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 چکیده

 بین رهبر و پیرو، اعتماد به سبک متقابلهاي اساسی و مهم در روابط از مؤلفهیکی 
ي هااز سبکتعیین اولویت اثر هر یک  رهبري مافوق است. لذا هدف پژوهش حاضر،

ــل از نقش میانجی اعتماد از طریق  ــی پیامدهاي حاص رهبري بر اعتماد به رهبر و بررس
 يکاربرد هاي موجود در این زمینه است. این پژوهش ازنظر هدف،فراتحلیل پژوهش

ـــامل و از منظر ماهیت داده ـــت. جامعه آماري پژوهش ش مقاله معتبر  257ها کمی اس
 با استفاده از روش قضاوتی وارد فراتحلیل شد مورد آن 76داخلی و خارجی بوده که 

ز ا استفاده گردید. نتایج تحلیل نشان داد که CMA2افزار نرمها از آن و براي تحلیل
ازه اثر ترین اندو اثرگذار بر اعتماد به رهبر، بیش شدهییشـناسـاسـبک رهبري  11 بین

ـــاز ( ـــ)، رهبري 835/0)، رهبري تطبیقی (889/0مربوط بـه: رهبري توانمنـدس  لیــاص
خــدمتگزار )، 673/0( نیآفر) بود. رهبري تحول704/0( یاخلــاق يرهبر) و 780/0(
)، پدرسالارانه 430/0)، کاریزماتیک (480/0شده ()، توزیع613/0( یمشارکت)، 622/0(
) در اولویـت بعـدي قرار دارند. همچنین نتایج 234/0( گراعمـل -) و تبـادلی290/0(

واســطه ایفاي نقش میانجی خود در رابطه با اعتماد به رهبر، به کهداد  فراتحلیل نشــان
ز اعتماد به رهبر، متغیر تأثیرپذیر ا 23سبک رهبري، از اهمیت برخوردار است و  از بین
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ـــی رهبر( ــه: ادراك اثربخش ــدازه اثر مربوط ب ـــترین ان )، تعهــد عــاطفی 701/0بیش
ـــازمـانی( ـــیل بالاي تیمی(654/0س ـــاس پتانس ) ،پذیرش و ظرفیت تغییر 626/0)، احس

 ) بود. 505/0) و بهزیستی روانشناختی(526/0سازمانی(
 

 لیفراتحل رهبري؛اعتماد میان فردي؛ اعتماد به رهبر؛ سبک  واژگان کلیدي:
 

 مقدمه
 جوبازیگران سازمانی در یک  که شدکارایی سازمانی زمانی محقق و ممکن خواهد 

). مفهوم 2016و همکاران، 1وان هالا( کنند کارصورت اثربخش به باهماز اعتماد مثبت  سرشار
دهه گذشته توجه زیادي را به خود جلب کرده است و  در دودر تحقیقات سازمانی  2اعتماد

سازمان  عملکرد کنندهو تعیینعنوان یک عنصر کلیدي و مهم در ارتباطات اجتماعی از آن به
 و وانگ )،  عامل بهبود روابط متقابل بین رهبران و پیروان (کیم،2018و همکاران، 3آلن(

) و پایه و 2006:130؛5لامسا و پوستیتسازمان ()، یک مزیت مهم رقابتی براي 4،2016چن
-) یاد می6،2017ها، از دیدگاه کارکنان (لامرتز و بهاواساس تلقی مشروعیت سازمانی سازمان

روابط  در 7از این مفهوم، اعتماد میان فردي شدهیمعرفهاي بنديدسته نیتراز مهمشود. یکی 
 یشناختروانیک وضعیت  عنوانبه، ). این مؤلفه1998، 9کاستیگن و برماناست ( 8پیرو -رهبر

یسک رهبر، ر یآت يرفتارهادر آن افراد بر اساس انتظارات مثبت در  که شودیمي سازمفهوم
و تومازویک ( رندیپذمی ويهاي اقدامات و تصمیم پذیري را نسبت بهآسیب

 ).2019؛10آریستونیک
، رفتارهایی مانند شایعه پراکنی، تضادها منجر به پدید آمدن سطح پایین اعتماد در سازمان 

ها کاري، و کم کاري در سازمان خواهد شد که انرژي بالایی را از سازمان گرفته و هزینهسیاسی
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 وري به نتیجه مطلوبها براي افزایش بهرهدهد. در چنین سازمانی اکثر تلاشرا افزایش می
اعضاي آن با یکدیگر است و نخواهد رسید. زیرا تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاري 

ها ترین راه تسهیل همکاري، اعتماد متقابل  میان کارکنان و مدیران سازمانمهم
از سوي دیگر وجود اعتماد در سازمان، نتایج مثبتی مانند کاهش  ).1386باشد(چاوشی؛می

 وردآگیري، تضاد کمتر و انسجام و همبستگی قوي را  به همراه میاسترس،کاهش زمان تصمیم
 ). 1،2016(فردوسیان

 ر،رهب و ریمد برخورد نحوه و رفتار اعتمادساز، عوامل انیم ازکه  دهدیم نشان قاتیتحق
 در حوزه شدهانجامهاي با این حال بررسی ).1386چاوشی،داراست (را  و قدرت ریتأث نیشتریب

)، گویاي این واقعیت است 3،2012گالوپ موسسه ؛2،2012ایدلماناعتمادسنجیموسسه اعتماد (
 وها ي جهان و در اکثر بخشاز کشورهاکه شاخص اعتماد به رهبران سازمانی در بسیاري 

است. لذا براي حل این مشکلات به سبک  افتهیکاهش ریاخي هاسال یطي تخصصی هاحرفه
 واسطهنها بهتنهو بوده  رگذاریتأث هاسازمان بر کلبا رویکردي مثبت مورد نیاز است که  4رهبري

زمینه ایجاد وفاداري، تعهد و  5جلب اعتماد گسترده پیروان به خود، بلکه با تسهیل اعتماد متقابل
 .ي را در بین اکثر اعضاي سازمان و مجموعه تحت نظارت خود ایجاد نمایندریپذسکیر

أثیر مستقیم تبررسی ادبیات در حوزه پیامدهاي اعتماد به رهبري مدیران و سرپرستان، گویاي 
انگ و یاست (کارکنان در سازمان هاي نگرشی و عملکردي و رفتارياعتماد به رهبر بر مؤلفه

در این فرایند، سبک رهبري مدیران و سرپرستان یک عنصر  قاعدتاً). 6،2010شولدرموس
، شواهد تجربی 7مضاف بر اینکه با فرض پذیرش تئوري مبادله اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.

). 2008؛8گذارند (هولتز و هارولدمی بر ارتباط تئوریک بین سبک رهبري و اعتماد به رهبر صحه
 زهینگا کاهش ادر تقویت ی تواندیماي اجتماعی است که سبک رهبري یک مؤلفه مهم زمینه

ازمانی تلقی هاي اصلی اعتماد سو به عنوان  یکی ازپیشایند  نقش داشتهرفتار پیشرو  براي کارمند

1 Ferdowsian 
2 Edelman Trust Barometer 
3 Gallup 
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8 Holtz& Harold 
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گران ). اما ابهامی که در ذهن پژوهش2019و آریستونیک؛ ؛تومازویک 2019؛1کیم و بیهر( شود
هاي مختلف سازمانی ممکن است ایجاد شود، در این حوزه و همچنین مدیران بخش مندعلاقه

 ک رهبري درایجاد اعتماد به رهبر، کاربرد کدام سبکگر سباین است که با قبول نقش تعدیل
 ي برخوردار است.اعتمادساز از اثربخشی بیشتري در

سبک  متغیر ارتباط دوهمیت ا ماهیت پویاي زمینه پژوهشی اعتماد و رهبري وکلی  ربهطو
هایت و در ن رهبري و اعتماد به رهبر از منظر بهبود روابط میان فردي بین کارکنان و مدیران

گران پژوهشط ـتوسمهمی  عوـموضعنوان بهوزه مرپیشرفت سازمانی، موجب شده است که ا
 علاقه شیافزادلیل  هاي اخیر نیز، بهدر سال .ردیقرار گ سیربر ردمو مختلف يهانمازسادر

-ت و سبکاس شدهافزوده منتشرشدهپژوهشگران به مطالعه در این حوزه، به گستره تنوع مقالات 
نعتی، ي صهاسازمانها در عنوان پیشایند اعتماد زیردستان به مافوقهاي مختلفی از رهبري، به

 است.  قرارگرفتههاي آموزشی، معرفی و مورد بررسی خدماتی و حتی سازمان
 ساخته جهاموموضوع  نیا اـب طتباار در ياپراکنده تطالعاا با راعلمی  جامعۀ این تنوع،

د اـمتض هاـگو وت اـمتف، موضوع خاص یک در دموجو تتحقیقا از ريبسیا نتایج ست.ا
ع و بعضًا متنو نتایج با دمتعد يهاپژوهش) و 2،2001:71روزنتال و دیمتواست (ه کننداهگمرو

 هاآننتایج را براي  و کاربردست ا هشد نتایج کسب در پژوهشگران یـگمدرسر باعثمتناقض، 
 زعمبه .شودیم هیدد علمی تنظریا در ديیاز ییاگروا، گریدعبارتبهدشوار ساخته است. 

