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 یو رفتار شهروند لیاص یرابطه رهبر یهدف پژوهش، بررس     
ان کارشناس نیدر ب یاعتماد سازمان یانجیبا مالحظه نقش م یسازمان

 ق،یبود. روش تحق رانیا یاسالم یوزارت ورزش و جوانان جمهور
کارشناسان وزارت  یشامل تمام یو جامعه آمار یهمبستگ -یفیتوص

 -یتصادف یرینمونه گ قینفر( بودند که از طر 913ورزش و جوانان )
 ینفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارها 181متناسب،  یاطبقه

 رفتا(؛ ر5332و همکاران ) ویاول لیاص یرهبر های¬پژوهش، پرسشنامه
 ی( و اعتماد سازمان1333پادساکف و همکاران ) مانیزسا یندوشهر

 رونباخک یآلفا ری. مقادباشندی(، م1388مورمن و همکاران )

و رفتار  88/3 ی، اعتماد سازمان81/3 لیاص یرهبر های¬پرسشنامه

 ها¬داده لیتحل ی. برادیگرد دییمحاسبه و تا 23/3 یسازمان یشهروند
 لیحلو ت رسونیپ یتگهمبس بیضر رنوف،اسمی کولموگروف آزمون از

و  SPSSمورد استفاده  یاستفاده شد. نرم افزارها ونیرگرس
LISREL توان گفت  یشده م هین، بر اساس مدل ارایبودند. همچن

بر اعتماد  یاثر مثبت و متوسط  88/3 بیضر زانیبا م لیاص یکه، رهبر
 یدبر رفتار شهرون ییاثر مثبت و باال زین 28/3 بیو با مقدار ضر یسازمان

 ییاثر مثبت و نسبتأ باال 15/3 یبتا بیبا ضر زین یدارد. اعتماد سازمان
 و رفتار لیاص یرهبر نیکه، ب نیا جهیدارد.نت یبر رفتار شهروند

ه رابط یاعتماد سازمان یانجیبا توجه به نقش م یسازمان یشهروند
 وجود دارد. یمعنادار

 هاي کليديواژه
وزارت ورزش و  ،یاعتماد سازمان ،یسازمان یرفتار شهروند ل،یاص یرهبر     

 جوانان.

 
 

     The purpose of study was to examine The 

Relationship Between Authentic Leadership and 

Organizational Citizenship Behavior With Mediating 

Role of Organizational Trust in Ministry of Sport and 

Youth Iran. The research method is descriptive-

correlation and statistical population included all 

experts of the Ministry of Sport and Youth, that their 

number is 350 people. And stratified random 

sampling proportional to size, 185 of were selected 

as sample. The tools measuring of authentic 

leadership questionnaire Olive et al (2007), the 

organizational citizenship behavior questionnaire 

Padsakf et al (1990), the organizational trust 

questionnaire Moorman et al (1988). For data 

analyze, the Kolmogorov-Smirnov test, Pearson 

correlation coefficient test and regression analysis 

test were used. In this study we were used from SPSS 

and LISREL software’s. Also, based on the 

suggested model can be said that, authentic 

leadership with positive effects on confidence 

corporate average by a factor of 0/48 and 0/78 high 

positive effect on behavior. Organizational trust with 

beta coefficient 0/56 a relatively high positive effect 

on organizational citizenship behavior. It can be 

concluded between authentic leadership and 

organizational citizenship behavior there is a 

significant relationship with the role of 

organizational trust. 

Keywords 
     Authentic Leadership, Organizational Citizenship 

Behavior, Organizational Trust, Ministry of Sport 

and Youth
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 مقدمه

 مشارکت جذب برای هاییراه یافتن پی در هاسازمان ،اخیرا   

 توانمی میان، این . در اندهبود خود اهداف پیشبرد در کارکنان

 ازای در افراد که کرد اشاره وخودجوشی داوطلبانه رفتارهای به

 شهروندی رفتار واژه .(18کنند )دریافت نمی پاداشی آن، انجام

( که 1شد ) مطرح(  1389)2ارگان وسیله به بار اولین 1سازمانی
 بین تمایز به همکاری، تمایل چون مفاهیمی آن، مبنای

