. Liker & Convis
3. The Toyota way to Lean Leadership
4. Ljungblom
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مه رهبری نام است ،هرچند برخی از ویژریها وابسته بره شخصریت رهبرر برود  ،امرا برخری دیگرر بایرد
دموخته و توسعه یابند .عالو بر خودتوسعهای  ،رهبرا نام باید دیگرا را نیز توسعه دهند کره ایرن ،باعرث
م ارکت کارکنا در بهبود مستمر میشود .رهبرا نام باید دو کرار انجراه دهرد .0 :انجراه صرحیک کرار،
 .6توسعه کارکنا  .در جایگا ح کنند مسئله که این ن ا میدهند یک رهبر نرام تنهرا یرک حر کننرد
مسئله نیست ،بلره یک معل خروم نیرز هسرت (حمرز پرور و اعتمرادی .)608 :0687 ،از دیردرا ییررر و
کانوی

( )6806مهارتهای رهبری نام عبارتند از:

 .0تفرر سیستمی :0اشار به م اهد با فرر باز و فعاینه کار سازما دارد.
 .6شنود فعا  :6اشار به شنید فعاینه حرف افراد سازما دارد تا بداند دنها وارعا چه میرویند.
 .6شناخت نقاط ضعف و روت :6اشار به فهمید نقاط ضعف و روت وارعی افراد و سازما دارد.
 .5برنامهریزی و اجرا :5اشار به تدوین دریق برنامههای مختلف در سازما و توانایی تبدی برنامههرا بره
عم با پذیرش شفاف مسئولیت دنها دارد.
 .4مسئلهیابی و ح د  :4اشار به شناسایی و تعریف شرفاف م ررالت و شرناختن دلیر اصرلی دنهرا و
شناسایی شفاف اردامات مقابلهکنند با علت اصلی و وارعی م رالت دارد.
 .2ت ویق و ایجاد انگیز  :2اشار به توانرایی تأثیرررذاری برر افرراد در سرتاسرر سرازما (بردو داشرتن
مسئولیت مستقی ) درراستای اهداف م ترک دارد.
 .7دموزش مهارتهای رهبری :7اشار به تمای و توانایی تعلی مهارتهای شخص رهبر بره بقیره افرراد
سازما دارد.

اعتماد سازمانی
اولین تحقیقات در زمینه اعتماد ،عموما در حوز های روا شناسری و جامعرهشناسری انجراه شرد اسرت.
توجه به مفهوه اعتماد در دنیای سازمانی ،از دهره  0808و  0888مریالدی شرروع شرد و در ری چنرد دهره
1. Systemic Thinking
2. Active Listening
3. Recognization Strengths & Weaknesses
4. Planning & Execution
5. Problem-Finding & Solving it
6. Encourage & Motivate
7. Training Leadership Skills

02

فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال نهم ،شماره ( 4شماره پیاپی  ،)26زمستان 5211

رذشته از زوایای مختلف مورد مطالعه ررار ررفته است .اولین تحقیقات مدیریتی در زمینه اعتماد ،در دهره
 0808میالدی و باتأکیدبر روابط بین م تری و فروشند دغاز شد و درادامه توجه به این مفهروه در سرازما
افزایش یافت (درنات .)6887 ،0در فرهنگ لغت دکسفورد ،اعتماد بهمعنرای بره ا مینرا و اتررا در روابرط
است (موخیرجی و باتاچاریا .)6806 ،6بازنگری اخیر نوشتههای مربروط بره اعتمراد در تحقیقرات سرازمانی،
حاکی از د است که حدار  070عنوا مجله تخصصی ،کتام و همایش بر پایه ا العات تجربی بره ایرن
موضوع پرداخته است (بیک و جانگ .)6804 ،6اعتماد ،بهمعنای باور ما به این امر است که دیگررا همرا
کاری را انجاه میدهند که ما از دنها انتظار داری  ،بدو اینره دنها تحت نظارت باشرند (لروئی .)6887 ،5
اعتماد ،بهمعنای داشتن ا مینا به نیات و اعمرا دیگررا اسرت و عراملی کلیردی در روابرط متقابر نروین
بهشمار میرود (احمدی و همرارا  .)77 :0684 ،اعتماد سازمانی ،انتظارات مثبتی تعریرف شرد اسرت کره
کارکنا براساس نقشهای سازمانی ،روابط ،تجارم و وابستگی متقابر دربرار نیرت و رفتارهرای اعضرای
مختلف سازما دارند (چازوس 4و همرارا  .)6800 ،به رورکلی ،سره جریرا رسرترد در ادبیرات اعتمراد
سازمانی وجود دارد :نخست اعتماد درو سازمانی (بهعنوا یرک پدیرد درو سرازما ) مثر اعتمراد برین
کارکنا و سرپرستا یا مدیرا  ،یا میا همرارا  .دوه ،اعتماد میا سازما ها (یک پدید میا سازمانی) و
سوه ،اعتماد میا سازما ها و م تریان را کره برهعنروا یرک مفهروه بازاریرابی مطررح مریشرود (دایترز و
هارتوگ .)6882 ،2از دیدرا دلونن 7و همرارا ( )6880ابعاد اعتماد درو سازمانی عبارتند از:
 .0اعتماد افقی :0اشار به اعتماد بین کارکنا در یک سازما دارد.
 .6اعتماد عمودی :8اشار به اعتماد بین کارکنا و مدیران ا دارد.
 .6اعتماد نهادی :08نوع غیرشخصی اعتماد است که اشار به اعتماد کارکنرا بره راهبررد و چ ر انرداز
سازما  ،رابلیت تجاری و فناوری د  ،فرایندها و ساختارهای منصرفانه و سیاسرتهرای منرابع انسرانی
سازما دارد.
1. Arnott
2. Mukherjee & Bhattacharya
3. Baek & Jung
4. Lewis
5. Chathoth
6. Dietz & Hartog
7. Ellonen
8. Lateral Trust
9. Vertical Trust
10. Institutional Trust
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آمادگی برای تغییر
0

