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 چکیده6

ازمانی سشده، رفتار شهرونديرهبري توزیع بررسی روابط بین استراتژي سبک
یک الگوي در سطح گروه، احساس خودکارآمدي و اعتماد در سازمان در قالب 

 همبستگی    - روش تحقیق توصیفی. هدف پژوهش حاضر است ،مفروض
استاندارد ) هنامپرسشها از روش پیمایش و چهار آوري دادهبود و جهت جمع

رزشی هاي ورسانهتمامی کارکنان  . استفاده شد و پایا  روا شده(سازي و بومی
ه با استفاده از جدول آماري را تشکیل داد ک( جامعهN=136) در استان ایالم
متناسب با حجم به اي خوشهگیري نفر به شیوه نمونه 013مورگان تعداد 

الگوي مفروض پژوهش از تحلیل  جهت آزمون. عنوان نمونه انتخاب شدند
 رابطه بین سبک. استفاده شد PLS VISUAL افزارنرم به وسیله مسیر

ح گروه به صورت شده و رفتار شهروندي سازمانی در سطرهبري توزیع
غیرمستقیم و از طریق دو متغیر احساس خودکارآمدي و اعتماد در سازمان به 

نوان به ع شدهرهبري توزیعاستراتژي سبک . تبیین شده است 43/1میزان 
مناسبی براي  کنندهبینیترین استراتژي سبک رهبري پیشمتأخرترین و بدیع

 پیامد اولیه استراتژي سبکبروز رفتارهاي شهروندي در سطح گروه است که 
، تغییر در میزان اعتماد کارکنان و احساس خودکارآمدي شدهرهبري توزیع

، رابطه بین استراتژي رهبري گرمیانجیاین دو متغیر به عنوان . آنهاست
 .نددهقرار می تأثیرشده و رفتارهاي شهروندي در سطح گروه را تحت توزیع

-شده، رفتار شهرونديهبري توزیع راستراتژي سبک :های کلیدیواژه

 خودکارآمدي، اعتماد سازمانیسازمانی، احساس
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Abstract 
The aim of present research is to study the relationship 

between distributed leadership style strategy, 

organizational citizenship behavior at group level, self-

efficacy and trust in organization in the form of a 

hypothesized pattern. The research method was 

descriptive-correlational. For collecting data, a survey 

method and four valid and reliable questionnaires were 

used. The total staff of the  sports media of Ilam province 

(N = 136) comprised a population that was selected by 

using a Morgan table of 103 people by random sampling 

in a proportional volume. In order to test the hypothesis 

of the research, the path analysis was performed using 

PLS VISUAL software. The relationship between 

distributed style and organizational citizenship behavior 

at the level of the group is indirect and through the two 

variables, the sense of self-efficacy and trust in the 

organization is explained at 45%. The strategy of 

distributed leadership style as the most innovative and 

recent style of leadership style is a good predictor of 

occurrence of citizenship behaviors at group level, which 

is the primary outcome of distributed leadership style 

strategy, change in employee trust and self-efficacy. 

These two variables as mediators, affects the relationship 

between distributed leadership strategy and citizenship 

behaviors at group level. 
Keywords: Distributed Leadership Style, Organizational 

Citizenship Behavior, Self-efficacy, Organizational 

Trust 
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 مقدمه
ها و اقدامات سازمانی در شرایط محیطی پیچیده و پیشبرد فعالیت

کامالٌ رقابتی، حرکت به سوي رقابتی شدن و رقابتی ماندن، توان 
ر در ساختار و تالش دمحیطی، و تعدیل هاي پاسخگویی به کنش

هاي بارز جهت اصالح آن به صورت جمعی از جمله ویژگی
؛ 0،6111اسموچ و دارچ) شوندمی ي عصر حاضر قلمدادهاسازمان

 رطوبهدر چنین محیط نوظهوري،  هاسازمانموفقیت  (؛6،6113میلر
فزاینده به تمایل کارکنان جهت مشارکت در انجام وظایف 

 بنابراین. سازمانی به صورت گروهی و همکارانه بستگی دارد
به افرادي نیاز دارند که فراتر از نیازهاي شغلی تعیین  هاسازمان

کار هشده، رفتار نمایند و تعبیري که امروزه براي چنین رفتارهایی ب
وسی کاندل) شودمیدي سازمانی نامیده شود، رفتار شهرونبرده می

 . (6101، و همکاران
رفتار شهروندي سازمانی در دو سطح فردي و گروهی قابل 

تا به امروز، مطالعات صورت گرفته در مورد رفتار . مطالعه است
 شهروندي سازمانی بر سطح فردي تمرکز داشته و بر تجزیه و

 اند داشته تحلیل در سطح گروه و سطح سیستم توجه کمتري
 طوربهاین سطوح از رفتار شهروندي (؛ 6113، ویگودا و همکاران)

از یگدیگر متفاوت بوده و همچنین با آنچه که اي قابل مالحظه
مربوط به رفتار شهروندي سازمانی در سطح فردي است، متفاوت 

علیرغم افزایش مطالعات در مورد رفتار . (3،6100یاسینی) هستند
هاي اخیر، شکاف دانشی و گروه، در سال شهروندي در سطح

 در مورد رابطه بین سبک به خصوصبینشی در ادبیات رهبري، و 
رهبري جمعی، توسعه گروه و رفتار شهروندي سازمانی در سطح 

