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مانی ارتباط سازشفافیت در و  آفرینتاثیر رهبری تحول ارزیابی نقش اعتماد سازمانی در 

 تغییر کارکنان گرایش به بر 
 

 1چوبدار ثابتیلیلی 

 گرمسار نور پیام یابی، دانشگاه بازار گرایش کار و کسب مدیریت 

 جهانگیری سمیه 

 گرمسار نور پیام ، دانشگاه انسانی منابع و سازمانی رفتار گرایش کار و کسب مدیریت

 فرنیا مهدی  

 گرمسار نور پیام استراتژی، دانشگاه گرایش کار و کسب مدیریت

 

 چکیده
ه ر گرایش ببازمانی سارزیابی نقش اعتماد سازمانی در تاثیر رهبری تحول آفرین و شفافیت در ارتباط هدف از انجام این پژوهش 

-یفیه ها توصمی باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داد مخابرات تهراندر شرکت تغییر کارکنان 

به  یریگنمونه روش .می باشند 600به تعداد  شرکت مخابرات تهرانکارکنان  قیتحق نیا در یبررس مورد جامعهپیمایشی می باشد. 

دآوری شده از طریق داده های گر. نفر محاسبه شد  242برابر با  جدول مورگانبر اساس  نمونه حجم. باشدیم تصادفی ساده صورت

ت ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدلسازی معادال  2PLS-Smartو   19spssنرم افزار 

ف ط شفارتباوده و ابرهبری تحول گرا و اعتماد بر پذیرش تغییر موثر بررسی شدند. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که 

 سازمانی بر اعتماد سازمانی تاثیر دارد.

 

 نکارکنا اعتماد سازمانی، رهبری تحول آفرین، شفافیت در ارتباط سازمانی، گرایش به تغییر :واژگان کلیدی

 

 

 مقدمه . 1

نتظار دارند که ها از کارکنان خود فقط انتظار احساس مسئولیت و تعهد به کار ندارند، بلکه از کارکنان اامروزه، سازمان

شوند از شغل خود در واقع، افرادی که بیشتر با شغل و سازمان خود عجین می .شان را با سازمان تعیین کنندهویت

دهند و نسبت به سازمان و همکاران رضایت بیشتری دارند، دارای رفتار فرانقشی هستند، روحیه مثبتی در کار نشان می

شود تا های شغلی مثبت باعث ایجاد هویت سازمانی شده و سبب میتوان گفت نگرشمی بنابراین، .خود تعهد باالیی دارند

های سازمانی مشارکت داوطلبانه و کارکنان نسبت به سازمان و کار خود تعهد و دلبستگی عاطفی داشته و در فعالیت
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ش کنند.الزمه چنین رفتارها و های فرانقشی داشته باشند و با عملکرد عالی در راستای تحقق اهداف سازمان تالرفتار

شان را بر اساس سازمان متبوع خویش تعریف کنند، وجود رهبران که کارکنان هویتهای مثبت شغلی و ایننگرش

ها و اهداف کارکنان و نیز خلق شرایط گرای مدیران با ایجاد تغییرات در نگرشها است، رهبری تحولگرا در سازمانتحول

برانگیز تمایل نشان های سخت و چالششود تا کارکنان بر کارهای راهبردی و اهداف، باعث میندازابهتر برای فهم چشم

( که ماحصل آن، تغییر مثبت در 2017، و همکاران 1بکدهند و دارای احساس انسجام و هویت سازمانی بیشتری شوند )

 و ... است . های شغلی و رفتاری کارکنان از قبیل تعهد سازمانی، رضایت شغلی،نگرش

( تکمیل 2003)3( ارائه شد و در تحقیقات بعدی از سوی بَس و آولیو2000)2از سوی برنزرهبری تحول آفرین مفهوم اولیه 

را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح باالتری از اخالق و رهبری تحول آفرین گردید. برنز 

سازد و به آنها در جهت گرا را به عنوان کسی که پیروان را توانمند میکرد. بس، رهبر تحولدهند، تعریف انگیزه سوق می

دهد و آنها را تشویق به پیروی از اهداف دسته جمعی به جای منافع شخصی تعریف عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه می

، مالحظه 6، نفوذ آرمانی5بخشل انگیزش الهامچهار عام (2011و همکاران ) 4اورگ (.1395انصاری و تیموری، نمود )

 و همکاران، 8چابروکمعرفی کرد )رهبری تحول آفرین های رفتاری ترین مؤلفهرا به عنوان مهم 7فردی و ترغیب ذهنی

های رفتاری ترین مؤلفهانداز، اخالق، جذابیت و توجه رهبر را به عنوان مهمعامل چشم 4( نیز2019) 9من و یو(. 2019

های عاطفی و انداز رهبر، یعنی ارائه تارنمایی جذاب از آینده، استفاده از استداللچشم .معرفی نمودندبری تحول آفرین ره

اخالق رهبر، شامل رفتارهایی مانند فداکاری برای منافع گروه، تعیین یک الگوی شخصی و  .بینی و اشتیاقنمایش خوش

توجه رهبر، به معنای ارائه پشتیبانی، تشویق و دستورالعمل روشن برای پیروان های اخالقی بسیار باالست. بیان استاندارد

من و دهد )ها را از منظری جدید افزایش میها و مشکلهایی که آگاهی پیروان از چالشاست. جذابیت رهبر، یعنی رفتار

و مأموریت سازمان و متناسب  در جستجوی تغییر و تحول در راستای اهدافرهبری تحول آفرین (. در مجموع، 2019یو، 

(. 1393حیدری، با شرایط محیطی است تا از این طریق به زیردستان اجازه دهد برای اهداف متعالی تالش کنند )

گیری از قواعد و اصول اخالقی در انجام وظایف، سازی بین کارکنان، بهرهتواند با اعتمادمیرهبری تحول آفرین همچنین، 

