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چکیده
یکی از مؤلفههای اساسی و مهم در روابط متقابل بین رهبر و پیرو ،اعتماد به سبک
رهبری مافوق است .لذا هدف پژوهش حاضر ،تعیین اولویت اثر هر یک از سبکهای
رهبری بر اعتماد به رهبر و بررسییی پیامدهای حاصییل از نقش میانعی اعتماد از ری
فراتحلیل پژوهش های موجود در این زمینه است .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی
و از منظر ماهیت دادهها کمی اسیییت .جامعه رماری پژوهش شیییامل  157مقاله معتبر
داخلی و خارجی بوده که  77مورد رن با استفاده از روش قضاوتی وارد فراتحلیل شد
و برای تحلیل رنها از نرمافزار  CMA2استفاده گردید .نتایج تحلیل نشان داد که از
بین  22سیبک رهبری شیناسیاییشده و اثرگذار بر اعتماد به رهبر ،بیشترین اندازه اثر
مربوط بیه :رهبری توانمنیدسیییاز ( ،)0/998رهبری تطبیقی ( ،)0/935رهبری اصیییییل
( )0/790و رهبری اخالقی ( )0/707بود .رهبری تحولرفرین ( ،)0/773خییدمتازار
( ،)0/711مشییییارکتی ( ،)0/723توزیعشییییده ( ،)0/790کییاریزمییاتیییک (،)0/730
پیدرسیییاهرانیه ( )0/180و تبیادلی -عمیلگرا ( )0/137در اولویت بعدی قرار دارند.
همچنین نتایج فراتحلیل نشان داد که اعتماد به رهبر ،بهواسطه ایفای نقش میانعی خود
 -2استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشااه خوارزمی ،تهران ،ایران
 -1استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشااه خوارزمی ،تهران ،ایران
 3استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشااه خوارزمی ،اتهران ،ایران
 -7دانشعوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی ،دانشااه خوارزمی ،تهران  ،ایران (نویسنده مسئول)
Khorram.esmaeil@yahoo.com
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در رابطه با سیییبک رهبری ،از اهمیت برخوردار اسیییت و از بین 13متغیر تأثیرپذیر از
اعتماد به رهبر ،بیشیییترین اندازه اثر مربوط به :ادراث اثرب شیییی رهبر( ،)0/702تعهد
عا فی سییازمانی( ،)0/757احسییاپ پتانسیییل باهی تیمی(، )0/717پذیرش و ظرفیت
تغییر سازمانی( )0/517و بهزیستی روانشناختی( )0/505بود.
واژگان کلیدی :اعتماد میان فردی؛ اعتماد به رهبر؛ سبک رهبری؛ فراتحلیل

مقدمه
کارایی سازمانی زمانی محق و ممکن خواهد شد که بازیاران سازمانی در یک جو
سرشار از اعتماد مثبت باهم بهصورت اثرب ش کار کنند (وان هاه 2و همکاران .)1027،مفهوم
اعتماد 1در تحقیقات سازمانی در دو دهه گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده است و
از رن به عنوان یک عنصر کلیدی و مهم در ارتبا ات اجتماعی و تعیینکننده عملکرد سازمان
(رلن 3و همکاران ،) 1029،عامل بهبود روابط متقابل بین رهبران و پیروان (کیم ،وانگ و
چن ،) 1027،7یک مزیت مهم رقابتی برای سازمان (همسا و پوستیت5؛ )1007:230و پایه و
اساپ تلقی مشروعیت سازمانی سازمان ها ،از دیدگاه کارکنان (همرتز و بهاو )1027،7یاد
میشود .یکی از مهمترین دستهبندیهای معرفیشده از این مفهوم ،اعتماد میان فردی 7در
روابط رهبر -پیرو 9است (کاستیان و برمان .)2889 ،8این مؤلفه ،بهعنوان یک وضعیت
روانشناختی مفهومسازی میشود که در رن افراد بر اساپ انتظارات مثبت در رفتارهای رتی
رهبر ،ریسک رسیب پذیری را نسبت به اقدامات و تصمیمهای وی میپذیرند (تومازویک و
رریستونیک20؛.)1028

سطح پایین اعتماد در سازمان ها منعر به پدید رمدن رفتارهایی مانند شایعه پراکنی ،تضاد،
سیاسیکاری ،و کم کاری در سازمان خواهد شد که انرژی باهیی را از سازمان گرفته و هزینهها
1 Vanhala
2 Trust
3 Allen
4 Kim & Wang and Chen
5 Lämsä, A-M. & Pučėtaitė
6 Lamertz& Bhave
7 Interpersonal
8 Leader-Follower
9 Costigan& Berman
10 Tomaževic& Aristovnik
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را افزایش میدهد .در چنین سازمانی اکثر تالشها برای افزایش بهرهوری به نتیعه مطلوب
ن واهد رسید .زیرا تحق اهداف سازمان مستلزم همکاری اعضای رن با یکدیار است و
مهمترین راه تسهیل همکاری ،اعتماد متقابل

میان کارکنان و مدیران سازمانها

میباشد(چاوشی؛ .)2397از سوی دیار وجود اعتماد در سازمان ،نتایج مثبتی مانند کاهش
استرپ،کاهش زمان تصمیمگیری ،تضاد کمتر و انسعام و همبستای قوی را به همراه میرورد
(فردوسیان.)1027،2
تحقیقات نشان میدهد که از میان عوامل اعتمادساز ،رفتار و نحوه برخورد مدیر و رهبر،

بیشترین تأثیر و قدرت را داراست (چاوشی .)2397،با این حال بررسیهای انعامشده در حوزه
اعتماد (موسسه اعتمادسنعیایدلمان1021،1؛ موسسه گالوپ ،)1021،3گویای این واقعیت است
که شاخص اعتماد به رهبران سازمانی در بسیاری از کشورهای جهان و در اکثر ب شها و
حرفههای ت صصی ی سالهای اخیر کاهشیافته است .لذا برای حل این مشکالت به سبک
رهبری 7مورد نیاز است که با رویکردی مثبت بر کل سازمانها تأثیرگذار بوده و نهتنها بهواسطه
جلب اعتماد گسترده پیروان به خود ،بلکه با تسهیل اعتماد متقابل 5زمینه ایعاد وفاداری ،تعهد و
ریسکپذیری را در بین اکثر اعضای سازمان و معموعه تحت نظارت خود ایعاد نمایند.
بررسی ادبیات در حوزه پیامدهای اعتماد به رهبری مدیران و سرپرستان ،گویای تأثیر مستقیم
اعتماد به رهبر بر مؤلفههای نارشی و عملکردی و رفتاریکارکنان در سازمان است (یانگ و
موپشولدر .)1020،7قاعدتاً در این فرایند ،سبک رهبری مدیران و سرپرستان یک عنصر
تأثیرگذار خواهد بود .مضاف بر اینکه با فرض پذیرش تئوری مبادله اجتماعی ،7شواهد تعربی
بر ارتباط تئوریک بین سبک رهبری و اعتماد به رهبر صحه میگذارند (هولتز و هارولد9؛.)1009
سبک رهبری یک مؤلفه مهم زمینهای اجتماعی است که میتواند در تقویت یا کاهش انایزه

کارمند برای رفتار پیشرو نقش داشته و به عنوان یکی ازپیشایندهای اصلی اعتماد سازمانی تلقی
1 Ferdowsian

2 Edelman Trust Barometer
3 Gallup
4 Leadership Style
5 Reciprocal trust
6 Yang&Mossholder
7 Social exchange theory
8 Holtz& Harold
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شود (کیم و بیهر2؛1028؛تومازویک و رریستونیک؛  .)1028اما ابهامی که در ذهن پژوهشگران
عالقهمند در این حوزه و همچنین مدیران ب شهای م تلف سازمانی ممکن است ایعاد شود،
این است که با قبول نقش تعدیلگر سبک رهبری درایعاد اعتماد به رهبر ،کاربرد کدام سبک
از اثرب شی بیشتری در اعتمادسازی برخوردار است.