هاي مشارکتی رهبري که با ظهور سبک. گروه بوجود آمده است
ه عباشد، توسدر آن دیگر یک نفر واحد، قادر به انجام امور نمی

-یابد و بر این اساس با ظهور سبکهاي کاري ضرورت میگروه

ها، بررسی رفتار شهروندي هاي مشارکتی رهبري و توسعه گروه
اي از روابط بین فردي سازمانی در سطح گروه به عنوان مجموعه

 . (6101، 3چوي و ساي) شغلی متفاوت، ضرورت دارد هاي و رفتار
هاي توسعه گروه و شیوه هاي رهبريآنچه مشهود است؛ نقش

هاي کاري و اجتماعی همواره در حال تغییر فراینددر پرتوي 
هستند، بنابراین در نظر داشتن ارتباط بین سبک رهبري مبتنی بر 
توسعه گروه و رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه حائز اهمیت 

توان در این خصوص می(؛ 6101کاندلوسی و همکاران،) است 
تر شدن محیط درونی و بیرونی، که با پیچیده اذعان داشت
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دهند که هاي اجتماعی ترجیح میبه عنوان سیستم هاسازمان
ده زیرا استفا ،هاي رهبري کوچک را سازماندهی کنندها و تیمگروه

هاي رهبري کوچک باعث افزایش انگیزش شغلی، اثربخش از تیم
کرنی ) ودشمی گیريتصمیم فرایندعملکرد شغلی بهتر و بهبود در 

با توجه به مطالب مطرح شده، پرداختن به (؛ 6119، و همکاران
ري رهبسبک استراتژي رفتارهاي شهروندي کارکنان در پرتوي 

 . ـ هدف اصلی پژوهش حاضر است شدهتوزیع
در ها آن آنچه مشهود است، اهمیت رهبري در سازمان و نقش

رغم یل. عنیستموفقیت و بهسازي سازمان بر هیچ کس پوشیده 
گذاران همواره براین باورند که رهبري این مهم، محققان و سیاست

ستون اصلی موفقیت سازمان بوده و در راستاي تشریح و تفسیر 
که سبک رهبري از سازمانی نسبت به اند این اصطالح بیان داشته

براین اساس، امروزه  (؛6100یاسینی، ) سازمان دیگر متفاوت است
ش از بی هاسازمانه عمده بر نقش رهبري در موفقیت و توج تأکید

 که از مجراياند اگر درگذشته، مدیران قادر بوده. پیش شده است
حرکت  هاسازمانرسمی و سلسله مراتبی در جهت اثربخشی 

صرف بر چنین اموري، اثربخشی  تأکیدنمایند، در شرایط امروزي 
هاي تر، نقشبه بیان ساده. را تضمین نخواهد کرد هاسازمان

ی ي امروزي کافهاسازمانهاي نوین مدیریتی دیگر در برابر چالش
نبوده و مدیران در این بافت سرشار از چالش، نیازمند ابزاري تحت 

نگرش  (؛6،6116گرون) هستند «مهارت رهبري کردن»عنوان 
، روند سلسله مراتبی رهبر ـ پیرو تمرکز داشتهبر سنتی به رهبري، 

، پذیرياثر پیچیدگی، افزایش نوآوري و انعطاف در حالیکه در
کلی رهبري را به عنوان عملی مشترک و جمعی  طوربه هاسازمان

هاي سنتی به مد نظر قرار داده و شروع به حرکت از نقش
 اندکردهو کار گروهی و تیمی سازي نوین از جمله تیمهاي نقش

مورد مطالعه  هاي رهبري که اخیراًاز جمله نظریه. (6113گرون، )
ا شده است که باغلب پژوهشگران واقع شده تئوري رهبري توزیع

ه یک نظری به عنوان توانمی هاسازمانتوجه به شرایط کنونی 
 . رهبري مناسب مورد استفاده قرار گیرد

تا چند دهه اخیر تالش در جهت نشان دادن رابطه بین رفتار 
 و موفقیت و اثربخشی توزیع شده یا دیگر انواع رهبري(،) رهبران

 محققانی مانند لواسیک. سازمانی توسعه چندانی نیافته بود
(، 6113) (، بن نت و همکاران6113) (، بل و همکاران6113)

(، علت عدم توسعه 6113) (، و جرارد6114) لیتثوود و همکاران
 بین این دو متغیر، را مشکلة پژوهش و تالش در جهت یافتن رابط
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 انددانسته شدهرهبري توزیعاستراتژي بودن تعریف 
و مطالعاتی ها عالوه بر این امر، اغلب پژوهش (؛6100یاسینی،)

نی اند، یا فصورت گرفته شدهرهبري توزیعاستراتژي که در مورد 
ل و دهنده کنترمبتنی بر احساسات هابرماسی که ارتقاء) هستند
فسیر مبتنی بر ت) ا هستندگرباشد(، و یا عملمی امور بینیپیش

روابط نمادین بین افراد(، که چندان درصدد تالش براي درک 
ینی و یاس) بر اثربخشی و موفقیت سازمانی نیستند مؤثرعوامل 

 . (6103همکاران، 
ی شواهد خیلی کمی در مورد رابطه علّآنچه مشهود است 

 با رفتار شهروندي شدهرهبري توزیعاستراتژي مستقیم بین 
اما این باور کلی وجود دارد که . سازمانی در سطح گروه وجود دارد

رهبري توزیع شده بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان و بهبود 
اي متغیره به واسطهعملکرد سازمانی به صورت غیرمستقیم و 

