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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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 های رهبری ناب مدیران بر آمادگی برای تغییر تأثیر مهارت

 اعتماد سازمانی  در بخش دولتی: واکاوی نقش میانجی
 

 پور امین نیک

 80/08/80تاریخ دریافت: 

 64/86/88تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
های رهبرری نرام مردیرا  و دمرادری بررای       هدف این پژوهش، تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در رابطه بین مهارت

همبستگی است کره بره روش پیمای ری انجراه شرد        -های توصیفیاز نوع پژوهش باشد. این پژوهشتغییر در بخش دولتی می
نمونره  حجر   عنروا    نفرر بره   662د تعردا که بود  منتخب شهر کرما   های دولتی سازما کارکنا   ،است. جامعه دماری پژوهش

 های رهبری نام برررفته از مرد  ییررر و کرانوی     ساخته مهارت های محقق پرس نامهداد ، . ابزار ررددوری اند  انتخام شد
هستند که روایی  (6882) رراهاه و استاندارد دمادری برای تغییر( 6880دلونن و همرارا  )(، استاندارد اعتماد سازمانی 6806)

یرابی معرادیت    )مرد   هرا از روش دمرار توصریفی و اسرتنبا ی    وتحلیر  داد   منظور تجزیره  به .و پایایی دنها به تأیید رسید  است
هرای  انرد. یافتره   وتحلیر  رررار ررفتره    مرورد تجزیره   Amosو  SPSSی افزارهرا  نرهها از ریق داد است و استفاد  شد   ساختاری(

بر تأثیر مستقی ، به  های رهبری نام مدیرا  عالو  پژوهش ن ا  داد که الگوی پی نهادی دارای برازش مطلوبی است و مهارت
اعتماد سرازمانی     رذارد. همچنین نقش میانجی یر تأثیر میصورت غیرمستقی  و از ریق اعتماد سازمانی نیز بر دمادری برای تغی

 های رهبری نام مدیرا  و دمادری برای تغییر تأیید شد. کارریری مهارت کارکنا  در رابطه بین به
 

 رهبری ناب؛ اعتماد سازمانی؛ آمادگی برای تغییر؛ بخش دولتی.: کلیدواژه
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 مقدمه
 نیر ادرواررع  هرا شرد  اسرت.     در سازما رسترد   راتییتغ و فناوری باعثدانش  عیسر  رفتی، پامروز 

 طیمحر »عنروا    از د  بره دهرد کره اصرطالحا      ررار مری  رییاز تغ پُر و ایپو یطیها را در مح سازما  ها،  رفتپی

 طیخرود در محر   حیرات  حفظسازد تا برای  می ملزهها را  سازما  ی،طیشرا نیشود. چن می ناه برد  «راهبردی

 دخرو  یرونر یو ب یرا بهبود بخ ند و پاسخگوی ارتضائات درون  ا سازوکارهای داوه ور م به ،ند یحا  و د

 منظرور  بره  0یسرازمان  رییر امرروز، تغ پویرای   طیدر محر  بنرابراین، (. 26: 0684، و عبدشریفی زاد  باشند )ترک

 جراد یرسرد و ا  نظر مری  بهضروری امری  ،اری با دنهارو ساز یسازمان یرونیو ب یدرون یها مواجهه با چالش

، و عبدشرریفی  زاد  )تررک  دیرد حسرام مری   هرا بره   سازما  در تداوه حیاتعام   ترینمه  مناسب، راتییتغ

در  تیسازما  جهت موفق کیبرای  ضروری یازین شیعنوا  پ به 6رییبرای تغ یدمادراز رفی، (. 65: 0685

ترالش   را یکره مرد   هنگرامی  .در سرازما  اسرت   یانجراه هررونره ارردام    ازین شیپو  یسازمان رییمواجهه با تغ

بهترری   یهرایی کره دارای دمرادر    سازما  وجود دورند، بهرا در سطوح مختلف سازما   یراتییتا تغ کنند یم

 میرزا  کننرد و   بهتری کسرب مری   جینتا ،تری دارند ک  یهایی که دمادر نسبت به سازما  ،هستند رییبرای تغ

عالو ،  به(. 6888 ،6نری)و استمتفاوت  زین  نهادییپ رییمقاومت دنا  در برابر تغ زا یهمراری کارکنا  و م

 نیاه بو مطالعات ا   ها یدر بررس یسازمان رییتغ حوز در   فعا نظرا  صاحبو  تخصصیناز م یاریبسامروز  

را خلرق   یسرازمان  رییتغ یبافت یزه برابتواند هستند که  یطیمح جادیا ازمندیها ن که سازما  اند د یرسنتیجه 

 ،یسر ارردامات اسا  ازمنرد یخرود ن  رییر تغ رشذیپر  یبررا  ریمراد د یارتقا رو، نیازا(. 6880، 5)وبر و وبرکنند 

خواهنرد در   هرا مری   ارر سرازما  (. بنابراین، 64: 0682)میرکمالی و مزاری، شد  است  یزیر و برنامه نیادیبن

عنوا   را به رییتغ یبرا یدمادر ید، باقا داشته باشندتداوه ب یررابت تیوضع کیو در  ایوکار پو کسب طیمح

 .(004: 0684ررار دهند )نجفی و همرارا ،  مدنظر لیدیکمه  و عنصر یک 

کره  دهند  این وارعیرت تلرخ اسرت     ن ا  را یا یهای دولت در سازما و مطالعات  ها دیگر، بررسی ازسوی

 ینظراه ادار  یشناسر  بیدسر (. 80: 0682پرور،  )نیک استسنتی و فارد نودوری  ،ها سازما  نیابر حاک   جو

 هیر همچرو  فقردا  روح  ، دچار پیامدهای نرامطلوبی  سایر وا یداین نظاه د  است که  دهند  ن ا  نیز ک ور

                                                                                                                                                    

1. Organizational Change 
2. Readiness for Organizational Change 

3. Weiner 

4. Weber & Weber 
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بود   وخ  چیانجاه امور، پرپ یکند ،یریپذانعطافعده و  ییتمرکزررا ،یریپذ م ارکتو  ییجو م ارکت

 است نییپا یور بهر کارایی و  ،یریپذ تیمسئولعده کار،  ایجنسبت به نت ییاعتنا یب هیانجاه امور، غلبه روح

دوچنردا    یدولتر  شد  ضرورت نیاز به تغییر را در بخرش  (. موارد مطرح00: 0680ی و همرارا ، سراب یلعل)

 د.شون ییشناسا یدولت دمادری برای تغییر در بخش برعوام  مؤثر سازد. بنابراین، یزه است تا  می

تغییرر و  در انجراه   ها های سازما  درصد از ناکامی 52دهد  می  دمد  ن ا   عم  حقیقات بهدیگر، ت از رف

های موفق به  لذا، سازما  (؛628: 0680پور، فرد و نیک)چمنی دلی  رهبری نادرست است  به ،بهبود سازمانی

نگری، جهت مناسب و مسیر دیند  سازما  را م خص سازند، افراد را به مسیر رهبرانی نیازمندند که با ژرف