ا این هبخش همه درکمپل، رهبري یک حوزه پژوهشی بسیار پیچیده و در حال تکامل است و 
کمپبل ( ددار همراهرا به  ابهام وجود دارد که کدام سبک و رفتارهاي رهبري بیشترین اثربخشی

علاقه دانشگاهی به بررسی نقش اعتماد در رسد افزایش چشمگیر به نظر می ).3،2011و کودز
اکنون ها، تتلاش نیباوجوداکه  شده استخصوص اعتماد میان فردي، منجر به محیط سازمانی،

هاي یکپارچه دلیل فقدان چهارچوب در مورد پدیده اعتماد در سازمان به آمدهدستبهدانش 
 .تحقیقات، از کفایت لازم برخوردار نباشدهاي تجربی موجود و راهنمایی تفسیر داده منظوربه

 ترکیب پژوهشی موجود، خلأ ن برمدآ فائق ايبرشده ارائه علمی يهاروش از یـیک
، شدهانجام تاـمطالع ایجـنت بـترکی اـب ،تحلیلافر دیکرروست. ا لـتحلیافر یـیعن تتحقیقا

1 Kim & Beehr 
2 Rosenthal & Dimatteo 
3 Campbell&Kodz 
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 هـ. بدینمایم هـتوجی و اییـشناس را ایجـنتتفاوت در  لـماعو و دارد عوـموض هـبتر جامع نگرشی
اولویت ه ـب توجه با اعتماد را با يهبرسبک ربطۀ را در این پژوهشتحلیل افر ،ترساده ناـبی
ي مختلف رهبري بر اعتماد به رهبر و پیامدهاي حاصله از این هااز سبکگذاري هرکدام أثیرـت

 سؤالات اصلی پژوهش به شرح زیر است: . لذاداد هداخو ارقر سیربر ردمو رابطه
هاي بکیک از سکدام سبک رهبري، رهبر ودر تحقیقات مربوط به رابطه بین اعتماد به  -1

 است؟ قرارگرفتهرهبري مورد مطالعه 
 هاي رهبري بر اعتماد به رهبر، چگونه است؟اولویت اثر هرکدام از سبک -2
و  دمناکدرهبري  رابطه باسبک در رهبر،پیامدهاي حاصل از نقش میانجی اعتماد به -3

 ها چگونه است؟اولویت آن

 
 مروري بر مبانی نظري و پیشینه

 مفهوم اعتماد
 وجهموردتي علمی مختلف، هارشته نظرانصاحباز سوي  است کهاعتماد از جمله مفاهیمی 
یف بر اهمیت اعتماد، فقدان تعر نظرانصاحبتأکید اکثر  رغمبهو بررسی قرارگرفته است. 

ت پایدارند (موردتوافق از اعتماد، موضوعی است که اکثر دانشمندان این حوزه به آن اذعان 
 چند يسازمفهوم هاي اخیر،پژوهش در حالنیباااما ؛ )47-17: 2016همکاران؛ و 1لیک زیلیگ

اعتماد  رديفردي یا میان فضمنی بیني بر معنااکثر تعاریف  شده است کهارائه اعتماد اي ازجانبه
اعتماد میان  نهیدرزمهاي مختلف در اکثر دیدگاه). 2010و همکاران؛ 2روزماندارند (دلالت 

به  لیو تما گریطرف ددر مورد اهداف  5و انتظارات 4، اعتقادات3یشناختروانفردي، حالت 
پایت لیک اعتماداست (ي سازمفهومهاي متداول و مورد اجماع در از جنبه 6يریپذبیآس

ی طورکلبه). 2005؛ مولرینگ،2015،اسکورمن ؛2016هام، ، به نقل از2016زیلیگ و همکاران؛
ند روشمار میمیان فردي به از اعتمادترین تعاریف ها، در زمره متداولسازيسه مورد از مفهوم

1 PytlikZillig 
2 Rusman 
3 psychological state 
4 Beliefs 
5 expectations 
6 willingness to accept vulnerability 
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ی است که شناخترواناعتماد، یک حالت  -1):31: 2012؛1لایون، مولرینگ و ساندرز(
 ؛تمایل به پذیرش آسیب بر اساس انتظارات مثبت از اهداف و رفتار دیگران است رندهیدربرگ

اعتماد،  -2).1998همکاران روزآو ( گرانیدي و تمایل به اتکاء به ریپذبیآسیعنی تمایل به 
بتنی م ي نسبت به اقدامات طرف مقابل است،ریپذبیآسدرجه حساسیت یا تمایل یک فرد به 

ي اوهیشنده، به اعتماد کن از توانایی کنترل و نظارت نظرصرفبر این انتظار مثبت که فرد مذکور 
اعتماد، یک اعتقاد  -3). 1995مایر و همکاران؛دارد (کننده اهمیت  اعتماد يبراکند که اقدام می

الونن،  ).199مک آلیستر؛ است (و تمایل به عمل بر اساس سخنان، اعمال و کردار دیگري 
ی، دوجانبه شخص اعتماد بعد دو به در حوزه سازمانی را اعتماد )،2008( 2بلومکویست وپومالاینن

-. برخی دانشمندان نیز بر اساس همین دستهکردند کیتفک یا نهادي غیرشخصی ویا میان فردي 
عتماد ا معتقدند کهها کنند. آنبندي، اعتماد را در دو سطح سرپرستی و سازمانی معرفی می
اقدامات  ي نسبت بهریپذ بیآسسازمانی شکلی از اعتماد نهادي است و به تمایل کارکنان به 

ه سرپرست اما اعتماد ب؛ سازمانی اشاره دارد که فرد با رفتار خود قادر به کنترل این اقدامات نیست
ا رفتار یي، بر اساس انتظارات مثبت از نیات و ریپذ بیآسدربرگیرنده تمایل کارکنان به 

 ).4،2009نقل از تن و لیم به ؛3،2017وانگاست (سرپرست 
 

 اعتماد به رهبر
در مورد واژه رهبري اتفاق نظر وجود ندارد اما همه تعاریف در عناصري مشترك بوده یا به 

نمایند. یکی از وجوه اشتراك تمامی تعاریف، عبارت نحوي بر متغیرهاي مشترکی تأکید می
توان رهبري را فرایند نفوذ اجتماعی دانست که در آن است. بر این اساس می"نفوذ اجتماعی "

ی رسازمانیغیابی به اهداف سازمانی یا دست منظوربهرهبر به دنبال مشارکت داوطلبانه زیردستان 
د برخوردارن روانیاعتماد پ در کسب). رهبران از یک نقش حیاتی 1394پور؛وحمزه افجهاست (

رو پی -هاي اولیه دو پایه اصلی را در روابط اعتماد بین رهبر). پژوهش2015، 5و لونگ هو (لی،
 به که راسترهب . اولین پایه، صلاحیت و توانایی رهبر است. پایه دوم، شخصیتکردند ییشناسا

1 Lyon, Möllering& Saunders 
2 Ellonen& Blomqvist& Puumalainen 
3 Wong 
4 Tan& Lim 
5 Li,Huo&Long 
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وي و یا  یکپارچگی رهبر نسبت به زیردستان و دوم، شود: خیرخواهیمجزا تقسیم می سازه دو
دو دیدگاهی  ی،طورکلبه). 1،2017بلیج( استسازگاري بین حرف و عمل و اصول اخلاقی رهبر 

 -1از: اندعبارت گیردها شکل میطریق آن از رویپ -میان فردي بین رهبر اعتماد که بر اساس آن
ک پیرو چگونه بر حس ی کهنیابر ادراك ویژگی رهبر و ي رهبر که هایژگیو بردیدگاه مبتنی 