 خودجوش و نوآورانه و رفتارهای نقش اعتماد قابل عملکرد

 رفتار شهروندی زمینه در که ایاولیه (. مطالعات5،8باشد)می

 شناسایی برای بیشتر گرفت انجام سازمان در سازمانی کارکنان

 اما برخوردار بودند، آن از که بود رفتارهایی یا و ها مسئولیت

 کهآن وجود با رفتارها این شدند.می گرفته نادیده هاآن اغلب

 گیریاندازه ناقص طور به شغلی عملکرد سنتی هایارزیابی در

 در اما گرفتند،می قرار غفلت مورد گاهی حتی یا و شدندمی

 (، معتقد1333( . ارگان)9بودند ) مؤثر سازمانی اثربخشی بهبود

 داوطلبانه و فردی رفتاری سازمانی شهروندی رفتار که است

 در پاداش رسمی های سیستم وسیله مستقیما به که بوده

 ارتقای باعث وجود این با اما است، نشده طراحی سازمان

 تعریف (. در1شود )می سازمان عملکرد و کارایی اثربخشی

 از دسته آن سازمانی، از ارگان، رفتار شهروندی دیگری

 اثربخشی آن در سازمان کارکنان که است رفتارهایی

 ارتقا شخصی وری بهره اهداف از نظر صرف را عملکردشان

 . (5دهند )می
شامل:  سازمانی شهروندی رفتار ابعاد ارگان، نظریه اساس بر

 کار محیط در مشخصی افراد به داوطلبانه دوستی، کمك نوع

 شناسی، وظیفه سازمانی؛ مشکل یا وظیفه یك ارتباط با در و

 از را باالتر خود وظایف تا دهد می اجازه فرد به که رفتارهایی

 برای کارمند طرف از تمایلی  ،دهد؛ جوانمردی انجام انتظار حد

 برابر در و شکایتی گله هیچ بدون آل ایده غیر شرایط تحمل

 کاری گروه عملکرد با مرتبط واقعی، جوانمردی های کاستی

 برای را کمی زمان و انرژی مدیران، که به طوری. است

 عمده ای بخش می توانند و کنند می صرف اعضا هماهنگی

 و مشکالت حل ریزی، برنامه فعالیت های به را خود وقت از
 از که است رفتارهایی مهربانی، شامل و تحلیل سازمانی ادب

 مشکل بروز از مانند اجتناب کند،می جلوگیری مشکل بروز
مدنی،  اقدام؛ فضیلت از پیش مشورت یا و همکاران برای

 حیات مورد در کارمند یك دهدیم نشان که است رفتاری

 این.  کندمی مشارکت و مسئوالنه دارد سازمان حساسیت

                                                                                                                                                    
1. Organizational Citizenship Behavior 

2. Ergun 

3. Authentic Leadership 

 کارکنان یا کندمی آزاد را منابع ماهیت پیشنهاد بر مبتنی مسأله

 و مشارکت فعاالنه با را گروه عملکرد و سازدمی کارآمدتر را
(، 5333( . اسمیت و همکاران )15دهد )می افزایش آمیز توجه

معتقدند سبك رهبری مثبت می تواند رفتار کارکنان را تحت 
 رویکرد ترین جدید ،3اصیل رهبری نظریهتاثیر قرار دهد. 

این  .(2)است شده مطرح اخیر هایسال در که است رهبری
 رهبری موسسه سوی از، 5338در سال بار نخستین برای نظریه

 این اصلی تمایز .شد مطرح لینکولن کانبراس دانشگاه از گالوپ

 تئوری که است این رهبری زمینه در اخیر های نظریه با نظریه

 تمرکز ای ریشه های سازه بر و است تر کلی اصیل رهبری

 شناسایی خود به که هستند کسانی اصیل رهبران ( .8) دارد

 از هاآن د.دارن آگاهی خود عقاید و رفتار چگونگی از و رسیده

 های یتوانمند و دانش از و برخوردارند اخالقی -ارزش بینش

 رهبران . ددارن شناخت کنندمی فعالیت آن در که دیگران

 و هستند منعطف و بینخوش امیدوار، مطمئن، ،اصیل
 خاص طور به و اعتماد (11)دارند اخالقی بسیار شخصیت