امروز   (.65: 0686وجود دورند )مظلومی و همرارا ،  هدایت کنند و انگیز  ایجاد تحو  در کارکنا  را به

  شد  و موجرب تغییرر خرود و سازمان را      های جدید، به متخصصا  تغییر تبدی  رهبرا  با استفاد  از مهارت

 6هرای رهبرری نرام    هرا، مهرارت   ازجمله این مهارت (.6880، 0شلتو  و دارلینگ) شوند صورت عمیق می به

ا دنهرا  را بر  یو رهبرر  دهرد  یرا پرورش م خود روا یپ یاستعداد رهبرشخصی است که رهبر نام،  باشد. می

و   ینگرر  یجزئر  ،امرروز  د یر چیپ طیکره در شررا   اسرت . رهبر نام درا  کند یم  یو تسه شتهاشتراک رذا به

کنترر  و   هیر برا اجتنرام از روح   ،رو نیازا ،ستییزه برخوردار ن یسازما  از اثربخ در  یعمود یده جهت

ازحرد در   شیو بر  یرضررور یو بردو  دخالرت غ    تریب یریپذ با اعتماد و انعطاف کند یم تالش ی، لب ردرت

در د   یو خودسرازمانده  یمیخرودتنظ  ینردها ایسرازما  و ههرور فر   ودخر به ررردش خودبره   ،امور سازما 

 (.6806، 6یلرهم)دمبروفسری و کمک کند 

است؛  5ازجمله عوام  مؤثر مه  دیگر بر دمادری برای تغییر در سازما ، جو اعتماد در سازما  همچنین

هرایی برا سرطوح     هایی با سطوح بایی اعتماد نسبت به سازما  سازما  وری که مطالعات ن ا  داد  است  به

: 0680منفرد و همرارا ، )عوا فیدهند  تغییر وفق می بهتر خود را با و پایین اعتماد، نودوری بی تری دارند

اعتمراد   (.6882، 4( و البته در راهبرد تغییرر سرازمانی، برر نقرش مهر  اعتمراد تأکیرد شرد  اسرت )کراوی          54

 زاد یعرفران )رنبرری و   بود  سازمان ا  است  و ا مینااعتماد  از راب سازما  کارکنا   یادراک جمع بیانگر

0682 :068.) 

                                                                                                                                                    

1. Shelton & Darling 

2. Lean Leadership Skills 
3. Dombrowski & Mielke 

4. Organizational Trust 

5. Covey 
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در رابطره برین    اعتماد سرازمانی شد ، سؤا  اصلی پژوهش حاضر این است که دیا  به مطالب رفته باتوجه

 رری دارند؟  نقش میانجی بخش دولتیو دمادری برای تغییر در های رهبری نام مدیرا   مهارت

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 رهبری ناب
 ،کرار  نیروی ،خاه مواد از تر ک  استفاد  بر مبتنی و شد مطرح میالدی 0808 سا  در بار اولین« نام» واژ 

: 0680 پرور، نیرک  و فررد چمنری ) باشد می« Lean» ترجمه واژ  نام،(. 6800 ،0بوچی و رادنر) است... و زما 

اسرت  محصویت و بهبود مسرتمر   یفیتک یشافزا ها و همه اتالف یساز حدار  ،نام یربنایی(. فلسفه ز678

جهرت حرذف    نگررش سیسرتمی   ،دو تعریرف از نرام وجرود دارد. یرری     کلی رور  هب(. 46: 0685)روید ، 

مفهروه   .(07: 0684حصراری،   )فتراح وکرار جرامع    ینرد کسرب  افر ،ضایعات از ریق بهبود مسرتمر و دیگرری  

 طتوسر میالدی  6806بار در سا   برای نخستین، عنوا  یک سبک رهبری در دنیای سازمانی به« رهبری نام»

کننرد   پی رنهاد مری   دنهرا مطررح شرد.   « 6رهبری نام با را  تویوتا»در کتابی تحت عنوا   «6ییرر و کانوی »

ای تویوترا )شرما  حقیقری( کره شرام  روح       هرای هسرته   رهبرا  نام باید همروار  در را  رسرید  بره ارزش   

رهبرر نرام   پذیری، تفرر کایز ، رفتن و دید ، کار رروهی و احتراه به انسانیت است، تالش کننرد.    چالش

اسرت. رهبرری    مؤسسه نیروی کار تنها لرهبباید بداند که او فردی نیست که ارزشی را به محصو  بیفزاید، 

از  کارکنرا  دیگرر،   عبرارت  هتواند چارچوم موردنیاز را برای ایجاد ارزش مطلوم بنا کند. بر  فقط مینام، 

 ررو یک مربی است که راهبرد را ایجاد کرد ، نام، ریرند. رهبر  بازیرنا  خارج از زمین بود  و امتیاز می

رهبری نرام، برر رفترار تمرکرز      (.6806 ی ،و کانو یرردهد )ی را توسعه میهای دنها  سازد و مهارت را می

وضوح م خص است که این نوع تمرکز، هدف وایتری دارد؛ بهبود مستمر با تمرکز بر حرذف   دارد، اما به

ترر  رد  پرایین  کنرا  ازدنجاکه بهبرود مسرتمر توسرط کار   (. 6806، 5لنجبلوهضایعات در جریا  مسیر ارزش )

بر کارکنا  عملیاتی تمرکز نمود  که برای هرر رابطره رهبرری معتبرر     بی تر   است، رهبری نام تحریک شد

یک اص   ای، . خودتوسعهاستفاد  کرد  و به دنها کمک کنند کنا های کار باید از اید  ،رهبرا  ناماست. 

                                                                                                                                                    

1. Radnor & Bucci 
2. Liker & Convis 

3. The Toyota way to Lean Leadership 

4. Ljungblom 
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امرا برخری دیگرر بایرد      ،وابسته بره شخصریت رهبرر برود      ها یژریهرچند برخی از و ،مه  رهبری نام است

، رهبرا  نام باید دیگرا  را نیز توسعه دهند کره ایرن، باعرث    ای خودتوسعهبر  دموخته و توسعه یابند. عالو 

 . انجراه صرحیک کرار،   0رهبرا  نام باید دو کرار انجراه دهرد:     شود. در بهبود مستمر می ارکنا م ارکت ک

کننرد    دهند یک رهبر نرام تنهرا یرک حر      ین ن ا  میکنند  مسئله که ا . توسعه کارکنا . در جایگا  ح 6

(. از دیردرا  ییررر و   608: 0687پرور و اعتمرادی،    مسئله نیست، بلره یک معل  خروم نیرز هسرت )حمرز     

 های رهبری نام عبارتند از: ( مهارت6806کانوی  )

 : اشار  به م اهد  با فرر باز و فعاینه کار سازما  دارد.0. تفرر سیستمی0

 رویند. : اشار  به شنید  فعاینه حرف افراد سازما  دارد تا بداند دنها وارعا  چه می6د فعا . شنو6

 : اشار  به فهمید  نقاط ضعف و روت وارعی افراد و سازما  دارد.6. شناخت نقاط ضعف و روت6

هرا بره    برنامه  ی های مختلف در سازما  و توانایی تبد : اشار  به تدوین دریق برنامه5ریزی و اجرا . برنامه5

 عم  با پذیرش شفاف مسئولیت دنها دارد.