ی بر نتمبدیدگاه -2 ، تمرکز دارد.گذاردیمدر یک رابطه سلسله مراتبی تأثیر  يریپذبیآساز 
پیروان رابطه با رهبرانشان را وراي  کهو این تمرکز دارد پیرو -رابطه رهبر تیماه بر رابطه که

 کننداجرا می ،راك تعلق متقابلبر مبناي اعتماد، حس نیت و ادو  بینندقرارداد اقتصادي معیار می
 ).455: 2،2018(سیرل، نینابر و سیتکین

 
 سبک رهبري و اعتماد به رهبر

اي بیشترین ایف واسطهبهبه حوزه اعتماد سازمانی، سبک رهبري  مندعلاقهبه اعتقاد اندیشمندان 
پیرو، مفهوم کلیدي در مقوله رهبري است.  -نقش در ایجاد و افزایش اعتماد در روابط رهبر

ر وي ظهو رهبري در سبکدرواقع عملکرد یک رهبر در فرایند رهبري، در بهترین شکل، 
دستان رالگوي رفتاري نسبتاً دائم براي تأثیرگذاري در زی عنوانبه تواندیم. سبک رهبري ابدییم

). برخی نیز سبک 2010و همکاران، 3کویکشود (تعریف  شدهنییتعدستیابی به اهداف  باهدف
عریف ها یا خصایص ثابت رهبر نیز تویژگی عنوانبهرهبري را علاوه بر الگوهاي ثابت رفتاري، 

موقعیت  در هر رهبر سبک مربوط به خود را کی ).2018و همکاران، 4کنند (یانگ پینگ زيمی
دارد و مطابق با این سبک، تمام کارهایی را که در درون سازمان انجام  به همراه سرپرستی

یرد گاي در نظر میصفحه عنوانبه خود را موردنظرکند. همچنین رهبر سبک ، القا میدهدیم
ین اکند. بنابرو بر این اساس اقدام می ي سازمانی را مشاهده نمودههاتیفعالکه از طریق آن 

ازمان سسبک رهبري هم اثرگذار است و هم تحت تأثیر شیوه نگاه رهبران از افراد، وظایف و 
 نواعو ا وکارکسبدارد که با انواع مختلف  وجودي بسیاري رهبر يهاسبکگیرد. می قرار

بنابراین ؛ وندشگیرند و برانگیخته میها متناسب است. زیردستان به طرق مختلف یاد میسازمان
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4 Yongping Xiea 
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کنند در هر موقعیت و سازمانی بهتر کار می هاسبکبران مؤثر باید بدانند کدام ره
الگوي رفتاري برجسته یک  عنوانبهاذعان دارند که سبک رهبري  دانشمندان ).1،2019تانگ(

هاي کار تیمی باعث ارتقاء اعتماد بین اعضا و اعتماد اعضاي تیم به رهبر خواهد رهبر، در محیط
 رفتار ان،سازم درون در اعتماد متقابل مبتنی بر رابطه یک ایجاد يسوبه قدم درواقع اولین .شد

هاي رهبري ادامه به معرفی سبک در  ).2011؛2و پنگ مونیسا اسچوابرویک،( است رهبري
 شود.در تحقیقات تجربی اعتماد به رهبر، اشاره می شدهییشناسا

 
 بر اعتماد به رهبر و اثرگذارهاي مختلف رهبري مورد مطالعه : سبک1جدول 

ف
ردی

 

 هاابعاد اصلی مشترك در اکثر پژوهش سبک رهبري

 رديف ملاحظات بخش والهامفکري، انگیزش  کیتحر نفوذ آرمانی، 3آفرینسبک رهبري تحول 1
 تصمیمات عادلانه اصول وصداقت، دلسوزي، پایبندي به  4سبک رهبري اخلاقی 2
 خودآگاهی، پردازش متوازن، وجدان درونی و شفافیت رابطه 5سبک رهبري اصیل 3

 6سبک رهبري توانمند ساز 4
دادن تعامل و  نشان ي از طریق الگو،رهبر ي،سازآگاه گري،مربی

 ي مشارکتیریگمیتصمتوجه، 
 اقتدارگرایی، خیرخواهی و اخلاقی 7سبک رهبري پدرسالارانه 5

6 
 -سبک رهبري تبادلی

 8گراعمل
مدیریت بر مبناي  بر مبناي استثناء فعال، تیریمد هاي مشروط،پاداش

 دوشرطیقیب استثناء منفعل،

 9ي کاریزماتیکسبک رهبر 7
 تیساسح نسبت به محیط، تیحساس استراتژیک و بیان آن، اندازچشم

 ي غیرمتعارفرفتارها شخصی، سکیر نسبت به نیازهاي اعضا،

 روابط مبتنی بر میثاق با کارکنان، مسئولیت اخلاقی و تأثیر تحولی 10سبک رهبري خدمتگزار 8
 گیري مشترك یا نفوذ تسهیم شدهتصمیم 11سبک رهبري مشارکتی 9

1 Tang 
2 Schaubroeck,John &Lam,Simon S. K. &Peng,Ann Chunyan 
3 Transformational Leadership 
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10 Servant leadership 
11 Participative Leadership 
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ف
ردی

 

 هاابعاد اصلی مشترك در اکثر پژوهش سبک رهبري

 1سبک رهبري تطبیقی 10
ها رویه بازبینی هاي پیچیده، مشارکت افراد دراهمیت تشخیص چالش

جمعی، بسیج و جلب  رییتغ يندهایفرای، هدایت سازمان يهاارزشو 
 آورينو قیتشو همکاري افراد،

 2شدهعیتوزي سبک رهبر 11
ی و توسعه ابیارز گیري مشترك،، تصمیماندازچشممأموریت و 

 اي، تجارب رهبريحرفه
 (منبع: تنظیم از پژوهشگران)

 
 پیشینه تجربی

پیرو و  -ي مختلف رهبري بر اعتماد در روابط رهبرهاکاربرد سبکدر خصوص اثر 
را  . آغاز جدي مطالعات در این حوزهشده استانجامپیامدهاي کارکنان، مطالعات بسیاري 

) 2002( 4) و فراتحلیل دیرکس و فرین1990( 3توان به پژوهش تجربی پودساکوف و مکنزيمی
  این زمینه هستیم. عدد و بسیاري درتجربی مت دهه اخیر، شاهد مطالعات ؛ اما درارتباط داد
بت نتایج حاصله حاکی از ارتباط و اثر مثدهد که در اکثر مطالعات تجربی، ها نشان میبررسی

ي ریرپذیأثتدهد که اعتماد به رهبر علاوه بر نتایج نشان می همچنین است. بر اعتمادسبک رهبري 
را با پیامدهاي متنوع عملکردي، نگرشی و رفتاري کارکنان  این رابطه مثبت از سبک رهبري،

است.  شدهارائههاي نامتجانسی اما در برخی مطالعات گزارش؛ کندمعناداري میانجی می صورتبه
) در 2008)، هولتز و هارولد (1393همکاران ()، خیرگو و 2016همکاران ( و 5هاي محمدپژوهش

) در مورد سبک رهبري 2016( 6ناصر پژوهش امجد و گراعمل -مورد سبک رهبري تبادلی
قین نیز دار نیست. برخی محقحاکی از این است که اثر سبک رهبري بر اعتماد معنی نیآفرتحول

ر هاي رهبري بکنند که کاربرد برخی از سبکگونه استدلال میبر اساس نتایج خود این
) 2012همکاران (و  7هاي کلويپژوهش توان بهمی خصوص نیاي اثر منفی دارد. در اعتمادساز

1 Adaptive Leadership 
2 Distributed leadership 
3 Podsakoff & MacKenzie 
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) 2013همکاران (و  2گرا و پژوهش ساحرعمل –) در مورد سبک رهبري تبادلی 2010( 1ترمبلاي
 ردر اکثنتایج حاصله  در مورد سبک رهبري پدرسالارانه اشاره کرد. از سوي دیگر اگرچه،

هبري یانجی، در رابطه بین سبک رمتغیر م عنوانبه ها حاکی از نقش معنادار اعتماد به رهبر،پژوهش
 است، اما برخی محققین در تحقیقات عملکرد کارکنانو پیامدهاي مختلف نگرشی، رفتاري و 

و پیامدهایی مانند رفتارهاي  کارکنان يعملکرد يامدهایپتجربی خود این اثر را در مورد 
؛ 4،2015آگوا ؛3،2016و واو ویل (لینگ، اندقرار دادهشهروندي سازمانی مورد تردید 