به ور کلی ماهیت پویای زمینه پژوهشی اعتماد و رهبری و اهمیت ارتباط دو متغیر سبک
رهبری و اعتماد به رهبر از منظر بهبود روابط میان فردی بین کارکنان و مدیران و در نهایت
پیشرفت سازمانی ،موجب شده است که امروزه بهعنوان موضیوع مهمی توسیط پژوهشگران
درسازمانهای م تلف مورد بررسی قرار گیرد .در سالهای اخیر نیز ،به دلیل افزایش عالقه

پژوهشاران به مطالعه در این حوزه ،به گستره تنوع مقاهت منتشرشده افزودهشده است و سبک-
های م تلفی از رهبری ،بهعنوان پیشایند اعتماد زیردستان به مافوقها در سازمانهای صنعتی،

خدماتی و حتی سازمانهای رموزشی ،معرفی و مورد بررسی قرارگرفته است.
این تنوع ،جامعﮥ علمی را با ا العات پراکندهای در ارتباط بیا این موضوع مواجه ساخته
است .نتایج بسیاری از تحقیقات موجود در یک موضوع خاص ،متفیاوت و گیاه متضیاد
وگمراهکننده است (روزنتال و دیمتو )1002:72،1و پژوهشهای متعدد با نتایج متنوع و بعضاً
متناقض ،باعﺚ سردرگمیی پژوهشاران در کسب نتایج شده است و کاربرد نتایج را برای رنها
دشوار ساخته است .بهعبارتدیار ،واگرایی زیادی در نظریات علمی دیده میشود .بهزعم
کمپل ،رهبری یک حوزه پژوهشی بسیار پیچیده و در حال تکامل است و در همه ب شها این
ابهام وجود دارد که کدام سبک و رفتارهای رهبری بیشترین اثرب شی را به همراه دارد (کمپبل
و کودز .)1022،3به نظر میرسد افزایش چشمایر عالقه دانشااهی به بررسی نقش اعتماد در

محیط سازمانی ،بهخصوص اعتماد میان فردی ،منعر شده است که باوجوداین تالشها ،تاکنون
دانش بهدسترمده در مورد پدیده اعتماد در سازمان به دلیل فقدان چهارچوبهای یکپارچه
بهمنظور تفسیر دادههای تعربی موجود و راهنمایی تحقیقات ،از کفایت هزم برخوردار نباشد.
یکیی از روشهای علمی ارائهشده برای فائ رمدن بر خأل پژوهشی موجود ،ترکیب
تحقیقات یعنیی فراتحلییل است .رویکرد فراتحلیل ،بیا ترکییب نتیایج مطالعیات انعامشده،
1 Kim & Beehr
2 Rosenthal & Dimatteo
3 Campbell&Kodz
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نارشی جامعتر بیه موضیوع دارد و عوامیل تفاوت در نتیایج را شناسیایی و توجییه مینماید .بیه
بییان سادهتر ،فراتحلیل در این پژوهش رابطﮥ سبک رهبری با اعتماد را با توجه بیه اولویت
تیأثیرگذاری هرکدام از سبکهای م تلف رهبری بر اعتماد به رهبر و پیامدهای حاصله از این
رابطه مورد بررسی قرار خواهد داد .لذا سؤاهت اصلی پژوهش به شرح زیر است:
 -2در تحقیقات مربوط به رابطه بین اعتماد به رهبر و سبک رهبری ،کدامیک از سبکهای
رهبری مورد مطالعه قرارگرفته است؟
 -1اولویت اثر هرکدام از سبکهای رهبری بر اعتماد به رهبر ،چاونه است؟
-3پیامدهای حاصل از نقش میانعی اعتماد به رهبر ،در رابطه باسبک رهبری کدامند و
اولویت رنها چاونه است؟