: اشار  به شناسایی و تعریف شرفاف م ررالت و شرناختن دلیر  اصرلی دنهرا و       4یابی و ح  د  . مسئله4

 کنند  با علت اصلی و وارعی م رالت دارد. شناسایی شفاف اردامات مقابله

بردو  داشرتن   )ررذاری برر افرراد در سرتاسرر سرازما       : اشار  به توانرایی تأثیر 2. ت ویق و ایجاد انگیز 2

 اهداف م ترک دارد. مسئولیت مستقی ( درراستای

های شخص رهبر بره بقیره افرراد     : اشار  به تمای  و توانایی تعلی  مهارت7های رهبری . دموزش مهارت7

 سازما  دارد.
 

 اعتماد سازمانی
اسرت.   شرد  انجراه   یشناسر  جامعره و  یشناسر  روا  یها حوز در عموما   ،اعتماد در زمینه اولین تحقیقات

چنرد دهره    یشرروع شرد و در  ر   مریالدی   0888و  0808از دهره   دنیای سازمانی،توجه به مفهوه اعتماد در 

                                                                                                                                                    

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 



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

04 

دهره   در ی در زمینه اعتماد،تیریمد قاتیتحقاولین مختلف مورد مطالعه ررار ررفته است. ی ایرذشته از زوا

 سرازما  مفهروه در  این توجه به ادامه در و و فروشند  دغاز شدم تری  نیبباتأکیدبر روابط میالدی و  0808

در روابرط   اتررا ی بره ا مینرا  و   امعنر  به اعتماد ،در فرهنگ لغت دکسفورد(. 6887، 0)درنات افتی شیافزا

 ،مربروط بره اعتمراد در تحقیقرات سرازمانی      یها نوشتهبازنگری اخیر (. 6806، 6موخیرجی و باتاچاریا) است

بر پایه ا العات تجربی بره ایرن    و همایش عنوا  مجله تخصصی، کتام 070 حدار  حاکی از د  است که

این امر است که دیگررا  همرا    معنای باور ما به  (. اعتماد، به6804، 6بیک و جانگاست ) موضوع پرداخته

 (.6887، 5لروئی  ) رت باشرند نظا تحت دنهاانتظار داری ، بدو  اینره  دنهادهند که ما از  کاری را انجاه می

 نیدر روابرط متقابر  نرو    دییر کل یاسرت و عرامل   گررا  یو اعمرا  د  اتیبه ن نا یداشتن ا م ایمعن به ،اعتماد

کره  تعریرف شرد  اسرت    انتظارات مثبتی  ،اعتماد سازمانی (.77: 0684)احمدی و همرارا ،  رود شمار می به

سازمانی، روابط، تجارم و وابستگی متقابر  دربرار  نیرت و رفتارهرای اعضرای       یها نقش اساسبر کارکنا 

سره جریرا  رسرترد  در ادبیرات اعتمراد        رورکلی،  (. به6800و همرارا ،  4چازوس) سازما  دارند مختلف

مثر  اعتمراد برین     (عنوا  یرک پدیرد  درو  سرازما     )به وجود دارد: نخست اعتماد درو  سازمانیسازمانی 

و  ()یک پدید  میا  سازمانی ها دوه، اعتماد میا  سازما . کارکنا  و سرپرستا  یا مدیرا ، یا میا  همرارا 

و  ترز یدا) شرود  عنروا  یرک مفهروه بازاریرابی مطررح مری       و م تریان را  کره بره    ها سوه، اعتماد میا  سازما 

 ابعاد اعتماد درو  سازمانی عبارتند از:( 6880و همرارا  ) 7دلونن(. از دیدرا  6882، 2هارتوگ

 دارد. کارکنا  در یک سازما  نیبه اعتماد باشار   :0یاعتماد افق. 0

 و مدیران ا  دارد.کارکنا   نیبه اعتماد باشار  : 8عمودیاعتماد . 6

 انرداز  چ ر  و  راهبررد به اعتماد کارکنرا  بره    که اشار  : نوع غیرشخصی اعتماد است08نهادیاعتماد . 6

 یمنرابع انسران   یهرا  اسرت یسمنصرفانه و   یساختارها و ندهایفراسازما ، رابلیت تجاری و فناوری د ، 

 دارد. سازما 

                                                                                                                                                    

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
 تیوضرع  کیر را حرکرت از   یسازمان رییارائه شد. وی تغ «0نیکرت لو»بار توسط  نینخست ،رییتغ هینظر

 .دانرد  مری  یشد  و برا برنامره ربلر    بینی یشاردامات و مراح  پسری  کی قیاز ر گر،ید تیوضع کیثابت به 

 یسراز  عبرارت از دمراد    یی،انجمرادزدا  باشرد.  مری  «تیتثب»و  «رییتغ»، «ییزدا انجماد»شام   نیلوکرت مد  

شود، ضررورت   رو می هروب یم رل ای یکه سازما  با چال  یدروارع، هنگام است. رییفرد برای تغ ایسازما  

 هو بره مرحلر   یمیهرای ررد   حرکرت از رفتارهرا و روش   ایرفتن یعنی  ،رییتغ شود. می در سازما  دشرار رییتغ

 تیرا درجهت تقو ییهاتیفعال ت،یتثب ی.ح  م ر  سازمان برایو نو،  دیدردورد  رفتارهای جد شیدزما

 د.شرو  در سرازما  مری   دیاز رفتارهای نو و جد یشود که عمال ، موجب بروز بخ  شام  می دیرفتارهای جد

منظرور   بینری بره   پریش  ررابر  یو غ است براز  ندییو فرا وستهیاست مداوه و پ یعمل ،رییفرض، تغ نیبراساس ا

کوشش درجهرت   ،را یاز وهائف مد یریراستا  نیدرا .ریمتغ طیسازما  درجهت مح روهاییهمسونمود  ن

: 0685)کوشرری و همررارا ،    باشرد  مری  رییر تغروشد  با  هروب منظور به «رییبرای تغ یسازمان یدمادر» جادیا

 جراد یا یسرازمان  رییر بره تغ  زایر دربرار  ن  یا  مثبتر ردیر کارکنرا  د  انرداز   تاچه برای تغییر، یعنی یمادر. د(26

  را  خودشرا  و سازمان  یبررا  یراتر ییتغ نیکارکنرا  اعتقراد دارنرد کره چنر      انرداز   تاچره  نیاند و همچن کرد 

ت بو عقاید مث ها یدرا د ،دمادری برای تغییر .(6884و همرارا ،  6)جان  داردهمرا   به یمثبت یها کاربست

ط با تغییر برای خود کارکنرا  و  بمرت یها ت حاص  از تالشبکارکنا  دربار  نیاز برای تغییر و پیامدهای مث

ها و رصرد دراهانره اعضرای     به باورها، نگرش ،رییبرای تغ یدمادر .(6884 ،همرارا  و 6چیپاست )سازما  

اشار   راتییتغ نیدمیز ا برای اجرای موفقیت یسازمان تیاست و هرف ازین که مورد یراتییسازما  نسبت به تغ

خود  های هرفیتباورهای اعضای سازما  دربار  یرند  دربرر ،رییبرای تغ یدمادر (.6880، 5سوسانتودارد )

 (6882) 4رراهراه  از دیردرا   (.6888 ،نرر یواسرت )  رییر تغ جادیتالش برای ا تدر جهو خودکاردمدی دنا  

 از: عبارتندابعاد دمادری برای تغییر در سازما  

 اشار  به تحم  اعضای سازما  نسبت به شرایط جدید و غیرمنتظر  دارد. :2. تحم  تازری0

                                                                                                                                                    

1. Kurt Levin 

2. Jones 

3. Peach 
4. Susanto 

5. Graham 

6. Novelty Tolerance 
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ن رد  و رراهی متضراد یرا      سرازماندهی اشار  به ا العات کر ، نرامرتبط، پیچیرد ،     :0تحم  پیچیدری. 6

 نارضی که در سازما  است، دارد.