 موفقیت در ماندگار و ضروری یامولفه ،یرهبر به اعتماد

 اعتماد قابل که کسی عنوان به اصیل، رهبری و است سازمان

 رهبری موسسه نظریه اساس بر(. 19) شودمی تعریف است،

 اخالقی جنبه، خودآگاهی اصیل، رهبری های مولفه ،4گالوپ

 .باشندو  شفافیت رابطه ای می متوازن پردازش، شده درونی
 ها، انگیزه ها، ارزش شخصیت، به اعتماد عنوان به خودآگاهی

 جنبه .شودمی تعریف هاآن شخصی ادراکات و احساسات

 که است کنترلی فرایند یك کننده بیانه، شد درونی اخالقی

 فعالیت و اهداف با را شانهایارزش رهبران آن، موجب به

 در که است میزانی متوازن پردازش .دهندیم تطبیق شانهای

 کند می تحلیل گیری تصمیم از قبل را اطالعاتش رهبر، آن

 گیری موضع که است پیروان سوی از هاییدیدگاه خواستار و

 رهبر رابطه شفافیتدر .  دهدمی قرار چالش مورد را هاآن

 با را اطالعات دهد،می نشان دیگران به را خود اطالعات

 کندمی ابراز را خود احساسات و افکار و کندمی تسهیم دیگران
در مبانی نظری موجود، مفاهیم درست )انسجام( رفتاری،  (.18)

 (. 13) اعتماد و اعتبار به اصالت مرتبط هستند
 در اصیل رهبران وجود اعتماد، ایجاد مهم عوامل از کیی

 میانجی متغیر یك اعتماد رهبری، چارچوب در.  است سازمان

 پیروان رفتارهای و ها شنگر به را اصیل رهبر که است کلیدی

شناختی اعتماد به عنوان یك حالت روان . (13) دهد می ارتباط
که بازتاب تمایالت فرد برای قبول مخاطره براساس عقیده اش 

4. Gallop Leadership Institute  
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( 53ود )شدر مورد نیت یا رفتار مثبت فرد دیگر است، تعریف می
مجموعه باورهای ذهنی است نسبت به طرف  1. در واقع اعتماد

های منفعت جویانه خودداری که او از رفتارمقابل مبنی بر این
(. این ویژگی نوعا 51کند )کند و از موقعیت سوء استفاده نمیمی

شامل: قابلیت اعتماد و اطمینان، مبادالت و خیر خواهی، 
(. سه 19شود )شایستگی و انسجام همکاران و رهبران می

ویژگی برای پرورش اعتماد ضروری است: توانایی، خیر خواهی 
کند در مورد کند ، سعی میکه اعتماد می و انسجام . شخصی

اعتماد رهبر، بر اساس خصوصیات شخص مانند صداقت، امانت 
و این  گیری کندداری، قابلیت اعتماد، احترام و بی طرفی نتیجه

(. در این 55گیری بر نگرش و رفتار او تاثیر خواهد داشت )نتیجه
(، با  1931توان به پژوهش میرمحمدی و همکاران)زمینه می

 متغیر مثابه به اعتماد شغلی: دلبستگی و عنوان رهبری اصیل

گیری نمودند که اعتماد به عنوان میانجی؛ اشاره نمود که نتیجه
متغیر میانجی اثر کامل در رابطه بین رهبری اصیل و دلبستگی 

 (.11شغلی دارد )
(، نیز در پژوهشی با عنوان رهبری اصیل، 5311حسن و احمد ) 

یل، که رهبری اص به این نتایج رسیدنداعتماد و تعامل به کار، 
منجر به افزایش اعتماد شده  و بر دلبستگی شغلی کارکنان تاثیر 
گذاشته و در روابط بین رهبری اصیل و دلبستگی شغلی، نقش 

 خود پژوهش در (،5315)2همکارن و (. سرجیو19میانجی دارد)
 انیسازم شهروندی رفتار بر آن تاثیر و اصیل رهبری عنوان با