مروری بر مبانی نظری و پیشینه
مفهوم اعتماد
اعتماد از جمله مفاهیمی است که از سوی صاحبنظران رشتههای علمی م تلف ،موردتوجه
و بررسی قرارگرفته است .بهرغم تأکید اکثر صاحبنظران بر اهمیت اعتماد ،فقدان تعریف
موردتواف از اعتماد ،موضوعی است که اکثر دانشمندان این حوزه به رن اذعان دارند (پایت
لیک زیلیگ 2و همکاران؛)77-27 :1027؛ اما بااینحال در پژوهشهای اخیر ،مفهومسازی چند
جانبهای از اعتماد ارائهشده است که اکثر تعاریف بر معنای ضمنی بینفردی یا میان فردی اعتماد
دهلت دارند (روزمان 1و همکاران؛ .)1020در اکثر دیدگاههای م تلف درزمینه اعتماد میان
فردی ،حالت روانشناختی ،3اعتقادات 7و انتظارات 5در مورد اهداف رف دیار و تمایل به
رسیبپذیری 7از جنبههای متداول و مورد اجماع در مفهومسازی اعتماداست (پایت لیک
زیلیگ و همکاران؛ ،1027به نقل از هام1027،؛ اسکورمن1025،؛ مولرینگ .)1005،به ورکلی
سه مورد از مفهومسازیها ،در زمره متداولترین تعاریف از اعتماد میان فردی بهشمار میروند
1 PytlikZillig
2 Rusman
3 psychological state
4 Beliefs
5 expectations
6 willingness to accept vulnerability
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(هیون ،مولرینگ و ساندرز2؛ -2:)32 :1021اعتماد ،یک حالت روانشناختی است که
دربرگیرنده تمایل به پذیرش رسیب بر اساپ انتظارات مثبت از اهداف و رفتار دیاران است؛
یعنی تمایل به رسیبپذیری و تمایل به اتکاء به دیاران (روزرو همکاران  -1.)2889اعتماد،
درجه حساسیت یا تمایل یک فرد به رسیبپذیری نسبت به اقدامات رف مقابل است ،مبتنی
بر این انتظار مثبت که فرد مذکور صرفنظر از توانایی کنترل و نظارت اعتماد کننده ،به شیوهای
اقدام میکند که برای اعتماد کننده اهمیت دارد (مایر و همکاران؛ -3 .)2885اعتماد ،یک اعتقاد
و تمایل به عمل بر اساپ س نان ،اعمال و کردار دیاری است (مک رلیستر؛  .)288الونن،
بلومکویست وپوماهینن ،)1009( 1اعتماد را در حوزه سازمانی به دو بعد اعتماد ش صی ،دوجانبه
یا میان فردی و غیرش صی یا نهادی تفکیک کردند .برخی دانشمندان نیز بر اساپ همین دسته-
بندی ،اعتماد را در دو سطح سرپرستی و سازمانی معرفی میکنند .رنها معتقدند که اعتماد
سازمانی شکلی از اعتماد نهادی است و به تمایل کارکنان به رسیب پذیری نسبت به اقدامات
سازمانی اشاره دارد که فرد با رفتار خود قادر به کنترل این اقدامات نیست؛ اما اعتماد به سرپرست
دربرگیرنده تمایل کارکنان به رسیب پذیری ،بر اساپ انتظارات مثبت از نیات و یا رفتار
سرپرست است (وانگ1027،3؛ به نقل از تن و لیم.)1008،7
اعتماد به رهبر
در مورد واژه رهبری اتفاق نظر وجود ندارد اما همه تعاریف در عناصری مشترث بوده یا به
نحوی بر متغیرهای مشترکی تأکید مینمایند .یکی از وجوه اشتراث تمامی تعاریف ،عبارت
"نفوذ اجتماعی "است .بر این اساپ میتوان رهبری را فرایند نفوذ اجتماعی دانست که در رن
رهبر به دنبال مشارکت داو لبانه زیردستان بهمنظور دستیابی به اهداف سازمانی یا غیرسازمانی
است (افعه وحمزهپور؛ .)2387رهبران از یک نقش حیاتی در کسب اعتماد پیروان برخوردارند
(لی ،هو و لونگ .)1025 ،5پژوهشهای اولیه دو پایه اصلی را در روابط اعتماد بین رهبر -پیرو
شناسایی کردند .اولین پایه ،صالحیت و توانایی رهبر است .پایه دوم ،ش صیت رهبراست که به
1 Lyon, Möllering& Saunders
2 Ellonen& Blomqvist& Puumalainen
3 Wong
4 Tan& Lim
5 Li,Huo&Long
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دو سازه معزا تقسیم میشود :خیرخواهی رهبر نسبت به زیردستان و دوم ،یکپارچای وی و یا
سازگاری بین حرف و عمل و اصول اخالقی رهبر است (بلیج .)1027،2به ورکلی ،دو دیدگاهی
که بر اساپ رن اعتماد میان فردی بین رهبر -پیرو از ری رنها شکل میگیرد عبارتاند از-2:
دیدگاه مبتنی بر ویژگیهای رهبر که بر ادراث ویژگی رهبر و اینکه چاونه بر حس یک پیرو
از رسیبپذیری در یک رابطه سلسله مراتبی تأثیر میگذارد ،تمرکز دارد-1 .دیدگاه مبتنی بر
رابطه که بر ماهیت رابطه رهبر -پیرو تمرکز دارد و اینکه پیروان رابطه با رهبرانشان را ورای
قرارداد اقتصادی معیار میبینند و بر مبنای اعتماد ،حس نیت و ادراث تعل متقابل ،اجرا میکنند
(سیرل ،نینابر و سیتکین.)755 :1029،1
سبک رهبری و اعتماد به رهبر
به اعتقاد اندیشمندان عالقهمند به حوزه اعتماد سازمانی ،سبک رهبری بهواسطه ایفای
بیشترین نقش در ایعاد و افزایش اعتماد در روابط رهبر -پیرو ،مفهوم کلیدی در مقوله رهبری
است .درواقع عملکرد یک رهبر در فرایند رهبری ،در بهترین شکل ،در سبک رهبری وی ظهور
مییابد .سبک رهبری میتواند بهعنوان الاوی رفتاری نسبتاً دائم برای تأثیرگذاری در زیردستان
باهدف دستیابی به اهداف تعیینشده تعریف شود (کویک 3و همکاران .)1020،برخی نیز سبک
رهبری را عالوه بر الاوهای ثابت رفتاری ،بهعنوان ویژگیها یا خصایص ثابت رهبر نیز تعریف
میکنند (یانگ پینگ زی 7و همکاران .)1029،یک رهبر سبک مربوط به خود را در هر موقعیت
سرپرستی به همراه دارد و مطاب با این سبک ،تمام کارهایی را که در درون سازمان انعام
میدهد ،القا میکند .همچنین رهبر سبک موردنظر خود را بهعنوان صفحهای در نظر میگیرد
که از ری رن فعالیتهای سازمانی را مشاهده نموده و بر این اساپ اقدام میکند .بنابراین
سبک رهبری هم اثرگذار است و هم تحت تأثیر شیوه نااه رهبران از افراد ،وظایف و سازمان
قرار میگیرد .سبکهای رهبری بسیاری وجود دارد که با انواع م تلف کسبوکار و انواع
سازمانها متناسب است .زیردستان به رق م تلف یاد میگیرند و برانای ته میشوند؛ بنابراین
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رهبران مؤثر باید بدانند کدام سبکها در هر موقعیت و سازمانی بهتر کار میکنند
(تانگ .)1028،2دانشمندان اذعان دارند که سبک رهبری بهعنوان الاوی رفتاری برجسته یک
رهبر ،در محیطهای کار تیمی باعﺚ ارتقاء اعتماد بین اعضا و اعتماد اعضای تیم به رهبر خواهد
شد .درواقع اولین قدم بهسوی ایعاد یک رابطه متقابل مبتنی بر اعتماد در درون سازمان ،رفتار
رهبری است (اسچوابرویک ،سایمون و پنگ1؛ .)1022در ادامه به معرفی سبکهای رهبری
شناساییشده در تحقیقات تعربی اعتماد به رهبر ،اشاره میشود.
جدول  :1سبکهای مختلف رهبری مورد مطالعه و اثرگذار بر اعتماد به رهبر

ردیف
2

ابعاد اصلی مشترث در اکثر پژوهشها

سبک رهبری
سبک رهبری تحولرفرین

3

7

نفوذ ررمانی ،تحریک فکری ،انایزش الهامب ش و مالحظات فردی

1

سبک رهبری اخالقی

3

سبک رهبری اصیل

5

7

سبک رهبری توانمند ساز

7

5

سبک رهبری پدرساهرانه

7

7

سبک رهبری تبادلی-
9
عملگرا

7

سبک رهبری کاریزماتیک

9

20

روابط مبتنی بر میثاق با کارکنان ،مسئولیت اخالقی و تأثیر تحولی

22

تصمیمگیری مشترث یا نفوذ تسهیم شده

8

خودرگاهی ،پردازش متوازن ،وجدان درونی و شفافیت رابطه

سبک رهبری خدمتازار
سبک رهبری مشارکتی

صداقت ،دلسوزی ،پایبندی به اصول و تصمیمات عادهنه
مربیگری ،رگاهسازی ،رهبری از ری الاو ،نشان دادن تعامل و
توجه ،تصمیمگیری مشارکتی
اقتدارگرایی ،خیرخواهی و اخالقی
پاداشهای مشروط ،مدیریت بر مبنای استثناء فعال ،مدیریت بر مبنای
استثناء منفعل ،بیقیدوشرط
8

چشمانداز استراتژیک و بیان رن ،حساسیت نسبت به محیط ،حساسیت
نسبت به نیازهای اعضا ،ریسک ش صی ،رفتارهای غیرمتعارف

1 Tang
2 Schaubroeck,John &Lam,Simon S. K. &Peng,Ann Chunyan
3 Transformational Leadership
4 Ethical Leadership
5 Authentic Leadership
6 Empowering Leadership
7 Paternalistic Leadership
8 Transactional Leadership
9 Charismatic Leadership
10 Servant leadership
11 Participative Leadership
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ردیف

ابعاد اصلی مشترث در اکثر پژوهشها

سبک رهبری

اهمیت تش یص چالشهای پیچیده ،مشارکت افراد در بازبینی رویهها
2

20

سبک رهبری تطبیقی

22

سبک رهبری توزیعشده

و ارزشهای سازمانی ،هدایت فرایندهای تغییر جمعی ،بسیج و جلب
همکاری افراد ،تشوی نوروری
1

مأموریت و چشمانداز ،تصمیمگیری مشترث ،ارزیابی و توسعه
حرفهای ،تعارب رهبری

(منبع :تنظيم از پژوهشگران)