ن ردنی   هایی با مسائ  حر   اشار  به تحم  اعضای سازما  برای مورعیت :6های دشوار . تحم  مورعیت6

 دید، دارد. ینمدست  راحتی به ها به که در د  پاسخ

 

 رهبری ناب و آمادگی برای تغییر
کررد  عملیرات تغییرر در     ی خالق برای توانمنرد ها را »پژوه ی تحت عنوا  در  (6886) 6کاتر وکوهن

تررین عوامر     از مهر   های رهبر، تفرر سیسرتمی دنهرا و ارتبا رات اثرربخش در سرازما  را      مهارت« سازما 

در پژوه ری تحرت عنروا      (6806) 5و کری   رروررو داننرد.   برای تغییر در سرازما  مری   یدمادر اثررذار بر

های تغییر  در بهبود برنامههای د   و مهارت ینقش رهبربر « انی، رهبری و دمادری برای تغییرساختار سازم»

دمرادری بررای تغییرر: برازنگری     »( در پژوه ی تحت عنروا   6806و همرارا  ) 4رافرتی .کرد  استتأکید 

درجهت بر احساسات و تفررات  اثر رذاشتنهای مختلف رهبری برای  سبک نتیجه ررفتند که« چندسطری

ترأثیر تعهرد   »( در پژوه ی تحت عنروا   6806) و همرارا  2کیمکپذیرش تغییر در سازما ، یزه هستند. 

به ایرن نتیجره رسریدند    « احساسی، ارتبا ات و م ارکت بر مقاومت در برابر تغییر: نقش دمادری برای تغییر

( در پژوه ری  6802همررارا  ) و  7رهبری نقش کلیدی در دمادری برای تغییرر در سرازما  دارد. یاسرر    که

هرای   های رهبرری در رابطره برا اعتمراد کارکنرا  و هرفیرت تغییرر سرازمانی در سرازما           سبک»تحت عنوا  

پرور و   های رهبری و هرفیت تغییر سازمانی رابطه وجود دارد. حمز  بین سبک نتیجه ررفتند که« غیرانتفاعی

ن رهبری نرام و مقاومرت کارکنرا  نسربت بره تغییرر       ( در مطالعات خود بر وجود ارتباط بی0687اعتمادی )

عوامر  سرازمانی مررتبط برا دمرادری      »( در پژوه ی تحت عنوا  6800و همرارا  ) 0اند. تروئر تأکید کرد 

 ررذارد.  سبک رهبری مردیریت برر دمرادری بررای تغییرر در سرازما  اثرر مری         نتیجه ررفتند که« برای تغییر

                                                                                                                                                    

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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 اساس، فرضیه او  پژوهش عبارت است از:  براین

 رذارد. های رهبری نام مدیرا  بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی تأثیر می مهارت

 

 رهبری ناب و اعتماد سازمانی
مه  در سازمانی رهبر در خلق فرهنگ اعتماد  یها یتوانمند( ن ا  داد که 0888نتایج تحقیقات لوین )

اثرر سربک   »در پژوه ی تحت عنوا  ( 6880و همرارا  ) 0هانگ (.0680و همرارا ،  منفرد)عوا فی است

استفاد  از شیو  رهبری مناسب بررای ارتقرای    کهبه این نتیجه رسیدند « رهبری بر نیت تسهی  دانش در چین

( در پژوه ری  0688و همررارا  )  مطلرق  پرور  عیشرف هاسرت.   اعتماد سازمانی از وهایف مه  مدیرا  سرازما  

« یبرا عردالت سرازمان    یو اعتمراد سرازمان   یسبک رهبرر  ،یریر  یسبک تصم نیرابطه ب نییتع»تحت عنوا  

در ( 0687) پوریدیسع ی مدیرا  با اعتماد سازمانی رابطه وجود دارد.های رهبر سبکنتیجه ررفتند که بین 

بره  « یبر سروت سرازمان  یو اعتماد سازمان یازمانفرهنگ س ،یهای رهبر نقش سبک»پژوه ی تحت عنوا  

- ا یمحمرد  ی و القران ی مهرابر  ررذارد. ی بر اعتماد سازمانی ترأثیر مری  های رهبر سبک کهاین نتیجه رسید 

با اعتماد  یو عدالت سازمان یهای رهبر سبک ا یرابطه م یبررس»( در پژوه ی تحت عنوا  0680) یسارو

داری وجرود دارد.   هرای رهبرری و اعتمراد کارکنرا  رابطره معنری       برین سربک   نتیجره ررفتنرد کره   « کارکنا 

 اساس، فرضیه دوه پژوهش عبارت است از: براین

 رذارد. های رهبری نام مدیرا  بر اعتماد سازمانی در بخش دولتی تأثیر می مهارت
 

 اعتماد سازمانی و آمادگی برای تغییر
عامر    کیر عنروا    به یشناخت روا  تیوضع رییتغ» ( در پژوه ی تحت عنوا 6887) 6بوکنوری و دوس

اعتماد به مدیریت سازما  رابطه مثبتی با دمادری برای  به این نتیجه رسیدند که« رییتغ یبرا یمه  در دمادر

نقش اعتماد کارکنا  به مردیریت و  »( در پژوه ی تحت عنوا  6805) 6پذیرش تغییر در کارکنا  دارد. شا 

اعتماد کارکنا  به مدیریت و  نتیجه ررفت که« و رفتارها برای تغییر سازمانی ها نگرشسرپرستا  در توسعه 

 .ررذارد  یداری مر مثبرت و معنری   ها و رفتارها دنها درجهت تغییر سرازمانی ترأثیر   توسعه نگرشبر  سرپرستا 

                                                                                                                                                    

1. Huang 

2. Bouckenooghe & Devos 

3. Shah 
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و هرفیت  های رهبری در رابطه با اعتماد کارکنا  سبک»( در پژوه ی تحت عنوا  6802یاسر و همرارا  )

بین اعتمراد کارکنرا  و هرفیرت تغییرر      نتیجه ررفتند که« های غیرانتفاعی تغییر سازمانی: شواهدی از سازما 

 یدمرادر  یارتقرا »( در پژوه ری تحرت عنروا     0687ی )و مرراد ی رنبرر سازمانی رابطه مثبرت وجرود دارد.   