نظریه تغییر ،نخستینبار توسط «کرت لوین » ارائه شد .وی تغییر سازمانی را حرکرت از یرک وضرعیت
ثابت به یک وضعیت دیگر ،از ریق یکسری اردامات و مراح پیشبینیشد و برا برنامره ربلری مریدانرد.
مد کرت لوین شام «انجماد زدایی»« ،تغییر» و «تثبیت» مریباشرد .انجمرادزدایی ،عبرارت از دمراد سرازی
سازما یا فرد برای تغییر است .دروارع ،هنگامی که سازما با چال ی یا م رلی روبهرو میشود ،ضررورت
تغییر در سازما دشرار میشود .تغییر ،یعنی رفتن یا حرکرت از رفتارهرا و روشهرای رردیمی و بره مرحلره
دزمایش دردورد رفتارهای جدید و نو ،برای ح م ر سازمانی .تثبیت ،فعالیتهایی را درجهت تقویت
رفتارهای جدید شام میشود که عمال ،موجب بروز بخ ی از رفتارهای نو و جدید در سرازما مریشرود.
براساس این فرض ،تغییر ،عملی است مداوه و پیوسته و فرایندی است براز و غیررابر پریشبینری برهمنظرور
همسونمود نیروهای سازما درجهت محیط متغیر .دراینراستا یری از وهائف مدیرا  ،کوشش درجهرت
ایجاد «دمادری سازمانی برای تغییر» بهمنظور روبهروشد با تغییرر مریباشرد (کوشرری و همررارا :0685 ،
 .)26دمادری برای تغییر ،یعنی تاچهانرداز کارکنرا دیردرا مثبتری دربرار نیراز بره تغییرر سرازمانی ایجراد
کرد اند و همچنین تاچرهانرداز کارکنرا اعتقراد دارنرد کره چنرین تغییراتری بررای خودشرا و سازمان را
کاربستهای مثبتی بههمرا دارد (جان  6و همرارا  .)6884 ،دمادری برای تغییر ،دیدرا ها و عقاید مثبت
کارکنا دربار نیاز برای تغییر و پیامدهای مثبت حاص از تالشهای مرتبط با تغییر برای خود کارکنرا و
سازما است (پیچ 6و همرارا  .)6884 ،دمادری برای تغییر ،به باورها ،نگرشها و رصرد دراهانره اعضرای
سازما نسبت به تغییراتی که مورد نیاز است و هرفیت سازمانی برای اجرای موفقیتدمیز این تغییرات اشار
دارد (سوسانتو .)6880 ،5دمادری برای تغییر ،دربرریرند باورهای اعضای سازما دربار هرفیتهای خود
و خودکاردمدی دنا در جهت تالش برای ایجاد تغییرر اسرت (وینرر .)6888 ،از دیردرا رراهراه)6882( 4
ابعاد دمادری برای تغییر در سازما عبارتند از:
 .0تحم تازری :2اشار به تحم اعضای سازما نسبت به شرایط جدید و غیرمنتظر دارد.
1. Kurt Levin
2. Jones
3. Peach
4. Susanto
5. Graham
6. Novelty Tolerance
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 .6تحم پیچیدری :0اشار به ا العات کر  ،نرامرتبط ،پیچیرد  ،سرازماندهین رد و رراهی متضراد یرا
نارضی که در سازما است ،دارد.
 .6تحم مورعیت های دشوار :6اشار به تحم اعضای سازما برای مورعیتهایی با مسائ حر ن ردنی
که در د پاسخها بهراحتی بهدست نمیدید ،دارد.