هاي مختلف اثربخشی سبک خصوص مقایسه در ).2012و همکاران، 6و باي؛ لی5،2013براون
 است. یکی از این مطالعات شدهانجامهاي بسیار کم و محدودي رهبري بر اعتماد به رهبر پژوهش

ها در پژوهش خود، اثر سبک ) اشاره دارد. آن2016( همکارانشتجربی، به پژوهش لینگ و 
ن موضوع حاکی از ای هبري خدمتگزار را بر اعتماد با سبک رهبري اصیل مقایسه کردند. نتایجر

اري کارکنان، هاي کعلاوه بر اثرگذاري مستقیم بر نگرش بود که کاربرد سبک رهبري خدمتگزار
س و خلق اعتماد منجر خواهد شد. دریک در مقایسه با سبک رهبري اصیل به اثربخشی بالاتري در

ه این نتیجه عملگرا، ب-و تبادلی نیآفرتحول) نیز در مقایسه اثربخشی دو سبک رهبري 2002( نیفر
. از اثربخشی بالاتري در ایجاد اعتماد به رهبر برخوردار است نیآفرتحولرسیدند که سبک رهبري 

و  نیآفرتحولاثر سبک رهبري  مانزهم)، در بررسی 2014( همکارانو  7پژوهش گانسیو
طریق متغیر اعتماد به رهبر، نشان داد که هر دو  از بر رفتارهاي شهروندي سازمانی، هپدرسالاران

یت طریق ایجاد انگیزش، منجر به تقو از مثبت بر اعتماد به رهبر، براثرسبک رهبري بر علاوه 
بر اعتماد  نیآفرتحولشوند. نتایج نشان داد که اثر سبک رهبري رفتارهاي شهروندي سازمانی می

) نیز در پژوهش خود نشان داد که 2010( 8به رهبر بیشتر از سبک پدرسالارانه است. سري بومز
ب هستند، ی اعتماد به رهبر مناسنیبشیپبراي  گراعمل -هر دو سبک رهبري اصیل و تبادلی اگرچه

 اما رهبري اصیل از اثربخشی بیشتري برخوردار است.

1 Maxime A. Tremblay 
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 یشناسروش
 يهاروش از یـیک لـتحلیافر روش .تـسا هدـش ماـنجا 1فراتحلیل روش به حاضر هشوپژ
 کـی رهاـبدر یـهشوپژ ینهـپیش نتایج ريماآ ترکیب لنباد به که ستا تتحقیقا منجاا در جدید
 از هـک شودیم یـمعرف تمیـسیس و منظم ريماآ روش یکعنوان به روش ینا .ستا عموضو
 توانیم ینابنابر .کندیم دهستفاا تتحقیقا تحلیل و دآوريگر ب،نتخاا ايبر ريماآ يهاروش
 کـی روي فـمختل تاـتحقیق يیافتهها تلخیص با و دهبو کمی روش یک تحلیلافر که گفت
 حرـمط یـهشوپژ السؤ اول مرحلۀ در تحلیلافر مطالعه منجاا در .دمیگیر منجاا نیکسا عموضو
 ینـتعیها داده اريذـکدگ روش و ردیگیم ماـنجا رتبطـم تاـمطالع شناسایی سپس د؛میشو

 پسـس ؛شودیم ماـنجا هـلیاو اريذـکدگ و شدهيآورجمع تمطالعا بعد مرحلۀ . درگرددیم
 و لیـصا يهالیتحل دـبع مرحلۀ در ؛گرددیم محاسبه ثرا ازةندا و هشد وارد ارفزامنر بهها داده

). 1397:31قربانی زاده،گردد (میها انجام شده و گزارش تحقیق تدوین تکمیلی بر روي داده
 ،اصل اساسی در روش فراتحلیل اند.در این پژوهش نیز مراحل مذکور به ترتیب طی شده

اري داز نسبت آزمون معنی عبارت استاثر  اندازه براي تحقیقات مجزا است. 2محاسبه اندازه اثر
ه هرچ ؛ ودیده در جامعه استمیزان یا درجه حضور یک پ دهندهنشانبه حجم مطالعه. اندازه اثر 

ایی مانند هباشد، درجه حضور پدیده نیز بیشتر است. با در دست داشتن آماره تربزرگاین میزان 
t ،2X  وF ها (توان شاخص اندازه اثر مربوط به آنمیr در 25: 3،1997کوهنکرد () را برآورد .(

هاي پژوهشی گزینش طرح ستیلچک از ،ازیموردنآوري اطلاعات جمع منظوربهاین پژوهش 
 و مکان وقوع، اسامی سال ، نوع تحقیق،موضوع است که در آن اطلاعاتی شامل: شدهاستفاده

ي تحقیق، جامعه آماري، حجم نمونه و نوع آماره هاریمتغنام نشریه، شماره نشریه، انواع  محققین،
 است. شدهانیب

قرار  یکم يهاپژوهش زةوـح در دي است، همچنینبررکافهد نظر از هشوپژ ینا
 رکه داست. با توجه به این هشد دهستفااها داده دآوريگر ايبر ياکتابخانه روش از و ؛ردیگیم

  لـتحلی و قـتلفی به ريماآ يجمعبند و ترکیب ،شیابیارز با و مندمنظا ورمر با تحلیلافر مطالعه
 رـتحری تۀـشر هـب صاـخ عموضو یک نمواپیر قبالً که دمیشو ختهداپر هشهاییوپژ

1 Meta-Analysis 
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)؛ در این پژوهش نیز تمرکز بر روي تحقیقات انجام شده 1397:155زاده،قربانید(ـناهدـمدرآ
 هاي مختلف رهبري بر اعتماد پیروان بود.درباره یک موضوع خاص یعنی ارتباط و اثر سبک

 افتهینتشارا، 2020 یال 2006هاي بین سال شدهانجامآماري پژوهش، شامل مطالعات کمی  جامعه
، Springer ،Emerald ،SAGE ،SciencDirect،Wiley ،ProQuestعلمی معتبر،هاي پایگاه در

باشد. معیار انتخاب پژوهش حاضر براي ی جهاد میاطلاعات علمایران، نورمگز و پایگاه مگ
 شده انجامصورت تجربی پژوهش کمی بوده،  به  -1از: اندعبارتورود مقالات به فراتحلیل 

هاي آماري و پژوهش با استفاده از روش-2باشند. شده محاسبه  2F/T/R/χهاي باشد و آماره
-با توجه به دسته -3باشد و در مجلات معتبر به چاپ رسیده باشد. شدهانجامشناسی معتبر روش
در روابط  از انواع اعتماد، هر پژوهش باید در حوزه اعتماد میان فردي عمودي شدهارائهبندي 

این  بررسی قرار داده باشد. در بین سبک رهبري و اعتماد به رهبر را، مورد پیرو، ارتباط -هبرر
 تحقیق عموضو هدربار لیهاو مقاله 257با توجه به معیارهاي ذکر شده، در مجموع تعداد  راستا

مقالات با موضوع تحقیق، در نهایت  بـتناس و ابقـتط ،هایژگیو یـسربر اـب هـک دـش شناسایی
 منظورهبمقاله کاملاً منطبق و متناسب براي فراتحلیل موضوع تحقیق انتخاب شدند.  76تعداد 

ه و به ها مورد تأیید بودهایی گزینش و وارد فراتحلیل شده که روایی آنتعیین روایی، پژوهش
ه باشد. پرداخت ردستیز -افوق بررسی ارتباط سبک رهبري با اعتماد میان فردي در روابط م

ها آن ي،بندها و طبقهعلاوه بر آن پایایی شناسایی، از طریق توافق داوران در انتخاب تحقیق
و دداري اندازه اثر از طریق توافق در محاسبات اندازه اثر بین مشخص شد. پایایی سطح معنی

چنین است. هم آمدهدستبه بودند، موردنظر نهیدرزم که داراي تجارب یکسانی گرلیفراتحل
ي ابر .اندشدهلیتحلجامع فراتحلیل)،  افزارنرم( 2CMA افزارنرمهاي منتخب با استفاده از پژوهش

 ارائه شده است. 2هاي اثر نیز از معیارهاي کوهن استفاده شده است که در جدول تفسیر اندازه
 

 اندازه اثر حدود :2جدول 
 پایین اندازه اثر حد حد بالاي اندازه اثر نتیجه

 1/0 3/0 کوچک
 3/0 5/0 متوسط
 5/0 8/0 بزرگ
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همچنین در تحقیق حاضر براي ارزیابی وضعیت سوگیري انتشار نمودار فانل مورد استفاده 
ایمن از خطاي روزنتال براي  تعیین تعداد تحقیقات  Nهاي دوال توئیدي و قرار گرفت و از روش

 گم شده استفاده شده است.
 