کار جدید کارکنان، ایجاد روابط متقابل، دوستانه و صمیمانه با کارکنان، موجب توانمند کردن منابع ها و افتوجه به نظر

های سازمانی شود. بنابراین، در راستای مندی و در نهایت بهبود عملکردگیری و بهبود رضایتهای تصمیمانسانی در حوزه

های سازمانی از جملهه توانمندسازی روانشناختی، ن پارامترهایی موفق خواهند بود که بیبهبود نگرش کارمندان، سازمان

های جوامع امروزی یه سرعت در ها به عنوان بارزترین مشخصهارتباط برقرار نماین، سازمانرهبری تحول آفرین از طریق 
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راتر از نقش سایر انکار است. نقش نیروی انسانی فحال تغییر و تحول هستند و نقش نیروی انسانی در این تحوالت غیرقابل

)مرادی چالشتری،  کندوجه مصداق پیدا نمیاجزای متشکله سازمان است چرا که بدون نیروی انسانی سازمان به هیچ

(. با توجه به روند رو به رشد تغییرات، کارکنان و نیروی انسانی عامل مهمی در تغییرات سازمانی بوده و ایجاد تغییر 1387

هایی موفقیت در آینده را در ( سازمان2017) 1یر در افراد سازمانی است، بنابر گفته پیتر سنگهها تغیمستمر درون سازمان

دست خواهند گرفت که کشف کنند چگونه از تعهد و ظرفیت یادگیری کارکنان خود در همه سطوح سازمان بهره گیرند. 

ند. سبک رهبری که مدیر ضمن کار از آن کننده داردر این تغییرات و تحوالت سازمانی رهبری و مدیریت نقشی تعیین

تواند در رفتار کارکنان تأثیر ترین عناصر وضعیت رهبری یا مدیریت بیان شده است که میکند، یکی از مهماستفاده می

ای برای های رهبری، رهبری تحول گرا اساس و شالودهامروزه از میان سبک (.1397داشته باشد)تابلی و همکاران، 

(. رهبران 1397تابلی و همکاران، ) سازدندمدت سازمانی است که دسترسی به اهداف سازمان را میسر میتغییرات بل

دارند و قادر به ترسیم آفرین صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تالش وامیتحول

ند و بر تغییرات سازمان اشراف داشته و بر موج تغییرات های جدیدند زیرا آنها منشأ تغییراتمسیر ضروری برای سازمان

هایی که به چالش زیاد نیاز دارند بسیار مهم ای بخصوص در آن(. رهبری در هر حرفه1397سوارند )تابلی و همکاران، 

 (. این رویکرد ابتدا توسط داون تان، سپس جیمزمگ گرگور برنز و در نهایت به1392حسین پور و آهوپای، است )

( رهبران تحول گرا تأثیر شگرفی بر 1985(. از دیدگاه باس )2017، 2ی برنارد باس مطرح شده است)باس و ریجووسیله

زیردستان خود دارند. از منظر او رهبران تحول گرا تعهد زیردستان را به اهداف سازمان برانگیخته و آنان را برای تحقق 

ای را برای تغییرات بلندمدت سازمانی، که دسترسی به اساس و شالودهآفرین سازند، رهبری تحولاهداف توانمند می

سازد. در حقیقت بدون وجود مدیران و رهبران تحول گرا پدید اهداف باالتر را برای سیستم سازمانی میسر فراهم می

ها و مطالعات خود طور قطع غیرممکن خواهد بود. اغلب محققان در بررسیها اگر ممکن نباشد بهآوردن تحول در سازمان

ها را شناسایی کنند. ها را تعیین و آنکننده پذیرش تغییر در افراد و سازمانبینیاند عوامل مؤثر و پیشتالش کرده

کننده پذیرش تغییر تاحد قابل توجهی نتیجه تفاوت در تجربیات واقعی زندگی، سطوح انگیزشی، بینیمتغیرهای پیش

های و الگوهای رفتاری تغییر های حمایتی، ارزشو جمعیتی، دانش، نگرش، سامانههای اجتماعی ارزش ها، مشخصه

(. مفهوم پذیرش تغییر که بطور گسترده مورد قبول واقع شده است، با برداشت افراد از 1391ملکی و همکاران، ) کندمی

ها و عواملی که تشخیص اولویت (. بسیاری از محققین تغییر، بر اهمیت2005، 3کامینگز و ورلی) تغییر آغاز شده است

ان به سمت شوند، با ایجاد پذیرش تغییر در میان افراد درگیر، با تحت تأثیر قرار دادن نگرش آنباعث تسهیل تغییر می

دهد مگر اینکه تواند بدون افراد تکمیل شود و تغییر افراد نیز رخ نمیتغییر در سطح سازمانی، نمی تغییر، تأکید کرده اند.
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شود، چراکه مقاومت یا حمایت، در نهایت، تصمیمات و رفتارهای افراد د برای آن آماده باشند. تغییر با افراد آغاز میافرا

 (.2014، 1من و استاکزهستند )

تواند نماید این است که رفتار مدیر یا رئیس سازمان که باید نقش رهبری را برعهده بگیرد میمسأله دیگری که خود را می

، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارد. این افکار، احساسات و آرزوها موجب انگیزش و بر افکار

طور مستقیم و غیر کننده و برانگیزاننده کارکنان بهشود. بنابراین سبک رهبری به عنوان یک عامل تسهیلهدایت رفتار می

ها برای ها پویاتر از قبل شده است و سازمانه محیط پیرامون سازمانگذارد. ازآنجاکمستقیم بر بازده کاری سازمان اثر می

های رهبری برای ارتقا رسیدن به موفقیت باید به سمت تحول حرکت کنند، رهبری تحول گرا به مثابه یکی از پارادایم

