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 یبا اعتماد سازمان لیاص یرابطه سبك رهبر ق،یتحق نیهدف از انجام ا
 نیدر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان است. روش ا

کارکنان  اداره  هیشامل کل ی. جامعه آمارباشدمی یلیتحل -یفیتوص قیقتح
براساس  ینفر( بودند. نمونه آمار041خوزستان )کل ورزش و جوانان استان 

شده است. ابزار  نییساده تع ینفر(، به صورت تصادف011)جدول مورگان 
(، 1112) ویاول لیاص یدو پرسش نامه استاندارد رهبر ق،یمورد استفاده تحق

 یآلفا بیضر قیآنها از طر ییای(بود، که پا0336) نگزیکام یو اعتماد سازمان
هم توسط  نآ ییمحتوا ییشد و روا نییتع 84/1و 88/1 بیکرونباخ به ترت

 لیو تحل هیتجز یقرار گرفت. .برا دییدانشگاه مورد تا یورزش تیریمد دیاسات
 ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بیضر) یاستنباطو  یفی، از آمار توصهاداده

و اعتماد  لیاص یرهبر نینشان داد ب قیتحق جیچندگانه(، استفاده شد. نتا
گام به گام نشان  ونیرگرس جهینت نیمچنوجود دارد، ه 13/1ارتباط  یسازمان

 نییو تب ینیب شیرا پ یاعتماد سازمان راتییاز تغ 92/1 لیاص یداد رهبر
ممکن  روانشانیمثبت با پ یتماعتبادالت اج قیاز طر لی. رهبران اصکندمی

کار کنند و احساسات  یشتریاست باعث شوند کارکنان با عالقه و شور ب
 دن،بو هگادآخو سیلهو به صیلا انهبرتجربه کنند. ر زیرا ن یشتریمثبت ب

 خالقیا یهاارستاندا سساابر گرفتن تصمیم ن،کنارکا با دنبو سترورا
را  نکنارکا امحترو ا دعتماا ،یانهاقعگروا تحلیل به دنبو درقاو  هشد نیدرو
 یورزش یاداره ها رانیگرفت، مد جهیتوان نت ی. در مجموع مبرند می باال

اعتماد کارکنان خود  زانیم یسبك رهبر نیتر از ا شیب ادهتوانند با استف یم
 را در سازمان باالتر ببرند.  

 کلیدی هایواژه
اعتماد  ،ی، خود آگاهپردازش متوازن ،یرابطه ا تیشفاف ل،یاص یرهبر

 .یسازمان

 

 

The purpose of this research was to invistagate the 

relationship between the ingenuous leadership style and 

organizational trust of the employees of the general 

directorate of youth and sports Khuzestan province. This 

research method is descricptive - analytical. The  

research population consisted of all the employees of the 

general directorate of youth and sport of Khozestan 

province (145 persons). According to the Morgan 

samples method 120 persons were randomly selected of 

research samples.. To achieve the research goals, the 

Olive authentic leadership and organizational trust 

Cummings questionnaires made were used. The 

questionnaires  reliability were calculated through 

Cronbach's alpha coefficien 0.88 and 0.84, and their 

validity were confirmed by university sports 

management.  For data analysis the descriptive statistics 

and inferential statistics methods, including Pearson 

correlation coefficient, multiple regression were used. 
Leaders through positive social interaction with their 

followers may cause employees to work with greater 

enthusiasm and more positive emotions they 

experienced.  Authentic leadership by being aware, 

being honest with employees, deciding on internal 

ethical standards and being able to analyze realistic, trust 

and respect of employees raise. Overall, it can be 

concluded that managers of sports departments can use 

this style of leadership to increase the level of trust of 

their employees in the organization. 
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 مقدمه
داده  لیرا تشک یجامعه کنون یرکن اصل هاسازمانامروزه، 

که  ت،یریآن عبارتند از: مد یاتیمهم و ح اریو دو عامل بس
مرگ سازمان  ای یرشد، بالندگ ات،یعامل در ح نیمهم تر