رهبری ناب و آمادگی برای تغییر
کاتر وکوهن )6886( 6در پژوه ی تحت عنوا «را های خالق برای توانمنردکررد عملیرات تغییرر در
سازما » مهارت های رهبر ،تفرر سیسرتمی دنهرا و ارتبا رات اثرربخش در سرازما را از مهر تررین عوامر
اثررذار بر دمادری برای تغییر در سرازما مریداننرد .رروررو و کری  )6806( 5در پژوه ری تحرت عنروا
«ساختار سازمانی ،رهبری و دمادری برای تغییر» بر نقش رهبری و مهارتهای د در بهبود برنامههای تغییر
تأکید کرد است .رافرتی 4و همرارا ( )6806در پژوه ی تحت عنروا «دمرادری بررای تغییرر :برازنگری
چندسطری» نتیجه ررفتند که سبکهای مختلف رهبری برای اثر رذاشتن بر احساسات و تفررات درجهت
پذیرش تغییر در سازما  ،یزه هستند .مککی 2و همرارا ( )6806در پژوه ی تحت عنروا «ترأثیر تعهرد
احساسی ،ارتبا ات و م ارکت بر مقاومت در برابر تغییر :نقش دمادری برای تغییر» به ایرن نتیجره رسریدند
که رهبری نقش کلیدی در دمادری برای تغییرر در سرازما دارد .یاسرر 7و همررارا ( )6802در پژوه ری
تحت عنوا «سبک های رهبرری در رابطره برا اعتمراد کارکنرا و هرفیرت تغییرر سرازمانی در سرازما هرای
غیرانتفاعی» نتیجه ررفتند که بین سبک های رهبری و هرفیت تغییر سازمانی رابطه وجود دارد .حمز پرور و
اعتمادی ( )0687در مطالعات خود بر وجود ارتباط بین رهبری نرام و مقاومرت کارکنرا نسربت بره تغییرر
تأکید کرد اند .تروئر 0و همرارا ( )6800در پژوه ی تحت عنوا «عوامر سرازمانی مررتبط برا دمرادری
برای تغییر» نتیجه ررفتند که سبک رهبری مردیریت برر دمرادری بررای تغییرر در سرازما اثرر مریررذارد.
1. Complexity Tolerance
2. Difficult Situations Tolerance
3. Kotter & Cohen
4. Guerrero & Kim
5. Rafferty
6. McKay
7. Yasir
8. Treuer
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برایناساس ،فرضیه او پژوهش عبارت است از:
مهارتهای رهبری نام مدیرا بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی تأثیر میرذارد.

رهبری ناب و اعتماد سازمانی
نتایج تحقیقات لوین ( )0888ن ا داد که توانمندیهای رهبر در خلق فرهنگ اعتماد در سازمانی مه
است (عوا فیمنفرد و همرارا  .)0680 ،هانگ 0و همرارا ( )6880در پژوه ی تحت عنوا «اثرر سربک
رهبری بر نیت تسهی دانش در چین» به این نتیجه رسیدند که استفاد از شیو رهبری مناسب بررای ارتقرای
اعتماد سازمانی از وهایف مه مدیرا سرازما هاسرت .شرفیعپرور مطلرق و همررارا ( )0688در پژوه ری
تحت عنوا «تعیین رابطه بین سبک تصمی ریری ،سبک رهبرری و اعتمراد سرازمانی برا عردالت سرازمانی»
نتیجه ررفتند که بین سبک های رهبری مدیرا با اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد .سعیدیپور ( )0687در
پژوه ی تحت عنوا «نقش سبکهای رهبری ،فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سروت سرازمانی» بره
این نتیجه رسید که سبکهای رهبری بر اعتماد سازمانی ترأثیر مریررذارد .مهرابری القرانی و محمردیا -
ساروی ( )0680در پژوه ی تحت عنوا «بررسی رابطه میا سبکهای رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد
کارکنا » نتیجره ررفتنرد کره برین سربک هرای رهبرری و اعتمراد کارکنرا رابطره معنریداری وجرود دارد.
برایناساس ،فرضیه دوه پژوهش عبارت است از:
مهارتهای رهبری نام مدیرا بر اعتماد سازمانی در بخش دولتی تأثیر میرذارد.

اعتماد سازمانی و آمادگی برای تغییر
بوکنوری و دوس )6887( 6در پژوه ی تحت عنوا «تغییر وضعیت روا شناختی بهعنروا یرک عامر
مه در دمادری برای تغییر» به این نتیجه رسیدند که اعتماد به مدیریت سازما رابطه مثبتی با دمادری برای
پذیرش تغییر در کارکنا دارد .شا  )6805( 6در پژوه ی تحت عنوا «نقش اعتماد کارکنا به مردیریت و
سرپرستا در توسعه نگرشها و رفتارها برای تغییر سازمانی» نتیجه ررفت که اعتماد کارکنا به مدیریت و
سرپرستا بر توسعه نگرش ها و رفتارها دنها درجهت تغییر سرازمانی ترأثیر مثبرت و معنریداری مریررذارد.
1. Huang
2. Bouckenooghe & Devos
3. Shah
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یاسر و همرارا ( )6802در پژوه ی تحت عنوا «سبکهای رهبری در رابطه با اعتماد کارکنا و هرفیت
تغییر سازمانی :شواهدی از سازما های غیرانتفاعی» نتیجه ررفتند که بین اعتمراد کارکنرا و هرفیرت تغییرر
سازمانی رابطه مثبرت وجرود دارد .رنبرری و مررادی ( )0687در پژوه ری تحرت عنروا «ارتقرای دمرادری
کارکنا برای تغییر سازمانی در پرتو اعتماد سرازمانی» بره ایرن نتیجره رسریدند کره برین اعتمراد سرازمانی و
دمادری کارکنا برای تغییر سرازمانی رابطره مثبرت و معنریداری وجرود دارد .بررایناسراس ،فرضریه سروه
پژوهش عبارت است از:
اعتماد سازمانی بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی تأثیر میرذارد.
همچنین باتوجهبه نق ی که مهارتهای رهبری نام مدیرا بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی دارد
(فرضیه  )H1و باتوجهبه نق ی که مهارت های رهبری نام مدیرا بر اعتماد سازمانی در بخش دولتری دارد
(فرضیه  )H2و باتوجه به نق ی که اعتماد سازمانی بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی دارد (فرضیه )H3
میتوا فرضیه چهاره پژوهش را اینرونه درنظر ررفت:
اعتماد سازمانی در رابطه بین مهارت های رهبری نام مدیرا و دمرادری بررای تغییرر در بخرش دولتری
متغیر میانجی است.