 رفتار زا کننده بهتری بینی پیش اصیل دادند که رهبری نشان
 یغیر شخص رفتارها این که است کارکنان سازمانی شهروندی
خود با  پژوهش در (،5313)3همکارن و (. والمبوا51هستند )

 شانن روانی، ارتباط رهبری اصیل به رفتار پیروعنوان فرایندهای 
 و اصیل رهبری رفتارهای بین داری معنی و مثبت رابطه دادند
 4(. دنهلم51دارد ) وجود سازمانی کارکنان شهروندی رفتار

ر فتارمتغیر ر بطه بین چهارابه ، لتینی دوبیرستا(، در د5335)
ن و جعاامربه د عتماران، ابه همکاد عتما، امانیزسای ندوشهر

ای بین بطهگرفت رانتیجه و . خت داپرن بیرستادبه مدیر د عتماا
اعتماد در همه جنبه ها و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد 

 رفتار بین رابطة بررسی (، به5333) همکاران و نجات(. 3)

 خدمات کیفیت از ادراك مشتری و سازمانی شهروندی

اعتماد  و شغلی رضایت که رسیدند نتیجه این به و پرداختند
 شهروندی رفتار با داریمعنی رابطه مدیران، به نسبت کارکنان

 رابطه نیز شهروندی سازمانی رفتار چنین هم و دارد سازمانی

                                                                                                                                                    
1. Trust 

2. Sergio et al 

3. Valemboa et al 

 (.15دارد ) مشتری توسط شده ادراك خدمات کیفیت با مثبتی
 عضو -رهبر مبادله تأثیر بررسی ، به (5332) 5همکاران و چن

 حمایت و اعتماد نظرگرفتن در با سازمانی شهروندی رفتار بر

 نشان نتایج .پرداختند میانجی متغیرهای عنوان به سرپرست

 به زیردستان اعتماد بر مثبتی تأثیر عضو،-رهبر مبادله داد

 و دارد سرپرست شده ادراك حمایت بر همچنین سرپرست و
 سازمانی پرستاران شهروندی رفتار ارتقای موجب نتیجه در

 نقش رهبران(. با توجه به مبانی نظری موجود 58) شودمی
 سازمان ها زوال حتی و حیات، بالندگی تداوم در ایبرجسته

 گذاری سرمایه نیز و سازنده رفتارهای از با حمایت هاآن. دارند
ید خواهند بخش تداوم را سازمان پویایی و بالندگی مطلوب ، های

-است، تعریف می اصیل به عنوان کسی که قابل اعتماد رهبر .

شود. اعتماد و به طور خاص اعتماد به رهبری ، مولفه ای 
 ضروری در موفقیت سازمان است. 

 شهروندی و فرا نقش رفتارهای که دارد وجود باور این همچنین
 عملکرد خود سازمان و افراد از حمایت لحاظ به سازمانی
 هب اصیل رهبران میان این در .نمایند  تر اثربخش را سازمانی
 ترویج رب سزایی به تاثیر فردشان به منحصر های ویژگی واسطه

جا که تا کنون تحقیقی داشت. از آن خواهند نقش فرا رفتارهای
در زمینه سبك رهبری اصیل و ارتباط آن با رفتار شهروندی 
سازمانی و اعتماد صورت نگرفته است لذا پژوهش حاضر  با 

سازمانی  شهروندی رفتار و اصیل رهبری رابطه هدف بررسی
 کارشناسان در بین سازمانی باتوجه به نقش میانجی اعتماد

جوانان انجام شده است و در پی پاسخ به این  و ورزش وزارت
سواالت است که رهبری اصیل چه تاثیری بر رفتار شهروندی 
سازمانی دارد ؟ و نقش اعتماد سازمانی به عنوان واسطه بین 

هروندی سازمانی در بین کارکنان چگونه رهبری اصیل و رفتار ش
 است ؟

 

 روش تحقیق
و از نظر هدف کاربردی  همبستگیتوصیفی  پژوهش حاضر، 

باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارشناسان وزارت ورزش می
نفر است،  913که تعدادشان  1938و جوانان ایران در سال 