ین اعتمراد سرازمانی و   بر  رسریدند کره  بره ایرن نتیجره    « یدر پرتو اعتماد سرازمان  یسازمان رییتغ یکارکنا  برا

اسراس، فرضریه سروه     برراین رد. داری وجرود دا دمادری کارکنا  برای تغییر سرازمانی رابطره مثبرت و معنری    

 پژوهش عبارت است از:

 رذارد. اعتماد سازمانی بر دمادری برای تغییر در بخش دولتی تأثیر می

دمادری برای تغییر در بخش دولتی دارد بر های رهبری نام مدیرا   به نق ی که مهارت همچنین باتوجه

های رهبری نام مدیرا  بر اعتماد سازمانی در بخش دولتری دارد   مهارت به نق ی که ( و باتوجهH1)فرضیه 

( H3خش دولتی دارد )فرضیه به نق ی که اعتماد سازمانی بر دمادری برای تغییر در ب ( و باتوجهH2)فرضیه 

 رونه درنظر ررفت: توا  فرضیه چهاره پژوهش را این می

های رهبری نام مدیرا  و دمرادری بررای تغییرر در بخرش دولتری       اعتماد سازمانی در رابطه بین مهارت

 متغیر میانجی است.

 

  مدل مفهومی پژوهش
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 . الگوی مفهومی پژوهش5شکل 

  شناسی پژوهش روش
میدانی  های پژوهشتوا  از نوع را می پژوهشاین است. همچنین، همبستگی  -حاضر توصیفی پژوهش

و ازنظر هردف، کراربردی و ازنظرر افرق زمرانی، از نروع        پیمای ی پژوهش،حسام دورد. روش انجاه این  به

دولتری منتخرب شرهر     هرای  سرازما  را کارکنرا    پرژوهش جامعه دماری این  مقطعی است. های تک پژوهش

کر  را  و   کر  صرنعت، معرد  و تجرارت، ادار      از: ادار  عبارتنرد ها  که این سازما  دهندت ری  می ما کر

 0687 پرژوهش تعداد کارکنا  در زما  پرورش.  و  ک  دموزش ک  جهاد ک اورزی و ادار  شهرسازی، ادار 

اسرتفاد  شرد  اسرت     0یرابی معرادیت سراختاری   مرد  دنجاکه در این پژوهش از رویررد و ازاست نفر بود  

اند   نمونه انتخام شد حج عنوا   بهریری  بقه متناسب با حج   از ریق نمونه نفر 662به نیاز، تعداد  باتوجه

ها بازر ت داد  ن روند و یرا نرارص جروام     رفت برخی از پرس نامه(. ازدنجاکه احتما  می6،6808)وستلن

پرس رنامه   662ع شد کره از ایرن تعرداد پرس رنامه،     پرس نامه در جامعه دماری توزی 588داد  شوند، حدود 

  شد  مورد استفاد  ررار ررفت. ترمی 

سره بسرته پرس رنامه اسرتفاد  شرد  اسرت کره         های موردنیاز ازدوری داد منظور جمع به پژوهشدر این 

پرس نامه او ، کامال  موافق(. =4مخالف تا  کامال =0اند )از  ترمی  شد  6ای لیررت درجه براساس  یف پنج

هرای رهبرری    ین پرس نامه، مهارتباشد. ا ( می6806ساخته بود  و برررفته از مد  ییرر و کانوی  ) محقق

ریرزی و اجررا،    نام را از ریق ابعادش یعنی تفرر سیستمی، شنود فعا ، شناخت نقاط ضعف و روت، برنامه

 دهرد و  ای رهبری مرورد سرنجش رررار مری    ه مهارت و دموزشی و ح  د ، ت ویق و ایجاد انگیز  ابیمسئله

 5سرؤا  بررای ارزیرابی شرنود فعرا  و       6سؤا  برای ارزیابی تفرر سیستمی،  4سؤا  است که  62م تم  بر 

سرؤا  بررای    6ریرزی و اجررا،    سؤا  برای ارزیابی برنامه 7 سؤا  برای ارزیابی شناخت نقاط ضعف و روت،

سؤا  برای ارزیرابی دمروزش    6ارزیابی ت ویق و ایجاد انگیز  و سؤا  برای  6یابی و ح  د ، ارزیابی مسئله

دلرونن و  هرای دیگرر توسرط    پرس رنامه دوه، اسرتاندارد برود  و در پرژوهش    باشرد.   های رهبری مری  مهارت

را از ریرق ابعرادش یعنری اعتمراد      این پرس نامه، اعتماد سازمانی کار ررفته شد  است. به( 6880همرارا  )

                                                                                                                                                    

1. Structural Equation Modeling 

2. Westlan 

3. Likert Scale 
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سؤا  بررای   04سؤا  است که  58دهد و شام   عمودی و اعتماد نهادی مورد سنجش ررار میاعتماد افقی، 

. سؤا  برای ارزیابی اعتمراد نهرادی اسرت    08سؤا  برای ارزیابی اعتماد عمودی و  04ارزیابی اعتماد افقی، 

د  است. ایرن  کار ررفته ش به (2688) رراهاه های دیگر توسطپرس نامه سوه، استاندارد بود  و در پژوهش

و تحمرر   تحمرر  پیچیرردریتحمرر  تررازری، پرس ررنامه، دمررادری برررای تغییررر را از ریررق ابعرراد د  یعنرری  

تحمر   سؤا  برای ارزیابی  5سؤا  است که  02م تم  بر  دهد و سنجش ررار می مورد های دشوار مورعیت

 است. های دشوار مورعیتتحم  سؤا  برای ارزیابی  6تحم  پیچیدری و سؤا  برای ارزیابی  8 تازری،

)پرنج نفرر از    از نظررات متخصصرین  های رهبری نرام   مهارت   پرس نامه 0منظور تعیین روایی محتوایی به

که با ارسا   ترتیببدین اساتید دان گا  در رشته مدیریت با درجه علمی استادیار به بای( استفاد  شد  است.