مدل مفهومی پژوهش
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شکل  .5الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی است .همچنین ،این پژوهش را میتوا از نوع پژوهشهای میدانی
بهحسام دورد .روش انجاه این پژوهش ،پیمای ی و ازنظر هردف ،کراربردی و ازنظرر افرق زمرانی ،از نروع
پژوهشهای تکمقطعی است .جامعه دماری این پرژوهش را کارکنرا سرازما هرای دولتری منتخرب شرهر
کرما ت ری میدهند که این سازما ها عبارتنرد از :ادار کر صرنعت ،معرد و تجرارت ،ادار کر را و
شهرسازی ،ادار ک جهاد ک اورزی و ادار ک دموزشوپرورش .تعداد کارکنا در زما پرژوهش 0687
نفر بود است و ازدنجاکه در این پژوهش از رویررد مرد یرابی معرادیت سراختاری 0اسرتفاد شرد اسرت
باتوجهبه نیاز ،تعداد  662نفر از ریق نمونهریری بقه متناسب با حج بهعنوا حج نمونه انتخام شد اند
(وستلن .)6808،6ازدنجاکه احتما میرفت برخی از پرس نامهها بازر ت داد ن روند و یرا نرارص جروام
داد شوند ،حدود  588پرس نامه در جامعه دماری توزیع شد کره از ایرن تعرداد پرس رنامه 662 ،پرس رنامه
ترمی شد مورد استفاد ررار ررفت.
در این پژوهش بهمنظور جمعدوری داد های موردنیاز از سره بسرته پرس رنامه اسرتفاد شرد اسرت کره
براساس یف پنجدرجهای لیررت 6ترمی شد اند (از =0کامال مخالف تا =4کامال موافق) .پرس نامه او ،
محققساخته بود و برررفته از مد ییرر و کانوی

( )6806میباشد .این پرس نامه ،مهارتهرای رهبرری

نام را از ریق ابعادش یعنی تفرر سیستمی ،شنود فعا  ،شناخت نقاط ضعف و روت ،برنامهریرزی و اجررا،
مسئلهیابی و ح د  ،ت ویق و ایجاد انگیز و دموزش مهارتهای رهبری مرورد سرنجش رررار مریدهرد و
م تم بر  62سؤا است که  4سؤا برای ارزیابی تفرر سیستمی 6 ،سرؤا بررای ارزیرابی شرنود فعرا و 5
سؤا برای ارزیابی شناخت نقاط ضعف و روت 7 ،سؤا برای ارزیابی برنامهریرزی و اجررا 6 ،سرؤا بررای
ارزیابی مسئلهیابی و ح د  6 ،سؤا برای ارزیابی ت ویق و ایجاد انگیز و  6سؤا برای ارزیرابی دمروزش
مهارتهای رهبری مریباشرد .پرس رنامه دوه ،اسرتاندارد برود و در پرژوهشهرای دیگرر توسرط دلرونن و
همرارا ( )6880بهکار ررفته شد است .این پرس نامه ،اعتماد سازمانی را از ریرق ابعرادش یعنری اعتمراد
1. Structural Equation Modeling
2. Westlan
3. Likert Scale
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افقی ،اعتماد عمودی و اعتماد نهادی مورد سنجش ررار میدهد و شام  58سؤا است که  04سؤا بررای
ارزیابی اعتماد افقی 04 ،سؤا برای ارزیابی اعتماد عمودی و  08سؤا برای ارزیابی اعتمراد نهرادی اسرت.
پرس نامه سوه ،استاندارد بود و در پژوهشهای دیگر توسط رراهاه ( )6882بهکار ررفته شد است .ایرن
پرس ررنامه ،دمررادری برررای تغییررر را از ریررق ابعرراد د یعنرری تحم ر تررازری ،تحم ر پیچیرردری و تحم ر
مورعیتهای دشوار مورد سنجش ررار میدهد و م تم بر  02سؤا است که  5سؤا برای ارزیابی تحمر
تازری 8 ،سؤا برای ارزیابی تحم پیچیدری و  6سؤا برای ارزیابی تحم مورعیتهای دشوار است.
بهمنظور تعیین روایی محتوایی 0پرس نامه مهارتهای رهبری نرام از نظررات متخصصرین (پرنج نفرر از
اساتید دان گا در رشته مدیریت با درجه علمی استادیار به بای) استفاد شد است .بدینترتیب که با ارسا
پرس نامه برای این اساتید ،از دنها درخواست شد که نظرات خرود را در رابطره برا سرؤا هرای پرس رنامه و
تناسب دنها با ابعاد ،با استفاد از رزینههای کامال نامناسب ،نامناسب ،نسبتا مناسب ،مناسب ،کرامال مناسرب
که بهترتیب دارای ارزش عددی معاد  %088 ، %74 ،%48 ،%64 ،%8هسرتند ،ارائره نماینرد .برهایرنترتیرب،
روایی محتوایی پرس نامه مهارتهای رهبری نام به میزا  %08محاسبه شد .پرس نامههای اعتماد سرازمانی
و دمادری برای تغییر نیز استاندارد بود و ربال در پرژوهشهرای دیگرر ازجملره توسرط دلرونن و همررارا
( )6880و رراهاه ( )6882مورد استفاد ررار ررفتهاند .همچنین روایی ساز  6پرس نامهها با استفاد از تحلی
عاملی تأییدی 6مورد بررسی ررار ررفته است که در بخش یافتههای پژوهش به د پرداخته شد است.
پایایی 5پرس نامههای مهارت های رهبری نام ،اعتماد سازمانی و دمادری برای تغییر با اسرتفاد دلفرای
کرونباخ 4بهترتیب  8/084 ،8/805و  8/862محاسبه شد است و باتوجهبره اینرره ضرریب دلفرای کرونبراخ
بهدستدمد برای هریک از پرس نامهها بیش از  8/7است ،ازاینرو ،پرس نامهها دارای اعتبار هستند.
در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلی داد ها ،از روش دمار توصیفی و استنبا ی استفاد شرد اسرت و
داد ها پ

