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Abstract
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.
Keywords
Authentic Leadership, Relational Transparency,
Equal Treatment, Self-Awareness, Self-Organization.

چکيده
 رابطه سبك رهبری اصیل با اعتماد سازمانی،هدف از انجام این تحقیق
 روش این.در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان است
 جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره. تحلیلی میباشد-تحقیق توصیفی
 نمونه آماری براساس.نفر) بودند041( کل ورزش و جوانان استان خوزستان
 ابزار. به صورت تصادفی ساده تعیین شده است،)نفر011( جدول مورگان
،)1112(  دو پرسش نامه استاندارد رهبری اصیل اولیو،مورد استفاده تحقیق
 که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای،)بود0336( و اعتماد سازمانی کامینگز
 تعیین شد و روایی محتوایی آن هم توسط1/84 و1/88 کرونباخ به ترتیب
برای تجزیه و تحلیل. .اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت
 رگرسیون، از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،دادهها
 نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری اصیل و اعتماد. استفاده شد،)چندگانه
 همچنین نتیجه رگرسیون گام به گام نشان، وجود دارد1/13 سازمانی ارتباط
 از تغییرات اعتماد سازمانی را پیش بینی و تبیین1/92 داد رهبری اصیل
 رهبران اصیل از طریق تبادالت اجتماعی مثبت با پیروانشان ممکن.میکند
است باعث شوند کارکنان با عالقه و شور بیشتری کار کنند و احساسات
، رهبران اصیل به وسیله خودآگاه بودن.مثبت بیشتری را نیز تجربه کنند
 تصمیم گرفتن براساس استاندارهای اخالقی،روراست بودن با کارکنان
 اعتماد و احترام کارکنان را،درونی شده و قادر بودن به تحلیل واقعگرایانه
 مدیران اداره های ورزشی، در مجموع می توان نتیجه گرفت.باال می برند
می توانند با استفاده بیش تر از این سبك رهبری میزان اعتماد کارکنان خود
.را در سازمان باالتر ببرند
واژههای کلیدی
 اعتماد، خود آگاهی، پردازش متوازن، شفافیت رابطه ای،رهبری اصیل
.سازمانی
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مقدمه
امروزه ،سازمانها رکن اصلی جامعه کنونی را تشکیل داده
و دو عامل بسیار مهم و حیاتی آن عبارتند از :مدیریت ،که
مهم ترین عامل در حیات ،رشد ،بالندگی یا مرگ سازمان
محسوب میشود و دیگری انسان ها ،که گردانندگان اصلی هر
سازمان می باشند ( .)0در سازمان یکی از ارکان حیاتی،
رهبری میباشد .در سازمان ،رهبر کسی است که بتواند
عواملی مانند :حقوق فرد ،شرایط کار ،خط مشی سازمان،
پیشرفت و مسئولیت را کنترل نماید .در حقیقت ،چگونگی
کنترل این عوامل و نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان توسط
رهبر ،نشان دهنده این واقعیت است که او به عنوان یك رهبر،
تا چه حد توانسته مؤثر واقع شود ( .)1نیروی انسانی هر
سازمان نیز؛ به عنوان مهم ترین منبع راهبردی ،در رسیدن به
هدف های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و عامل مهمی
در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون
وجود آن نخواهد توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود
دست یابد (.)04
توسعه کمی و کیفی ورزش درکشورمان نیازمند
سازمانهای ورزشی اثربخش و مدیران ورزشی الیق ،کارآمد و
شایسته است .تحقق اثربخشی سازمانهای ورزشی در گرو
مدیرانی است که از ویژگی های ذاتی و اکتسابی مدیریت بهره
مند باشند .امروزه سازماندهی ،اداره کردن و مدیریت
معتبرترین نیرو های سوق دهنده سازمانهای ورزشی در هر
کشوری هستند ( .)09امروزه در کشور ما ،وزارت ورزش و
جوانان؛ عالی ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش
و جوانان است و به عنوان متولی اصلی ورزش کشور محسوب
میشود و اداره های کل ورزش و جوانان استان ها نیز؛ زیر
نظر این وزارت خانه در سطح استان ها مشغول فعالیت هستند.
بنابراین ،اداره های ورزش و جوانان در سطح استان ها نیز ،از
جمله سازمانهایی هستند که نقش بسیار ارزنده ای در امر
ورزش کشور را دارا می باشند و بهبود عمل این اداره ها
باعث پیشرفت هر چه بیشتر ورزش کشور می شود ( .)9لذا
توجه به موضوع رهبری و نیروی انسانی در این سازمانها ،از
ضروریات اساسی میباشد.
رهبران امروزی در ورزش با شرایط متفاوت اجتماعی روبه
رو خواهند بود که در آن محیط ورزش بسیار حرفه ای تر
خواهد بود .ساختار ،مدیریت و اداره سازمانهای ورزشی برای
وفق دادن خود با این شرایط جدید باید تا
حد ممکن آماده و مجهز شوند .همچنین ،اگر قدرت