؛ هالینگر و هک، 0،6119هالینگر و هک) گذاردمیانجی اثر می
 . (6101و همکاران،  6دوثو؛ لیت6113

ي درمانی( را به هاسازمانهمچون ) ي امروزيهاسازماناگر 
عنوان سیستمی با پیوند سست و یا به تعبیري به عنوان 

هاي سازمانی را به (، و بخش 6116رایموند،) بوروکراسی نرم
فنی و تکنیکی این سیستم در نظر بگیریم؛ در دید ة عنوان هست

پیامدهاي مربوط  به ویژهپیامدهاي سازمانی، اول مدیر سازمان بر 
ن است ممک تأثیرگذارد، اما این می تأثیران، نفعذيبه کارکنان و 

در ا هآن مستقیم نباشد و در وهله دوم کارکنان ـ و نقش حیاتی
 يتأثیربهسازي سازمان ـ بر موفقیت و تحقق اهداف سازمانی 

شتریان رکنان بیشتر با متعامل، کا فرایندزیرا در . گذاردمستقیم می
-یمها آن را بر تأثیرو ارباب رجوعان سروکار دارند و بیشترین 

گذارند، بنابراین رفتار، عملکرد، اعتماد و احساس خودکارآمدي 
، 3گاوااو) عوامل ساختاري و فراساختاري است تأثیرکارکنان تحت 

 . (4،6113؛ مک بیث6113
، با تمرکز هاسازماندهند که در اغلب شواهد و قرائن نشان می

رهبري دسته جمعی » یا «هاي رهبري چندگانهسبک و نقش» بر
شود که سبک رهبري می باز مشاهده، «امور و وظایف سازمانی

هاي گذاري بر متغیرتأثیر به واسطهغیرمستقیم و  طوربهمدیران 
 اردگذتأثیر میمیانجی بر رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه 

اثربخشی عملکرد کارکنان و به دنبال . (6119هالینگر و هک، )
، به ماهیت رهبري درون سازمان بستگی هاسازمانآن اثربخشی 

تراز اول، وجود  يهاسازماندارد و در این میان ویژگی کلیدي 
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، نحوه تأثیرهر چند مسیر  (؛6100یاسینی،) رهبران برجسته است
راتژي استگذاري تأثیر فرایند، و نوع متغیرهاي میانجی در تأثیر

بر رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه  شدهرهبري توزیع
د، لذا ادبیات موجود در زمینه رهبري در سازمان نمشخص نیست

تواند ینیز م شدهرهبري توزیعاستراتژي تواند این دیدگاه را که می
گذارد، را ب تأثیربخشی سازمانی بر رفتار شهروندي سازمانی و اثر

 . یید نمایدأت
 استراتژيگذاري سبک تأثیراز جمله متغیرهاي میانجی در 

بر رفتار شهروندي سازمانی، متغیر اعتماد و  شدهرهبري توزیع
هاي انجام شده پژوهش. باشنداحساس خودکارآمدي کارکنان می

ان ماد کارکناند بین رهبري سازمان، تسهیم امور با اعتنشان داده
. نسبت به سازمان، همکاران، و مدیر ارتباط معناداري وجود دارد

هاي مختلفی اثر سبک رهبري در سازمان را بر رفتار پژوهش
یم گذاري غیرمستقتأثیراما این . اندشهروندي سازمانی نشان داده

رهبري بر متغیرهایی مانند احساس کارآمدي  تأثیربوده و از طریق 
؛ 0993، 3؛ لیتل3،6111؛ میتچل و اسکنی6113بیث،مک ) کارکنان

 اعتماد(؛ 6100و همکاران،  7؛ انجل6116کرودر و همکاران، 
؛ یاسینی، 6117، 9؛ بریک و چنیدر6117و همکاران،  6مایورتز)

؛ 6113و همکاران،  01هالوپا) و تعهد سازمان رضایت شغلی (؛6100
؛ مایتو و 6113و همکاران، 00؛ نایونی0993کوه و همکاران،

؛ هابرمن و واندربرگ، 0976، 03؛ فرنچ و کاپالن0991، 06زاجیک
؛ 6114بوگلر،) به ماندگاري در سازمان کارکنان تمایل، (0999

و رفتار شهروندي  (6117، 03؛ کوکس و یان04،6113هوي ومیسکل
بنابراین شناسایی . گیردصورت می (6106یاسینی،) سازمانی

ي خدمات هاسازمانالگوي رهبري، نقش مهمی در اثربخشی 
دارد ...  ورزشی وهاي رسانه ،ورزشیهاي سازماناجتماعی مانند 

 هاي رهبريي سبکبه کارگیرو از آنجایی که مدیران در اتخاذ و 
کننده رفتار به عنوان یکی از متغیرهاي مهم تعیین) مناسب

ا مشکالتی نظیر عدم انگیزش شغلی و متعاقب سازمانی(، همواره ب
آن، غیبت کارکنان ناخشنود، ترک خدمت، نارضایتی کارکنان و 

 هاسازمانکلی کاهش عملکرد مطلوب و کاهش عملکرد  طوربه
روبرو هستند، بنابراین بررسی وضعیت انگیزشی، میزان تعهد، 

هاي هرسان کارکنانرضایت شغلی، رفتار مدنی و احساس کارآمدي 
در پرتو سبک نوین رهبري، امري است  ورزشی در استان ایالم