از ورود به رایانه از ریق نرهافزارهای  SPSSو  Amosمورد تجزیهوتحلیر رررار ررفترهانرد .در

تجزیهوتحلی داد ها ،ابتدا بهنجاربود تماه متغیرها مورد دزمو ررار ررفته است و پ

از بررسی چولگی
1. Content Validity
2. Construct Validity
3. Factor Analysis
4. Reliability
5. Cronbach's Alpha
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و ک یدری و تأیید بهنجاربود متغیرها ،از رویررد مد یابی معادیت ساختاری استفاد شد است .در این
پژوهش بهمنظور برازش الگوهای انداز ریری ،دزمو الگرو پی رنهادی و فرضریههرا از رویرررد مرد یرابی
معادیت ساختاری استفاد شد است.

یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیل وضعیت متغیرها در جامعه موردمطالعه
بهمنظور بررسی وضعیت متغیرهای مهارتهای رهبری نام مدیرا  ،اعتمراد سرازمانی و دمرادری بررای
تغییر در سازما های دولتی شهر کرما از شاخص میانگین استفاد شد است که نتایج د در جردو ییر
دمد است:
جدول  .5تجزیهوتحلیل وضعیت متغیرها در جامعه موردمطالعه
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

مهارتهای رهبری نام مدیرا

6/84

8/22

اعتماد سازمانی

6/08

8/76

دمادری برای تغییر

6/66

8/20

برازش الگوهای اندازهگیری
در این بخش بهمنظور برازش الگوهای انداز ریری ،از تحلی عاملی تأییدی استفاد شد است .بَعرد از
ا مینا از وجود روایی و پایایی در شاخصهای ررددوریشد  ،جهت م خصکرد اینره شراخصهرای
انداز ریری (متغیرهای م هود )0تا چه انداز ای برای سنجش متغیرهای پنها (متغیرهای مرنو  )6راب ربو
هستند ،ی زه است ابتدا متغیرهای م اهد که مربوط به متغیرهای پنها میباشد به ور مجرزا مرورد دزمرو
ررار ریرند .شاخصهای کلی برازش و بارهای عاملی الگوهای انداز ریری درادامه دمد است.
1. Manifest Variable
2. Latent Variable
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جدول  .2تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازهگیری
نام شاخص

درجه آزادی

2

5

نسبت کای دو به

برازندگی

شاخص

برازندگی
2

شاخص تعدیل

برازندگی
4

1

شاخص نرم شده

شاخص نرم

6

نشده برازندگی

فزاینده

برازندگی

تطبیقی
شاخص

0

دمادری
برای تغییر

برازندگی

سازمانی

خطای تقریب
شاخص

اعتماد

1

رهبری نام

ریشه دوم

ربو
مهارتهای

≥6

≤8/8

برآورد واریانس

حد راب

≤8/8

≤8/8

≤8/8

≤8/8

≤8/8

≥8/80

6/706

8/888

8/045

8/087

8/866

8/800

8/866

8/806

6/506

8/050

8/000

8/086

8/882

8/880

8/882

8/822

5/804

8/076

8/068

8/804

8/865

8/807

8/865

8/807

جدول  .2بار عاملی استانداردشده و مقادیر  tسؤالهای مربوط به سازهها
بُعد

تفرر سیستمی

شنود فعا

سؤال

بار عاملی

پرسشنامه

استانداردشده

سؤا 0

8/076

08/802

سؤا 6

8/880

68/624

سؤا 6

8/808

68/785

سؤا 5

8/020

66/406

سؤا 4

8/005

-

سؤا 2

8/046

65/688

سؤا 08

سؤا 7

8/865

66/874

سؤا 00

t-value

بعد

اعتماد
جانبی

سؤال

بار عاملی

پرسشنامه

استانداردشده

سؤا 4

8/204

0/606

سؤا 2

8/466

7/48

سؤا 7

8/505

7/862

سؤا 0

8/670

4/068

سؤا 8

8/558

2/425

8/260

0/622

8/444

7/762

t-value

)1. Normed Chi-Square (χ2/df
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)4. Normed Fit Index (NFI
)5. Non-Normed Fit Index (NNFI
)6. Incremental Fit Index (IFI
)7. Comparative Fit Index (CFI
)8. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
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سؤال