هرای پرس رنامه و   ا ؤکه نظرات خرود را در رابطره برا سر     شداز دنها درخواست  ،اساتیداین پرس نامه برای 

مناسرب   کرامال   مناسب، مناسب، مناسب، نسبتا نامناسب، نا های کامال استفاد  از رزینهابعاد، با تناسب دنها با 

 ،ترتیرب  ایرن  بره  .ارائره نماینرد   هسرتند، % 088 % ،47%، 48، %64، %8  ترتیب دارای ارزش عددی معاد که به

اعتماد سرازمانی  های  شد. پرس نامه% محاسبه 08 به میزا های رهبری نام  مهارتپرس نامه  حتواییمروایی 

دلرونن و همررارا    هرای دیگرر ازجملره توسرط      پرژوهش در  ربال نیز استاندارد بود  و دمادری برای تغییر و 

  یبا استفاد  از تحلها  پرس نامه 6ساز  ییروا همچنین ند.اررفته مورد استفاد  ررار (2688) رراهاهو ( 6880)

 های پژوهش به د  پرداخته شد  است. ه است که در بخش یافتهررار ررفت یمورد بررس 6یدییتأ یعامل

دلفرای  با اسرتفاد   دمادری برای تغییر و  اعتماد سازمانی، های رهبری نام مهارت هایپرس نامه 5پایایی

ضرریب دلفرای کرونبراخ     نرره یابره     است و باتوجهمحاسبه شد 862/8 و 084/8 ،805/8ترتیب  به 4کرونباخ

 ها دارای اعتبار هستند. ، پرس نامهرو نیااست، از 7/8ها بیش از  دمد  برای هریک از پرس نامه دست به

ها، از روش دمار توصیفی و استنبا ی استفاد  شرد  اسرت و   تحلی  داد  و منظور تجزیه در این پژوهش به

انرد. در   تحلیر  رررار ررفتره    و مورد تجزیه Amosو  SPSSافزارهای ود به رایانه از ریق نرهها پ  از ورداد 

ها، ابتدا بهنجاربود  تماه متغیرها مورد دزمو  ررار ررفته است و پ  از بررسی چولگی  تحلی  داد  و تجزیه

                                                                                                                                                    

1. Content Validity 

2. Construct Validity 
3. Factor Analysis 

4. Reliability 

5. Cronbach's Alpha 
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در این  استفاد  شد  است.یابی معادیت ساختاری مد بهنجاربود  متغیرها، از رویررد  دییتأو ک یدری و 

یرابی  مرد  هرا از رویرررد   فرضریه  و پی رنهادی  الگرو دزمو  ریری،  برازش الگوهای انداز منظور  به پژوهش

 استفاد  شد  است. معادیت ساختاری

 

  های پژوهشیافته

 وتحلیل وضعیت متغیرها در جامعه موردمطالعه تجزیه
دمرادری بررای   و  اعتمراد سرازمانی  ، رهبری نام مدیرا های  مهارتبررسی وضعیت متغیرهای  منظور به

استفاد  شد  است که نتایج د  در جردو  ییر     های دولتی شهر کرما  از شاخص میانگین در سازما تغییر 

 دمد  است:
 وتحلیل وضعیت متغیرها در جامعه موردمطالعه هیتجز. 5جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 22/8 84/6 رهبری نام مدیرا  های مهارت

 76/8 08/6 اعتماد سازمانی

 20/8 66/6 دمادری برای تغییر

 

 گیری برازش الگوهای اندازه
عرد از  بَاستفاد  شد  است. ی دییتحلی  عاملی تأاز  ریری، برازش الگوهای انداز منظور  به بخشدر این 

هرای   کرد  اینره شراخص  شد ، جهت م خص های ررددوری ا مینا  از وجود روایی و پایایی در شاخص

ربو   راب ( 6)متغیرهای مرنو ای برای سنجش متغیرهای پنها   تا چه انداز  (0م هودمتغیرهای )ریری  انداز 

 ور مجرزا مرورد دزمرو      هباشد ب زه است ابتدا متغیرهای م اهد  که مربوط به متغیرهای پنها  میهستند، ی

 .دمد  استدرادامه  ریری الگوهای انداز و بارهای عاملی های کلی برازش  ررار ریرند. شاخص
                                                                                                                                                    

1. Manifest Variable 

2. Latent Variable 
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 ربو 
6≥ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 80/8≥ 

های  مهارت

 رهبری نام
706/6 888/8 045/8 087/8 866/8 800/8 866/8 806/8 

اعتماد 

 سازمانی
506/6 050/8 000/8 086/8 882/8 880/8 882/8 822/8 

دمادری 

 برای تغییر
804/5 076/8 068/8 804/8 865/8 807/8 865/8 807/8 

 
 ها های مربوط به سازه سؤال tو مقادیر  استانداردشده. بار عاملی 2جدول 

 بُعد
سؤال 

 پرسشنامه

بار عاملی 

 استانداردشده
t-value بعد 

سؤال 

 پرسشنامه

بار عاملی 

 استانداردشده
t-value 

 تفرر سیستمی

 802/08 076/8 0سؤا  

اعتماد 

 جانبی

 606/0 204/8 4سؤا  

 48/7 466/8 2سؤا   624/68 880/8 6سؤا  

 862/7 505/8 7سؤا   785/68 808/8 6سؤا  

 068/4 670/8 0سؤا   406/66 020/8 5سؤا  

 425/2 558/8 8سؤا   - 005/8 4سؤا  

 شنود فعا 
 622/0 260/8 08سؤا   688/65 046/8 2سؤا  

 762/7 444/8 00سؤا   874/66 865/8 7سؤا  

                                                                                                                                                    

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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 بُعد
سؤال 

 پرسشنامه

بار عاملی 

 استانداردشده
t-value بعد 

سؤال 

 پرسشنامه

بار عاملی 

 استانداردشده
t-value 

 846/7 502/8 06سؤا   - 850/8 0سؤا  

شناخت نقاط 

 ضعف و روت

 706/0 208/8 06سؤا   065/00 027/8 8سؤا  

 048/08 468/8 05سؤا   870/00 082/8 08سؤا  

 - 460/8 04سؤا   876/00 024/8 00سؤا  

 - 785/8 06سؤا  

اعتماد 

 عمودی

 584/05 727/8 02سؤا  

 ریزی و اجرا برنامه

 864/06 280/8 07سؤا   027/00 786/8 06سؤا  

 887/06 287/8 00سؤا   686/68 054/8 05سؤا  

 266/06 762/8 08سؤا   206/60 074/8 04سؤا  

 856/06 750/8 68سؤا   862/68 882/8 02سؤا  

 860/05 754/8 60سؤا   588/66 080/8 07سؤا  

 254/06 760/8 66سؤا   202/66 054/8 00سؤا  

 784/05 777/8 66سؤا   - 028/8 08سؤا  

ی و ح  ابیمسئله

 مسئله

 206/00 268/8 65سؤا   080/60 022/8 68سؤا  

 642/05 720/8 64سؤا   - 078/8 60سؤا  

ت ویق و ایجاد 

 انگیز 

 485/08 408/8 62سؤا   060/66 074/8 66سؤا  

 652/00 207/8 67سؤا   705/64 800/8 66سؤا  

 666/04 080/8 60سؤا   - 084/8 65سؤا  

دموزش 

 های رهبری مهارت

 472/05 770/8 68سؤا   086/68 057/8 64سؤا  

 - 740/8 68سؤا   - 086/8 62سؤا  

 تحم  تازری

 565/02 850/8 0سؤا  

اعتماد 

 نهادی

 086/05 780/8 60سؤا  

 558/05 774/8 66سؤا   674/07 807/8 6سؤا  

 487/05 706/8 66سؤا   457/02 780/8 6سؤا  

 225/05 704/8 65سؤا   - 727/8 5سؤا  

 تحم  پیچیدری

 450/06 768/8 64سؤا   747/08 286/8 4سؤا  

 507/06 274/8 62سؤا   870/00 784/8 2سؤا  

 607/05 722/8 67سؤا   288/08 278/8 7سؤا  

 775/05 788/8 60سؤا   608/06 060/8 0سؤا  
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 بُعد
سؤال 