رهبران تنها بر روابط سیاسی و اقبال شخصی آن ها استوار
باشد ،آن گاه تالش های سازمانهای ورزشی برای غلبه بر
تنگناهای به وجود آمده به وسیله چالش های جدید ورزش
حرفه ای موفق نخواهد بود .بنابراین ،اگر بتوان شیوههای
مناسب رهبری ادارات ورزشی را شناخت و آنها را به شکل
صحیحی به مدیران آموزش داد ،می توان به بهبود وضعیت
سازمانهای ورزشی کمك کرد ( .)09برخی از پژوهشگران
معتقدند که سبك های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید
نیست .گونه ای از رهبری نیاز است که به کمك آن بین
اهداف سازمان و نیازهای کارکنان تعادل ایجاد شود (.)06
نظریه رهبری اصیل ،جدید ترین و کامل ترین رویکرد رهبری
است که در سال های اخیر مطرح شده است .تمایز اصلی این
نظریه با نظریه های اخیر در زمینه رهبری این است که
تئوری رهبری اصیل کلی تر است و بر سازه های ریشه ای
تمرکز دارد ( .)00رهبران اصیل کسانی هستند که به خود
شناسایی رسیده و از چگونگی رفتار و عقاید خود آگاهی دارند.
آنها از بینش ارزشی -اخالقی برخوردارند و از دانش و
توانمندی های دیگران که در آن فعالیت می کنند ،شناخت
دارند .رهبران اصیل مطمئن ،امیدوار ،خوشبین و منعطف
هستند و شخصیت بسیار اخالقی دارند ( .)2بر اساس نظر
آیلس و همکاران ،)1111( 0رهبران اصیل به طور عمیقی از
ارزش ها و عقاید خود آگاه ،مطمئن به خود ،صادق ،قابل
اطمینان و قابل اعتماد می باشند و بر توانمندسازی پیروان
تمرکز دارند ،تفکرشان را گسترش داده و سازمانی با افراد
مثبت اندیش و متعهد را خلق می کنند ( .)01براساس تعریف
والومبوا و همکاران ،)1101( 1رهبری اصیل به عنوان الگویی
از رفتار رهبری مشخص می شود که هم قابلیت های روانی
مثبت و هم یك جو اخالقی مثبت را بسط می دهد (.)03
نظریه رهبری اصیل ،برای نخستین بار در سال  1114میالدی
از سوی موسسه رهبری گالوپ از دانشگاه نبراسکا -لینکولن
مطرح شد که شامل چهار مولفه خودآگاهی جنبه اخالقی
درونی شده  ،پردازش متوازن و شفافیت رابطه ای میباشد.
خودآگاهی :به عنوان آگاهی و اعتماد به شخصیت ،ارزش
ها ،انگیزه ها ،احساسات و ادراکات شخصی آنها تعریف
میشود (.)8
جنبه اخالقی درونی شده :بیان کننده یك فرایند کنترلی
است که به موجب آن ،رهبران ارزش هایشان را با اهداف و
1. Ilies et al
2. Walumbwa