هر  یان ها، که گردانندگان اصلانس یگریو د شودمیمحسوب 
 ،یاتیارکان ح از یکی. در سازمان (0) باشند یسازمان م

است که بتواند  ی. در سازمان، رهبر کسباشدمی یرهبر
سازمان،  یکار، خط مش طیمانند: حقوق فرد، شرا یعوامل

 یچگونگ قت،ی. در حقدیرا کنترل نما تیو مسئول شرفتیپ
در کارکنان توسط  زهیانگ دجایعوامل و نحوه ا نیکنترل ا

رهبر،  كیعنوان  هاست که او ب تیواقع نیرهبر، نشان دهنده ا
هر  یانسان یروی(. ن1واقع شود ) مؤثرتا چه حد توانسته 

به  دنیدر رس ،یمنبع راهبرد نیبه عنوان مهم تر ز؛یسازمان ن
نموده و عامل مهمی  فایرا ا ینقش مهم یسازمان یهدف ها

فت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون در موفقیت و پیشر
توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود  هدوجود آن نخوا

 (.04) دست یابد

 ازمندیورزش درکشورمان ن یفیو ک یتوسعه کم 
کارآمد و  ق،یال یورزش رانیاثربخش و مد یورزش یهاسازمان

در گرو  یورزش یهاسازمان یاست. تحقق اثربخش ستهیشا
 هرهب تیریمد یو اکتساب یذات یها یژگیت که از واس یرانیمد

مند باشند. امروزه سازماندهی، اداره کردن و مدیریت 
ی ورزشی در هر هاسازمانمعتبرترین نیرو های سوق دهنده 

در کشور ما، وزارت ورزش و  امروزه(. 09کشوری هستند )
به مسائل مربوط به ورزش  یدگیمرجع رس نیتر یجوانان؛ عال

ورزش کشور محسوب  یاصل ین است و به عنوان متولو جوانا
 ریز ز؛یکل ورزش و جوانان استان ها ن  یو اداره ها شودمی

هستند.  تلیوزارت خانه در سطح استان ها مشغول فعا نینظر ا
از  ز،یورزش و جوانان در سطح استان ها ن  یاداره ها ن،یبنابرا

ای در امر یی هستند که نقش بسیار ارزنده هاسازمانجمله 
ورزش کشور را دارا می باشند و بهبود عمل این اداره ها  

. لذا (9) باعث پیشرفت هر چه بیشتر ورزش کشور می شود
، از هاسازمان نیدر ا یانسان یروینو  یتوجه به موضوع رهبر

 .باشدمی یاساس اتیضرور

روبه  یمتفاوت اجتماع طیدر ورزش با شرا یامروز رهبران
تر  یحرفه ا اریورزش بس طیکه در آن مح رو خواهند بود

 یبرا یورزش یهاسازمانو اداره  تیریخواهد بود. ساختار، مد
 تا  دیبا دیجد طیشرا نیوفق دادن خود با ا

اگر قدرت  ن،یحد ممکن آماده و مجهز شوند. همچن

آن ها استوار  یو اقبال شخص یاسیس وابطرهبران تنها بر ر
غلبه بر  یبرا یورزش یهاانسازم یباشد، آن گاه تالش ها

ورزش  دیجد یچالش ها لهیبه وجود آمده به وس یتنگناها
های اگر بتوان شیوه ن،یموفق نخواهد بود. بنابرا یحرفه ا

را شناخت و آنها را به شکل  یمناسب رهبری ادارات ورزش
 تیتوان به بهبود وضع یران آموزش داد، میبه مد یحیصح

از پژوهشگران  ی(. برخ09)کمك کرد  یورزش یهاسازمان
معتقدند که سبك های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید 
نیست. گونه ای از رهبری نیاز است که به کمك آن بین 

(. 06اهداف سازمان و نیازهای کارکنان تعادل ایجاد شود )
 یرهبر کردیرو نیو کامل تر نیتر دیجد ل،یاص یرهبر هینظر