 پرسشنامه

بار عاملی 

 استانداردشده
t-value بعد 

سؤال 

 پرسشنامه

بار عاملی 

 استانداردشده
t-value 

 040/06 752/8 68سؤا   787/06 026/8 8سؤا  

 746/08 488/8 58سؤا   674/06 066/8 08سؤا  

 007/05 720/8 50سؤا   002/00 706/8 00سؤا  

 544/06 762/8 56سؤا   688/06 002/8 06سؤا  

 070/06 287/8 56سؤا   - 260/8 06سؤا  

 های مورعیتتحم  

 دشوار

 626/06 707/8 55سؤا   664/07 068/8 05سؤا  

 206/05 706/8 54سؤا   075/00 075/8 04سؤا  

 008/05 740/8 52سؤا   - 060/8 02سؤا  

 اعتماد جانبی

 682/06 225/8 57سؤا   228/0 278/8 0سؤا  

 086/00 068/8 50سؤا   874/0 484/8 6سؤا  

 - 756/8 58سؤا   766/7 442/8 6سؤا  

     846/8 767/8 5سؤا  

Factor Loading>0.4; t-value>1.96 

 

ریرری   هرای انرداز    هرای بررازش، مرد     شرود، تمرامی شراخص    ( م اهد  مری 6که در جدو  ) رونه هما 

کره در جردو     رونه هما کنند و  را تأیید می دمادری برای تغییرو  اعتماد سازمانی، های رهبری نام مهارت

و  اعتماد سرازمانی ، های رهبری نام مهارتبه سه متغیر  مربوط های شاخص شود، تمامی ( نیز م اهد  می6)

( رابر   5/8( و برار عراملی )بی رتر از    80/0)بی رتر از   tاز مقدار دمرار    (0شاخص  جز  به)دمادری برای تغییر 

 شود. یحذف م از روند کار 0شاخص  بیترت دینببرخوردار هستند و  ربولی

 

 پژوهش یها هیفرضو  پیشنهادی الگویآزمون 
یابی معادیت مد ، از رویررد ی پژوهشهافرضیه و پی نهادی الگویمنظور دزمو   به بخشدر این 

 است: شد  داد  نمایش( 6شر  ) در د  نتایج که شد  است بر تحلی  مسیر استفاد  ساختاری مبتنی
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 استاندارد نیتخم. الگوی آموس در حالت 2شکل 

 

پی رنهادی دارای بررازش    الگویبیانگر این است که  (5)های نرویی برازش در جدو  بررسی شاخص

 .استمطلوبی 
 های برازش الگوی پژوهش. شاخص4جدول 

نام 

 شاخص

نسبت 

دو   یکا

به درجه 

 یآزاد

شاخص 

برازندگی
 

شاخص 

تعدیل 

برازندگی
 

شاخص 

نرم شده 

برازندگی
 

شاخص 

نرم نشده 

برازندگی
 

شاخص 

برازندگی 

فزاینده
 

شاخص 

 ندگیبراز

تطبیقی
 

دوم  شهیر

برآورد 

 انسیوار

 یخطا

 بیتقر

حد 

راب  

 ربو 

6≥ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 8/8≤ 80/8≥ 

 800/8 865/8 806/8 865/8 864/8 085/8 056/8 065/6 لگوا

 

برر  هرای رهبرری نرام مردیرا       مهرارت دار  یدهند  اثرر مثبرت و معنر   ن ا  (4)شد  در جدو   ارائهنتایج 

برر   اعتماد سرازمانی دار  یو همچنین اثر مثبت و معن( 702/8) و اعتماد سازمانی (606/8)دمادری برای تغییر 

 ( است.478/8دمادری برای تغییر )
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 رور   برر ترأثیر مسرتقی ، بره     عرالو  ی نرام مردیرا    هرای رهبرر   مهارتدهد که ن ا  می( 2نتایج جدو  )

مسرتقی  برابرر   رذارد که میزا  تأثیر تأثیر میدمادری برای تغییر نیز بر  اعتماد سازمانیغیرمستقی  و از ریق 

همچنین براسراس محاسربات   است.  544/8برابر با  اعتماد سازمانیاز ریق مستقی  میزا  تأثیر غیرو  606/8با 

بررای بررسری نقرش میرانجی متغیرر اعتمراد        6داری از روش بروت اسرتر    معنری  0فاصله ا مینرا  شد ،  انجاه

دست دمد که ارر فاصله ا مینا  صفر را دربرنگیرد، فرض برر ایرن اسرت     ( به658/8، 580/8سازمانی برابر )

انی برر رابطره   رری اعتماد سرازم اساس، اثر میانجی دارى وجود دارد. براین صورت معنی که اثر غیرمستقی  به

 شود. های رهبری نام مدیرا  و دمادری برای تغییر تأیید می بین مهارت
 

 پژوهشهای آزمون فرضیه. 1جدول 

 نتیجه t P-value آماره برآورد هافرضیه

H1 تأیید <84/8 680/7 606/8 دمادری برای تغییر←های رهبری نام  مهارت 

H2 تأیید <84/8 080/07 702/8 اعتماد سازمانی ←های رهبری نام  مهارت 

H3 تأیید <84/8 707/08 478/8 دمادری برای تغییر ← اعتماد سازمانی 

T-value>1.96; P-value<0.05 

 
 . اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل تحلیل مسیر اصلی6جدول 

 مسیرها
تأثیر 

 مستقیم

تأثیر 

 غیرمستقیم

تأثیر 

 کل

نوع 

 رابطه

 افزای ی 060/8 544/8 606/8 دمادری برای تغییر←های رهبری نام  مهارت

 افزای ی 702/8 - 702/8 اعتماد سازمانی ←های رهبری نام  مهارت

 افزای ی 478/8 - 478/8 دمادری برای تغییر ← اعتماد سازمانی

                                                                                                                                                    

1. Confidence Interval 

2. Boot strap 
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 گیری بحث و نتیجه
دمادری برای و  سازمانیاعتماد ، های رهبری نام مهارتدر این پژوهش، در ابتدا روابط بین متغیرهای 

صورت نظری تبیین شد و سپ  مورد دزمو  ررار ررفت. دروارع هدف از پژوهش حاضر، بررسری   بهتغییر 

دمرادری بررای تغییرر    برر  های رهبرری نرام مردیرا      مهارتامرا  تأثیررذاری و تعیین میزا  تأثیر احتمالی 

یرابی معرادیت   نترایج حاصر  از مرد     اسرت و  در بخش دولتی برود   اعتماد سازمانیبه نقش میانجی  باتوجه

صورت  بر تأثیر مستقی ، به مدیرا  عالو  های رهبری نام مهارتبر تحلی  مسیر ن ا  داد که  یمبتنساختاری 

دار  در بخرش دولتری ترأثیر مثبرت و معنری     دمرادری بررای تغییرر    نیز بر  اعتماد سازمانیغیرمستقی  و از ریق 

های مختلف مورد مقایسه و تحلی  ررار ررفرت  با نتایج پژوهش ز این پژوهشی حاص  اهایافتهرذارد.  می

 است: یی که به شرح 

در دمرادری بررای تغییرر    برر   های رهبری نام مدیرا  مهارتدهد که  های پژوهش حاضر ن ا  می یافته

، (6806کری  ) و روررو ، (6886)کاتر وکوهن رذارد. این یافته با نتایج پژوهش  تأثیر مثبت می بخش دولتی

(، یاسرر و همررارا    6802و همررارا  )  0عثمرا  ، (6806) کی و همرارا مک، (6806رافرتی و همرارا  )

( انطبرراق و 6800تروئررر و همرررارا  ) (،0687پررور و اعتمررادی ) (، حمررز 0682رنبررری و مرررادی )، (6802)

تمی دنها و ارتبا ات اثربخش های رهبر، تفرر سیس های ا  مهارت، در بررسیکاتر وکوهنهمخوانی دارد. 