ارتباط سبك رهبری اصیل با اعتماد سازمانی کارکنان...
فعالیتهایشان تطبیق می دهند (.)8
پردازش متوازن :میزانی است که در آن رهبر ،اطالعاتش را
قبل از تصمیم گیری تحلیل میکند و خواستار دیدگاه هایی از
سوی پیروان است که موضع گیری آنها را مورد چالش قرار
می دهد (.)8
شفافیت رابطه ای :میزانی است که رهبر اطالعات خود را
به دیگران نشان می دهد ،اطالعات را با دیگران تسهیم
میکند و افکار و احساسات خود را ابراز میکند (.)8
بررسیها نشان میدهد که چندین عامل بر ایجاد اعتماد
در سازمان موثر است .لوین )0333( 0نشان داده که نقش
سبك های رهبری در خلق فرهنگ اعتماد مهم است؛ در
سازمانی جو اعتماد وجود دارد که مدیران به آنچه میگویند
عمل نمایند و به روش قابل پیشبینیای رفتار کنند (.)6
اعتماد و به طور خاص اعتماد به رهبری ،مولفه ای ضروری و
ماندگار در موفقیت سازمان است و رهبری اصیل ،به عنوان
کسی که قابل اعتماد و راستین است ،تعریف میشود (.)01
رهبری اصیل ،با ایجاد اعتماد در کارکنان ،میتواند به نتایج
مطلوبی در سطح سازمان دست پیدا کند (.)08
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ها ،ارتباطات ،تجارب و وابستگی های سازمانی شکل می
گیرد .اعتماد را به عنوان تمایل این که فردی با دیگری به
طور داوطلبانه تعامل برقرار نماید نیز تعریف کرده اند .وجود
میزان یا درجه باالی اعتماد در سازمان مستلزم افزایش
احتمال تمایل افراد به قرارگیری در چنین موقعیت داوطلبانه و
تسهیم اطالعات داوطلبانه می باشد (.)3
از سال  1114که اصطالح رهبری اصیل برای اولین بار
مطرح شد ،پژوهش هایی در مورد پیامد ها و تأثیر آن بر
اعتماد سازمان و بر دیگر عوامل سازمانی صورت گرفته است
که البته ،بیشتر پژوهش ها در خارج از کشور انجام شده اند و
پژوهش های داخل کشور در این زمینه کمتر به چشم می
خورند .حاسان و احمد ،)1100( 9پژوهشی را در کشور مالزی
انجام دادند که تأثیر رهبری اصیل بر دلبستگی شغلی و اعتماد
میان فردی را مورد بررسی قرار داد .نتایج این پژوهش نشان
دهنده این بود که رهبری اصیل ،منجر به افزایش اعتماد شده
و به دلبستگی شغلی کارکنان کمك میکند ( .)01رواکس4
( ،)1101ارتباط بین رهبری اصیل ،خوشبینی و خودکامیابی و
تأثیر این متغیرها بر اعتماد کارکنان را مورد بررسی قرار داد.
نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار بین رهبری
اصیل و اعتماد کارکنان بود ( .)02در داخل کشور نیز؛ یوسفی
و همکاران ( ،)0934به بررسی ارتباط رهبری اصیل و
دلبستگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان های
غرب کشور پرداختند .نتایج تحقیق وجود ارتباط مثبت و
معنادار بین این دو متغیر را نشان داد ( .)1میر محمدی و
همکاران ( ،)0939در تحقیقی با عنوان رهبری اصیل و
دلبستگی شغلی :اعتماد به مثابه متغیر میانجی ،از دیدگاه
کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها پرداختند .نتایج
تحقیق نشان داد که اعتماد میان فردی به عنوان متغیر
میانجی اثر کامل در رابطه بین رهبری اصیل و دلبستگی
شغلی دارد .به عبارت دیگر ،رهبری اصیل به وسیله اعتماد بین
فردی ،میزان دلبستگی شغلی کارکنان را تحت تأثیر قرار می
دهد (.)4