 . که نیاز به بررسی و تفحص دارد
، و نوع متغیرهاي واسطه در تأثیري ، نحوهتأثیرهر چند مسیر 

9. Bryk and Schneider 
10. Hulpia 
11. Nguni 
12. Mathieu and Zajac 
13. French and Caplan 
14. Hoy and Miskel 
15. Cox and Yan 
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شده بر رفتارهاي شهروندي گذاري رهبري توزیعتأثیرفرایند 
سازماي مشخص نیستند، امّا بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش 

ر تواند بشده نیز میتوان اذعان داشت که رهبري توزیعموجود می
 تأثیراثربخشی سازمان و درجه کارآمدي رفتارهاي سازمانی 

غیرمستقیم سبک  تأثیری که شواهد حاکی از م. هنگابگذارد
دادهاي عملکرد شغلی کارکنان در کنار رهبري توزیع شده بر برون

رین تعمده. گیردش شکل میمسأله اصلی پژوه ،گیردمی هم قرار
بک س تأثیرست که مسیر و چگونگی ا مسأله پژوهش حاضر این

همچون ) ي خدمات اجتماعیهاسازمانشده در رهبري توزیع
( بر بروز رفتارهاي شهروندي در سطح گروه ورزشیهاي سازمان

نند، کایفا میرا و اینکه چه متغیرهایی نقش واسطه در این رابطه 
هاي مختلف به نحوي از انحاء، ر چند پژوهشه. مشخص نیست

ده شگذاري غیرمستقیم سبک رهبري توزیعتأثیرهر کدام پرده از 
اند، اما نیاز است، از بر رفتار شهروندي سازمانی را برداشته

رهگذرهاي مختلف براي شناسایی و پی بردن به مسیرها و 
ادبیات و در مجموع، مرور . ، استفاده شودگرمیانجیمتغیرهاي 

دهد که رابطه میان رهبري توزیعی و می پیشینه تحقیقات نشان
رفتار شهروندي کارکنان در سطح گروه چندان روشن نیست  و 

هاي با توجه به نتایج پژوهش. است ي بیشتريهابررسیمستلزم 
بنابراین  .است پیشین این رابطه بیشتر به صورت غیر مستقیم

 ردن رابطه میان رویکرد رهبريمسئله اصلی این پژوهش شفاف ک
 أثیرتشده با رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه از طریق توزیع

متغیر میانجی اعتماد در سازمان  و احساس خودکارآمدي کارکنان 
وجود  احتمال بینیپیشبه منظور . است در قالب یک مدل مفهومی

نان، رکرابطه میان متغیرهاي مذکور و رفتار شهروندي سازمانی کا
ها و پیشنیه تحقیقاتی، مدل مفهومی با هدف با توجه به یافته

رهبري توزیع شده بر احساس  تأثیرگیري میزان ارتباط و اندازه
 یرتأثخودکارآمدي کارکنان و اعتماد در سازمان  و میزان ارتباط و 

رهبري توزیع شده بر رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه از 
 . ر تدوین شدطریق این دو متغی

 های پژوهش فرضیه

0H و اعتماد در سازمان  شدهرهبري توزیعاستراتژي : بین
 . ارتباط معناداري وجود دارد

6H و احساس خودکارآمدي  شدهرهبري توزیعاستراتژي : بین
 . کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد

3H : بین اعتماد در سازمان و احساس خودکارآمدي کارکنان
 . معناداري وجود دارد ارتباط

4H احساس کارآمدي رابطه معناداري با رفتار شهروندي :
 . سازمانی در سطح گروه دارد

3H اعتماد در سازمان با رفتار شهروندي سازمانی در سطح :
 . گروه ارتباط معناداري دارد

H6 : احساس خودکارآمدي نقشی میانجی در رابطه بین
 ار شهروندي سازمانی ایفاو رفت شدهرهبري توزیعاستراتژي 

 . نمایدمی
7H ژي استرات: اعتماد در سازمان نقشی میانجی در رابطه بین

  .نمایدمی و رفتار شهروندي کارکنان ایفا شدهرهبري توزیع

 
 مدل مفهومی پژوهش  -6 شکل

 

 پژوهش شناسیروش
 استراتژي() پژوهش حاضر مطالعه روابط بین سبک موضوع

 شده، اعتماد در سازمان، احساس خودکارآمدي و تأثیررهبري توزیع
 با توجه به نقشبر رفتار شهروندي کارکنان در سطح گروه ها آن

. روش میانجی احساس خودکارآمدي و اعتماد در سازمان است
آوري تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع

ه . جامعاستلعه میدانی اي و مطااطالعات شامل مطالعه کتابخانه
ه ب هاي ورزشی استان ایالمرسانهکارکنان  آماري شامل کلیه 

و اي خوشهگیري نفر بود که با استفاده از روش نمونه 033تعداد 
تعداد  (0394اسدي و رضایی، ) (0976) جدول کرجسی و مورگان

هاي پژوهش با نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه 013
افزار ز ضریب همبستگی و تحلیل مسیر با کمک نرماستفاده ا

PLS .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند  
در فرایند  مورداستفاده نامهپرسشمتغیرها و ابعاد و  -6جدول 

 پژوهش

 نامهپرسشمنبع  سؤاالت متغیر

( و 6119) هالینگر و هک 9 شدهرهبري توزیع
 (6113) همچنین اینگرسول

شهروندي  رفتار
 سازمانی

 پادسکاف و همکاران 63
(0991) 