 هاي پژوهشها و یافتهتجزیه و تحلیل داده
بررسی حاصل از متون تحقیقاتی برگزیده بیانگر آن است که در موضوع تحقیق حاضر، 

 -است و اغلب تحقیقات به روش توصیفی داراي تنوع زیادي نبوده کاررفتهبههاي روش
مونه ن تعداد اند.تحلیلی انجام شده-مورد نیز با روش پیمایشی 5و  مورد 71همبستگی به تعداد 

نفر مربوط به  1702نفر بوده است. از این تعداد  24234مورد بررسی در تحقیقات منتخب 
 با توجههاي تجاري و خدماتی بوده است. نفر مربوط به سازمان 22532هاي آموزشی و سازمان

متغیر  147ی طورکلبهپژوهش حائز شرایط ورود به فراتحلیل،  76، از تعداد ذکرشدهبه معیارهاي 
سبک  11شناسایی شد و با توجه به اینکه تعداي از این متغیرها تکرار شده بودند، در مجموع، 

 ریرپذیتأث ریمتغ 23و پیرو، تحت عنوان متغیر مستقل  -رهبري اثرگذار بر اعتماد در روابط رهبر
طور کامل هکه این نتایج ب اندمتغیرهاي وابسته شناسایی و خلاصه شده عنوانبهاز اعتماد به رهبر 
ذار هاي رهبري اثرگترین سبکتوان مهمترتیب می نیبد اند.ذکر شده 4و  3در جداول شماره 

، رهبري سازتوانمندبر اعتماد به رهبر را به ترتیب اولویت اندازه اثر بدین شرح برشمرد: رهبري 
ي ، رهبرخدمتگزار، رهبري نیآفر، رهبري اخلاقی، رهبري تحوللیاصی، رهبري قیتطب

 -یو رهبري تبادل پدرسالارانه، رهبري کیزماتیکار، رهبري شدهعیتوزمشارکتی، رهبري 
بیقی و در فراتحلیل، سبک تط شدهییشناساهاي رهبري که از بین سبکاین حیتوض .گراعمل
رهبري مؤسسه و معلمان موضوع اعتماد را مورد  هاي آموزشی و در سطحدر سازمان شدهعیتوز

ارائه شده  3هاي رهبري مورد اشاره در جدول ی و اندازه اثر سبکفراوان اند.بررسی قرار داده
 است.
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 متغیر وابسته) عنوانبههاي رهبري بر اعتماد (اعتماد به رهبر . اولویت اثر سبک3جدول 

 ردیف
سبک ( مستقلمتغیر 

 رهبري)
 فراوانی وابستهمتغیر 

حجم 
 نمونه

اندازه 
 اثر

 704/0 2865 10 اعتماد به رهبر سبک رهبري اخلاقی 1
 780/0 4693 12 اعتماد به رهبر سبک رهبري اصیل 2
 430/0 388 1 اعتماد به رهبر سبک رهبري کاریزماتیک 3
 622/0 2977 8 اعتماد به رهبر سبک رهبري خدمتگزار 4
 290/0 1814 6 اعتماد به رهبر پدرسالارانهسبک رهبري  5
 234/0 982 5 اعتماد به رهبر راگعمل -سبک رهبري تبادلی 6
 673/0 5949 21 اعتماد به رهبر آفرینسبک رهبري تحول 7
 480/0 1158 3 اعتماد به رهبر شدهعیتوزسبک رهبري  8
 889/0 1139 3 اعتماد به رهبر سبک رهبري توانمندساز 9

 613/0 1725 5 اعتماد به رهبر سبک رهبري مشارکتی 10
 835/0 544 2 اعتماد به رهبر سبک رهبري تطبیقی 11

 76 24234 659/0 

 
در فراتحلیل، حاصل از نقش میانجی اعتماد به رهبر، در  شدهییشناساپیامدهاي  4در جدول 

در این  رگیدعبارتبهاست.  شدهارائههاي شناسایی شده با اندازه اثر بزرگ ارتباط با سبک
 زیر، است. مطابق جدول شدهگرفتهرونزا در نظر دمستقل  عنوانبهجدول متغیر اعتماد به رهبر 

اطفی از: ادراك اثربخشی رهبر، تعهدع اندعبارتاز اعتماد به رهبر  ریرپذیتأثترین متغیرهاي مهم
 ی،شناختروان ر سازمانی، بهزیستیسازمانی، احساس پتانسیل بالاي تیمی، پذیرش و ظرفیت تغیی

 اهشک اعتماد سازمانی، ادراك و دلبستگی شغلی، تعلق ی،شناخترواننقض قراردادهاي  کاهش
هنده داحساسات منفی، رفتارهاي شهروندي سازمانی و... . توضیح اینکه اندازه اثر منفی نشان

 .رابطه معکوس متغیر اعتماد به رهبر با پیامدهاست
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 متغیر مستقل) عنوانبهاعتماد به رهبر ( رهایمتغ. فراوانی و شدت اثر 4جدول 

فراوا متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف
 نی

سبک رهبري مورد 
 مطالعه

اندازه اثر 
 کلی

 اعتماد به رهبر 1
عملکرد شغلی و 

 ايوظیفه
9 

 آفرین،اخلاقی،تحول
 خدمتگزار مشارکتی،

268/0 

 6 رضایت شغلی اعتماد به رهبر 2
 اصیل، اخلاقی،

 آفرین، خدمتگزارتحول
344/0 

 262/0 اخلاقی 1 1افشاي اخلاقی اعتماد به رهبر 3

 اعتماد به رهبر 4
ادراك اثربخشی 

 2رهبر
 701/0 اخلاقی،اصیل 2

 اعتماد به رهبر 5
تجربه فرسودگی 

 3شغلی
 -310/0 اخلاقی، اصیل،توانمندساز 3

 -180/0 آفرینتحول 1 استرس شغلی اعتماد به رهبر 6

 اعتماد به رهبر 7
رفتارهاي به 

ي گذاراشتراك
 4دانش

 173/0 آفریناخلاقی،تحول 2

 اعتماد به رهبر 8
رفتارهاي شهروندي 

 سازمانی
9 

اخلاقی،اصیل،خدمتگزار،
آفرین،مشارکتی،پدرتحول

 سالارانه
405/0 

 -428/0 اصیل 1 5احساسات منفی اعتماد به رهبر 9

 رهبراعتماد به  10
 دلبستگی و تعلق

 شغلی
10 

فرآاصیل،خدمتگزار،تحول
 ین

458/0 

 اعتماد به رهبر 11
 عاطفی تعهد

 6سازمانی
11 

فرآاصیل،خدمتگزار،تحول
 ین، مشارکتی

654/0 

 اعتماد به رهبر 12
 اعتماد ادراك

 سازمانی
 425/0 اصیل 1

 اعتماد به رهبر 13
 بهزیستی

 7یشناختروان
 505/0 آفریناصیل،تحول 3

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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فراوا متغیر وابسته متغیر مستقل ردیف
 نی

سبک رهبري مورد 
 مطالعه

اندازه اثر 
 کلی

 اعتماد به رهبر 14
نقض قراردادهاي 

 1یشناختروان
 -460/0 اصیل 1

 352/0 توانمند ساز،اخلاقی 2 خلاقیت اعتماد به رهبر 15

 اعتماد به رهبر 16
مهارت انطباق 

 (توانایی 2شغلی
 )شغلی ینیبازآفر

 330/0 توانمندساز 1

 اعتماد به رهبر 17
 کاري رفتار

 نوآورانه
 142/0 آفرینتحول 2

 اعتماد به رهبر 18
پذیرش و ظرفیت 

 3تغییر سازمانی
 526/0 آفرینتحول 1

 -240/0 آفرینتحول 1 میل به جابجایی اعتماد به رهبر 19

 اعتماد به رهبر 20
احساس پتانسیل 

 4بالاي تیمی
 626/0 آفرینتحول 1

 اعتماد به رهبر 21
توانایی ارائه 

هاي پاسخ
 ریپذانعطاف

 386/0 تطبیقی 1

 اعتماد به رهبر 22
هاي بهبود مؤلفه

کیفیت زندگی 
 کاري

 325/0 اصیل 1

 -201/0 اخلاقی 1 5رفتارهاي انحرافی اعتماد به رهبر 23
 

 توانیم اولدـج درشده ارائه رـثا يهااندازه و نتایج با مطابق و کوهن يهارمعیا به دستناا با
 ثرهاي اازهدـنا تهـسد سه در راها آن ،متغیرها تأثیر رتقد و صحت و تشد انمیز سساا بر
 دهبو عیفـضها آن اريذـتأثیرگ هـک تندـهس اییـمتغیره شامل اول ستهد ترتیب بدین که اردادقر
، اـمتغیره نـی. اتـسا داـیز رـیگد تاـتحقیق درها پژوهش نـیا یهـفرض نشد رد نمکاا و