های اخالقی در آن رویهعملکرد سازمان در محیط متالطم امروزی با توان برانگیختن کارکنان و ایجاد فرهنگ سازمانی که 

 (.2018، 2ژیانگ و لوبینی تغییرات محیط است )شود، به دنبال پیشهنجار رفتاری تلقی می

ور خارج کش و پذیرش تغییر به طور جداگانه تحقیقات زیادی در داخل ورهبری تحول آفرین اگرچه در زمینه سبک 

نجی ا نقش میاکنان بتباط شفاف سازمانی و پذیرش تغییر کارصورت گرفته است، اما به بررسی تاثیر رهبری تحول گرا، ار

 یین عواملنه و تعپرداخته نشده است. بدین ترتیب انجام تحقیق در این زمی شرکت مخابرات تهراناعتماد سازمانی در 

ت تغییر در ادبیاکند. بنابراین ریزی و اعمال تغییرات ابتکاری و مؤثر، کمک میمؤثر در این رابطه در ارزیابی کردن، طرح

ژوهش حاضر آمیز و اثربخش، مقاومت و نگرش افراد نقش پررنگی دارد. بنابراین پسازمانی به منظور تغییرات موفقیت

پذیرش  وای میان تاثیر رهبری تحول گرا، ارتباط شفاف سازمانی درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: چه رابطه

 وجود دارد؟  شرکت مخابرات تهرانسازمانی در  تغییر کارکنان با نقش میانجی اعتماد

 پیشینه تحقیق در زمینه موضوع پژوهش به صورت زیر می باشد:

پراکتر و  یجهان اتیدر ساخت عمل یسازمان عیسر راتییبر تغرهبری تحول آفرین اثر  ی( با بررس2018) 3وانبرگ و باناس

و  ینه، به بررس ایوجود دارد  یارابطه یسازمان رییابتکارات تغو رهبری تحول آفرین رفار  نیب ایهدف که آ نیگمبل با ا

و سرعت  یادراک کارکنان از ارتباط و تعهد رهبر نیبط ب ارو یدر بررس یو خارج یساخت داخل 98 ییهامفروضه رییتغ

رتباطات مؤثر ا نیکه ب افتیدست  جهینت نیبه ا یمراتبسلسله یخط ونیپرداختند. با استفده از آزمون رگرس راتییتغ

 راتییبا سرعت تغ نیآفرتحول یرفتار رهبر نیب یوجود دارد. ول یداریرابطه معن یو اعتماد کارمندان در رهبر یرهبر

 .بوده است نیآفرتحول یرهبر اتیبا ادب ریرابطه مغا نیوجود ندارد که ا یداریرابطه معن

 کیدر  رییتغ یبرا یسازمان رشیو پذ یدر آمادگ یهد سازمانو تع یرفتار رهبر ریتأث یبا بررس ی( در پژوهش2018) 4نیل

و  ،یخوشه ا یریگبا روش نمونه یدر مالز UITM نفر از کارکنان دانشگاه در دانشکده 169با  یمؤسسه آموزش عال

 یانتعهد سازم نیکه ب افتیدست  جهینت نیچندگانه، به ا ونیرگرسو  رسونیپ یها با روش همبستگداده لیو تحل هیتجز
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نشان داد که  نیهمچن هاافتهی نیوجود دارد. ا یداریرابطه معن رییتغ یبرا یسازمان رشیو پذ یدر آمادگ یو رفتار رهبر

و  یو آمادگرهبری تحول آفرین رفتار  نیدر ارتباط ب یاکنندهنیینقش تع کنندهلیتعد ریمتغ کیبه عنوان  یتعهد سازمان

 نیبه تدو تواندیمرهبری تحول آفرین و رفتار  ریمتغ یساختار تعهد سازمان زیندارد و  رییتغ یبرا یسازمان رشیپذ

 .شود رییتغ زیآمتیبرنامه موفق کیکمک کنند و منجر به  رییتغ یبرا یسازمان رشیو پذ یآمادگ

 ریتأث یبا هدف بررس یدورن ینیسازمان در کارآفر صیو تشختحول گرا  یرهبر ریبا عنوان تأث ی( در پژوهش2017) 1من

 نینفر از کارمندان چند 186با  یسازمان صیتشخ یاکارکنان با نقش واسطه ینیدر رفتار کارآفر ریمد یسبک رهبر

دست  جهینت نیداده ها، به ا لیو تحل هیتجز یبرا یبا روش مدل معادالت ساختار ا،یدر اسپان یو خصوص یسازمان دولت

 یمنق ریتأث یعیتوز یرهبر کهیکارمندان دارد، درحال یدورن ینیار کارآفربر رفت یمثبت ریتأثتحول گرا  یکه رهبر افتندی

 .کارکنان دارد یدرون ینیبر کارآفر

ر د یسازمان رییغت تیریمد ندیبا فرآ یو تبادل تحول گرا یرهبر نیرابطه ب ی( با بررس1397و همکاران ) یالر یطاهر

 ندیرآست، با فکه سبک غالب آن سازمان بوده ا تحول گرا یکه سبک رهبر افتندیدست  جهینت نیمشهد، به ا یشهردار

 نید. روش انداشته بو یداریرابطه معن یتعادل یبا سبک رهبر یول تداشته اس یداریرابطه معن یسازمان رییتغ تیریمد

ظر هدف ن کرده و از یررسرا ب رهایمتغ نیرابطه ب ،یو به صورت مقطع یبوده که به روش کم یشیمایپ - یفیپژوهش توص

و باالتر،  ارشدناسنفر در سطح کارشناس و کارش 703مورد پژوهش  یبوده است. جامعه آمار یکاربرد یاپژوهش، مطالعه

 قیقتح اتیدر بخش ادب زیها نداده یآور( بودند. ابزار و روش جمعیمرکز یمشهد )شهردار یاز کارکنان شهردار