 مديآکاراحساس خود
 وولفولک هوي و همکاران 06

(6110) 

 (6113) هوي و موران 63 اعتماد در سازمان

درصد دیگر را زن تشکیل  41درصد پاسخگویان را مرد و  31
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 . درصد مجرد بودند 04هل و أپاسخگویان مت درصد 63. دادند
 ه استانداردنامپرسشاز  هادادهدر این پژوهش، براي گردآوري 

ي هاهامنپرسشي سازیبوملذا براي ، است شده استفادهغیربومی( )
زمایی شده است تا در آباز مجدداًها آن روایی و پایایی مورداستفاده

در ادامه پژوهش  آننتایج . صورت لزوم اصالحاتی در آن انجام شود
الزم به توضیح است که روایی صوري . است مشاهدهقابل

توسط خبرگان دانشگاهی و استادان دانشگاه مورد  هاهنامپرسش
 . است گرفته قرار تأیید

 صورتی منسجم از بـراي بررسی روابط علی بین متغیرها به
 استفاده PLS 3 افزارمعـادالت سـاختاري و نرم يسازمدلتکنیک 

به روز بودن و جدید  افزارنرماز دالیل استفاده از این . شده است
هاي ( که تمامی شاخصه0393آزادي و همکاران، ) بودن است

دهد ماري را به صورت ترسیمی در اختیار محقق قرار میآمورد نیاز 
و با توجه به ترسیم مدل به صورت مدل ساختاري و ترسیمی درک 

ن ای. وردآتوان به دست یها در یک نماي کلی مبهتري از یافته
 هاتکنیک امکان بررسی روابـط متغیرهـاي پنهـان و سنجه

. کنـدزمان فراهم مـیصورت هممشاهده( را بهمتغیرهاي قابل)
 بینی مناسب است وهمچنـین ایـن تکنیـک داراي قدرت پیش

وجود  هاشاخصهـا یـا زمانی که در مدل تعداد زیادي از سازه
 . دنخوبی مدل برازش کنتوانند بهداشته باشند، می

 جدول :مرکب( ، پایاییکرونباخ آلفاي) يریگاندازه مدل پایایی
 پایایی يهاشاخص خصوص در راافزار نرم خروجی نتایج دو

 . دهدیم نشان پژوهش متغیرهاي

 رکب(م پایایی ،کرونباخ آلفاي) پژوهشمتغیرهاي  پایایی -3 جدول

 سازگاري ای پایایی بررسی براي که کرونباخ آلفاي بررسی نتایج
 يریگاندازه مدل یک در ریپذمشاهده متغیرهاي بین درونی

بیشتر  0اخکرونبي آلفا قبولقابلپیشنهادي و  است؛ مقدار انعکاسی
ر د. دهدیم نشان را شاخص این بودنقبول قابل که است 7/1از 

 ،است مشاهده قابلکه در جدول باال  طورهماناین پژوهش 
ی و پایای کرونباخي آلفابراي  آمدهي به دست هاشاخصهتمامی 

 هنامپرسش، لذا میزان پایایی باشندیم 7/1مرکب باالي 
 . شودیم تأییددر این پژوهش  مورداستفاده

 وسطت پنهان متغیر تبیین میزان سنجش براي همگرا: روایی
 شودیم استفاده 6همگرا روایی شاخص از ریپذمشاهده متغیرهاي

 واریانس متوسط شاخص براي. (0993 ،3همکاران و بارکلی)

                                                                                                                                             
1. Cronbach 
2. Convergent Validity 

. است قبولی قابل مقدار 3/1 مقدار حداقل( AVE) شدهاستخراج
 دلم متغیرهاي از یک هرشده استخراج واریانس میانگین 3 جدول

 . دهدیم نشان را پژوهش مفهومی

 شدهاستخراج واریانس میانگین -2 جدول

 واریانس متوسط متغیر

 (AVE) شدهاستخراج

 74/1 شدهتوزیعرهبري 

 36/1 رفتارشهروندي سازمانی

 36/1 خودکارآمدياحساس 

 79/1 اعتماد در سازمان

 هرشده استخراج واریانس متوسط مقادیر تمامی اینکه به توجه با
 که گفت توانیم لذا است، 3/1 از باالتر پژوهش متغیر چهار

. است برخوردار مطلوبی همگراي روایی از پژوهش نامةپرسش
 هاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. نامهپایایی و روایی پرسش

 های پژوهشیافته
 شاخص توسط آزمون این ي:ریگاندازه مدل کیفیت آزمون
واقع  در شاخص این. شودیم محاسبه مقاطع روایی یا اشتراک
 طریق از ریپذمشاهده متغیرهاي ینیبشیپ در را مسیر مدل توانایی
 ینا نتایجبر اساس . سنجدیم متناظرشان پنهان متغیر مقادیر
 لمد کیفیت از نشان و بوده مثبت ،آمدهدستبهمقادیر  آزمون،
 . دارد پژوهش يریگاندازه

 متقاطع روایی با اشتراک شاخص -4 جدول
 SSE/SSO متغیر

 34/1 شدهرهبري توزیع

 60/1 رفتارشهروندي سازمانی

 79/1 خودکارآمدياحساس 

 73/1 در سازماناعتماد 

 يسازمدل از حاضر، پژوهش در پژوهش: مفهومی مدل آزمون
 کمک به ساختاري مربعات حداقل رویکرد با ساختاري معادالت