بر اساس نظر نیهان ،)1111( 1اعتماد ،اطمینانی است که
یك فرد به دیگری دارد .در این مورد که به شیوه ای قابل
پیش بینی ،اخالقی و عادالنه عمل می کند .در واقع ،اعتماد
احساس اطمینان کارکنان است به اینکه زمانی که به موقعیتی
ای برخورد برخورد می کنند ،رفتارها و گفتارهای سازمان،
سازگار و ابزارهایی کمك کننده هستند ( .)10اعتماد یك
مفهوم چند بعدی است که در برگیرنده اعتماد بین شخصی،
اعتماد دوگانه ،اعتماد سازمانی ،اعتماد سیاسی ،اعتماد
اجتماعی ،اعتماد در محل کار و اعتماد بین سرپرست و
زیردستان می باشد ( .)2در این پژوهش تمرکز بر اعتماد
سازمانی است؛ یعنی فضای کلی اعتمادی که در یك سازمان
وجود دارد .به عبارت دیگر زمانی که کسی اعتماد را در قالب
اصطالحات درون سازمانی ارزیابی می کند ،در واقع اشاره به
اعتماد کارکنان به مدیر و اعتماد مدیر به کارکنان دارد .سوای
این روابط اعتمادی دوگانه ،اعتماد متقابل در بین همکاران،
تیم ها و واحدهای کاری در سازمان نیز باید وجود داشته باشد
( .)01اعتماد سازمانی ،ادراکات فردی مثبتی است که افراد
درباره محتوا و رفتارهای اعضای سازمان دارند و بر پایه نقش

با توجه به اهمیت مسئله اعتماد سازمانی و نقش مهمی که
سبك های رهبری می توانند در ایجاد آن داشته باشند و از
آنجا که ادارات ورزش و جوانان از ارکان اصلی ورزش کشور
محسوب می شوند و تاکنون تحقیق زیادی در زمینه سبك
رهبری اصیل و ارتباط آن با اعتماد سازمانی در آن انجام

1. Levin
2. Nyhan

3. Hassan and Ahmad
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نگرفته است ،محقق بر آن شد تا ارتباط بین سبك رهبری
اصیل و اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان
استان خوزستان را برای بهبود عملکرد هر چه بیشتر ادارات
ورزش و جوانان بررسی نماید .بنابراین هدف از انجام این
تحقیق پیش بینی اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان استان خوزستان براساس سبك رهبری اصیل،جهت
آگاهی از تأثیر این سبك رهبری بر میزان اعتماد سازمانی
کارکنان است.
روش تحقیق
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی ارتباط بین سبك
رهبری اصیل و اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان استان خوزستان میباشد .روش تحقیق ،توصیفی
همبستگی میباشد .جامعه آماری تحقیق ،شامل کلیه کارکنان
اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان در سال،0939-34
به تعداد  041نفر میباشد و نمونه آماری بر اساس جدول
مورگان ،تعداد  011نفر ،به صورت تصادفی ساده تعیین می
شوند .ابزار مورد استفاده تحقیق ،دو پرسش نامه استاندارد
میباشد .پرسش نامه استاندارد رهبری اصیل اولیو و دیگران0
( ،)1112دارای  06گویه است که چهار مولفه خودآگاهی،
جنبه اخالقی درونی شده ،پردازش متوازن و شفافیت رابطه ای
را می سنجد .پرسش نامه استاندارد اعتماد سازمانی ()OTI
توسط کامینگز و برومیلی ،)0336( 1تدوین شده است و دارای
 11سوال است .روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط 01نفر
از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مورد تایید قرار گرفت و
پایایی پرسش نامه ها از طریق مطالعه مقدماتی به تعداد
(91نفر از آزمودنی ها) در سال  0934مورد بررسی قرار گرفت
که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  ./88و  ./84تعیین شده
است .پاسخگویی به سوال براساس طیف پنج گزینه ای
لیکرت بوده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از آمار
توصیفی و استنباطی استفاده شد .ابتدا با استفاده از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف ،توزیع طبیعی دادهها مورد بررسی قرار
گرفت که پس از آگاهی از نرمال بودن دادهها از آمار
پارامتریك ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه
استفاده شد ..نرمافزار آماری مورد استفاده نیز spss ،نسخه
 11استفاده شد.