 .امه بوده استها پرسشنداده یآورو در بخش جمع یاکتابخانه

دف هبا  یسازمان رییگرا با نگرش به تغو تعاملتحول گرا  یرهبر یهاسبک نیرابطه ب ی( با بررس1397) یو خادم فرازجا

 اسان حوزهکارشن دگاهیاز د یسازمان رییغتگرا و نگرش به و تعاملتحول گرا  یرهبر یهاسبک ریدو متغ نیرابطه ب لیتحل

و  رابطه مثبت نیآفرتحول یکه سبک رهبر افتندیدست  جهینت نیبه ا رسش استان فاسازمان آموزش و پرور یستاد

 یداریمعن وگرا رابطه مثبت تعامل یسبک رهبر نیو هم چن یسازمان ریینگرش کارکنان به تغ یبا بعد شناخت یداریمعن

ن کارشناسا هیکل شپژوهمونه مورد دارد. جامعه و ن یدار با بعد عاطف یو معن یو رابطه منف یو رفتار یبا بعد شناخت

نگرش  رسشنامهپو تحول گرا  یسازمان آموزش و پرورش فارس بوده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه رهبر یحوزه ستاد

ده شده ها استفاداده لیهمزمان جهت تحل ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیاز روش ضر زیبوده و ن یسازمان رییبه تغ

 .بود

بر توسعه  یو تبادلتحول گرا  یرهبر یهاسبک ریتأث یقیتطب یبا عنوان بررس ی( در پژوهش1396) و همکاران رگویخ

تحول  یرهبر یهاجامع از سبک یالگو کی جادیبا هدف ا یاعتماد سازمان یجگر انیبا نقش م یسازمان یرفتار شهروند

دست  جینتا نیبه ا ینظام یهادر سازمان یررهب یهاسبک نیترسبمنا یو بررس یمنابع انسان تیریدر مد یو تبادلگرا 

بر  یداریمثبت و معن م،یمستق ریغ ریبر اعتماد و تأث یداریو معن میمستق ری، تأث نیآفرتحول یکه سبک رهبر افتندی
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نشده بود.  دییتأ ینزما ایو اعتماد و رفتار شهروند  یتبادل یسبک رهبر انیرابطه م یدارد، ول یرفتار شهروند سازمان

 ازینفر به عنوان نمونه بوده و ابزار مورد ن 160و  یاز مراکز انتظام یکینفر در  270پژوهش شامل  نیا یجامعه آمار

 .استفاده شده است یمعادالت ساختار کردیاز رو هاهیفرض یپژوهش پرسشنامه بوده و به منظور بررس

 

 مبانی نظری. 2

 رهبری تحول گرا. 2-1

شود که در آن رهبـران دارای موهبـت الهـی هسـتند و بـرای پیروان خود بری اطالق میبه نوعی ره گرارهبری تحول 

انداز سازمانی  کنند. رهبـران تحول گرا یک چشمانگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان آنها را هدایت می

سازد که اغلب اس نوآوری بیشتر را ضروری میهای فرهنگی برای انعکـکنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشپویا خلق می

سازد. رهبری تحول گرا همچنین به های فرهنگی برای انعکاس نـوآوری بـیش تر را ضروری می یک دگرگونی در ارزش

دنبال برقراری یک رابطه بین عالیق فردی و جمعـی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد 

شـان در تغییـر  رهبران تحول گرا قادر به متعهد کردن پیروان خود با توجه به توانایی (. 1390لی و همکاران، )میر کما

دانند بلکـه در جسـتجوی های جاری در سازمان را ایستا نمی ها و نگرش اهـداف و اعتقـادات پیروان هستند. آنها ارزش

 1و همکـاران آگوستسونن و متناسـب بـا شـرایط محیطـی هسـتند )تغییـر و تحول در راستای اهداف و ماموریت سـازما

 ،2017.) 

کند و ور ذهنی ترغیب میط بخشی است که زیردستان را به رهبری تحول گرا نوعی رهبری توأم با فرهمندی و الهام

مشتمل بر چهار (. این متغیر 1391شوقی و رضایی، دهد )می پذیری را در آنها افزایش ما قدرت حل مسئله و چالش

-مؤلفه نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی و مالحظات فردی است. مؤلفه نفوذ آرمانی، به رهبری اشاره می

کنند مانند او ند و سعی میشناسکند که مورد اعتماد و تحسین زیردستان است و زیر دستان او را به عنوان یک الگو می

کند به هدف و قابل دستیابی  بودن آن در صورت لهام بخش، رهبر کارکنان را ترغیب میبر اساس مؤلفه انگیزش اشوند. 

کند در حل (. در بعد ترغیب ذهنی، رهبر تحول گرا پیروان را تشویق می1389تالش، باور پیدا کنند )یعقوبی و همکاران، 

ی مالحظات . نهایتا، مؤلفهرسند، بپرسندا بدیهی به نظر میمسائل، خالقانه برخورد کنند و درباره مفروضاتی که ظاهر

 پیوندد که رهبر جهت گیری توسعه ای درباره پیروان خود داشته باشد و به تک تک آن ها بهفردی زمانی به وقوع می

های اجتماعی است که بحث و بررسی زیادی در خصوص آن  رهبری یکی از پدیده. عنوان هویت های مستقل توجه کند

. به زعم است و ضروری الزم رهبری فعالیتی جهانی است که برای عملکرد اجتماعی و سازمانی اثربخش، انجام شده است. 