بار عاملی

پرسشنامه

استانداردشده

سؤا 0

8/850

-

سؤا 8

8/027

00/065

سؤا 06

شناخت نقاط

سؤا 08

8/082

00/870

سؤا 05

8/468

ضعف و روت

سؤا 00

8/024

00/876

سؤا 04

8/460

-

سؤا 06

8/785

-

سؤا 02

8/727

05/584

سؤا 06

8/786

00/027

سؤا 07

8/280

06/864

سؤا 05

8/054

68/686

سؤا 00

8/287

06/887

سؤا 04

8/074

60/206

سؤا 08

8/762

06/266

سؤا 02

8/882

68/862

سؤا 68

8/750

06/856

سؤا 07

8/080

66/588

سؤا 60

8/754

05/860

سؤا 00

8/054

66/202

سؤا 66

8/760

06/254

سؤا 08

8/028

-

سؤا 66

8/777

05/784

مسئلهیابی و ح

سؤا 68

8/022

60/080

سؤا 65

8/268

00/206

مسئله

سؤا 60

8/078

-

سؤا 64

8/720

05/642

سؤا 66

8/074

66/060

سؤا 62

8/408

08/485

سؤا 66

8/800

64/705

سؤا 67

8/207

00/652

سؤا 65

8/084

-

سؤا 60

8/080

04/666

دموزش

سؤا 64

8/057

68/086

سؤا 68

8/770

05/472

مهارتهای رهبری

سؤا 62

8/086

-

سؤا 68

8/740

-

سؤا 0

8/850

02/565

سؤا 60

8/780

05/086

سؤا 6

8/807

07/674

سؤا 66

8/774

05/558

سؤا 6

8/780

02/457

سؤا 66

8/706

05/487

سؤا 5

8/727

-

اعتماد

سؤا 65

8/704

05/225

سؤا 4

8/286

08/747

نهادی

سؤا 64

8/768

06/450

سؤا 2

8/784

00/870

سؤا 62

8/274

06/507

سؤا 7

8/278

08/288

سؤا 67

8/722

05/607

سؤا 0

8/060

06/608

سؤا 60

8/788

05/775

بُعد

برنامهریزی و اجرا

ت ویق و ایجاد
انگیز

تحم تازری

تحم پیچیدری

t-value
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بعد

اعتماد
عمودی

سؤال

بار عاملی

پرسشنامه

استانداردشده

سؤا 06

8/502

7/846

8/208

0/706
08/048

t-value
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بُعد

تحم مورعیتهای
دشوار

اعتماد جانبی

سؤال

بار عاملی

پرسشنامه

استانداردشده

سؤا 8

8/026

06/787

سؤا 08

8/066

06/674

سؤا 58

سؤا 00

8/706

00/002

سؤا 50

8/720

سؤا 06

8/002

06/688

سؤا 56

8/762

06/544

سؤا 06

8/260

-

سؤا 56

8/287

06/070

سؤا 05

8/068

07/664

سؤا 55

8/707

06/626

سؤا 04

8/075

00/075

سؤا 54

8/706

05/206

سؤا 02

8/060

-

سؤا 52

8/740

05/008

سؤا 0

8/278

0/228

سؤا 57

8/225

06/682

سؤا 6

8/484

0/874

سؤا 50

8/068

00/086

سؤا 6

8/442

7/766

سؤا 58

8/756

-

سؤا 5

8/767

8/846

t-value

بعد

سؤال

بار عاملی

پرسشنامه

استانداردشده

سؤا 68

8/752

06/040

8/488

08/746
05/007

t-value

Factor Loading>0.4; t-value>1.96

هما رونهکه در جدو ( )6م اهد مریشرود ،تمرامی شراخصهرای بررازش ،مرد هرای انرداز ریرری
مهارتهای رهبری نام ،اعتماد سازمانی و دمادری برای تغییر را تأیید میکنند و هما رونهکره در جردو
( )6نیز م اهد میشود ،تمامی شاخصهای مربوط به سه متغیر مهارتهای رهبری نام ،اعتماد سرازمانی و
دمادری برای تغییر (بهجز شاخص  )0از مقدار دمرار ( tبی رتر از  )0/80و برار عراملی (بی رتر از  )8/5رابر
ربولی برخوردار هستند و بدینترتیب شاخص  0از روند کار حذف میشود.