1. Avolio, Gardner and Walumbwa
2 . Cummings and Bromiley

یافته های تحقیق
نتایج تحقیق نشان داد که  26نفر از کارکنان مرد و 94
نفراز کارکنان زن بودند .بیش ترین میانگین سنی ،در رده -41
 91سال بود 84 .نفر ار نمونه تحقیق متاهل و  16نفر مجرد
بودند .از لحاظ تحصیلی  04نفر در مقطع دیپلم01 ،نفر فوق
دیپلم 48 ،نفر لیسانس و  11نفر در مقطع فوق لیسانس و 1
نفر در مقطع دکتری تخصصی قرار داشتند.
بر اساس نتایج جدول  .0اعتماد سازمانی کارکنان با مییانگین 1/64
در حد متوسطی قرار دارد و سبك رهبری اصیل مدیران به طور کلی
با میانگین  1/41در حد مطلوبی قرار دارد.

نتایج جدول  .1نشان می دهد که بین رهبری اصیل و اعتماد
سازمانی کارکنان در سطح معناداری  ./110ارتباط معناداری
وجود دارد.همچنین بین چهار مولفه رهبری اصیل با اعتماد
سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج جدول  9ضریب همبستگی گام به گام برای تبیین
واریانس اثربخشی سبك رهبری اصیل را نشان می دهد که
در مجموع ،سبك رهبری اصیل توانسته است  1/92واریانس
اثربخشی اعتماد سازمانی را تبیین کند.
نتایج رگرسیون جدول  4نشان می دهد از بین چهار مولفه ای
سبك رهبری اصیل ،دو مولفهً پردازش متوازن و خودآگاهی در
سطح (> )110/1pو به ترتیب ،مقدار بتای  1/912و 1/031
توان و قدرت ایجاد کردن اعتمادسازمانی را دارند .در واقع ،در
مجموع معادله رگرسیون استخراج شده برای پیش بینی اعتماد
سازمانی از طریق رگرسیون گام به گام انجام شد به شرح زیر
است:
اعتماد سازمانی = (1/031خودآگاهی) ( 1/912 +پردازش
متوازن)
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جدول .0آمار توصیفی (در مورد سبك رهبری اصیل و اعتماد سازمانی)
ردیف

متغییر

تعداد

میانگین

S.D

1

اعتماد سازمانی

111

2/46

1/46

2
3
4
5
6

شفافیت رابطه ای
پردازش متون
جنبه اخالقی درونی شده
خودآگاهی
رهبری اصیل

111
111
111
111
111

5/41
5/51
5/48
5/41
5/65

1/849
1/844
1/846
1/77
1/76

جدول  .1ارتباط بین رهبری اصیل و مولفه های آن با اعتماد سازمانی
متغییر وابسته

متغییر مستقل

معناداری ضریب همبستگی

رهبری اصیل

اعتماد سازمانی

./110

./113

خودآگاهی

اعتماد سازمانی

./110

./413

پردازش متون

اعتماد سازمانی

./110

./443

جنبه اخالقی

اعتماد سازمانی

./110

./440

جدول .9خالصه الگوی رگرسیون برای مولفه های سبك رهبری اصیل و اعتماد سازمانی
مدل

R

R2

Std.error

مولفه های رهبری اصیل و اعتماد

1/601

1/924

1/123

سازمانی
جدول .1نتایج رگرسیون چندگانه برای پیش بینی اعتماد سازمانی از طریق مولفه های رهبری اصیل
T
B
متغییر مالك
متغییر پیش بین
β