پیشینه تجربی
در خصوص اثر کاربرد سبکهای م تلف رهبری بر اعتماد در روابط رهبر -پیرو و
پیامدهای کارکنان ،مطالعات بسیاری انعامشده است .رغاز جدی مطالعات در این حوزه را
میتوان به پژوهش تعربی پودساکوف و مکنزی )2880( 3و فراتحلیل دیرکس و فرین)1001( 7
ارتباط داد؛ اما در دهه اخیر ،شاهد مطالعات تعربی متعدد و بسیاری در این زمینه هستیم.
بررسیها نشان میدهد که در اکثر مطالعات تعربی ،نتایج حاصله حاکی از ارتباط و اثر مثبت
سبک رهبری بر اعتماد است .همچنین نتایج نشان میدهد که اعتماد به رهبر عالوه بر تأثیرپذیری
مثبت از سبک رهبری ،این رابطه را با پیامدهای متنوع عملکردی ،نارشی و رفتاری کارکنان
بهصورت معناداری میانعی میکند؛ اما در برخی مطالعات گزارشهای نامتعانسی ارائهشده است.
پژوهشهای محمد 5و همکاران ( ،)1027خیرگو و همکاران ( ،)2383هولتز و هارولد ( )1009در
مورد سبک رهبری تبادلی -عملگرا و پژوهش امعد ناصر )1027( 7در مورد سبک رهبری
تحولرفرین حاکی از این است که اثر سبک رهبری بر اعتماد معنیدار نیست .برخی محققین نیز
بر اساپ نتایج خود اینگونه استدهل میکنند که کاربرد برخی از سبکهای رهبری بر
اعتمادسازی اثر منفی دارد .در این خصوص میتوان به پژوهشهای کلوی 7و همکاران ()1021
1 Adaptive Leadership
2 Distributed leadership
3 Podsakoff & MacKenzie
4 Dirks&Ferrin
5 Muhammad Yasir
6 Amjad Al-Nasser
7 Kelloway
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ترمبالی )1020( 2در مورد سبک رهبری تبادلی – عملگرا و پژوهش ساحر 1و همکاران ()1023
در مورد سبک رهبری پدرساهرانه اشاره کرد .از سوی دیار اگرچه ،نتایج حاصله در اکثر
پژوهشها حاکی از نقش معنادار اعتماد به رهبر ،بهعنوان متغیر میانعی ،در رابطه بین سبک رهبری
و پیامدهای م تلف نارشی ،رفتاری و عملکرد کارکنان است ،اما برخی محققین در تحقیقات
تعربی خود این اثر را در مورد پیامدهای عملکردی کارکنان و پیامدهایی مانند رفتارهای
شهروندی سازمانی مورد تردید قرار دادهاند (لینگ ،لیو و واو1027،3؛ رگوا1025،7؛ براون1023،5؛
لیو بای 7و همکاران .)1021،در خصوص مقایسه اثرب شی سبکهای م تلف رهبری بر اعتماد
به رهبر پژوهشهای بسیار کم و محدودی انعامشده است .یکی از این مطالعات تعربی ،به
پژوهش لینگ و همکارانش ( )1027اشاره دارد .رنها در پژوهش خود ،اثر سبک رهبری
خدمتازار را بر اعتماد با سبک رهبری اصیل مقایسه کردند .نتایج حاکی از این موضوع بود که
کاربرد سبک رهبری خدمتازار عالوه بر اثرگذاری مستقیم بر نارشهای کاری کارکنان ،در
مقایسه با سبک رهبری اصیل به اثرب شی باهتری در خل اعتماد منعر خواهد شد .دریکس و
فرین ( )1001نیز در مقایسه اثرب شی دو سبک رهبری تحولرفرین و تبادلی-عملارا ،به این نتیعه
رسیدند که سبک رهبری تحولرفرین از اثرب شی باهتری در ایعاد اعتماد به رهبر برخوردار
است .پژوهش گانسیو 7و همکاران ( ،)1027در بررسی همزمان اثر سبک رهبری تحولرفرین و
پدرساهرانه بر رفتارهای شهروندی سازمانی ،از ری متغیر اعتماد به رهبر ،نشان داد که هر دو
سبک رهبری بر عالوه براثر مثبت بر اعتماد به رهبر ،از ری ایعاد انایزش ،منعر به تقویت
رفتارهای شهروندی سازمانی میشوند .نتایج نشان داد که اثر سبک رهبری تحولرفرین بر اعتماد
به رهبر بیشتر از سبک پدرساهرانه است .سری بومز )1020( 9نیز در پژوهش خود نشان داد که
اگرچه هر دو سبک رهبری اصیل و تبادلی -عملگرا برای پیشبینی اعتماد به رهبر مناسب هستند،
اما رهبری اصیل از اثرب شی بیشتری برخوردار است.
1 Maxime A. Tremblay
2 Saher
3 Ling Qian, Liu Fang, and Xiaoyi Wu
4 Ugwu
5 Braun
6 Yuntao Bai
7 Göncü
8 Ceri Booms
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روششناسی
پژوهش حاضر به روش فراتحلیل انعیام شیده اسیت .روش فراتحلییل یکیی از روشهای
2

جدید در انعام تحقیقات است که به دنبال ترکیب رماری نتایج پیشیینه پژوهشیی دربیاره ییک
موضوع است .این روش بهعنوان یک روش رماری منظم و سیسیتمی معرفیی میشود کیه از
روشهای رماری برای انت اب ،گردروری و تحلیل تحقیقات استفاده میکند .بنابراین میتوان
گفت که فراتحلیل یک روش کمی بوده و با تل یص یافتههای تحقیقیات م تلیف روی ییک
موضوع یکسان انعام میگیرد .در انعام مطالعه فراتحلیل در مرحلﮥ اول سؤال پژوهشیی مطیرح
میشود؛ سپس شناسایی مطالعیات میرتبط انعیام میگیرد و روش کدگیذاری دادهها تعییین
میگردد .در مرحلﮥ بعد مطالعات جمعروریشده و کدگیذاری اولییه انعیام میشود؛ سیپس
دادهها به نرمافزار وارد شده و اندازة اثر محاسبه میگردد؛ در مرحلﮥ بعید تحلیلهای اصیلی و
تکمیلی بر روی دادهها انعام شده و گزارش تحقی تدوین میگردد (قربانی زاده.)2387:32،
در این پژوهش نیز مراحل مذکور به ترتیب ی شدهاند .در روش فراتحلیل اصل اساسی،
محاسبه اندازه اثر 1برای تحقیقات معزا است .اندازه اثر عبارت است از نسبت رزمون معنیداری
به حعم مطالعه .اندازه اثر نشاندهنده میزان یا درجه حضور یک پدیده در جامعه است؛ و هرچه
این میزان بزرگتر باشد ،درجه حضور پدیده نیز بیشتر است .با در دست داشتن رمارههایی مانند
 X2 ،tو  Fمیتوان شاخص اندازه اثر مربوط به رنها ( )rرا بررورد کرد (کوهن .)15 :2887،3در
این پژوهش بهمنظور جمعروری ا العات موردنیاز ،از چکلیست گزینش رحهای پژوهشی
استفادهشده است که در رن ا العاتی شامل :موضوع ،نوع تحقی  ،سال و مکان وقوع ،اسامی
محققین ،نام نشریه ،شماره نشریه ،انواع متغیرهای تحقی  ،جامعه رماری ،حعم نمونه و نوع رماره
بیانشده است.
این پژوهش از نظر هدفکاربردی است ،همچنین در حیوزة پژوهشهای کمی قرار
میگیرد؛ و از روش کتاب انهای برای گردروری دادهها استفاده شده است .با توجه به اینکه در
مطالعه فراتحلیل با مرور نظاممند و با ارزشیابی ،ترکیب و جمعبندی رماری به تلفیی و تحلییل
پژوهشهایی پرداخته میشود که قبالً پیرامون یک موضوع خیاص بیه رشیتﮥ تحرییر
1 Meta-Analysis
2 Effect Size
3 Cohen
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دررمیدهانید(قربانیزاده) 2387:255،؛ در این پژوهش نیز تمرکز بر روی تحقیقات انعام شده
درباره یک موضوع خاص یعنی ارتباط و اثر سبکهای م تلف رهبری بر اعتماد پیروان بود.
جامعه رماری پژوهش ،شامل مطالعات کمی انعامشده بین سالهای  1007الی  ،1010انتشاریافته
در پایااههای علمی