 نیا یاصل زیشده است. تما مطرح ریاخ یاست که در سال ها
است که  نیا یرهبر نهیدر زم ریاخ یها هیبا نظر هینظر
 یا شهیر یتر است و بر سازه ها یکل لیاص یرهبر یتئور

هستند که به خود  یکسان لی(. رهبران اص00تمرکز دارد )
دارند.  یخود آگاه دیرفتار و عقا یو از چگونگ دهیرس ییشناسا

برخوردارند و از دانش و  یقاخال -یارزش نشیآنها از ب
کنند، شناخت  یم تیکه در آن فعال گرانید یها یتوانمند

و منعطف  نیخوشب دوار،یمطمئن، ام لیدارند. رهبران اص
 . بر اساس نظر(2د )دارن یاخالق اریبس تیهستند و شخص

از  عمیقی رطو به صیلا انهبر، ر(1111) 0آیلس و همکاران
 قابل دق،صا د،خو به مطمئن ه،گاآ دخو عقایدو  هاارزش 

 وانپیر زینمندسااتو برو  باشند می دعتماا قابلو  نطمیناا
اد فرا با مانیزساداده و  شگستررا  نتفکرشا ،نددار تمرکز
 تعریف سساابر. (01کنند ) می خلقرا  متعهدو  ندیشا مثبت

 لگوییا انعنو به صیلا یهبر(، ر1101) 1و همکاران الومبووا
 نیروا یها قابلیت هم که دشو یم مشخص یهبرر رفتااز ر

. (03هد )د می بسطرا  مثبت خالقیا جو یك همو  مثبت
 یالدیم 1114بار در سال  نینخست یبرا ل،یاص یرهبر هینظر

 نکولنیل -گالوپ از دانشگاه نبراسکا یموسسه رهبر یاز سو
 یجنبه اخالق  یمطرح شد که شامل چهار مولفه خودآگاه

 .باشدمی   یرابطه ا تیو شفاف متوازن  ، پردازش شده یدرون

ارزش  ت،یو اعتماد به شخص ی: به عنوان آگاهیخودآگاه
 فیآنها تعر یها، احساسات و ادراکات شخص زهیها، انگ

 (.8) شودمی

 یکنترل ندیفرا كیکننده  انیشده: ب یدرون یاخالق جنبه
را با اهداف و  شانیاست که به موجب آن، رهبران ارزش ها

                                                                     
1  . Ilies et al 

2. Walumbwa 
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 .(8)دهند  یم قیتطب انهایشتفعالی

است که در آن رهبر، اطالعاتش را  یزانیمتوازن: م پردازش
از  ییها دگاهیو خواستار د کندمی لیتحل یریگ میقبل از تصم

آنها را مورد چالش قرار  یریاست که موضع گ روانیپ یسو
 (.8دهد ) یم

است که رهبر اطالعات خود را  یزانی: میرابطه ا تیشفاف
 میتسه گرانیدهد، اطالعات را با د ینشان م گرانیبه د
 (.8) کندمیو افکار و احساسات خود را ابراز  کندمی

 دعتماا دیجاا بر عامل چندین که هددمی ننشا سیهاربر
 نقش کهداده  ننشا( 0333) 0لوین. ستا موثر نمازسادر 

در  ؛ستا مهم دعتماا فرهنگ خلقدر  یرهبر یسبك ها
 میگویند نچهآ به انمدیر کهدارد  دجوو داعتما جو مانیزسا

(. 6کنند ) رفتار ایپیشبینی قابلروش  بهو  نمایند عمل
و  یضرور یمولفه ا ،یاعتماد و به طور خاص اعتماد به رهبر

به عنوان  ل،یاص یسازمان است و رهبر تیماندگار در موفق
(. 01) شودمی فیاست، تعر نیکه قابل اعتماد و راست یکس