 1/0 زةاـب ینـبها آن رـثا ازهندا یردمقا و دهبو کوچک خیلیها آن ثرا ازةندا که هستند متغیرهایی

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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 -هاي رهبري: تبادلیبر اعتماد به رهبر، سبک اثرگذارهاي قرار دارد. از بین سبک 3/0تا 
 اريک از اعتماد به رهبر متغیرهاي: رفتار ریرپذیتأثو پدرسالارانه و از بین متغیرهاي  گراعمل

کاهش میل به جابجایی،کاهش  ي دانش، استرس شغلی،گذاراشتراكنوآورانه، رفتارهاي به 
 اي در این محدوده قرار دارند.شغلی و وظیفه و عملکردرفتارهاي انحرافی، افشاي اخلاقی 

ه ـب و دهوـب طـمتوس دـح درها آن رـثا ازةدـنا یردمقا که باشدیم متغیرهاییگروه دوم شامل
 رتدـق از اول ستهد به نسبت ستهد ینا تفرضیادارند.  قرار 5/0تا  3/0محدوده عبارتی در 

هاي بر اعتماد به رهبر، سبک اثرگذارهاي ردار هستند. از بین سبکبرخو يباالتر نطمیناا
یرهاي: تجربه از اعتماد به رهبر متغ ریرپذیتأثو از بین متغیرهاي  شدهعیتوزرهبري: کاریزماتیک و 

هاي شغلی، مهارت انطباق شغلی، رضایت شغلی، خلاقیت، توانایی ارائه پاسخفرسودگی
ی، منف کاهش احساساتسازمانی،  اعتماد ، رفتارهاي شهروندي سازمانی، ادراكریپذانعطاف

 د.وده قرار دارنی در این محدشناختروانشغلی و، کاهش نقض قراردادهاي  دلبستگی و تعلق
 5/0 بینها آن ثرا ازةندا و نددار باالیی خیلی ثرا تشد که ستا متغیرهایی شامل مسو ستهد

 االییـب یـخیل لاـحتما و ناـطمینا ازها آن هـب طوـمرب تیاـفرض و متغیرها ینا .باشندیم 8/0تا 
 هـک درـک حمطر را عااد ینا توانیم متغیرها از ستهد ینا رةبادر و هستند رداربرخو

 يذیرـتأثیرپ و اريذـتأثیرگ يوـق ربسیا لحتماا به د،مجد نموآز وهشوپژ منجاارتوـصدر
بر اعتماد  اثرگذارهاي ، از بین سبک4و  3هاي جداول با داده مطابق گردد.ره تأیید میاـبدوها آن

-ی،تحولخلاق، رهبري الیاصی، ر قیتطب، توانمندسازهاي رهبري: به رهبر، به ترتیب، سبک
تیب از اعتماد به رهبر، به تر ریرپذیتأثی و از بین متغیرهاي و مشارکت، خدمتگزار، نیآفر

ش سازمانی، احساس پتانسیل بالاي تیمی ، پذیر عاطفی متغیرهاي: ادراك اثربخشی رهبر، تعهد
 ی کارکنان در این محدوده قرار دارند.شناختروان و ظرفیت تغییر سازمانی  و بهزیستی

یري از سوگ منظور ی سوگیري انتشار است.ابیارز یکی از موضوعات مهم در فراتحلیل،
وع در مورد موض شدهانجامتواند شامل تمام مطالعات است که یک فراتحلیل نمی نیا انتشار،

سیله وترین روش، شناسایی تورش انتشار است که بهترین و سادهمورد بررسی باشد. معمول
 ،شکل قیفی یا فانل يهادارنمو در يتفسیرازلحاظ  .دیآیدرمفی به نمایش نمودار فانل یا قی

 يسوگیر داراي ،شوندیم جمع قیف يباال در و دـندار پایین اردستاندا يخطا که مطالعاتی
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ها آن اردستاندا يخطا ،شوندیم هکشید قیف پایین سمت به تمطالعا چه هر ماا نیستند. رنتشاا
 نتایج .)1393پور؛محمدي مقدم وعباس( ابدییم یشازـفا ناـشرنتشاا يوگیرـس رود ومیاال ـب

و خطاي استاندارد در  رشیموردپذ طحـس تـحال در قـتحقی نـیا در راـنتشا يسوگیر سیربر
دهد که مطالعات در بالاي است که همچنان این نمودارها نشان می شدهدادهنشان  2و  1اشکال 

 ي انتشار در این تحقیق است.ریسوگگر عدم وجود اند و این بیاننمودار جمع شده

 
 تحقیق منتخب 76قیفی تحقیقات اثر سبک رهبري بر اعتماد به رهبر در  نمودار :1شکل 

 

 
 فیشر zدقت استاندارد بر اساس  :2شکل 
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 يتوئید و دوال ازشبر و حصالا
 ستاشده مطرح يتوئید و دوال تحت عنوانشی رو ر،نتشاا يسوگیر تعدیل و یابیارز ايبر

 و شوندیم فذـح لـفان داروـنم از نامنطبق اتمشاهد يیندآفر طی در روش ینا با مطابق هـک
 طبق .گرددیم افهـضا ،شدهداده صختصاا دمفقو تمطالعا ايبر که ییهاارزش آن لنباد هـب

دارد هاي دیگري نکامل شدن نیاز به پژوهش منظوربه، این مطالعه و فراتحلیل 5هاي جدول داده
 یتصادفدر اثرات ثابت و  شدهمشاهدهشود، ارزش که ملاحظه می طورهمانو 

نیز  Q مقدار شده در اثرات ثابت و تصادفی برابر است.تعدیل باارزش) 65905/0،64574/0(
 است. آمدهدستبه 63447/4683برابر  افتهیلیتعدو ارزش  شدهمشاهدهبراي هر دو ارزش 

 
 و برازش دوال و توئیدي اصلاح :5جدول 

 اثرات ثابت اثرات تصادفی Qمقدار 
مطالعات  

 0:ازیموردن
 حد بالا

حد 
 پایین

تخمین 
 اينقطه

 حد بالا
حد 
 پایین

تخمین 
 اينقطه

ارزش  65905/0 65180/0 66619/0 64574/0 58294/0 70086/0 63447/4683
 مشاهدات

ارزش  65905/0 65180/0 66619/0 64574/0 58294/0 70086/0 63447/4683
 دهشلیتعد

 
N ک  ایمن از خطاي کلاسی

با اثر میانگین صفر را محاسبه  شدهگمایمن از خطاي روزنتال تعداد تحقیقات  N آزمون
آید. در  دستبهداري آماري اثر کلی ها اضافه شود تا عدم معنیکند که لازم است به تحلیلمی

مفهوم آن بدین معنی است  ؛ واست 13248برابر  ایمن از خطاي روزنتال Nاین پژوهش مقدار 
ات تا در نتایج نهایی محاسب مطالعه دیگر به مطالعات اضافه و بررسی شود 13248که باید تعداد 

شود. این تعداد مورد مطالعه فاصله از خطا  %5از  تربزرگدامنه  دو Pمقدار خطایی رخ دهد یا 
 ها و نتایج پژوهش دارد.بالاي داده توجهی است و نشان از دقت و صحت مقدار مناسب و قابل

 
  



99زمستان ، 98م، شماره نهویریت(بهبود و تحول)، سال بیستمطالعات مد 158  
 

 ایمن از خطا کلاسیک N: محاسبات 6جدول 
 براي مشاهدات مطالعه شده Zمقدار  36821/115

 براي مشاهدات مطالعه شده Pمقدار  00000/0
 آلفا 05/0
 دنباله 2
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 آزمون معناداري اندازه اثر
هاي تحقیق و جداول اصلاح و برازش دوال علاوه بر بررسی وضعیت سوگیري انتشار داده