 . استشده  استفاده PLSافزار نرم
 :است به شرح زیرها یافته

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ضرایب مسیر( و ) استانداردمدل در حالت  تخمین  -3 شکل

3. Barclay et al. 

 آزموننتیجه  مرکب پایایی کرونباخ آلفاي متغیر

 قبولقابل 76/1 64/1 شدهرهبري توزیع

 قبولقابل 61/1 60/1 رفتارشهروندي سازمانی

 قبولقابل 74/1 74/1 خودکارآمدياحساس 

 قبولقابل 73/1 77/1 اعتماد در سازمان

احساس 

 کارآمدی

رهبری 

توزیع 

رفتار 

شهروندی 

سازمانی 

اعتماد در 

 سازمان

 

β=0.53 

t=13.23 

β=0.21 

t=5.08 

β=0.75 

t=23.40 

β=0.3

6 
t=9.14 

β

t=13.2

6 
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 اماره تی() يمعنادارضرایب 

 

 و ریمسضرایب  دهندهنشانمدل در حالت تخمین استاندارد، 
 . شدت و میزان رابطه است دهندهنشان

 نآزمومدل در حالت ضرایب معناداري با توجه به ضریب خطاي 
معناداري مسیر است و چنانچه  دهندهنشاندر این پژوهش(  13/1)

 رطوهمان. معنادار بودن مسیر است دهندهنشان ،باشد 93/0 يباال
است تمامی مسیرهاي آزمون معنادار  مشاهدهقابلکه در شکل باال 

 . باشندیم
شود، تمامی مسیرهاي می مشاهده دو شکلکه در  طورهمان

در  .هستند شده به لحاظ آماري معنادارمستقیم در الگوي برازش
 شدهرهبري توزیعاستراتژي شود که بین الگوي فوق مشاهده می

 سازمانو اعتماد در ( =β ،63/03t= 33/1) و احساس کارآمدي
(60/1 =β ،16/3 t= ) ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد که

بر  رتأثیاز تر رهبري بر احساس کارآمدي بسیار قوي تأثیردرجه 
مثبت و  تأثیراعتماد در سازمان داراي . احساس کارآمدي است

و ( =β،63/03  t= 33/1) معنادار بر دو متغیر احساس کارآمدي
 (=β ،41/63 t= 73/1) سطح گروه رفتار شهروندي سازمانی در

مثبت و معناداري بر  تأثیردر نهایت احساس کارآمدي داراي . دارد
 β ،04/9= 33/1) رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه است

t=) . 

 غیرمستقیم اثر بررسی براي گري:آزمون اندازه اثر میانجی
رابطه رهبري  احساس خودکارامدي و اعتماد در سازمان در

 ستفادها اثر اندازۀ آزمون از شده با بروز رفتار شهروند سازمانیتوزیع
 ،10/1 مقدار سه ترتیب به معیار این براي( 0966) کوهن. شد
. ردک بیان قوي و متوسط ضعیف، اثر میزان براي را 33/1 و 63/1

ایمنی  براي مقدار این که داد نشان این آزمون بررسی نتایج
 66/1و  30/1شناخت شخصی به ترتیب برابر با  ی وشناختروان
احساس خودکارآمدي و  مناسب گريمیانجی اثر از نشان که است

  اعتماد در سازمان دارد.

𝐹2 =
𝑅2 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 − 𝑅2 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑

1 − 𝑅2 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
 

 

 ضریب که 0همبستگی دوم توان معیار ي:ریگاندازه مدل برازش
 متغیر ینیبشیپ قدرت ۀدهندنشان ،شودیم نامیده نیز تعیین

 آزمون این نتایج اساس بر. است...  مستقل و روي از وابسته
بروز رفتار  تغییرات از درصد 76/1تبیین به قادر شدهرهبري توزیع

 . شهروند سازمانی است
 
 

                                                                                                                                             
1.R Square 
2. Tenenhaus 

 
 

 (2R) نییتع ضریب مقدار -2 جدول

 تعیین ضریب متغیر
 - شدهرهبري توزیع

 - خودکارآمدياحساس 
 - اعتماد در سازمان

 76/1 رفتار شهروند سازمانی

 يافزارهانرم طریق از محورواریانس رویکرد با که ییهامدل
 فاقد ،رندیگیم قرار یموردبررس PLS مانند محورواریانس
 عنیی هستند؛ یکجاصورت به مدل به نگاه براي کلی شاخصی
 محورانسیکووار رویکرد به شبیه مدل کل سنجش براي شاخصی

 لفمخت تحقیقات در اما؛ ندارد وجود( لیزرلافزار نرم رویکرد مانند)
 که پیشنهاد شد حوزه این در( 6113) همکاران و 6تننهاوس توسط

 برازشی يهاشاخص يجابه توانیم که GOF نام به شاخصی از
 این. کرد استفاده دارد، وجود محورانسیکووار رویکردهاي در که

 در یکجاصورت به را يریگاندازه و ساختاري مدل دو هر شاخص
 شاخص این. دهدیم قرار آزمون مورد راها آن کیفیت و گرفته نظر
 گینمیان و تعیین ضریب میانگینضرب حاصل مجذورصورت به

 . شودیم محاسبه دستیصورت به اشتراکی است و مقادیر

GOF = √communalities × 𝑅2 

 حدود است، وابسته مذکور شاخص دو به مقدار اینازآنجاکه 
( 6119) همکاران و وتزلس و بوده یک و صفر بین شاخص این
 مقادیرعنوان به ترتیب به را 33/1 و 63/1، 10/1  مقدار سه