 جیبه نتا تواندمیاعتماد در کارکنان،  جادیبا ا ل،یاص یرهبر
 (. 08)کند  دایدست پ ازماندر سطح س یمطلوب

 که ستا طمینانیا د،عتما(، ا1111) 1نیهان نظر سساا بر
 قابلای  هشیو به که ردمو یندارد. در ا ییگرد به دفر یك

. در واقع، اعتماد کند می عمل النهدعاو  خالقیا ،بینی پیش
 یتیموقع به که یزمان نکهیا بهاست  نکنارکا نمیناطا سحساا
 ن،مازسا یهارگفتاو  هارفتار ،کنند یم ردبرخوبرخورد  یا

 یك دعتما(. ا10هستند ) هکنند کمك هاییاربزو ا رگازسا
 ،شخصی بین دعتماا هبرگیرنددر  که ستا یبعد چند ممفهو

 دعتماا ،سیاسی دعتماا ،مانیزسا دعتماا ،گانهدو دعتماا
و  سرپرست بین دعتماو ا رکا محلدر  دعتماا ،تماعیجا
 دعتماا بر تمرکز هشوپژ ینا در(. 2) باشد می نستادیرز

 نمازسا یكدر  که دیعتماا کلی یفضا یعنی ؛ستا مانیزسا
 قالبرا در  دعتماا کسی که مانیز یگرد رتعبا بهدارد.  دجوو
 به رهشاا قعدر وا ،کند می یابیارز مانیزسادرون  تصطالحاا
 ایسودارد.  نکنارکا به مدیر دعتماو ا مدیر به نکنارکا دعتماا
 ران،همکا بیندر  متقابل دعتماا ،گانهدو دیعتماا بطروا ینا

 باشد شتهدا دجوو باید نیز نمازسادر  ریکا یحدهاو وا ها تیم
 ادفرا که ستا مثبتی دیفر تکاادرا ،مانیزسا دعتما(. ا01)

 نقش پایه برو  نددار نمازسا یاعضا یهارفتاو ر امحتو رهبادر

                                                                     
1  .  Levin 

2  . Nyhan 

 می شکل مانیزسا یها بستگیو وا ربتجا ت،تباطاار ،ها
 به ییگرد با دیفر که ینا تمایل انعنو بهرا  دعتما. ادگیر
 دجو. وندا دهکر تعریف نیز نماید اربرقر تعامل طلبانهداو رطو
 یشافزا ممستلز نمازسادر  دعتماا یباال جهدر یا انمیز

و  طلبانهداو موقعیت چنیندر  یگیرارقر به ادفرا تمایل لحتماا
 (.  3) باشد می طلبانهداو تطالعاا تسهیم

بار  نیاول یبرا لیاص یکه اصطالح رهبر 1114سال  از
آن بر  تأثیرها و  امدیدر مورد پ ییمطرح شد، پژوهش ها

صورت گرفته است  یعوامل سازمان گریسازمان و بر داعتماد 
ها در خارج از کشور انجام شده اند و پژوهش  شتریکه البته، ب

 یکمتر به چشم م نهیزم نیداخل کشور در ا یپژوهش ها
 یرا در کشور مالز ی(، پژوهش1100) 9حاسان و احمد خورند.
و اعتماد  یشغل یبر دلبستگ لیاص یرهبر تأثیرکه  ادندانجام د

پژوهش نشان  نیا جیقرار داد. نتا یرا مورد بررس یفرد انیم
اعتماد شده  شیمنجر به افزا ل،یاص یکه رهبر بود نیدهنده ا

 4رواکس (.01) کندمیکارکنان کمك  یشغل یو به دلبستگ
و  یابیو خودکام ینیخوشب ل،یاص یرهبر نی، ارتباط ب(1101)

قرار داد.  یبر اعتماد کارکنان را مورد بررس رهایمتغ نیا تأثیر
 یرهبر نیبنشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار  قیتحق جینتا
یوسفی  ؛زیدر داخل کشور ن(. 02) و اعتماد کارکنان بود لیاص