 از ضا،اع تشکیل داد. با توجه به عدم امکان دسترسی به کلیه
 نفر 183 تعداد ،متناسب طبقه ای -تصادفی گیری نمونه طریق

شدند. به منظور گردآوری داده ها،  انتخاب نمونه عنوان به
نفر از جامعه مورد نظر به صورت  133پرسشنامه پژوهش بین 

4. Den helm 

5. Chen et al 



 00 1931، پاییز 11مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره سوم، شماره 

 

پرسشنامه بازگشت داده  181از این تعداد  تصادفی توزیع شد .
جزء داده های پرت یا دور افتاده مورد از مشاهده ها نیز  1.  شد

تشخیص داده شد )این شناسایی از طریق محاسبه نمرات 
پرسشنامه  183  استاندارد متغیرها صورت گرفت( و در نهایت

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. معیارهای سنجش 
گرفته شده  ،(5332رهبری اصیل از پرسشنامه آولیو و دیگران )

شامل چهار بعد خودآگاهی، پردازش متوازن، گویه و  15است که 
جنبه اخالقی و شفافیت رابطه ای است. که آزمودنی براساس 

دهد. همچنین طیف هفت درجه ای لیکرت به آن ها پاسخ می
جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه  پادساکف 

گویه است و آزمودنی بر  58(، که شامل 1333)1و همکاران
دهد. در پنج درجه ای لیکرت به آن پاسخ می اساس مقیاس

نهایت برای سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامه مورمن، 
گویه است و آزمودنی  8(، که شامل 1338)2باللکی و نیهوف

ده استفاده ش براساس طیف پنج درجه ای لیکرت پاسخ می دهد،
 راست. برای اطمینان از روایی ابزار، از نظر استادان و خبرگان د

حوزه مدیریت ورزشی و به منظور تعیین پایایی پرسشنامه نیز از 
 تحقیق به منظور این در ونباخ بهره گیری گردید.کرآلفای 

جهت  اسمیرنوف کولموگروفهای آزمون تحلیل داده ها از
 هتج پیرسون همبستگی ضریبها، نرمال داده توزیع تشخیص

 پیش نظورم به رگرسیون تحقیق، و متغیرهای بین ارتباط تعیین
  LISRELو  SPSSهای. نرم افزار استفاده شد ها متغیر بینی

 .برای تحلیل داده ها استفاده شدند
 

 یافته های تحقیق
مقادیر میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی  .1جدول  

 متغیرهای تحقیق

 ** (P≤ 31/3 ) 
 همبستگی ماتریس توصیفی هایمقادیر شاخص ،1جدول در

 ، rمقادیر  به توجه با. است شده ارائه پژوهش بین متغیرهای

                                                                                                                                                    
1. Padsakof et al 

، هم چنین (P≤0/01) باشد می معنادار متغیرها بین ارتباط
بیشترین میزان همبستگی بین متغیرهای رهبری اصیل و رفتار 

 هاستفاد برای اساسی شرط که آن جا از شهروندی یافت شد و
 همبستگی ها ، وجودیافته تحلیل در ساختاری معادالت مدل از

 یلتحل مورد ارتباطی الگوی مدل در لذا است ، متغیرهای بین
 گرفت . قرار

 شاخص های برازش مدل .0جدول 

، شاخص های برازش مدل تحقیق را نشان داده است، 5جدول  
 عنام به این دارند، قرار مطلوبی حد که تمامی این شاخص ها در

 ها، مدل داده  و است مطلوبی برازش دارای  تحقیق مدل که
 اریساخت در بخش .کنند  می تایید و حمایت را تحقیق نظری
 وجهت مورد بیرونی و درونی نهفته متغیرهای بین روابط مدل،
 متغییرها نبی تئوریکی، که روابط آیا که بدین منظور. گرفت قرار
 است؛ بوده محقق نظر مد مفهومی چارچوب تدوین مرحله در
 ندازها برای همچنین. خیر یا است شده تأیید ها داده وسیله به

 استفاده کنی و بارن از دستورالعمل میانجی متغییر نقش گیری
را  امگ سه میانجی متغیر اثر گیری اندازه است که برای شده