آزمون الگوی پیشنهادی و فرضیههای پژوهش
در این بخش بهمنظور دزمو الگوی پی نهادی و فرضیههای پژوهش ،از رویررد مد یابی معادیت
ساختاری مبتنیبر تحلی مسیر استفاد شد است که نتایج د در شر ( )6نمایش داد شد است:
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شکل  .2الگوی آموس در حالت تخمین استاندارد

بررسی شاخصهای نرویی برازش در جدو ( )5بیانگر این است که الگوی پی رنهادی دارای بررازش
مطلوبی است.
جدول  .4شاخصهای برازش الگوی پژوهش
ریشه دوم

نسبت
نام

کای دو

شاخص

شاخص

به درجه

برازندگی

آزادی

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

برآورد

تعدیل

نرم شده

نرم نشده

برازندگی

برازندگی

واریانس

برازندگی

برازندگی

برازندگی

فزاینده

تطبیقی

خطای
تقریب

حد
راب

≥6

≤8/8

≤8/8

≤8/8

≤8/8

≤8/8

≤8/8

≥8/80

ربو
الگو

6/065

8/056

8/085

8/864

8/865

8/806

8/865

8/800

نتایج ارائهشد در جدو ( )4ن ا دهند اثرر مثبرت و معنریدار مهرارتهرای رهبرری نرام مردیرا برر
دمادری برای تغییر ( )8/606و اعتماد سازمانی ( )8/702و همچنین اثر مثبت و معنیدار اعتماد سرازمانی برر
دمادری برای تغییر ( )8/478است.
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نتایج جدو ( )2ن ا میدهد که مهارتهرای رهبرری نرام مردیرا عرالو برر ترأثیر مسرتقی  ،بره رور
غیرمستقی و از ریق اعتماد سازمانی نیز بر دمادری برای تغییر تأثیر میرذارد که میزا تأثیر مسرتقی برابرر
با  8/606و میزا تأثیر غیرمستقی از ریق اعتماد سازمانی برابر با  8/544است .همچنین براسراس محاسربات
انجاهشد  ،فاصله ا مینرا  0معنریداری از روش بروت اسرتر  6بررای بررسری نقرش میرانجی متغیرر اعتمراد
سازمانی برابر ( )8/658 ،8/580به دست دمد که ارر فاصله ا مینا صفر را دربرنگیرد ،فرض برر ایرن اسرت
که اثر غیرمستقی بهصورت معنیدارى وجود دارد .برایناساس ،اثر میانجیرری اعتماد سرازمانی برر رابطره
بین مهارتهای رهبری نام مدیرا و دمادری برای تغییر تأیید میشود.
جدول  .1آزمون فرضیههای پژوهش
برآورد

آماره t

P-value

نتیجه

فرضیهها
H1

مهارتهای رهبری نام ←دمادری برای تغییر

8/606

7/680

>8/84

تأیید

H2

مهارتهای رهبری نام ← اعتماد سازمانی

8/702

07/080

>8/84

تأیید

H3

اعتماد سازمانی ← دمادری برای تغییر

8/478

08/707

>8/84

تأیید

T-value>1.96; P-value<0.05

جدول  .6اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی
تأثیر

تأثیر

تأثیر

نوع

مستقیم

غیرمستقیم

کل

رابطه

مهارتهای رهبری نام ←دمادری برای تغییر

8/606

8/544

8/060

افزای ی

مهارتهای رهبری نام ← اعتماد سازمانی

8/702

-

8/702

افزای ی

اعتماد سازمانی ← دمادری برای تغییر

8/478

-

8/478

افزای ی

مسیرها

1. Confidence Interval
2. Boot strap
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،در ابتدا روابط بین متغیرهای مهارتهای رهبری نام ،اعتماد سازمانی و دمادری برای
تغییر به صورت نظری تبیین شد و سپ

مورد دزمو ررار ررفت .دروارع هدف از پژوهش حاضر ،بررسری

امرا تأثیررذاری و تعیین میزا تأثیر احتمالی مهارتهای رهبرری نرام مردیرا برر دمرادری بررای تغییرر
باتوجهبه نقش میانجی اعتماد سازمانی در بخش دولتی برود اسرت و نترایج حاصر از مرد یرابی معرادیت
ساختاری مبتنیبر تحلی مسیر ن ا داد که مهارتهای رهبری نام مدیرا عالو بر تأثیر مستقی  ،بهصورت
غیرمستقی و از ریق اعتماد سازمانی نیز بر دمرادری بررای تغییرر در بخرش دولتری ترأثیر مثبرت و معنریدار
میرذارد .یافتههای حاص از این پژوهش با نتایج پژوهشهای مختلف مورد مقایسه و تحلی ررار ررفرت
که به شرح یی است:
یافتههای پژوهش حاضر ن ا میدهد که مهارت های رهبری نام مدیرا برر دمرادری بررای تغییرر در
بخش دولتی تأثیر مثبت میرذارد .این یافته با نتایج پژوهش کاتر وکوهن ( ،)6886روررو و کری (،)6806
رافرتی و همرارا ( ،)6806مککی و همرارا ( ،)6806عثمرا  0و همررارا ( ،)6802یاسرر و همررارا
( ،)6802رنبررری و مرررادی ( ،)0682حمررز پررور و اعتمررادی ( ،)0687تروئررر و همرررارا ( )6800انطبرراق و
همخوانی دارد .کاتر وکوهن ،در بررسیهای ا مهارتهای رهبر ،تفرر سیستمی دنها و ارتبا ات اثربخش
در سازما را ازجمله مه ترین عوام اثررذار بر دمادری برای تغییر در سازما میداننرد .رروررو و کری ،
در مطالعات ا بر نقش رهبری و مهرارتهرای د در بهبرود برنامرههرای تغییرر تأکیرد کررد انرد .رافرتری و
همرارا  ،در پژوهشهای ا نتیجه ررفتند که سبکهای مختلف رهبری برای اثر رذاشتن بر احساسرات و
تفررات درجهت پذیرش تغییر در سازما  ،یزه هستند .مککی و همررارا  ،در پرژوهشهای را بره ایرن
نتیجه رسیدند که رهبری نقش محوری در دمادری برای تغییر در سازما دارد .بهزع عثمرا و همررارا ،
رهبری مناسب سبب ایجاد انگیز کاری و درنهایت سبب افزایش اعتماد کارکنا نسبت به سازما میشود.
یاسر و همرارا  ،در پژوهشهای ا نتیجه ررفتند که بین سبکهای رهبری و هرفیت تغییر سازمانی رابطره
وجود دارد .رنبری و مرادی ،بیا میکنند که ایجاد تغییر در مؤسسات مختلف بستگی به نحرو مردیریت و
رهبری د مؤسسه دارد .حمز پور و اعتمادی ،در مطالعات خود بر وجود ارتباط بین رهبری نام و مقاومت
1. Othman
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کارکنا نسبت به تغییر تأکید کرد اند .تروئرر و همررارا  ،در پرژوهشهای را نتیجره ررفتنرد کره سربک
رهبری مدیریت بر دمادری برای تغییر در سازما اثر میرذارند.
یافته دیگر پژوهش ن ا میدهد که مهارتهای رهبری نام مدیرا بر اعتماد سازمانی در بخش دولتری