معتبرWiley،SciencDirect ،SAGE ،Emerald ،Springer،

،ProQuest،

مگایران ،نورماز و پایااه ا العات علمی جهاد میباشد .معیار انت اب پژوهش حاضر برای
ورود مقاهت به فراتحلیل عبارتاند از -2:پژوهش کمی بوده ،به صورت تعربی انعام شده
باشد و رمارههای  F/T/R/χ 2محاسبه شده باشند-1.پژوهش با استفاده از روشهای رماری و
روششناسی معتبر انعامشده باشد و در معالت معتبر به چاپ رسیده باشد -3.با توجه به دسته-
بندی ارائهشده از انواع اعتماد ،هر پژوهش باید در حوزه اعتماد میان فردی عمودی در روابط
رهبر -پیرو ،ارتباط بین سبک رهبری و اعتماد به رهبر را ،مورد بررسی قرار داده باشد .در این
راستا با توجه به معیارهای ذکر شده ،در معموع تعداد  157مقاله اولیه درباره موضوع تحقی
شناسایی شید کیه بیا بررسیی ویژگیها ،تطیاب و تناسیب مقاهت با موضوع تحقی  ،در نهایت
تعداد  77مقاله کامالً منطب و متناسب برای فراتحلیل موضوع تحقی انت اب شدند .بهمنظور
تعیین روایی ،پژوهشهایی گزینش و وارد فراتحلیل شده که روایی رنها مورد تأیید بوده و به
بررسی ارتباط سبک رهبری با اعتماد میان فردی در روابط مافوق  -زیردست پرداخته باشد.
عالوه بر رن پایایی شناسایی ،از ری تواف داوران در انت اب تحقی ها و بقهبندی ،رنها
مش ص شد .پایایی سطح معنیداری اندازه اثر از ری تواف در محاسبات اندازه اثر بین دو
فراتحلیلگر که دارای تعارب یکسانی درزمینه موردنظر بودند ،بهدسترمده است .همچنین
پژوهشهای منت ب با استفاده از نرمافزار ( CMA2نرمافزار جامع فراتحلیل) ،تحلیلشدهاند .برای
تفسیر اندازههای اثر نیز از معیارهای کوهن استفاده شده است که در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :2حدود اندازه اثر

نتیعه

حد باهی اندازه اثر

حد پایین اندازه اثر

کوچک

0/3

0/2

متوسط

0/5

0/3

بزرگ

0/9

0/5
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همچنین در تحقی حاضر برای ارزیابی وضعیت سوگیری انتشار نمودار فانل مورد استفاده
قرار گرفت و از روشهای دوال توئیدی و  Nایمن از خطای روزنتال برای تعیین تعداد تحقیقات
گم شده استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
بررسی حاصل از متون تحقیقاتی برگزیده بیانار رن است که در موضوع تحقی حاضر،
روشهای بهکاررفته دارای تنوع زیادی نبوده است و اغلب تحقیقات به روش توصیفی-
همبستای به تعداد  72مورد و  5مورد نیز با روش پیمایشی-تحلیلی انعام شدهاند .تعداد نمونه
مورد بررسی در تحقیقات منت ب  17137نفر بوده است .از این تعداد  2701نفر مربوط به

سازمانهای رموزشی و  11531نفر مربوط به سازمانهای تعاری و خدماتی بوده است .با توجه
به معیارهای ذکرشده ،از تعداد  77پژوهش حائز شرایط ورود به فراتحلیل ،به ورکلی  277متغیر
شناسایی شد و با توجه به اینکه تعدای از این متغیرها تکرار شده بودند ،در معموع 22 ،سبک
رهبری اثرگذار بر اعتماد در روابط رهبر -پیرو ،تحت عنوان متغیر مستقل و  13متغیر تأثیرپذیر
از اعتماد به رهبر بهعنوان متغیرهای وابسته شناسایی و خالصه شدهاند که این نتایج به ور کامل
در جداول شماره  3و  7ذکر شدهاند .بدین ترتیب میتوان مهمترین سبکهای رهبری اثرگذار
بر اعتماد به رهبر را به ترتیب اولویت اندازه اثر بدین شرح برشمرد :رهبری توانمندساز ،رهبری
تطبیقی ،رهبری اصیل ،رهبری اخالقی ،رهبری تحولرفرین ،رهبری خدمتازار ،رهبری
مشارکتی ،رهبری توزیعشده ،رهبری کاریزماتیک ،رهبری پدرساهرانه و رهبری تبادلی-
عملگرا .توضیح اینکه از بین سبکهای رهبری شناساییشده در فراتحلیل ،سبک تطبیقی و
توزیعشده در سازمانهای رموزشی و در سطح رهبری مؤسسه و معلمان موضوع اعتماد را مورد
بررسی قرار دادهاند .فراوانی و اندازه اثر سبکهای رهبری مورد اشاره در جدول  3ارائه شده
است.
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جدول  .3اولویت اثر سبکهای رهبری بر اعتماد (اعتماد به رهبر بهعنوان متغير وابسته)
متغیر مستقل (سبک
رهبری)
سبک رهبری اخالقی

متغیر وابسته

فراوانی

اعتماد به رهبر

20

1

سبک رهبری اصیل

اعتماد به رهبر

21

7783

3

سبک رهبری کاریزماتیک

اعتماد به رهبر

2

399

0/730

7

سبک رهبری خدمتازار

اعتماد به رهبر

9

1877

0/711

5

سبک رهبری پدرساهرانه

اعتماد به رهبر

7

2927

0/180

7

سبک رهبری تبادلی -عملگرا

اعتماد به رهبر

5

891

0/137

7

سبک رهبری تحولرفرین

اعتماد به رهبر

12

5878

0/773

9

سبک رهبری توزیعشده

اعتماد به رهبر

3

2259

0/790

8

سبک رهبری توانمندساز

اعتماد به رهبر

3

2238

0/998

20

سبک رهبری مشارکتی

اعتماد به رهبر

5

2715

0/723

22

سبک رهبری تطبیقی

اعتماد به رهبر

1

577

0/935

77

17137

0/758

ردیف
2

حجم
نمونه
1975

اندازه
اثر
0/707
0/790

در جدول  7پیامدهای شناساییشده در فراتحلیل ،حاصل از نقش میانعی اعتماد به رهبر ،در
ارتباط با سبکهای شناسایی شده با اندازه اثر بزرگ ارائهشده است .بهعبارتدیار در این
جدول متغیر اعتماد به رهبر بهعنوان مستقل درونزا در نظر گرفتهشده است .مطاب جدول زیر،
مهمترین متغیرهای تأثیرپذیر از اعتماد به رهبر عبارتاند از :ادراث اثرب شی رهبر ،تعهدعا فی
سازمانی ،احساپ پتانسیل باهی تیمی ،پذیرش و ظرفیت تغییر سازمانی ،بهزیستی روانشناختی،
کاهش نقض قراردادهای روانشناختی ،تعل و دلبستای شغلی ،ادراث اعتماد سازمانی ،کاهش
احساسات منفی ،رفتارهای شهروندی سازمانی و . ...توضیح اینکه اندازه اثر منفی نشاندهنده
رابطه معکوپ متغیر اعتماد به رهبر با پیامدهاست.
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جدول  .4فراوانی و شدت اثر متغيرها (اعتماد به رهبر بهعنوان متغير مستقل)
ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فراوا
نی

2

اعتماد به رهبر

عملکرد شغلی و
وظیفهای

8

سبک رهبری مورد
مطالعه
اخالقی،تحولرفرین،
مشارکتی ،خدمتازار

اندازه اثر
کلی
0/179

1

اعتماد به رهبر

رضایت شغلی

7

اخالقی ،اصیل،
تحولرفرین ،خدمتازار

0/377

3

اعتماد به رهبر

افشای اخالقی

2

2

اخالقی

0/171

7

اعتماد به رهبر

ادراث اثرب شی
1
رهبر

1

اخالقی،اصیل

0/702

5

اعتماد به رهبر

تعربه فرسودگی
3
شغلی

3

اخالقی ،اصیل،توانمندساز

-0/320

7

اعتماد به رهبر

استرپ شغلی

2

تحولرفرین

-0/290

7

اعتماد به رهبر

9

اعتماد به رهبر

8

اعتماد به رهبر

20

اعتماد به رهبر

22

اعتماد به رهبر

21

اعتماد به رهبر

23

اعتماد به رهبر

رفتارهای به
اشتراثگذاری
7
دانش

1

اخالقی،تحولرفرین

0/273

رفتارهای شهروندی
سازمانی

8

اخالقی،اصیل،خدمتازار،
تحولرفرین،مشارکتی،پدر
ساهرانه

0/705

2

اصیل

-0/719

احساسات منفی

5

تعل و دلبستای
شغلی
تعهد عا فی
7
سازمانی
ادراث اعتماد
سازمانی
بهزیستی
7
روانشناختی