و کری ،   رروررو داننرد.   برای تغییر در سازما  می یدمادر ترین عوام  اثررذار بر ازجمله مه  در سازما  را

رافرتری و   .انرد  کررد  هرای تغییرر تأکیرد     در بهبرود برنامره  هرای د    و مهرارت  ینقش رهبردر مطالعات ا  بر 

بر احساسرات و   اثر رذاشتنهای مختلف رهبری برای  سبک ههای ا  نتیجه ررفتند کهمرارا ، در پژوهش

های را  بره ایرن    ، در پرژوهش کی و همررارا   مکتفررات درجهت پذیرش تغییر در سازما ، یزه هستند. 

زع  عثمرا  و همررارا ،    رهبری نقش محوری در دمادری برای تغییر در سازما  دارد. به نتیجه رسیدند که

شود.  گیز  کاری و درنهایت سبب افزایش اعتماد کارکنا  نسبت به سازما  میرهبری مناسب سبب ایجاد ان

های رهبری و هرفیت تغییر سازمانی رابطره   بین سبک های ا  نتیجه ررفتند کهیاسر و همرارا ، در پژوهش

مختلف بستگی به نحرو  مردیریت و    مؤسساتکنند که ایجاد تغییر در  وجود دارد. رنبری و مرادی، بیا  می

پور و اعتمادی، در مطالعات خود بر وجود ارتباط بین رهبری نام و مقاومت  رهبری د  مؤسسه دارد. حمز 

                                                                                                                                                    

1. Othman 



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

11 

سربک   های را  نتیجره ررفتنرد کره    اند. تروئرر و همررارا ، در پرژوهش    کارکنا  نسبت به تغییر تأکید کرد 

 رذارند. رهبری مدیریت بر دمادری برای تغییر در سازما  اثر می

 بخش دولتری در  اعتماد سازمانیبر  های رهبری نام مدیرا  مهارتدهد که  دیگر پژوهش ن ا  می  یافته

و  مطلق پورعیشف، (6880هانگ و همرارا  )، (0888لوین )رذارد. این یافته با نتایج پژوهش  تأثیر مثبت می

باشرد.   ماهنرگ مری  ( ه0680) یسرارو  ا یمحمرد  ی و القانی مهراب (،0687) پوریدیسع، (0688همرارا  )

 مهر  اسرت  در سرازمانی  رهبرر در خلرق فرهنرگ اعتمراد      یهرا  یتوانمندنتایج تحقیقات لوین، ن ا  داد که 

اسرتفاد  از   کره ، در مطالعات ا  به این نتیجه رسیدند هانگ و همرارا  (.0680منفرد و همرارا ،  )عوا فی

و  مطلرق  پرور عیشرف هاست.  شیو  رهبری مناسب برای ارتقای اعتماد سازمانی از وهایف مه  مدیرا  سازما 

ی مدیرا  با اعتماد سازمانی رابطه وجود های رهبر سبکنتیجه ررفتند که بین  های ا در پژوهشهمرارا ، 

ی برر اعتمراد سرازمانی ترأثیر     های رهبر سبک کههای خود به این نتیجه رسید در پژوهش، پوریدیسع دارد.

های رهبرری   بین سبک نتیجه ررفتند کههای ا  ی، در پژوهشسارو ا یمحمد ی و القان یمهراب رذارد.می

 داری وجود دارد. و اعتماد کارکنا  رابطه معنی

ترأثیر مثبرت    لتری بخش دودر دمادری برای تغییر بر  اعتماد سازمانیدهد که  ن ا  می  دیگر پژوهش  یافته

، (6802(، یاسرر و همررارا  )  6805(، شرا  ) 6887دوس )بوکنروری و   پژوهشرذارد. این یافته با نتایج  می

 بره ایرن نتیجره رسریدند کره      های ا ( همخوانی دارد. بوکنوری و دوس، در پژوهش0687ی )و مرادی رنبر

های تغییر در کارکنا  دارد. شا ، در پژوهشاعتماد به مدیریت سازما  رابطه مثبتی با دمادری برای پذیرش 

ها و رفتارهرا دنهرا درجهرت     توسعه نگرشبر  اعتماد کارکنا  به مدیریت و سرپرستا  خود نتیجه ررفت که

بین  نتیجه ررفتند که های ا . یاسر و همرارا ، در پژوهشرذارد یداری ممثبت و معنی تغییر سازمانی تأثیر

به ایرن   های ا ی، در پژوهشو مرادی رنبرغییر سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. اعتماد کارکنا  و هرفیت ت

داری ین اعتماد سازمانی و دمادری کارکنا  بررای تغییرر سرازمانی رابطره مثبرت و معنری      ب نتیجه رسیدند که

 رد.وجود دا

 

 ی کاربردیپیشنهادها
بخرش  در دمرادری بررای تغییرر    و  مانیاعتماد سراز بر های رهبری نام مدیرا   مهارتبه اینره  باتوجه -

هرای دولتری برا یرادریری و ارتقرای       سازما  ا شود که مدیر رذارد، پی نهاد می تأثیر مثبت می دولتی
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، موجبات از  ا یها سازما در  ها مهارتکارریری این اصو  و  های رهبری نام و به اصو  و مهارت

  در برابر تغییر را فراه  دورند. افزایش سطک اعتماد سازمانی و کاهش مقاومت کارکنا 

رذارد، پی رنهاد   تأثیر مثبت می بخش دولتیدر دمادری برای تغییر بر  اعتماد سازمانیبه اینره  باتوجه -

بخرش در سرازما    انسرجاه ارتبا ات صرادرانه  ی برررار ریق ازهای دولتی سازما  ا شود که مدیر می

همرارا  خرود احسراس   و  را یارتباط صادرانه با مد یبرررار یکه کارکنا  برا جو و محیطی جادیا)

و  منظور دراهی کارکنا  از راهبرد بهدر سازما  ) یم ارکت یرهبرکارریری سبک  بهو  (کنند تیامن

ی انسران منرابع   یهرا  اسرت یسسراختارها و   و نردها یفراسازما ، رابلیت تجاری و فناوری د ،  انداز چ  

 ی را فراه  دورند. اعتماد سازمانافزایش سطک  اتموجبسازما (، 
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