شفافیت رابطه ای
پردازش متوازن
جنبه اخالقی
خودآگاهی

اعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی
اعتماد سازمانی

1/110
1/091
1/113
1/189

بحث و نتیجهگیری
نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد در مجموع بین
سبك رهبری اصیل و اعتماد سازمانی ارتباط معناداری وجود
دارد .بنابراین ،اگر در این اداراه ورزشی شرایطی فراهم باشد که
مدیران بتوانند از سبك رهبری اصیل برای هدایت و رهبری
کارکنان استفاده کنند ،می توانند زمینه را برای افزایش
اعتمادسازمانی کارکنان سازمان را فراهم کنند .نتایج این یافته
با نتیجهً تحقیقات حاسان و احمد (،)1100که ارتباط معنادار و
مثبتی بین رهبری اصیل و اعتماد کارکنان به عنوان متغیر
میانجی بدست آوردند ( ،)01رواکس (،)1101که ارتباط معنادار
و مثبتی را بین سبك رهبری اصیل و اعتماد کارکنان بدست

1/040
1/912
1/114
1/031

0/182
1/819
1/108
0/321

Sig

1/110
1/116
1/818
1/140

اوردند ( ،)02میر محمدی ( ،)0939که ارتباط مثبتی بین رهبری
اصیل و اعتماد کارکنان به عنوان متغیر میانجی بین رهبری
اصیل و دلبستگی شغلی بدست آوردند ( ،)4همسو است .دیگر
نتایج تحقیق نشان داد که بین چهار مولفه رهبری اصیل شامل:
خود آگاهی ،پردازش متوازن ،شفافیت رابطه ای و جنبه اخالقی
درونی شده با اعتماد سازمانی کارکنان ارتباط معناداری وجود
دارد .خودآگاهی اولین مولفه ای سبك رهبری اصیل میباشد
که سبب آگاهی و اعتماد به شخصیت ،ارزش ها ،انگیزه ها،
احساسات و ادراکات شخصی آنها میشود .خودآگاهی به
رهبران کمك میکند تا انرژی ،فعالیت ها و منابع را به طور
هدفمند برای توسعه بیشتر خود به کار برند و رهنمودهایی نیز
برای اثر بخشی بیشتر کارکنان در زمینه بهبود ،توانمندسازی و
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دادن اختیار به آنها ارائه میکند .این خودآگاهی رهبران سبب
میشود که در مسیر رشد و توسعه شخصی قرار گرفته و از
بازخوردهای کارکنان در سازمان استقبال کنند .بنابراین ،رهبران
اصیل می توانند با خود آگاهی سبب ایجاد اعتماد سازمانی
شوند .نتایج این بخش ،با نتیجه تحقیقات حاسان و احمد
( )1100و میرمحمدی و همکاران ( ،)0939که ارتباط مثبتی را
بین مولفه خودآگاهی و اعتماد سازمانی بدست آورده بودند ،هم
جهت است ( .)4 ،01رهبران اصیل قادرند تمام اطالعات
پیرامون خود را تحلیل کنند .در واقع این مورد به پردازش
همزمان نگرش ها و کیفیت های مثبت و منفی و قضاوت
عادالنه پیرامون آنها اشاره دارد .این ویژگی رهبران اصیل به
آنها کمك میکند از پیش داوری و تعصب و قضاوت های
نسنجیده پرهیز کنند و دیدگاه واقع بینانه ای در ارزیابی های
خود اعمال کنند .این ویژگی به ایجاد عدالت و اعتماد در
سازمان کمك میکند .نتایج این بخش ،با نتیجه تحقیقات
حاسان و احمد ( )1100و میر محمدی و همکاران ( ،)0939که
ارتباط مثبتی را بین مولفه پردازش متوازن و اعتماد سازمانی
بدست اورده بودند ،هم جهت است ( .)4 ،01آیهس و همکاران
( ،)1111معتقد هستند که ،جنبه اخالقی درونی شده بیان کننده
یك فرایند کنترلی است که به موجب آن ،رهبران ارزش
هایشان را با اهداف و فعالیتهایشان تطبیق می دهند ( .)01در
واقع رهبران اصیل از یك نقطه مرجع درونی برای اخالق خود،
احساسی از درست و غلط ،یا چیزی که برخی به آن شاخص
اخالقی می گویند برخوردار هستند .جنبه اخالقی درونی شده،
فرآیندی است که در آن رهبران اصیل ارزش های خود را با
نیات و اقدامات خود هماهنگ می سازند ،به طوری که بین
استاندارها و نتایج به دست آمده یك تطابق و هماهنگی ایجاد
گردد که این منجر به افزایش اعتماد سازمانی کارکنان میشود.
نتایج این بخش از تحقیق با یافته تحقیقات حاسان و احمد
( )1100و میر محمدی و همکاران ( ،)0939هم جهت است
(.)4 ،01
منابع
.0
.1
.9
.4