 اندالزم دانسته
 غییرمت و مستقل متغییرهای معنادار بین رابطه دادن نشان -1

 و مستقل متغییرهای معنادار بین رابطه دادن نشان -5وابسته 
 جیمیان و مستقل متغییر همزمان اثر سنجش -9میانجی  متغییر

 مدل. یك در وابسته متغییر بر

 میانجی گفت، متغیر توان می شرط دو شدن محقق صورت در
 طهراب متغیر میانجی نخست،. است بوده اثرگذار رابطه این در

 ناداریمع لحاظ دوم؛ به و باشد داشته وابسته متغییر با معنادار
 باشد، افتهی کاهش وابسته متغیر بر مستقل متغییر مستقیم اثر

 معنادار رغی و میانجی متغییر نسبی اثر معنای به اثر این کاهش
 با ذال. باشد  می میانجی متغییر کامل اثر معنای به آن شدن
 گام های اول و دوم تایید شد 1جدول همبستگی به توجه

2. Morman , Nihof and Belalky 

 متغیرها          

 شاخص ها

رهبری 
 اصیل

اعتماد 
 سازمانی

رفتار 
 شهروندی

α 0/94 0/97 0/90 
M 3/33 1/96 3/07 
SD - 1/1 0/60 

 - - 0/63 رهبری اصیل
 - - 0/44 اعتماد سازمانی
 - 0/72 0/84 رفتار شهروندی

 هامدل      

  شاخص ها

اثر رهبری 
 اصیل بر
رفتار 

 شهروندی

اثر رهبری 
 اصیل بر
اعتماد 
 سازمانی

اثر اعتماد 
 سازمانی بر

رفتار 
 شهروندی

/df2χ 2/66 2/32 1/73 
CFI 0/98 0/91 0/94 
NFI 0/92 0/90 0/91 
GFI 0/93 0/92 0/90 

RMSEA 0/072 0/081 0/061 
P-value 0/001 0/001 0/001 
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 مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد. 1شکل 

 و مثبت اثر  88/3 با ضریب اصیل رهبری ،1شکل  به توجه با
 مثبت نیز اثر 28/3 مقدار ضریب با و سازمانی اعتماد بر متوسطی

 ریبض با نیز اعتمادسازمانی. دارد شهروندی رفتار بر باالیی و
 .اردد شهروندی رفتار بر باالیی نسبتأ و مثبت اثر 15/3 بتای

 

 مدل مفهومی تحقیق در حالت معنی داری .0شکل
 

، اعداد معناداری را برای روابط مفروض نشان می دهد 5 شکل
رهبری اصیل  با رفتار  T-value، با توجه به مقدار 

(  رابطه T=6/66( و اعتماد سازمانی)T=14/49شهروندی)
معنادار دارد . همچنین مدل نشان دهنده رابطه معنادار بین 

( است. براساس T=11/06سازمانی و رفتارشهروندی)اعتماد 

، معنادار بودن رابطه بین متغیر میانجی و وابسته محقق 5شکل
شد، از این رو اثر متغیر میانجی وجود دارد، که موید گام سوم 
بود . هم چنین با توجه به معنادار ماندن اثر مستقیم رهبری 

د نجی اعتمااصیل بر رفتار شهروندی، اثرگذاری متغییر میا
 سازمانی محدود و نسبی می باشد.

 

 اثر مستقیم و غیر مستقیم متغییرهای تحقیق .9جدول 

فرضیه 

 اصلی

مسیر رهبری 
اصیل بر 

 اعتماد سازی

مسیر اعتماد 
سازی بر رفتار 

 شهروندی

مسیر رهبری 
اصیل بر 

رفتار 
 شهروندی

 0/78 0/56 0/48 اثر مستقیم

 0/26 - - اثرغیرمستقیم

 1/04 0/56 0/48 اثر کل
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، اثری که رهبری اصیل به صورت غیر 9با توجه به نتایج جدول 
مستقیم و از طریق متغیر میانجی اعتماد سازمانی بر 

 درصد است. به بیانی دیگر 55گذارد برابر رفتارشهروندی می
متغیر اعتمادسازمانی متغیر رهبری اصیل و رفتارشهروندی را به 

 کند.صورت مثبت و نسبی میانجیگری می

 

 گیریبحث و نتیجه

مطالعه نقش اعتماد بین فردی به عنوان عامل میانجی در 
رابطه بین رهبری اصیل و رفتار شهر وندی سازمانی کمتر مورد 
توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا این پژوهش رابطه بین 
رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی را با توجه به نقش 

 یج این پژوهشمیانجی اعتماد سازمانی بررسی کرده است. نتا
با استفاده مدل معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. 