20
22

اصیل،خدمتازار،تحولرفر
ین
اصیل،خدمتازار،تحولرفر
ین ،مشارکتی

0/759
0/757

2

اصیل

0/715

3

اصیل،تحولرفرین

0/505

1 Moral voice
2 Perception of the effectiveness of the leader
3 Experienced burnout
4 Knowledge sharing behaviours
5 Negative emotions
6 Emotional commitment
7 Psychological Well-being
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ردیف

متغیر مستقل

متغیر وابسته

فراوا
نی

سبک رهبری مورد
مطالعه

اندازه اثر
کلی

27

اعتماد به رهبر

نقض قراردادهای
2
روانشناختی

2

اصیل

-0/770

25

اعتماد به رهبر

خالقیت

1

توانمند ساز،اخالقی

0/351

27

اعتماد به رهبر

مهارت انطباق
شغلی( 1توانایی
بازرفرینی شغلی)

2

توانمندساز

0/330

27

اعتماد به رهبر

رفتار کاری
نورورانه

1

تحولرفرین

0/271

29

اعتماد به رهبر

پذیرش و ظرفیت
3
تغییر سازمانی

2

تحولرفرین

0/517

28

اعتماد به رهبر

میل به جابعایی

2

تحولرفرین

-0/170

10

اعتماد به رهبر

احساپ پتانسیل
7
باهی تیمی

2

تحولرفرین

0/717

12

اعتماد به رهبر

توانایی ارائه
پاسخهای
انعطافپذیر

2

11

اعتماد به رهبر

بهبود مؤلفههای
کیفیت زندگی
کاری

13

اعتماد به رهبر

رفتارهای انحرافی

5

تطبیقی

0/397

2

اصیل

0/315

2

اخالقی

-0/102

با استناد به معیارهای کوهن و مطاب با نتایج و اندازههای اثیر ارائهشده در جیداول میتوان
بر اساپ میزان شدت و صحت و قدرت تأثیر متغیرها ،رنها را در سه دسیته انیدازههای اثر
قرارداد که بدین ترتیب دسته اول شامل متغیرهیایی هسیتند کیه تأثیرگیذاری رنها ضیعیف بوده
و امکان رد شدن فرضییه ایین پژوهشها در تحقیقیات دیایر زییاد اسیت .ایین متغیرهیا،
متغیرهایی هستند که اندازة اثر رنها خیلی کوچک بوده و مقادیر اندازه اثیر رنها بیین بیازة 0/2
1 Psychological contract Breach
2 job crafting
3 Acceptance and capacity for organizational change
4 high potential team feeling
5 Deviant behavior
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تا  0/3قرار دارد .از بین سبکهای اثرگذار بر اعتماد به رهبر ،سبکهای رهبری :تبادلی-
عملگرا و پدرساهرانه و از بین متغیرهای تأثیرپذیر از اعتماد به رهبر متغیرهای :رفتار کاری
نورورانه ،رفتارهای به اشتراثگذاری دانش ،استرپ شغلی ،کاهش میل به جابعایی،کاهش
رفتارهای انحرافی ،افشای اخالقی و عملکرد شغلی و وظیفهای در این محدوده قرار دارند.
گروه دوم شاملمتغیرهایی میباشد که مقادیر انیدازة اثیر رنها در حید متوسیط بیوده و بیه
عبارتی در محدوده  0/3تا  0/5قرار دارند .فرضیات این دسته نسبت به دسته اول از قیدرت
ا مینان باهتری برخوردار هستند .از بین سبکهای اثرگذار بر اعتماد به رهبر ،سبکهای
رهبری :کاریزماتیک و توزیعشده و از بین متغیرهای تأثیرپذیر از اعتماد به رهبر متغیرهای :تعربه
فرسودگیشغلی ،مهارت انطباق شغلی ،رضایت شغلی ،خالقیت ،توانایی ارائه پاسخهای
انعطافپذیر ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،ادراث اعتماد سازمانی ،کاهش احساسات منفی،
تعل و دلبستای شغلی و ،کاهش نقض قراردادهای روانشناختی در این محدوده قرار دارند.
دسته سوم شامل متغیرهایی است که شدت اثر خیلی باهیی دارند و اندازة اثر رنها بین 0/5
تا  0/9میباشند .این متغیرها و فرضییات مربیوط بیه رنها از ا مینیان و احتمیال خیلیی بیاهیی
برخوردار هستند و دربارة این دسته از متغیرها میتوان این ادعا را مطرح کیرد کیه
درصیورتانعام پژوهشو رزمون معدد ،به احتمال بسیار قیوی تأثیرگیذاری و تأثیرپیذیری
رنها دوبیاره تأیید میگردد .مطاب با دادههای جداول  3و  ،7از بین سبکهای اثرگذار بر اعتماد

به رهبر ،به ترتیب ،سبکهای رهبری :توانمندساز ،تطبیقی ،ر اصیل ،رهبری اخالقی،تحول-

رفرین ،خدمتازار ،و مشارکتی و از بین متغیرهای تأثیرپذیر از اعتماد به رهبر ،به ترتیب
متغیرهای :ادراث اثرب شی رهبر ،تعهد عا فی سازمانی ،احساپ پتانسیل باهی تیمی  ،پذیرش
و ظرفیت تغییر سازمانی و بهزیستی روانشناختی کارکنان در این محدوده قرار دارند.
یکی از موضوعات مهم در فراتحلیل ،ارزیابی سوگیری انتشار است .منظور از سوگیری
انتشار ،این است که یک فراتحلیل نمیتواند شامل تمام مطالعات انعامشده در مورد موضوع
مورد بررسی باشد .معمولترین و سادهترین روش ،شناسایی تورش انتشار است که بهوسیله
نمودار فانل یا قیفی به نمایش درمیرید .ازلحاظ تفسیری در نمودارهای فانل یا قیفی شکل،
مطالعاتی که خطای استاندارد پایین دارنید و در باهی قیف جمع میشوند ،دارای سوگیری
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انتشار نیستند .اما هر چه مطالعات به سمت پایین قیف کشیده میشوند ،خطای استاندارد رنها
بیاه میرود و سیوگیری انتشارشیان افیزایش مییابد (محمدی مقدم وعباپپور؛ .)2383نتایج
بررسی سوگیری انتشیار در ایین تحقیی در حالیت سیطح موردپذیرش و خطای استاندارد در
اشکال  2و  1نشان دادهشده است که همچنان این نمودارها نشان میدهد که مطالعات در باهی
نمودار جمع شدهاند و این بیانار عدم وجود سوگیری انتشار در این تحقی است.