، در قالب طرح یک فرضیه فرعی به بررسی همگونی یا )Qکوکران (توئیدي به همراه آزمون 
 انیم از: عبارت است H0شود. فرضیه پرداخته می آمدهدستبههاي اثر همگونی اندازهعدم 

از: میان  عبارت است H1داري وجود ندارد. فرضیه تفاوت معنی آمدهدستبهاندازه اثرهاي 
که در سطح اطمینان توجه به این با داري وجود دارد.تفاوت معنی آمدهدستبهاندازه اثرهاي 

درصد کمتر است، فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل  5ي از میزان خطاي داریمعندرصد، سطح  95
 ي است.داریمعنداراي تفاوت  آمدهدستبهیعنی میزان اندازه اثرهاي ؛ شودپذیرفته می

 
 آزمون معناداري اندازه اثر جینتا :7جدول 

 آزموننتیجه  سطح خطا يداریمعنسطح  zآماره 
 H1رد  05/0 000/0 399/98

 
 گیريبحث و نتیجه

 2020تا  2006هاي در بین سال که بود فرضیاتی و متغیرها بررسی و شناسایی مقاله این هدف

پیامدهاي  پیرو و -ارتباط سبک رهبري و اعتماد در روابط رهبر موضوع به مطالعات مربوط در
هاي لذا در اولویت اول ضمن شناسایی سبک .اندقرارگرفته استفاده مورد حاصل از این ارتباط
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هاي کاي، اثربخشی کاربرد هرکدام از سبمختلف رهبري مؤثر بر اعتماد به رهبر، با نگاه مقایسه
هایت گرفت. در نقرار ها مورد بررسی رهبري در اعتماد سازي با استفاده از نتایج کمی پژوهش

عنوان روي تعدادي از متغیرهاي نگرشی، عملکردي و رفتاري بهتأثیر متغیر اعتماد به رهبر بر 
آفرین، رهبري دهد که سبک رهبري تحولنتایج فراتحلیل نشان میاند. متغیر وابسته بررسی شده

اصیل و رهبري اخلاقی درباره موضوع، به ترتیب بیشترین مورد استفاده را در تحقیقات منتخب 
 اند.داشته

ی سبک رهبري داراي اثر معناداري بر اعتماد طورکلبه، 3ه در جدول مطابق با نتایج حاصل
). دامنه 659/0اندازه اثر (ردیگپیروان به رهبر است که در طیف اثربزرگ قرار می

هاي مختلف رهبري نیز، در هر سه طیف کوچک، متوسط و بزرگ قرار دارند. سبکاثرگذاري
سبک رهبري شناسایی شده، اندازه اثر کلی هر کدام از  11نتایج فراتحلیل نشان داد که از بین 

)، 889/0(مندسازتواندار بود و به ترتیب، رهبري: ها بر اعتماد به رهبر مثبت و معنیآن
) بیشترین اثربخشی را 673/0) و تحول آفرین(704/0)، اخلاقی(780/0(لیاص)، 835/0ی(قیتطب

 هاي حاصله در این فراتحلیل با اکثر تحقیقات منتخبدر ایجاد اعتماد به رهبر دارا  بودند. یافته
و نتایج   )2016( همکارانشاي لینگ و مقایسه در این زمینه همسویی دارد و با پژوهش

)، هولتز 1393همکاران ()، خیرگو و 2016( ناصر امجد )،2016همکاران ( و هاي محمدپژوهش
) در خصوص 2013() و ساحر 2010( )،ترمبلاي2012همکاران ()،کلوي و 2008و هارولد (

 داري اثر مثبت سبک رهبري بر اعتماد به رهبر سازگار نیست.آزمون معنی
ود در ایفاي نقش میانجی خ شان داد که اعتماد به رهبر بواسطههمچنین نتایج فراتحلیل ن 

هاي رابطه با سبک رهبري پیامدهاي نگرشی، رفتاري و عملکردي مهمی را به همراه دارد. یافته
گویاي این واقعیت است که، سبک رهبري از طریق نقش میانجی اعتماد  4اندازه اثر در جدول 

رشی و رفتاري، نسبت به پیامدهاي عملکردي کارکنان از بینی پیامدهاي نگبه رهبر در پیش
قدرت بیشتري برخوردار است. مهمترین متغیرهاي تأثیر پذیر از اعتماد به رهبر که شدت اثر 

احساس  سازمانی، عاطفی متوسط به بالایی داشتند، عبارتند از: ادراك اثربخشی رهبر، تعهد
ی، شناختوانرکارکنان، کاهش نقض قراردادهاي ی شناختروان بهزیستی پتانسیل بالاي تیمی و

ی، تجربه منف کاهش احساسات شغلی، دلبستگی و پذیرش و ظرفیت تغییر سازمانی، تعلق
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هاي سازمانی، رفتارهاي شهروندي سازمانی، توانایی ارائه پاسخ اعتماد فرسودگی شغلی، ادراك
 خودکارآمدي. در بین پیامدها،، خلاقیت، رضایت شغلی، مهارت انطباق شغلی و ریپذانعطاف

)، احساس پتانسیل 654/0)، تعهد عاطفی سازمانی (701/0متغیرهاي: ادراك اثربخشی رهبر(
) 505/0) و بهزیستی روانشناختی(526/0)، پذیرش و ظرفیت تغییر سازمانی(626/0بالاي تیمی(

هاي افتهاي حاصله،یبیش ترین تأثیر پذیري را از اعتماد به رهبر دارا بودند.در خصوص پیامده
و واو  ویل لینگ، هايفراتحلیل با نتایج اکثر تحقیقات منتخب همسویی داشت و با نتایج پژوهش

 ) ناسازگار بود.2012، باي و همکاران()، لی2013)، براون(2015(آگوا )،2016(
گویی به این پرسش اصلی که کدام سبک رهبري از هاي این پژوهش، علاوه بر پاسخیافته

نماي کلی یک راه عنوانبهتواند ثربخشی بیشتري در ایجاد اعتماد به رهبر برخوردار است، میا
هاي مختلف سازمانی و حتی مدیران ارشد در  راستاي تقویت جو اعتماد در براي مدیران بخش

 عوامل ازجمله دهد،. همچنان که بررسی مطالعات نشان میردیگ قرارها مورد استفاده سازمان
است.  هاي رهبريها و شایستگیدرافزایش سطح اعتماد زیردستان، توسعه مهارت نندهککمک

یقی، هاي رهبري توانمندساز، رهبري تطبهاي مرتبط با سبکدر این بین تمرکز بر توسعه مهارت
-ج مطلوبتواند نتایرهبري اصیل، رهبري اخلاقی  و تحول آفرین در بین مدیران و سرپرستان می

مراه داشته باشد. به این منظور، استفاده از بستر سیستم مدیریت عملکرد، در کنار تري را به ه
اشاره   هاي رهبري موردتواند در تحقق و توسعه شایستگیهاي آموزشی هدفمند نیز میسیستم

 در مدیران و سرپرستان بسیار مفید باشد.
و سبک رهبري توانمند ایم هاي اخیر شاهد توانمندسازي روز افزون کارکنان بودهدردهه

هاي اثربخش در توسعه اعتماد به رهبران در ادبیات سازمانی معرفی ساز  به عنوان یکی از مکانیزم
را  توانند توزیع قدرتشود. رهبري توانمندساز، سبکی از رهبري است که در آن رهبران میمی

سبک  ماهنگ کنند. اینها تنظیم و هبه زیردستان به منظور توسعه استقلال و خودکنترلی آن
ق گري، آگاه سازي، رهبري از طریرهبري در سطح تحلیل تیمی و فردي با ابعاد اصلی:  مربی

حاضر  شود. نتایج پژوهشالگو،نشان دادن تعامل و توجه، تصمیم گیري مشارکتی شناخته می
پیامدهایی  ،دهد که اعتماد به رهبر علاوه بر تأثیر پذیري مستقیم از این سبک رهبرينشان می

مانند: افزایش خلاقیت، توانایی انطباق شغلی و کاهش فرسودگی عاطفی کارکنان را نیز در پی 



 161 حسن پور و همکاران
 

 خواهد داشت.
پیشایند دیگر در اعتماد به رهبر، سبک رهبري تطبیقی است که در تحقیقات یافت شده، بیشتر  
ی تئوري پیچیدگ"هاي امروزياست. در سازمان قرارگرفته مورداستفاده آموزشی مؤسساتدر 