 . نمودند معرفی GOF براي قوي و متوسط ضعیف؛

 کلی مدل برازش نتایج -1 جدول
GOF 

46/1 

 

 بوده 46/1 میزان به GOF مقدارآمده دستبه مقدار به توجه با
 یعنی( 6119) 3همکاران و وتزلس پیشنهادي مقدار از باالتر که
بنابراین  و دهدیم نشان را مدل بودن قوي که است 33/1

 . پژوهش است کلی مدل قبولقابلو  مناسب برازش ،دهندهنشان

 گیریبحث و نتیجه

 رهبريهدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین استراتژي 
بر  أکیدتو رفتار شهروندي سازمانی کارکنان با تمرکز و  شدهتوزیع

 .نقش میانجی احساس کارآمدي کارکنان و اعتماد در سازمان بود
مسئله اصلی پژوهش حول چهار محور؛ شکاف دانشی و بینشی، 

فتار شده بر رهبري توزیعر تأثیرشناسی، غامض بودن مسیر روش

3. Wetzels 
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بر ذار گتأثیرشهروندي سازمانی در سطح گروه و توجیه مسیرهاي 
هاي رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه با استفاده از نظریه

جهت تدوین الگو، از مبانی نظري و تجربی مرتبط . پشتیبان بود
هاي بر این اساس، با مطالعات ادبیات و پژوهش. استفاده شد

 متغیر اصلی تدوین چهارمختلف، الگویی با هاي ف در حوزهمختل
دنبال این امر بود که آیا الگوي ههمچنین پژوهش حاضر ب. شد

برازش مناسبی دارد  ،هاي گردآوري شدهمفروض پژوهش با داده
  .تواند رفتار شهروندي سازمانی در سطح گروه را تبیین نمایدو می

 مورد مطالعه را حمایت رهايمتغینتایج این تحقیق روابط بین 
تحقیق داراي دو بحث و هاي یافته. دهدمی قرار تأییدو مورد 

 شدهرهبري توزیع؛ اینکه استراتژي اولگیري عمده است: نتیجه

اي مثبت و معنادار با رفتار شهروندي سازمانی کارکنان داراي رابطه
تحقیق  ایننتایج . باشدغیرمستقیم می طوربه است، اما این رابطه

در ( 6119) هولیپا و همکاران. با نتایج تحقیق قبلی همراستاست
 رهبرياستراتژي تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه بین 

اي و رفتار شده از سوي کارکنان، تعهد حرفه ادراک شدهتوزیع
هم  شدهرهبري توزیعاستراتژي  که ندکارکنان به این نتیجه رسید

د اما نکبینی میپیشرا اي هم تعهد حرفه بهبود رفتار کارکنان و
و بر اساس  .باشدمی تعهد بیشتر از رضایت شغلی بینیپیشدرجه 

ستراتژي اکه  ندمدل مسیر و تحلیل رگرسیون به این نتیجه رسید
غیر  طوربهمستقیم با تعهد سازمانی و  طوربه شدهرهبري توزیع

 . مستقیم با رفتار شهروندي کارکنان رابطه دارد
 (، استرز0991) در کار چندین محقق از جمله؛ تایلر و بلیس

(، مشاهده شد که بین رهبري 6113) (، دنیسون و همکاران0993)
 طوربهسازمان و تسهیم امور با رفتار شهروندي سازمانی 

متغیرهاي میانجی مانند تعهد، رضایت،  قغیرمستقیم و از طری
از سوي دیگر نتایج . اعتماد، خودکارآمدي رابطه معناداري دارد

(، ایوانز و 6114) (، بوگلر6117) و همکاران تحقیق آلترمن
و رفتار  شدهرهبري توزیعاستراتژي (، بین 0991) جانسون

(، 0990) متیو. کردندشهروندي کارکنان رابطه معناداري را گزارش 
در سازمان، حمایت  شدهرهبري توزیعاستراتژي نیز اذعان دارد که 

 غیرمستقیم بهبود رفتار طوربهعاطفی براي کارکنان را فراهم، و 
(، استدالل کردند 0996) و همکاران  وچ. را درپی داردها آن مدنی

، در وهله اننفعذيرهبري در بین کارکنان و دیگر  فرایندکه توزیع 
ازمانی ساحساس تعلق در افراد شده و به تبع بهبود رفتاراول موجب 

( معتقدند 0991) متیو و زاجاک. شودو تعهد سازمانی را موجب می
ا امور، رابطه مثبتی بة رهبري چندگان فرایندها در که وضوح نقش

همچنین نتایج حاضر با . تعهد سازمانی و رفتار شهروندي دارد
( در زمینه رابطه 0993) (، آویلیو0966) نتایج تحقیقات هاتر و باس

                                                                                                                                             
1 .Oduro 
2 .Smylie  et al 

  .بین سبک رهبري تحولی و رضایت شغلی کارکنان همراستاست

اینکه؛ این تحقیق در پی بررسی رابطه بین  دومنتیجه 

و رفتار شهروندي سازمانی در سطح  شدهرهبري توزیعاستراتژي 
متغیر اعتماد در سازمان و احساس  يگرمیانجیگروه با 

تحقیق نشان داد که اعتماد در سازمان هاي یافته. خودکارآمدي بود
تواند نقش میانجی بین رهبري و احساس کارآمدي کارکنان می

رهبري  رتأثیدر مورد . توزیعی و رفتار شهروندي کارکنان ایفا نماید
د اند که اعتماها نشان دادهپژوهش ،توزیع شده بر اعتماد در سازمان
نان به تغییر، حمایت رهبر از توزیع در سازمان، تمایل رهبر و کارک

 و رکارکنان( به پذیرش تغیی) پیروانهاي رهبري و تشویق فعالیت
از سوي . آورندمی موجبات توسعه رهبري توزیع شده را فراهم... 