شکل  :1نمودار قيفی تحقيقات اثر سبک رهبری بر اعتماد به رهبر در  67تحقيق منتخب

شکل  :2دقت استاندارد بر اساس  zفيشر
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اﺻﻼح و برازش دوال و توﺋیدی
برای ارزیابی و تعدیل سوگیری انتشار ،روشی تحت عنوان دوال و توئیدی مطرحشده است
کیه مطاب با این روش در ی فرریندی مشاهدات نامنطب از نمیودار فانیل حیذف میشوند و
بیه دنبال رن ارزشهایی که برای مطالعات مفقود اختصاص دادهشده ،اضیافه میگردد .ب
دادههای جدول  ،5این مطالعه و فراتحلیل بهمنظور کامل شدن نیاز به پژوهشهای دیاری ندارد
و همان ور که مالحظه میشود ،ارزش مشاهدهشده در اثرات ثابت و تصادفی

( )0/0،77577/75805باارزش تعدیلشده در اثرات ثابت و تصادفی برابر است .مقدار  Qنیز
برای هر دو ارزش مشاهدهشده و ارزش تعدیلیافته برابر  7793/73777بهدسترمده است.
جدول  :5اصالح و برازش دوال و توئیدی
اثرات ثابت
حد
تخمین
حد باال
نقطهای پایین

اثرات تصادفی
حد
تخمین
حد باال
نقطهای پایین

مقدار Q
مطالعات
موردنیاز0:

ارزش
مشاهدات
ارزش
7793/73777 0/70097 0/59187 0/77577 0/77728 0/75290 0/75805
تعدیلشده
7793/73777 0/70097 0/59187 0/77577 0/77728 0/75290 0/75805

 Nایمن از خطای کﻼسیک
رزمون  Nایمن از خطای روزنتال تعداد تحقیقات گمشده با اثر میاناین صفر را محاسبه
میکند که هزم است به تحلیلها اضافه شود تا عدم معنیداری رماری اثر کلی بهدست رید .در
این پژوهش مقدار  Nایمن از خطای روزنتال برابر  23179است؛ و مفهوم رن بدین معنی است
که باید تعداد  23179مطالعه دیار به مطالعات اضافه و بررسی شود تا در نتایج نهایی محاسبات
خطایی رخ دهد یا مقدار  Pدو دامنه بزرگتر از  %5شود .این تعداد مورد مطالعه فاصله از خطا
مقدار مناسب و قابل توجهی است و نشان از دقت و صحت باهی دادهها و نتایج پژوهش دارد.
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جدول  :7محاسبات  Nایمن از خطا کالسيک

مقدار  Zبرای مشاهدات مطالعه شده

225/37912

مقدار  Pبرای مشاهدات مطالعه شده

0/00000

رلفا

0/05

دنباله

1

 Zبرای رلفا

2/85887

تعداد مطالعات مشاهدهشده

77

مطالعات گمشدهای که مقدار  Pرا به رلفا میرساند

23179

آزمون معناداری اندازه اثر
عالوه بر بررسی وضعیت سوگیری انتشار دادههای تحقی و جداول اصالح و برازش دوال
توئیدی به همراه رزمون کوکران ( ،)Qدر قالب رح یک فرضیه فرعی به بررسی هماونی یا
عدم هماونی اندازههای اثر بهدسترمده پرداخته میشود .فرضیه  H0عبارت است از :میان
اندازه اثرهای بهدسترمده تفاوت معنیداری وجود ندارد .فرضیه  H1عبارت است از :میان
اندازه اثرهای بهدسترمده تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به اینکه در سطح ا مینان
 85درصد ،سطح معنیداری از میزان خطای  5درصد کمتر است ،فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل
پذیرفته میشود؛ یعنی میزان اندازه اثرهای بهدسترمده دارای تفاوت معنیداری است.
جدول  :6نتایج آزمون معناداری اندازه اثر
رماره z

سطح معنیداری

سطح خطا

نتیعه رزمون

89/388

0/000

0/05

رد H1

بحث و نتیجهگیری
هدف این مقاله شناسایی و بررسی متغیرها و فرضیاتی بود که در بین سالهای  1007تا 1010
در مطالعات مربوط به موضوع ارتباط سبک رهبری و اعتماد در روابط رهبر -پیرو و پیامدهای
حاصل از این ارتباط مورد استفاده قرارگرفتهاند .لذا در اولویت اول ضمن شناسایی سبکهای
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م تلف رهبری مؤثر بر اعتماد به رهبر ،با نااه مقایسهای ،اثرب شی کاربرد هرکدام از سبکهای
رهبری در اعتماد سازی با استفاده از نتایج کمی پژوهشها مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت
تأثیر متغیر اعتماد به رهبر بر روی تعدادی از متغیرهای نارشی ،عملکردی و رفتاری بهعنوان