ري و هایی تمرکز دارد که انطباق پذیري، یادگیبر شناسایی و کشف رفتارها و استراتژي "رهبري
توان در نگرش و رویکرد ها را میدهد. بدیهی است این قابلیتخلاقیت سازمان را توسعه می

زایش سطح اف واسطه بهاین سبک رهبري انطباقی خلاصه کرد.سبک رهبرينوظهوري تحت عنوان
پذیري کارکنان و مدیران در حل مسائل تعاملات و انعطاف اعتماد به رهبر منجر به افزایش

 .  داشت خواهد برسازمانی، خواهد شد. همچنین جریان آزاد اطلاعات را در سازمان در 
ت. این ي اصیل اسهاي اصلی به رهبران سازمانی، کاربرد سبک رهبریکی دیگر از توصیه

گیري از اصول چهارگانه خودآگاهی، پردازش متوازن، وجدان درونی و سبک رهبري با بهره
ها، اثربخشی بالایی را در ایجاد اعتماد به رهبر به همراه دارد. رهبرانی شفافیت رابطه، در سازمان

ها د داشت که به آناهنخو گرایی بیشتري برخوردار باشند، احتمالاً پیروانیکه از شفافیت و مثبت
دان کنند. از سوي دیگر وقتی کارمنرهبرانی اثربخش ارزیابی می عنوانبهها را اعتماد کرده و آن

. نتایج دکرها اعتماد خواهند دانند، بیشتر به آنسرپرستان خود را بین حرف و عمل سازگار می
تواند پذیري از سبک رهبري اصیل، میدهد که اعتماد به رهبر علاوه بر تأثیر فراتحلیل نشان می

متغیرهاي مهمی مانند: بهبود سرمایه روانشناختی، افزایش ادراك اعتماد سازمانی ، رفتارهاي 
شهروندي سازمانی ، افزایش تعهد عاطفی سازمانی و کاهش نقض قراردادهاي روانشناختی، 

شی رهبر و ادراك اثربخ افزایش تعلق شغلی کاهش احساسات منفی  بهبود سرمایه روانشناختی
 را در کارکنان به نحو مطلوبی تحت تأثیر قرار دهد.

 وهاي بزرگ در حوزه سازمان نیز یکی از عوامل مهمی است که رهبران موضوع رسوایی 
 ي عمل کنند که از طریق توانایی واگونهبهبا اتخاذ سبک رهبري اخلاقی  دارد تارا وامی رانیمد
توانند ب اطمینان از رفاه و رشد پیروان، حصول وهاي سازمانی اعتمادساز راستایی با سیستمهم

)، 2012( 1. طبق مرکز اطلاعات اخلاقیآورند فراهمموجبات افزایش تعهد زیردستان و کارکنان را 
 نیا ).2019؛2فراگولی( ندارندی به رهبر خود اعتماد راخلاقیغاز کارکنان به دلیل رفتار  52%

1. Ethics Resource center(ERC):http://www.ethics.org 
2 Fragouli 
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ایج فراتحلیل کند. نتموضوع خود لزوم توجه بیشتر به تقویت این نوع سبک از رهبري را ایجاب می
ه گیري از اصول : صداقت، دلسوزي، پایبندي بگویاي این واقعیت است که رهبران اخلاقی با بهره

ی مانند یتصمیمات عادلانه، علاوه بر تقویت و اثرگذاري مثبت بر اعتماد پیروان، پیامدها اصول و
 هاي عملکردي، کاهش فرسودگی شغلی ،بهبود ادراك پیروان از اثربخشی رهبر، بهبود شاخص

افزایش رفتارهاي به اشتراك گذاري دانش، افشاي اخلاقی تخلفات، رفتارهاي شهروندي سازمانی 
 و کاهش رفتارهاي انحرافی در محیط کار را به  دست خواهند آورد. از سوي دیگر الگوي رهبري
تحول آفرین نیز، بواسطه چهار بعد اصلی: نفوذ آرمانی،تحریک فکري، انگیزش الهام بخش و 

تواند اعتماد پیروان را نسبت به رهبران خود جلب کند.  در واقع رهبر تحولی ملاحضات فردي می
سرمش بودن در فرایند توسعه یک دیدگاه مشترك و نشان دادن توجه به نیازهاي کارکنان از طریق

توانند اعتماد پیروان را جلب کند. نتایج فراتحلیل نشان داد که این سبک رهبري، ضمن یم
هاي اعتماد و رهبري، بواسطه نقش میانجی اعتماد به برخورداري از بیشترین فراوانی در پژوهش

افزایش  شناختی ،پذیرش وبینی متغیرهاي مهمی مانند: نوآوري، بهزیستی روانرهبر قادر به پیش
 باشد.فیت تغییرات سازمانی و افزایش احساس پتانسیل بالاي تیمی میظر

حوزه ارتباط بین سبک رهبري و  در که مطالعات انجام شده در کشورمان،با توجه به این 
باط هر شود ارتباشد، پیشنهاد میهاي رهبري میاعتماد به رهبر، محدود به تعداد کمی از سبک

هاي )، بر ایجاد جو اعتماد در سازمان1( شمارههاي رهبري معرفی شده در جدول کدام از سبک
گوناگون صنعتی، خدماتی و آموزشی از منظر کمی مورد بررسی قرار گیرد. موضوع بررسی 

ل دهنده هر هاي تشکییابی اثر سبک رهبري بر اعتماد به رهبر از منظر مؤلفهتر و اعتباردقیق
 ود.شگران علاقمند به این حوزه پیشنهاد میدي است که به پژوهشسبک نیز از جمله موار
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 منابع
). رهیافتی جامع از نظریه رهبري کوانتومی و 1394.(مهدي ،حمزه پور؛سیدعلی اکبر،افجه

،دوره )اندیشه مدیریت راهبردي (اندیشه مدیریتدو فصلنامه   کاربردهاي آن در سازمان،
 .204-161،صص2هشتم،شماره

 ).1395(.لوفرین ي، معصومه؛ رضایی،محمد ی، مژگان،انتید ی، بهروز؛پورول ی؛مرتض اکبري،
ی، اختشنروانی: تأثیر متغیر میانجی اعتماد و نقض قرارداد شناختروان هیو سرماي اصیل رهبر

 .532-511صص  ،3شماره  هشتم، دوره ،مدیریت دولتی
 شدهعیتوز رهبريرابطه  ).1396.(يمهد ي،زیعز محمد؛ دیس ی،رکمالیم ؛جواد پورکریمی،

 فصلنامه، 1394-1393تحصیل  سال در تهران شهردوره متوسطه دبیران  سازمانی اعتماد و مدیران
 .56-35صص  ،13شماره  چهارم، سال ،آموزشی مدیریت و رهبري يهاپژوهش

با نقش میانجی  نیآفرتحولی مدل رهبري طراح ).1397.(میمر ي،کردآباد ؛نایم جمشیدي،
 ،2 هشمار ،علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی فصلنامه هاي دولتی،اعتماد در سازمان

 .164-145صص 
)، بررسی و مطالعه رابطه هوش عاطفی مدیران و میزان 1386( نیچاوشی، سید محمدحس
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم نامهانیاعتماد زیردستان به آنان، پا

 يهاتطبیقی تأثیر سبک ی). بررس1393خیرگو، منصور؛ شکوهی، جواد؛ شکري، زینب.(
آفرین بر توسعه رفتار شهروندي سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمان، رهبري تحول

 .70-49، سال چهارم، 53، شماره فصلنامه مدیریت نظامیموردمطالعه: یکی از مراکز نظامی. 
 زمونآ ي تأثیر رهبري تحولی بر اعتماد پیروان به مدیران:الگو ).1389حسن.( ي،آبادنیز

-139، صص 5 شماره ، دور دوم،مشاوره شغلی و سازمانی صلنامهف ،میرمستقیغاثرات مستقیم و 
158. 

 رهبري سبک ). رابطه1393.(رضا دیس ی نیا،نیحس ؛حسن ،بحرالعلوم ؛سوسن عشوره،
ورزش  در پژوهش دانشگاهی، ورزشی يهامیت عملکرد و مربی به اعتماد با مربیان خدمتگزار
 .39-56صص  ،دانشگاهی

 چهارم. چاپ ،بازتاب انتشارات تحقیق فراتحلیل، روش ).1397.(قربانی زاده، وجه الله
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