توان بعنوان فرآیند نفوذ در پیروان و نتایج حاصل از اکثر پژوهشگران معتقدند رهبری را می(.  2015) اندرسون و اکرمن

دهة گذشته، به موضوع مشارکت پیروان در فرآیند رهبری تعریف نمود. طی  افتد،آن که بین رهبر و پیروانش اتفاق می

و تحقیقات توصیفی برنز درباره رهبران  1978پیشینه تحقیقات رهبری تحول آفرین به سال . توجه اساسی شده است
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سیاسی برمی گردد. برنز مشخص کرد که رهبران تحول آفرین صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای 

وامیدارند. وی رهبری تحول آفرین را به عنوان فرآیندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را  تالشبه چالش و  استثنائی

دهند، تعریف کرد. تنها رهبران تحول آفرین هستند که قادر به ترسیم و انگیزه ترقی می اخالق از باالتریبه سطح 

شاء تغییراتند، بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و های جدیدند، زیرا آنها من مسیرهای ضروری برای سازمان

-این رهبران پیروان را توانمند ساخته، به جهت عملکردی فراتر از انتظاراتشان انگیزه می. در واقع بر موج تغییرات سوارند

رهبران خوش بینی،  دهند و آنها را بجای تعقیب منافع شخصی به پیروی از اهداف دسته جمعی تشویق می کنند. این

داده و افراد و سازمان  های دیگران را ارتقاء گیرند تا آرمانهای شخصی را بکار می جاذبه، هوش و تعداد زیادی از توانایی

 (.2017، و همکاران عابدی جعفری)سطح عملکرد نائل سازندباالترین  را به

 ارتباط شفاف سازمانی. 2-2

تجارب نشان . ه یکی از عوامل مهم توفیق در سازمان برشـمرده شـده اسـتوجود ارتباطات موثر و صحیح، هموار

داده است که اگر ارتباطات صحیح در سازمان برقرار نباشد، گـردش امـور مختـل مـی شود. بدون وجود یک سیستم 

ایر کارکنان قابل )همـاهنگی، برنامـه ریـزی، سـازماندهی، کنترل و... ( و نیز وظایف س ارتباطی موثر وظایف مدیران

در هر  .تحقق نیست. به دیگرسـخن، درصـورت فقـدان چنـین سیستمی امکان اداره سازمان امکان پذیر نخواهد بود

سازمان، اطالعات باید طی فرایند ارتباطی مستمر در اختیار مـدیران و کارکنـان قـرار گیـرد تـا بتوانند با آگاهی به 

مدیران را جزو اساسی « ارتباطی» و« نقـش اطالعـاتی» ین ارتباط هنـری مینتزبـرگانجام وظایف خود بپردازند. درا

 (.2020یو و همکاران، ت )ترین نقش های آنان قلمداد کرده اس

ارتباطات در سازمان از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان نخستین وظیفه مدیران را توسـعه و تقویت 

)شامل واقعیت ها، اندیشه ها و احساسات( باید قبـل از ایـن که هر گونه تصمیمی ارتباطات دانست. اطالعات الزم 

اتخاذ شود، مورد توجه قرار گیرد. لذا، چنانچه هدف سازمان دسـت یـافتن بـه حداکثر بهره وری باشد، نظام 

ر مدیران و کارکنان ارتباطات باید به گونه ای طرح ریزی شود که در هرحال، اطالعـات از مجاری مربوط، در اختیا

 (.2020)یو و همکاران، د قرار گیر

 

 پذیرش تغییر. 2-3

 و اجرا را تغییر مکرر طور به که نیاز دارند هایی سازمان به و بوده بینی پیش قابل غیر و پویا کار، و کسب بازارهای امروزه

 قابل غیر و ناپایدار پیچیده، بسیار بیرونی، محیط و بوده رقابتی می کنیم، تماما زندگی آن در ما که نمایند. عصری پیگیری

انعطاف  باید آن اجزای و ها سازمان کارکنان، و نمایند عمل گذشته روال به نمی توانند و کارها است. کسب بینی پیش

 جهت تغییر یا شدن به معنای عوض« changer»فرانسوی  باشند. واژه داشته را سازگاری و تطبیق قابلیت و بوده پذیر

است  بوده مطرح میالد از قبل سال 500 در هراکیت از زمان کم دست است، تغییر ثابت، چیز تنها که ایده است. این نداد

 (. 1394سرخوش و همکاران، )
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 است. درک همراه زیادی با سرعت نیز غالبا و می افتد اتفاق دائم طور به و است شده فراگیر ها سازمان در تغییر امروزه

 ها سازمان ی همه (. چراکه2013و همکاران،  1پالسندنیای امروز است ) در مدیریت اصلی مضمون آن مدیریت و تغییر

 . دارند نیاز سازمانی عملکرد بهبود و تغییر به خود بالندگی و بقا برای

و هیجانات و کارکنان را به یک سری احساسات  و ادراک از بی عدالتی همراه اندفرایندهای تغییر همواره با عدم اطمینان 

. ارزیابی شناختی و واکنش منفی نسبت به تغییر سوق می دهندمنفی مانند ترس، پرخاشگری، نا امیدی و واکنش 

کارکنان نسبت به تغییر، تحت تاقثیر احساسات و هیجانات قرار دارد و عدم مدیریت هیجانات و احساسات، موجب افزایش 

کارکنانی که در فرایند تغییر از هوش عاطفی باالیی برخودار هستند، ضمن . لذا کارکنان در برابر تغییر می شود مقاومت

 (.2013و همکاران،  2وانگحفظ احساسات مثبت، قادر به مدیریت عواطف منفی خود هستند )

 اعتماد. 2-4

ری رف دیگه طود، بخبا اختیار  ،در اعتماد، فرد با پیامدهای شناختی مواجه است و برای اینکه احساس امنیت کند باید

احساس  ،از این لحاظ شود ترس نداشته باشد، بلکه، وابسته شود؛ همچنین از اینکه کارها مطابق میل وی انجام داده نمی

 (.2019یو و همکاران، ) آرامش و امنیت نسبی کند

ها،  الدین و بچهوها و  های انسانی مؤثر است. برای مثال، اعتماد در روابط بین زوج اعتماد در روابط بین افراد و گروه