(، به بررسی ارتباط رهبری اصیل و 0934و همکاران )
دلبستگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان های 
غرب کشور پرداختند. نتایج تحقیق وجود ارتباط مثبت و 

و  یمحمد ریم(. 1معنادار بین این دو متغیر را نشان داد )
و  لیاص یبا عنوان رهبر یقیتحق در(، 0939) همکاران

 دگاهیاز د ،یانجیم ری: اعتماد به مثابه متغیشغل یدلبستگ
 جیدانشگاه ها پرداختند. نتا یعلم ئتیه یکارشناسان و اعضا

 ریبه عنوان متغ یفرد انینشان داد که اعتماد م قیتحق
 یو دلبستگ لیاص یرهبر نیاثر کامل در رابطه ب یانجیم

 نیاعتماد ب لهیبه وس لیاص یرهبر گر،ید بارتدارد. به ع یشغل
 یقرار م تأثیرکارکنان را تحت  یشغل یدلبستگ زانیم ،یفرد
 .(4) دهد

که  یو نقش مهم یمسئله اعتماد سازمان تیتوجه به اهم با
آن داشته باشند و از  جادیتوانند در ا یم یرهبر یسبك ها

ورزش کشور  یورزش و جوانان از ارکان اصلآنجا که ادارات 
سبك  نهیدر زم یادیز قیشوند و تاکنون تحق یمحسوب م

 جامدر  آن ان یو ارتباط آن با اعتماد سازمان لیاص یرهبر

                                                                     
3  . Hassan and Ahmad 

4  . Roux 
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 یسبك رهبر نینگرفته است، محقق بر آن شد تا ارتباط ب
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان  یو اعتماد سازمان لیاص

ادارات  شتریبهبود عملکرد هر چه ب یرا برا استان خوزستان
 نیهدف از انجام ا نی. بنابرادینما یورزش و جوانان بررس

کل ورزش و  هکارکنان ادار یاعتماد سازمان ینیب شیپ قیتحق
 ل،جهتیاص یجوانان استان خوزستان براساس سبك رهبر

 یاعتماد سازمان زانیبر م یسبك رهبر نیا تأثیراز  یآگاه
 است.    کارکنان 

 روش تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین سبك  
رهبری اصیل و اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و 

. روش تحقیق، توصیفی باشدمیجوانان استان خوزستان 
. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان باشدمیهمبستگی 

، 0939-34در سال اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
و نمونه آماری بر اساس جدول  باشدمینفر  041به تعداد  

نفر، به صورت تصادفی ساده تعیین می  011مورگان، تعداد 
شوند. ابزار مورد استفاده تحقیق، دو پرسش نامه استاندارد 

 0. پرسش نامه استاندارد رهبری اصیل اولیو و دیگرانباشدمی

که چهار مولفه خودآگاهی،  گویه است 06(، دارای 1112)
جنبه اخالقی درونی شده، پردازش متوازن و شفافیت رابطه ای 

( OTI)را می سنجد. پرسش نامه استاندارد اعتماد سازمانی 
است و دارای  هشد ینوتد ،(0336) 1میلیوبر و کامینگز توسط

نفر 01روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط . سوال است 11
رزشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و از اساتید مدیریت و

پایایی پرسش نامه ها از طریق مطالعه مقدماتی به تعداد 
مورد بررسی قرار گرفت  0934نفر از آزمودنی ها( در سال 91)

/. تعیین شده 84/. و 88که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 
است. پاسخگویی به سوال براساس طیف پنج گزینه ای 

، از آمار هاداده. برای تجزیه و تحلیل لیکرت بوده است
توصیفی و استنباطی استفاده شد. ابتدا با استفاده از آزمون 

مورد بررسی قرار  هادادهکلموگروف اسمیرنوف، توزیع طبیعی 
از آمار  هادادهگرفت که پس از آگاهی از نرمال بودن 

پارامتریك ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه 
نسخه   spssآماری مورد استفاده نیز،  افزارنرمشد.. استفاده 