نتایج رگرسیون جدول 9و 4نشان می دهد از بین چهار مولف ًه
رهبری اصیل ،دو مولفه پردازش متوازن و خودآگاهی توان
پیش بینی اعتماد سازمانی کارکنان را دارند  ،به گونه ای که
این دو مولفه با مقدار بتای استاندار شدهً  1/912و  1/031توان
و قدرت ایجاد تغییرات در اعتمادسازمانی کارکنان را دارند.در
مجموع  ،رهبری اصیل ،توان تبیین  1/92از واریانس تغییرات
اعتماد سازمانی در جامعهً مورد بررسی را دارد .بنابراین ،می
توان دریافت رهبری اصیل از عوامل تعیین کننده
اعتمادسازمانی است که مقدار قابل توجهی از تغییرات آن را
تبیین میکند .نتایج این بخش ،با نتیجهً تحقیق میر محمدی و
همکاران ( ،)0939که نشان دادند رهبری اصیل توان پیش
بینی اعتماد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان را دارد ،همسو
است ( .)4مبانی نظری تحقیق نیز ،صحت این یافته ها را تاًیید
می کنند .در واقع تئوری های رهبری اصیل در تالشند تا
رهبرانی تربیت نمایند که خود واقعی خویش را به پیروانشان
نشان دهند و به دور از هیر گونیه تزوییر و رییا ،رفتیاری
منطبیق بیر حقیقیت درونیی خویش داشته باشند (.)11
به طور کلی ،از مجموع یافته های این تحقیق می توان نتیجه
گرفت که سبك رهبری اصیل سهم قابل مالحظه ای در ایجاد
اعتمادسازمانی در جامعهً مورد بررسی تحقیق دارد .رهبران
اصیل از طریق تبادالت اجتماعی مثبت با پیروانشان ممکن
است باعث شوند کارکنان با عالقه و شور بیشتری کار کنند و
احساسات مثبت بیشتری را نیز تجربه کنند .این احساسات
مثبت می تواند میزان توجه کارکنان و دامنه شناخت را گسترده
تر کند .رهبران اصیل به وسیله خودآگاه بودن ،روراست بودن با
کارکنان ،تصمیم گرفتن براساس استاندارهای اخالقی درونی
شده و قادر بودن به تحلیل واقعگرایانه ،اعتماد و احترام کارکنان
را باال می برند .بنابراین ،به مدیران سازمانهای ورزشی
پیشنهاد میشود از این سبك رهبری به عنوان شیوه ای جدید
در سازمانها استفاده کنند و از این طریق شرایط را برای
افزایش اعتماد سازمانی کارکنان فراهم کنند.
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