 کنان مؤثران و کارها، پزشکان و بیماران، مدیران مدرسه و معلمان و مدیر آموزان، شهروندان و دولت معلمان و دانش

ای متفاوتی، در طی ه بیشتر شد. این واژه از دیدگاه 1995 ه یتا ده 1980 ه یتوجه به مفهوم اعتماد از ده .دنقش دار

، اکره در هر رابطهچارلتون اعتماد را فرایند یادگیری مستمر غیر قابل مذ (.2014من، )ت اس چندین دهه، مطالعه شده

ین صورت تعریف می اعتماد را به ا( 1382. رابینز )دپندار مانند اعتماد کردن به بچه در قبول و تفویض مسئولیت می

 ند:ک

ن وجه به ایتن تعریف در ای ا.ه یا تصمیم گیریطلبی، در گفتار و در کردار و  توقع صریح از دیگری به احتراز از فرصت 

 ست:نکات زیر ضروری ا

داند. اعتماد روندی مبتنی بر تاریخ است و  این تعریف شناخت و آگاهی در مورد طرف مقابل را فرض می«: وقع صریحت»

وجود آمدنش  ارد و بهگیری اعتماد، به زمان نیاز د قبلی، ولی محدود، متکی است. شکل ه یهای مرتبط با تجرب به نمونه

دانیم اگر ناممکن نباشد، دشوار است.  روند تدریجی دارد. برای بسیاری از ما، اعتماد فوری به شخصی که چیزی از او نمی

شناسیم  تدریج که شخصی را می به(. 2018نیل، ) توانیم اعتماد کنیم وقتی اطالعات کامل نداریم ریسک کنیم ولی نمی

اصطالح «: طلبانه فرصت» یم.توانیم توقع صریح داشته باش کنیم که می سد اطمینان پیدا میو ارتباط به پختگی میر

پذیری هر ارتباطی که به اعتماد مربوط باشد اشاره دارد. اعتماد  طلبانه در این تعریف به خطرجویی ذاتی و آسیب فرصت

شخصی را فاش و یا به قول و قرارهای دیگری پذیر کردن شخص را با خود به همراه دارد؛ نظیر زمانی که اطالعات  آسیب

کنیم. خود ماهیت اعتماد طوری است که شانس نامیده شدن و یا مورد سوءاستفاده قرار گرفتن را در پی دارد.  اعتماد می
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کنیم، انتظار آن است که مورد  اما اعتماد، خطرجویی تنها نیست بلکه میل به خطرجویی است. وقتی به کسی اعتماد می

 (.2018نیل، )ت های اعتماد مشترک اس موقعیت ه یاستفاده قرار نگیریم. این میل به خطرجویی برای همسوء

اعتماد هستند، توجه  ه یهای اجتماعی و شرایط یا اموری که تعیین کنند به زمینه« اعتماد»محققین در بیان مفهوم  

های مختلف در هر نوع  دفاعی بین طرف ه ینوعی تجربآنها بر این باورند که اعتماد عبارت از  ه یاند. هم خاصی کرده

تعامل است؛ دفاعی که مستلزم تهدید و یا خطری از جانب رفتار دیگران نیست و در آن هیچ طرفی در تعامل خود با 

 د.کن دیگران، از ضعف دیگران سوءاستفاده نمی

برای این پژوهش  1لب شکل با توجه به ادبیات موضوع و بررسی پژوهش های پیشین، مدل مفهومی در قا

 طراحی شد. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 (2019. مدل مفهومی پژوهش )یو و همکاران، 1شکل 

  
 باشد:های تحقیق به صورت زیر قابل ارائه میبا توجه به مدل مفهومی، فرضیه

 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهرانرهبری تحول گرا بر پذیرش تغییر در میان کارکنان  .1

 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهرانی بر پذیرش تغییر در میان کارکنان ارتباط شفاف سازمان .2

 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهراناعتماد سازمانی بر پذیرش تغییر کارکنان در میان کارکنان  .3

 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهرانعملکرد رهبری تحول گرا بر اعتماد سازمانی در میان کارکنان  .4

 موثر می باشد.  شرکت مخابرات تهرانزمانی بر اعتماد سازمانی در میان کارکنان ارتباط شفاف سا .5

 

 ها. مواد و روش3

. باشدمی مقطعی زمانی، نظر از و بوده کاربردی هدف نظر از. است پیمایشی استراتژی با توصیفی نوع این پژوهش از

به تعداد  شهر تهران شرکت مخابرات تهران تحقیق این آماری ی جامعه .باشند می پیوسته کمی نوع از تحقیق متغیرهای

نفر به عنوان نمونه  234گردید که بر این اساس،  استفاده جدول مورگان از نمونه حجم برآورد منظور به. باشدمی 600

 نیبی پیش به باتوجه و گیرد قرار محقق اختیار در تحلیل برای پرسشنامه 234 آماری انتخاب گردید. برای اینکه حداقل

اتحول گر رهبری  

ارتباط شفاف 

 سازمانی

 پذیرش تغییر سازمانی اعتماد

 کارکنان
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 توزیع آماری نمونه اعضای بین در پرسشنامه عدد 260 یعنی بیشتر درصد 10 حدود ها، پرسشنامه از برخی بازگشت عدم

-نمونه از روش .درصد بود( 93گرفت )نرخ بازگشت برابر  قرار محقق اختیار در تحلیل قابل پرسشنامه 242 که گردید

ای ستفاده گردید. جهت گردآوری اطالعات از روش مطالعات کتابخانهبه منظور انتخاب اعضای نمونه ا ساده تصادفی گیری

 1های مورد استفاده استاندارد بوده و در جدول )مقاله، کتاب و ...( و روش میدانی )پرسشنامه( استفاده شد. پرسشنامه