 استفاده شد.  11

 

                                                                     
1  .  Avolio, Gardner and Walumbwa 

2 . Cummings and Bromiley 

 قیتحق یها افتهی
 94از کارکنان مرد و  نفر 26 نشان داد که قیتحق جینتا

-41در رده  ،یسن نیانگیم نیتر شیب نفراز کارکنان زن بودند.
نفر مجرد  16متاهل و  قینفر ار نمونه تحق 84 سال بود. 91

نفر فوق 01 پلم،ینفر در مقطع د 04 یلیاظ تحصبودند. از لح
 1و  سانسینفر در مقطع فوق ل 11و  سانسینفر ل 48 پلم،ید

 قرار داشتند. یتخصص ینفر در مقطع دکتر

 64/1 نیانگییکارکنان با م ی. اعتماد سازمان0جدول  جیاساس نتا بر
 یبه طور کل رانیمد لیاص یقرار دارد و سبك رهبر یدر حد متوسط

 قرار دارد. یدر حد مطلوب 41/1 نیانگیبا م

 اعتماد و اصیل رهبری بین که هدد می نشان. 1 جدول نتایج
 معناداری ارتباط/. 110 معناداری سطح در کارکنان سازمانی

 اعتماد با اصیل رهبری مولفه چهار بین همچنین.دارد وجود
 .دارد وجود معناداری و مثبت ارتباط سازمانی

 تبیین برای گام به گام مبستگیه ضریب 9 جدول نتایج
 که دهد می نشان را اصیل رهبری سبك اثربخشی واریانس

 واریانس 92/1 است توانسته اصیل سبك رهبری مجموع، در
 .کند تبیین را سازمانی اعتماد اثربخشی

 یچهار مولفه ا نیدهد از ب ینشان م 4جدول  ونیرگرس جینتا
در  یزن و خودآگاهدو مولفهً پردازش متوا ل،یاص یسبك رهبر

 031/1و  912/1 یمقدار بتا ب،ی( و به ترتp>1/110) سطح
را دارند. در واقع، در  یکردن اعتمادسازمان جادیتوان و قدرت ا

اعتماد  ینیب شیپ یبرااستخراج شده  ونیمجموع معادله رگرس
 ریگام به گام انجام شد به شرح ز ونیرگرس قیاز طر یسازمان
 است:

)پردازش  912/1( + ی)خودآگاه031/1=  یسازمان اعتماد
 متوازن(
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 (سازمانی اعتماد و اصیل رهبری سبك مورد در) توصیفی آمار. 0جدول

 سازمانی اعتماد با آن های مولفه و اصیل رهبری بین . ارتباط1جدول 

 ضریب همبستگی معناداری متغییر وابسته متغییر مستقل

 /.113 /.110 اعتماد سازمانی رهبری اصیل

 /.413 /.110 اعتماد سازمانی خودآگاهی

 /.443 /.110 اعتماد سازمانی پردازش متون

 /.440 /.110 اعتماد سازمانی جنبه اخالقی

 یو اعتماد سازمان لیاص یسبك رهبر یمولفه ها یبرا ونیرگرس یخالصه الگو .9جدول

 
 لیاص یرهبر یمولفه ها قیاز طر یاعتماد سازمان ینیب شیپ یچندگانه برا ونیسرگر جینتا .1جدول

 B β T Sig متغییر مالك متغییر پیش بین

 110/1 182/0 040/1 110/1 اعتماد سازمانی شفافیت رابطه ای

 116/1 819/1 912/1 091/1 اعتماد سازمانی پردازش متوازن

 818/1 108/1 114/1 113/1 اعتماد سازمانی جنبه اخالقی

 140/1 321/0 031/1 189/1 اعتماد سازمانی خودآگاهی
 

  گیرینتیجهبحث و 
 بین مجموع در دهد می نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج 

 وجود معناداری ارتباط سازمانی اعتماد و اصیل رهبری سبك
 که باشد فراهم شرایطی ورزشی اداراه این در اگر بنابراین،. دارد