تأثیر مثبت میرذارد .این یافته با نتایج پژوهش لوین ( ،)0888هانگ و همرارا ( ،)6880شفیعپور مطلق و
همرارا ( ،)0688سعیدیپور ( ،)0687مهرابی القانی و محمردیا سراروی ( )0680هماهنرگ مریباشرد.
نتایج تحقیقات لوین ،ن ا داد که توانمندیهرای رهبرر در خلرق فرهنرگ اعتمراد در سرازمانی مهر اسرت
(عوا فی منفرد و همرارا  .)0680 ،هانگ و همرارا  ،در مطالعات ا به این نتیجه رسیدند کره اسرتفاد از
شیو رهبری مناسب برای ارتقای اعتماد سازمانی از وهایف مه مدیرا سازما هاست .شرفیعپرور مطلرق و
همرارا  ،در پژوهشهای ا نتیجه ررفتند که بین سبکهای رهبری مدیرا با اعتماد سازمانی رابطه وجود
دارد .سعیدیپور ،در پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که سبکهای رهبری برر اعتمراد سرازمانی ترأثیر
میرذارد .مهرابی القانی و محمدیا ساروی ،در پژوهشهای ا نتیجه ررفتند که بین سبکهای رهبرری
و اعتماد کارکنا رابطه معنیداری وجود دارد.
یافته دیگر پژوهش ن ا میدهد که اعتماد سازمانی بر دمادری برای تغییر در بخش دولتری ترأثیر مثبرت
میرذارد .این یافته با نتایج پژوهش بوکنروری و دوس ( ،)6887شرا ( ،)6805یاسرر و همررارا (،)6802
رنبری و مرادی ( )0687همخوانی دارد .بوکنوری و دوس ،در پژوهشهای ا بره ایرن نتیجره رسریدند کره
اعتماد به مدیریت سازما رابطه مثبتی با دمادری برای پذیرش تغییر در کارکنا دارد .شا  ،در پژوهشهای
خود نتیجه ررفت که اعتماد کارکنا به مدیریت و سرپرستا بر توسعه نگرشها و رفتارهرا دنهرا درجهرت
تغییر سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری میرذارد .یاسر و همرارا  ،در پژوهشهای ا نتیجه ررفتند که بین
اعتماد کارکنا و هرفیت تغییر سازمانی رابطه مثبت وجود دارد .رنبری و مرادی ،در پژوهشهای ا به ایرن
نتیجه رسیدند که ب ین اعتماد سازمانی و دمادری کارکنا بررای تغییرر سرازمانی رابطره مثبرت و معنریداری
وجود دارد.

پیشنهادهای کاربردی
 باتوجهبه اینره مهارتهای رهبری نام مدیرا بر اعتماد سرازمانی و دمرادری بررای تغییرر در بخرشدولتی تأثیر مثبت میرذارد ،پی نهاد میشود که مدیرا سازما هرای دولتری برا یرادریری و ارتقرای
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اصو و مهارتهای رهبری نام و بهکارریری این اصو و مهارتها در سازما های ا  ،موجبات از
افزایش سطک اعتماد سازمانی و کاهش مقاومت کارکنا در برابر تغییر را فراه دورند.
 باتوجهبه اینره اعتماد سازمانی بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی تأثیر مثبت میرذارد ،پی رنهادمیشود که مدیرا سازما های دولتی از ریق بررراری ارتبا ات صرادرانه انسرجاهبخرش در سرازما
(ایجاد جو و محیطی که کارکنا برای بررراری ارتباط صادرانه با مدیرا و همرارا خرود احسراس
امنیت کنند) و بهکارریری سبک رهبری م ارکتی در سازما (بهمنظور دراهی کارکنا از راهبرد و
چ

انداز سازما  ،رابلیت تجاری و فناوری د  ،فراینردها و سراختارها و سیاسرتهرای منرابع انسرانی

سازما ) ،موجبات افزایش سطک اعتماد سازمانی را فراه دورند.
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