 از تحقیق این در هاهداد وتحلیلتجزیه منظور ها، روایی و پایایی پرسشنامه توضیح داده شده است. همچنین بهمشخصه

  .است شده استفاده ویندوز تحت 22 نسخه SPSS و SmartPLS افزارنرم 2 نسخه

 
 : روایی و پایایی پرسشنامه1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی (AVEروایی همگرا ) منبع گویه هاتعداد  متغیرها

 78/0 0.882 0.685 (2019) و همکاران یو 11 رهبری تحول گرا

 81/0 0.791 0.773 (2019یو و همکاران ) 6 پذیرش تغییر

 75/0 0.773 0.637 (2019یو و همکاران ) 6 ارتباط شفاف سازمانی

 84/0 0.809 0.598 (2019یو و همکاران ) 4 اعتماد سازمانی

 

 ها. یافته4

قرار گرفته است، الزم است نمونه از نظر متغیرهای  که در پژوهش مورد مطالعه به منظور شناخت بهتر نمونه

شناختی اعضای نمونه پنج سؤال مطرح شده است که های جمعیتشناختی توصیف شود. برای سنجش ویژگیجمعیت

 نشان داده شده است. 2نتایج حاصله در جدول 
 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیت. ویژگی2جدول 

ی
ویژگ

خ دهندگان
ی  پاس

ها
 درآمد ترکیب سنی تحصیالت تاهل سیتجن 

زن
مرد 
مجرد 

ل 
متاه

 

ق دیپلم و کمتر
فو

 

س
سان

لی
س 

سان
ق لی

فو
 

ی
دکتر

 

20
 

تا 
30

 
سال

 

31
 

تا 
40

سال
 

41
 

تا 
50

سال
 

51
 

تا 
60

سال
 

61
 

سال و باالتر
 

زیر 
3 

میلیون
 

2-
4 

میلیون
 

4-
6 

میلیون
 

6-
7 

میلیون
 

شتر از 
بی

7 
میلیون

 

ی
فراوان

 

62 180 39 203 29 175 32 6 15 83 101 27 10 34 139 53 10 6 

صد
در

 

25 75 16 84 12 72 13 3 7 34 41 11 4 14 57 22 4 3 

 

 های پژوهش از آزمون نرمالیته استفاده گردید. چون سطحافزار مورد استفاده جهت آزمون فرضیهبه منظور تعیین نرم

توان از نرم افزار پی ال اس رها غیرنرمال بوده و میبود، بنابراین توزیع متغی درصد 5 از کوچکتر آمده بدست داری معنی
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های زیر افزار در شکلجهت آزمون فرضیه ها استفاده نمود. نتایج حاصل از اجرای مدل معادالت ساختاری در این نرم

 نشان داده شده است:

 
 . ضرایب مسیر2شکل 

 

 
 . ضرایب معنی داری3شکل 

 

 نشان داده شده است: 3های تحقیق در جدول ون فرضیه، نتایج آزم3و  2های با توجه به شکل
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 . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها3جدول 

 فرضیه
ضریب 

 تاثیر

معنی 

 داری
 نتیجه

 تایید 5.441 0.125 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهرانرهبری تحول گرا بر پذیرش تغییر در میان کارکنان  .1

 رد 1.895 0.227 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهرانمیان کارکنان ارتباط شفاف سازمانی بر پذیرش تغییر در  .2

 تایید 4.598 0.585 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهراناعتماد سازمانی بر پذیرش تغییر کارکنان در میان کارکنان  .3

 رد 1.114 0.100 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهرانرهبری تحول گرا بر اعتماد سازمانی در میان کارکنان  .4

 تایید 10.535 0.575 موثر می باشد.  شرکت مخابرات تهرانارتباط شفاف سازمانی بر اعتماد سازمانی در میان کارکنان  .5

 

  بحث و نتیجه گیری. 5
 در زیر ارائه شده است:  های تحقیقحاصل از آزمون فرضیه نتایج بحث و بررسی

 موثر می باشد. شرکت مخابرات تهراننان رهبری تحول گرا بر پذیرش تغییر در میان کارک. 1

است. با توجه به  5.441با توجه به داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل انجام شده؛ ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

نتیجه فرضیه  است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته است و در 1.96اینکه ضریب معنی داری باالتر از 

 شرکت مخابرات تهراندرصد مورد پذیرش قرار می گیرد. این نتیجه حاکی از این است که اگر  5اول تحقیق در سطح معنی داری 

 واحد پذیرش تغییر را افزایش دهد.  0.125به رهبری تحول گرا تاکید و توجه داشته باشد، می تواند به اندازه 

 .موثر می باشد شرکت مخابرات تهرانتغییر در میان کارکنان  ارتباط شفاف سازمانی بر پذیرش. 2

است. با توجه به  1.895با توجه به داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل انجام شده؛ ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

ی قرار نگرفته است و در نتیجه است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحران 1.96اینکه ضریب معنی داری پایین تر از 

شرکت مخابرات درصد مورد پذیرش قرار نمی گیرد. این نتیجه حاکی از این است که در  5فرضیه دوم تحقیق در سطح معنی داری 

 ارتباط شفاف سازمانی بر پذیرش تغییر موثر نبوده است.  تهران

 موثر می باشد. رکت مخابرات تهرانشاعتماد سازمانی بر پذیرش تغییر کارکنان در میان کارکنان . 3

است. با توجه به  4.898با توجه به داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل انجام شده؛ ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

ه فرضیه است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته است و در نتیج 1.96اینکه ضریب معنی داری باالتر از 

 شرکت مخابرات تهراناین نتیجه حاکی از این است که اگر درصد مورد پذیرش قرار می گیرد.  5سوم تحقیق در سطح معنی داری 