 رهبری و هدایت برای اصیل رهبری سبك از بتوانند مدیران
 افزایش برای را زمینه توانند می کنند، استفاده کارکنان

 یافته این نتایج. کنند فراهم را سازمان کارکنان اعتمادسازمانی
 و معنادار ارتباط ،که(1100) احمد و حاسان تحقیقات نتیجهً با

ه عنوان متغیر ب کارکنان اعتماد و اصیل رهبری بین مثبتی
 معنادار ارتباط ،که(1101) رواکس (،01آوردند ) میانجی بدست

 بدست کارکنان اعتماد و اصیل رهبری سبك بین را مثبتی و

 رهبری بین مثبتی ارتباط که ،(0939) محمدی میر (،02اوردند )
به عنوان متغیر میانجی بین رهبری  کارکنان اعتماد و اصیل

 دیگر. است همسو (،4آوردند ) تاصیل و دلبستگی شغلی بدس
: شامل اصیل رهبری مولفه چهار بین که داد نشان تحقیق نتایج
 اخالقی جنبه و ای رابطه شفافیت متوازن، پردازش آگاهی، خود

 وجود معناداری ارتباط کارکنان سازمانی اعتماد با شده درونی
 باشدمی اصیل رهبری سبك ای مولفه اولین خودآگاهی. دارد
 ها، انگیزه ها، ارزش شخصیت، به اعتماد و آگاهی بسب که

 به خودآگاهی. شودمی آنها شخصی ادراکات و احساسات
 طور به را منابع و ها فعالیت انرژی، تا کندمی کمك رهبران
 نیز رهنمودهایی و برند کار به خود بیشتر توسعه برای هدفمند

 و مندسازیتوان بهبود، زمینه در کارکنان بیشتر بخشی اثر برای

 S.D میانگین تعداد متغییر ردیف

 46/1 46/2 111 اعتماد سازمانی 1

 849/1 41/5 111 شفافیت رابطه ای 2
 844/1 51/5 111 پردازش متون 3
 846/1 48/5 111 هجنبه اخالقی درونی شد 4
 77/1 41/5 111 خودآگاهی 5
 76/1 65/5 111 رهبری اصیل 6

 R 2R Std.error مدل

مولفه های رهبری اصیل و اعتماد 

 سازمانی

601/1 924/1 123/1 
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 سبب رهبران خودآگاهی این. کندمی ارائه آنها به اختیار دادن
 از و گرفته قرار شخصی توسعه و رشد  مسیر در که شودمی

 رهبران بنابراین،. کنند استقبال سازمان در کارکنان بازخوردهای
 سازمانی اعتماد ایجاد سبب خود آگاهی با توانند می اصیل
حاسان و احمد  تحقیقات نتیجه با بخش، این نتایج. شوند

 را مثبتی ارتباط (، که0939( و میرمحمدی و همکاران )1100)
 هم بودند، آورده بدست اعتماد سازمانی و خودآگاهی مولفه بین

 اطالعات تمام قادرند اصیل رهبران. (4، 01است ) جهت
 پردازش به مورد این واقع در. کنند تحلیل را خود پیرامون
 قضاوت و منفی و مثبت های کیفیت و اه نگرش همزمان
 به اصیل رهبران ویژگی این. دارد اشاره آنها پیرامون عادالنه

 های قضاوت و تعصب و داوری پیش از کندمی کمك آنها
 های ارزیابی در ای بینانه واقع دیدگاه و کنند پرهیز نسنجیده

 در اعتماد و عدالت ایجاد به ویژگی این. کنند اعمال خود
 تحقیقات نتیجه با بخش، این نتایج. کندمی کمك نسازما

 که (،0939( و میر محمدی و همکاران )1100حاسان و احمد )
 اعتماد سازمانی و متوازن پردازش  مولفه بین را مثبتی ارتباط
  همکاران و آیهس. (4، 01است ) جهت هم بودند، اورده بدست