 هایبا توجه به مقادیر شاخص کهنتایج پژوهش نشان داد، 
توصیفی ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش، ارتباط بین 

که بیشترین میزان  (P≤0/01)باشد متغیرهامعنادارمی
افت فتار شهروندی یهمبستگی بین متغیرهای رهبری اصیل و ر

مدل ارایه شده می توان گفت که . همچنین، بر اساس شد 
اثرمثبت ومتوسطی   88/3 ،رهبری اصیل با میزان ضریب
نیز اثرمثبت وباالیی بر  28/3 براعتمادسازمانی وبامقدار ضریب

اعتمادسازمانی نیز با . رفتارشهروندی به صورت مستقیم دارد
بتأ باالیی بر رفتارشهروندی اثرمثبت و نس 15/3 ضریب بتای

نقش اعتماد سازمانی به صورت میانجی دارای اهمیت بوده . دارد
به طوری که رهبری اصیل از طریق اعتماد سازمانی و به صورت 

بر رفتار شهروندی تاثیر می  55/3 غیر مستقیم با مقدار ضریب
رهبری اصیل و  توان نتیجه گرفت بیندر مجموع می. گذارد

وندی سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد رفتار شهر
نتایج این پژوهش با  رابطه معناداری وجود دارد.سازمانی 

تحقیقات پیشین ازجمله پژوهش های کالپ اسمیت و همکاران 
( ، والمبوا و همکاران 5311( ، مورینو و همکاران )5333)
( 5333( ، وانگ و کامینگز )5338( ، والمبوا و همکاران )5313)

( و  نشان داد که سبك 55و58و51و18و2)همسویی داشت 
رهبری مثبت ، رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد. در 
خصوص رابطه بین رهبری اصیل و اعتماد سازمانی نیز با 

( ، حسن و احمد 1931تحقیقات میرمحمدی و همکاران )
ه کد( نیز در یك راستا بو5332( ، ویویان چن و همکاران )5311)

معتقدند اعتماد بین رهبر وکارمند باعث می شود رهبر اصیل تر 
( ، 5335(. همچنین با تحقیقات دنهلم )59و19و11)درك شود 

( مبنی 5333( و نجات و همکارن )1931شیرازی و همکاران )
بر رابطه و تاثیر اعتماد سازمانی بر رفتار شهروندی همخوانی 

 کارکنان به کمك طریق از اصیل رهبران. ( 15و55و3داشت )
 روابط خلق و بینی خوش افزایش کار، در معنا یافتن برای

 اخالقی جو ترویج و تقویت و سازی اعتماد به منجر که شفافی
از این رو، مدیران سازمان باید برای بهره مندی . شوندمی مثبت

از این مزایا برنامه ریزی بلند مدتی را توسط مدیریت منابع 
ام دهد . داشتن کارکنانی اثربخش که وجدان انسانی خود انج

کاری باالیی داشته و رفتار سازمانی مثبتی را ارائه دهند و 
هماهنگ با اهداف سازمان باشند نیازمند جوی مبتنی بر اعتماد 
و حمایت همه جانبه رهبران و مدیران سازمان ها توسط پیاده 

ئوری ت سازی تئوری رهبری اصیل امکان پذیر است. پیاده سازی
رهبری اصیل منجر به ایجاد جوی از اعتماد در سازمان همراه 
با افزایش و بهبود نگرش های کاری افراد می شود. همچنین 

 به و دهدمی   توسعه و رشد را سازمانی و فردی هایظرفیت
 می کند . کمك بخش الهام و مثبت کاری محیط یك خلق
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