 واحد پذیرش تغییر را افزایش دهد.   0.585به اعتماد سازی بپردازد، می تواند به اندازه 

  موثر می باشد. کت مخابرات تهرانشررهبری تحول گرا بر اعتماد سازمانی در میان کارکنان . 4

است. با توجه به  1.114با توجه به داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل انجام شده؛ ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

تیجه است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار نگرفته است و در ن 1.96پایین تر از اینکه ضریب معنی داری 

شرکت درصد مورد پذیرش قرار نمی گیرد. این نتیجه حاکی از این است که در  5فرضیه چهارم تحقیق در سطح معنی داری 

 رهبری تحول گرا بر اعتماد سازمانی موثر نبوده است.  مخابرات تهران

  ی باشد.موثر م شرکت مخابرات تهرانارتباط شفاف سازمانی بر اعتماد سازمانی در میان کارکنان . 5
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است. با توجه به  10.535با توجه به داده های جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل انجام شده؛ ضریب معنی داری گزارش شده برابر 

است، نتیجه می گیریم که آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته است و در نتیجه فرضیه  1.96اینکه ضریب معنی داری باالتر از 

 شرکت مخابرات تهراندرصد مورد پذیرش قرار می گیرد. این نتیجه حاکی از این است که اگر  5سطح معنی داری پنجم تحقیق در 

 واحد اعتماد سازمانی را افزایش دهد.   0.575به در ارتباطات سازمانی شفافیت داشته باشد، می تواند به اندازه 

ایندها و ارتباطات سازمانی را ترجیحا افقی طراحی کرده و از این ، فرشرکت مخابرات تهرانبر این اساس پیشنهاد می شود شرکت 

طریق به شفافیت بیشتر در ارتباطات سازمانی دست یابد. بنابراین از این طریق می توان اعتماد سازمانی را افزایش داده و با مبنا 

ده و آمادگی کارکنان برای پذیرش قرار دادن سبک رهبری تحولی در کل مجموعه شرکت، زمینه پذیرش تغییر را فراهم نمو

 تغییرات سازمانی افزایش یابد.

 

 منابع
 .10-11(، 189)18 ماهنامه تدبیر، گرا،تحول رهبر نقش در مدیر(. 1395) هادی تیموری، و اسماعیل محمد انصاری،

 رهبری سبک بین رابطه (. بررسی1397). اطمهف فر، مهرابی حمید؛ مرتضوی، لیال؛ مظفری، اهلل؛ هدایت تیرگر، حمید؛ تابلی،

 .56-89(، 2)12انسانی،  علوم در خالقیات و ابتکار. تبریز دولتی شهرستان های سازمان در کارکنان خالقیت وآفرین تحول
 مدیریت اتمطالع. سازمانی بر کارآفرینی فکری سرمایه و زار خدمتگ رهبری سبک تأثیر(. 1392. )مریم آهوپای، داوود؛ پور، حسین

 .70( 22)(. تحول و بهبود)

 مدیریت رشته ارشد،نامه کارشناسیپایان دبیران، خالقیت با مدیرانآفرین تحول رهبری سبک (. رابطه1393فاطمه ) حیدری،

 عالمه طباطبایی. دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده آموزشی،

 توسعه بر تبادلی وآفرین رهبری تحول های سبک تأثیر تطبیقی بررسی. (1396. )زینب شکری، جواد؛ شکوهی، منصور؛ خیرگو،

 .70-490(، 53)14نظامی،  مدیریتنامه سازمانی. فصل میانجگری سازمانی نقش با سازمانی شهروند رفتار

 الستیک شرکت: موردی مطالعه) کارکنان و خالقیتآفرین تحول رهبری میان ارتباط تبیین(. 1391. )حسین رضایی، بهزاد؛ شوقی،

 .34-40(، 6)4و کارآفرینی،  مدیریت ملی همایش اولین(. پارس

 فرآیند با تبادلی وآفرین تحول بین رهبری رابطه بررسی(. 1397) فرد، مژدهی هادی، شکاری؛ عباس، غالم مسعود؛ الری، طاهری

 نور. پیام دانشگاه: قم اقتصادی، توسعه و رآفرینیکا مدیریت، المللیبین دومین کنفرانس مشهد، شهرداری در سازمانی تغیر مدیریت

 سازمانی، تغییر به نگرش باگرا و تعاملآفرین تحول رهبری های سبک بین رابطه بررسی(. 1397. )محسن خادمی، مهدی؛ فرازجا،

 شیراز. دانشگاه تربیتی، علوم و دانشکده روانشناسی آموزشی، مدیریتارشد کارشناسینامه پایان

 در شهروندی رفتار و سازمانی ، عدالتآفرینتحول رهبری بین رابطه تحلیل و سازیمدل ،(1387. )رضا محمد الشتری،چ مرادی

 تهران. دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت دکتری، دانشکدهنامه پایان. ایران جمهوری بدنی تربیت سازمان
 برای پرستاران فردی آمادگی و توانمندسازی ساختاری رابطه(. 1391) عظیمه قربتنیان، رضا؛ محمود گوهری، رضا؛ محمد ملکی،

 .10-18(. 76)4 ایران، پرستاری نشریه تغییر،

 مورد) سازمانی یادگیری باآفرین رهبری تحول رابطه بررسی(. 1390) .فرنوش اعالمی، و فاطمه تانی، نارنجی محمد؛ سید میرکمالی،

 .1-27(، 6) 3 حول(،ت مدیریتنامه پژوهش سایپا، شرکت مطالعه
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 سازمانی و شهروند رفتار و یآفرینتحول رهبری بین رابطه بررسی(. 1389) عالمه کیخا، و مجید مقدمی، محمد، نور یعقوبی؛

 . 64-96(، 4)2 تحول، مدیریتنامه پژوهش کارکنان،
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