 کننده بیان شده درونی اخالقی جنبه که، هستند معتقد ،(1111)
 ارزش رهبران آن، موجب به که است کنترلی فرایند یك

 در. (01دهند ) می تطبیق انهایشفعالیت و اهداف با را هایشان
 خود، اخالق برای درونی مرجع نقطه یك از اصیل رهبران واقع

 شاخص آن به برخی که چیزی یا غلط، و درست از احساسی
 شده، درونی اخالقی بهجن. هستند برخوردار گویند می اخالقی

 با را خود های ارزش اصیل رهبران آن در که است فرآیندی
 بین که طوری به سازند، می هماهنگ خود اقدامات و نیات

 ایجاد هماهنگی و تطابق یك آمده دست به نتایج و استاندارها
. شودمی کارکنان سازمانی اعتماد افزایش به منجر این که گردد
حاسان و احمد  تحقیقات یافته با حقیقت از بخش این نتایج

است  جهت ، هم(0939و همکاران ) یمحمد ری( و م1100)
(01 ،4). 

 مولفهً  چهار بین از دهد می نشان 4و9 جدول رگرسیون نتایج
 توان خودآگاهی و متوازن پردازش مولفه دو اصیل، رهبری

 که ای  گونه به ، دارند را کارکنان سازمانی اعتماد بینی پیش
 توان 031/1 و 912/1  شدهً استاندار بتای مقدار با مولفه دو ینا
 در.دارند را کارکنان اعتمادسازمانی در تغییرات ایجاد قدرت و

 تغییرات واریانس از 92/1 تبیین توان اصیل، رهبری ، مجموع
 می بنابراین،. دارد را بررسی مورد جامعهً در سازمانی اعتماد
 کننده تعیین عوامل از اصیل رهبری دریافت توان

 را آن تغییرات از توجهی قابل مقدار که است اعتمادسازمانی
 و محمدی میر تحقیق نتیجهً با بخش، این نتایج. کندمی تبیین

 پیش توان اصیل رهبری دادند نشان که ،(0939) همکاران
همسو  دارد، را کارکنان شغلی دلبستگی و سازمانی اعتماد بینی

 تاًیید را ها یافته این صحت نیز، تحقیق ینظر مبانی. (4است )
 تا تالشند در اصیل رهبری های ریتئو قعوا در. کنند می

 ننشاواپیر به را خویش واقعی خود که نمایند تربیت نیاهبرر
  ریایفتر ،اییر  و رییوتز  هیگون  ریه  از دور به و هندد ننشا

 (.11باشند ) شتهدا خویش ییندرو  تیحقیق  ریب  قیمنطب
 نتیجه توان می تحقیق این های یافته مجموع از کلی، طور به

 ایجاد در ای مالحظه قابل سهم اصیل رهبری که سبك گرفت
 انهبرر .دارد تحقیق بررسی مورد جامعهً در اعتمادسازمانی

 ممکن ننشاواپیر با مثبت جتماعیا تالدتبا طریق از صیلا
 و کنند راک یبیشتر رشو و عالقه با نکنارکا شوند باعث ستا
 تحساساا ینا. کنند تجربه نیز را یبیشتر مثبت تحساساا

 دهگستر را شناخت منهدا و نکنارکا توجه انمیز نداتو می مثبت
 با دنبو سترورا دن،بو هگادآخو سیلهو به صیلا انهبرر کند. تر
 نیدرو خالقیا یهاارستاندا سساابر گرفتن تصمیم ن،کنارکا

 نکنارکا امحترا و دعتماا ،یانهاعگرقوا تحلیل به دنبو درقا و هشد
 ورزشی یهاسازمان مدیران به بنابراین،. برند می باال را

 جدید ای شیوه عنوان به رهبری سبك این از شودمی پیشنهاد
برای  را شرایط طریق این از و کنند استفاده هاسازمان در

 .کنند فراهم کارکنان اعتماد سازمانی افزایش
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