متغیر وابسته بررسی شدهاند .نتایج فراتحلیل نشان میدهد که سبک رهبری تحولرفرین ،رهبری
اصیل و رهبری اخالقی درباره موضوع ،به ترتیب بیشترین مورد استفاده را در تحقیقات منت ب
داشتهاند.
مطاب با نتایج حاصله در جدول  ،3به ورکلی سبک رهبری دارای اثر معناداری بر اعتماد
پیروان به رهبر است که در یف اثربزرگ قرار میگیرد(اندازه اثر  .)0/758دامنه
اثرگذاریسبکهای م تلف رهبری نیز ،در هر سه یف کوچک ،متوسط و بزرگ قرار دارند.
نتایج فراتحلیل نشان داد که از بین  22سبک رهبری شناسایی شده ،اندازه اثر کلی هر کدام از
رنها بر اعتماد به رهبر مثبت و معنیدار بود و به ترتیب ،رهبری :توانمندساز(،)0/998
تطبیقی( ،)0/935اصیل( ،)0/790اخالقی( )0/707و تحول رفرین( )0/773بیشترین اثرب شی را
در ایعاد اعتماد به رهبر دارا بودند .یافتههای حاصله در این فراتحلیل با اکثر تحقیقات منت ب
در این زمینه همسویی دارد و با پژوهش مقایسهای لینگ و همکارانش ( )1027و نتایج
پژوهشهای محمد و همکاران ( ،)1027امعد ناصر ( ،)1027خیرگو و همکاران ( ،)2383هولتز
و هارولد (،)1009کلوی و همکاران (،)1021ترمبالی ( )1020و ساحر ( )1023در خصوص
رزمون معنیداری اثر مثبت سبک رهبری بر اعتماد به رهبر سازگار نیست.
همچنین نتایج فراتحلیل نشان داد که اعتماد به رهبر بواسطه ایفای نقش میانعی خود در
رابطه با سبک رهبری پیامدهای نارشی ،رفتاری و عملکردی مهمی را به همراه دارد .یافتههای
اندازه اثر در جدول  7گویای این واقعیت است که ،سبک رهبری از ری نقش میانعی اعتماد
به رهبر در پیشبینی پیامدهای نا رشی و رفتاری ،نسبت به پیامدهای عملکردی کارکنان از
قدرت بیشتری برخوردار است .مهمترین متغیرهای تأثیر پذیر از اعتماد به رهبر که شدت اثر
متوسط به باهیی داشتند ،عبارتند از :ادراث اثرب شی رهبر ،تعهد عا فی سازمانی ،احساپ
پتانسیل باهی تیمی و بهزیستی روانشناختی کارکنان ،کاهش نقض قراردادهای روانشناختی،
پذیرش و ظرفیت تغییر سازمانی ،تعل و دلبستای شغلی ،کاهش احساسات منفی ،تعربه
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فرسودگی شغلی ،ادراث اعتماد سازمانی ،رفتارهای شهروندی سازمانی ،توانایی ارائه پاسخهای
انعطافپذیر ،خالقیت ،رضایت شغلی ،مهارت انطباق شغلی و خودکاررمدی .در بین پیامدها،
متغیرهای :ادراث اثرب شی رهبر( ،)0/702تعهد عا فی سازمانی ( ،)0/757احساپ پتانسیل
باهی تیمی( ،)0/717پذیرش و ظرفیت تغییر سازمانی( )0/517و بهزیستی روانشناختی()0/505
بیش ترین تأثیر پذیری را از اعتماد به رهبر دارا بودند.در خصوص پیامدهای حاصله،یافتههای
فراتحلیل با نتایج اکثر تحقیقات منت ب همسویی داشت و با نتایج پژوهشهای لینگ ،لیو و واو
( ،)1027رگوا( ،)1025براون( ،)1023لی ،بای و همکاران( )1021ناسازگار بود.
یافتههای این پژوهش ،عالوه بر پاسخ گویی به این پرسش اصلی که کدام سبک رهبری از
اثرب شی بیشتری در ایعاد اعتماد به رهبر برخوردار است ،میتواند بهعنوان یک راهنمای کلی
برای مدیران ب شهای م تلف سازمانی و حتی مدیران ارشد در راستای تقویت جو اعتماد در
سازمانها مورد استفاده قرار گیرد .همچنان که بررسی مطالعات نشان میدهد ،ازجمله عوامل
کمککننده درافزایش سطح اعتماد زیردستان ،توسعه مهارتها و شایستایهای رهبری است.
در این بین تمرکز بر توسعه مهارتهای مرتبط با سبکهای رهبری توانمندساز ،رهبری تطبیقی،
رهبری اصیل ،رهبری اخالقی و تحول رفرین در بین مدیران و سرپرستان میتواند نتایج
مطلوبتری را به ه مراه داشته باشد .به این منظور ،استفاده از بستر سیستم مدیریت عملکرد ،در
کنار سیستمهای رموزشی هدفمند نیز میتواند در تحق و توسعه شایستایهای رهبری مورد
اشاره در مدیران و سرپرستان بسیار مفید باشد.
دردهههای اخیر شاهد توانمندسازی روز افزون کارکنان بودهایم و سبک رهبری توانمند
ساز به عنوان یکی از مکانیزمهای اثرب ش در توسعه اعتماد به رهبران در ادبیات سازمانی معرفی
میشود .رهبری توانمندساز ،سبکی از رهبری است که در رن رهبران میتوانند توزیع قدرت را
به زیردستان به منظور توسعه استقالل و خودکنترلی رنها تنظیم و هماهنگ کنند .این سبک
رهبری در سطح تحلیل تیمی و فردی با ابعاد اصلی :مربیگری ،رگاه سازی ،رهبری از ری
الاو،نشان دادن تعامل و توجه ،تصمیم گیری مشارکتی شناخته میشود .نتایج پژوهش حاضر
نشان می دهد که اعتماد به رهبر عالوه بر تأثیر پذیری مستقیم از این سبک رهبری ،پیامدهایی
مانند :افزایش خالقیت ،توانایی انطباق شغلی و کاهش فرسودگی عا فی کارکنان را نیز در پی
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خواهد داشت.
پیشایند دیار در اعتماد به رهبر ،سبک رهبری تطبیقی است که در تحقیقات یافت شده ،بیشتر
در مؤسسات رموزشی مورداستفاده قرارگرفته است .در سازمانهای امروزی"تئوری پیچیدگی
رهبری" بر شناسایی و کشف رفتارها و استراتژیهایی تمرکز دارد که انطباق پذیری ،یادگیری و
خالقیت سازمان را توسعه میدهد .بدیهی است این قابلیتها را میتوان در نارش و رویکرد
نوظهوری تحت عنوانسبک رهبریانطباقی خالصه کرد.این سبک رهبری به واسطه افزایش سطح
اعتماد به رهبر منعر به افزایش تعامالت و انعطافپذیری کارکنان و مدیران در حل مسائل
سازمانی ،خواهد شد .همچنین جریان رزاد ا العات را در سازمان در بر خواهد داشت.
یکی دیار از توصیههای اصلی به رهبران سازمانی ،کاربرد سبک رهبری اصیل است .این
سبک رهبری با بهره گیری از اصول چهارگانه خودرگاهی ،پردازش متوازن ،وجدان درونی و
شفافیت رابطه ،در سازمانها ،اثرب شی باهیی را در ایعاد اعتماد به رهبر به همراه دارد .رهبرانی
که از شفافیت و مثبتگرایی بیشتری برخوردار باشند ،احتماهً پیروانی خواهند داشت که به
رنها اعتماد کرده و رنها را بهعنوان رهبرانی اثرب ش ارزیابی میکنند .از سوی دیار وقتی
کارمندان سرپرستان خود را بین حرف و عمل سازگار میدانند ،بیشتر به رنها اعتماد خواهند
کرد .نتایج فراتحلیل نشان میدهد که اعتماد به رهبر عالوه بر تأثیر پذیری از سبک رهبری
اصیل ،می تواند متغیرهای مهمی مانند :بهبود سرمایه روانشناختی ،افزایش ادراث اعتماد سازمانی
 ،رفتارهای شهروندی سازمانی  ،افزایش تعهد عا فی سازمانی و کاهش نقض قراردادهای
روانشناختی ،افزایش تعل شغلی کاهش احساسات منفی بهبود سرمایه روانشناختی و ادراث
اثرب شی رهبر را در کارکنان به نحو مطلوبی تحت تأثیر قرار دهد.
موضوع رسواییهای بزرگ در حوزه سازمان نیز یکی از عوامل مهمی است که رهبران و
مدیران را وامیدارد تا با ات اذ سبک رهبری اخالقی بهگونهای عمل کنند که از ری توانایی و
همراستایی با سیستمهای سازمانی اعتمادساز و حصول ا مینان از رفاه و رشد پیروان ،بتوانند
موجبات افزایش تعهد زیردستان و کارکنان را فراهم رورند .ب مرکز ا العات اخالقی

2

( %51 ،)1021از کارکنان به دلیل رفتار غیراخالقی به رهبر خود اعتماد ندارند (فراگولی1؛.)1028
1. Ethics Resource center(ERC):http://www.ethics.org
2 Fragouli
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این موضوع خود لزوم توجه بیشتر به تقویت این نوع سبک از رهبری را ایعاب میکند .نتایج
فراتحلیل گویای این واقعیت است که رهبران اخالقی با بهرهگیری از اصول  :صداقت ،دلسوزی،
پایبندی به اصول و تصمیمات عادهنه ،عالوه بر تقویت و اثرگذاری مثبت بر اعتماد پیروان،
پیامدهایی مانند بهبود ادراث پیروان از اثرب شی رهبر ،بهبود شاخصهای عملکردی ،کاهش
فرسودگی شغلی  ،افزایش رفتارهای به اشتراث گذاری دانش ،افشای اخالقی ت لفات ،رفتارهای
شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار را به دست خواهند رورد .از سوی
دیار الاوی رهبری تحول رفرین نیز ،بواسطه چهار بعد اصلی :نفوذ ررمانی،تحریک فکری،
انایزش الهام ب ش و مالحضات فردی میتواند اعتماد پیروان را نسبت به رهبران خود جلب کند.
در واقع رهبر تحولی از ری سرمش بودن در فرایند توسعه یک دیدگاه مشترث و نشان دادن
توجه به نیازهای کارکنان میتوانند اعتماد پیروان را جلب کند .نتایج فراتحلیل نشان داد که این
سبک رهبری ،ضمن برخورداری از بیشترین فراوانی در پژوهشهای اعتماد و رهبری ،بواسطه
نقش میانعی اعتماد به رهبر قادر به پیشبینی متغیرهای مهمی مانند :نوروری ،بهزیستی
روانشناختی ،پذیرش و افزایش ظرفیت تغییرات سازمانی و افزایش احساپ پتانسیل باهی تیمی
میباشد.
با توجه به اینکه مطالعات انعام شده در کشورمان ،در حوزه ارتباط بین سبک رهبری و
اعتماد به رهبر ،محدود به تعداد کمی از سبکهای رهبری میباشد ،پیشنهاد میشود ارتباط هر
کدام از سبکهای رهبری معرفی شده در جدول شماره ( ،)2بر ایعاد جو اعتماد در سازمانهای
گوناگون صنعتی ،خدماتی و رموزشی از منظر کمی مورد بررسی قرار گیرد .موضوع بررسی
دقی تر و اعتباریابی اثر سبک رهبری بر اعتماد به رهبر از منظر مؤلفههای تشکیل دهنده هر
سبک نیز از جمله مواردی است که به پژوهشگران عالقمند به این حوزه پیشنهاد میشود.
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