 رهبري توزیع ادراکدیگر توسعه رهبري توزیع شده در سازمان و 
شده از سوي کارکنان به نوبه خود اعتماد در سازمان و روابط 

بنابراین رهبري توزیع شده . بخشدمتقابل و همکارانه را قوت می
مستلزم وجود اعتماد در سازمان و خود نیز بوجود آورنده اعتماد 

، ؛ اسمایل و همکاران0،6114اودورو) متقابل در سازمان است
 (؛6114وجانسون، 3؛ هاکمن6114زشی هایز، ؛ گروه امو6117

ها و دریافتند که توزیع و پخش نقش (6111) سامِچ و دراچ
درون سازمان منجر به توانمندسازي افراد شده و در ها مسئولیت

 نهایت توانمندسازي منجر به تعهد و رضایت شغلی باالي کارکنان
 بوگلر ( و0999) هابرمن ؛دگردمیها آن و بهبود رفتار مدنی

واند تمی شدهرهبري توزیعاستراتژي که  کردند( استدالل 6114)
و  ايمنجر به بهبود رفتار شهروندي بهبودیافته و تعهد حرفه

 . سازمانی شود
ها و وظایف توزیع شده و اقتباس و پذیرش آگاهانه فعالیت

سازمانی را افزایش داده و متقابل، اعتماد درون تعاملمبتنی بر 
-تمر و اثربخش میان اعضاي تیم رهبري را موجب میتعامل مس

در این امر، هم رهبران رسمی و هم رهبران غیر رسمی . شود
 رگذار بوده و بر همکاري متقابل مبتنی بر اعتمادیثأفعاالنه ت طوربه
( 6117) همچنین هارتلی (؛6114هاکمن و جانسون، ) کید دارندأت

رهبري در سازمان اذعان داشت که با ظهور رویکردهاي نرم 
شده، اعتماد عاطفی و اجتماعی افراد در همانند رهبري توزیع

رهبران با ایجاد جو توأم با . یابداجتماع یادگیرنده افزایش می
گیري اعتماد متقابل در بین کارکنان را هاي شکلاعتماد، زمینه

گیري اعتماد بین فردي، دانش به صورت فراهم آورده و با شکل
 بنابراین وجود. شودصادقانه بین همکاران تسهیم می آگاهانه و

شده، زمینه اعتماد متقابل بدون قید و بند را فراهم رهبري توزیع
 . (4،6113هامپریز) آوردمی

دو نظریه مبادله اجتماعی و رابطه رهبري ـ عضو، در  مبنايبر 

3. Hackman 
4 .Humphreys 
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 گیري در آن توزیع شده است بههایی که قدرت و تصمیمسیستم
شود و به د اجازه رهبري کردن وظایف رهبري داده میهمه افرا

. دگردمی بهترین نحو وظایف رهبري میان اعضاي سازمان تسهیم
اي که بیشتر درونی هستند، هاي روانیبا این وجود تعامل و پاداش

ز رفتار منصفانه رهبر ا. گیرددر میان مدیران و کارکنان شکل می
له اطالعات بین رهبر ـ پیرو، طریق توسعه روابط اجتماعی و مباد

ن اگر بنابرای. اعتماد متقابل و تمایل به تبادل دانش را در پی دارد
مبادله در سطح مبادله روانی صورت گیرد اعتماد متقابل و پایدار و 

ري هنگامی که رهب. گیردروابط مستحکمی میان طرفین شکل می
نش و هاي رهبري، تبادالت داتوزیع شده است، در لواي تیم

گیرد و این تبادل دانش مبتنی مستمر شکل می طوربهاطالعات 
-با توجه به پژوهش. اعتماد در سازمان( است) بر اعتماد اجتماعی

یع رهبري توز تأثیرهاي گذشته و مبانی نظري، در پژوهش حاضر 
ش هاي پژوهشده بر اعتماد در سازمان مستقیم فرض شد و یافته

 . کندحمایت می تأثیراز مستقیم بودن این 
تحقیقات گذشته هاي پژوهش حاضر نیز با یافتههاي یافته
و مشارکت در امور  شدهرهبري توزیعاستراتژي که  است همراستا

ا همراستا ب. سازمان اثر مثبتی بر احساس کارآمدي کارکنان دارد
هاي متعددي در خصوص هاي پژوهش حاضر، پژوهشیافته

؛ مکبث، 0993کاتنمیر و مولر، ) رهبري مدیر و تجربه رهبري
؛  6113؛ هاریس و مویجس، 6113کرودر و همکاران، ؛6113

اثر مثبت رهبري  ،(6114؛ هاریس، 6116ماسکال و همکاران؛ 
مامی ت. اندتوزیع شده بر کارآمدي کارکنان را معنادار گزارش کرده

 زانکه رابطه مثبتی بین میاند مشابه دریافته طوربهمطالعات فوق 
و احساس ها آن ها، انگیزشگیريمشارکت کارکنان در تصمیم

دهنده ارتباط نتایج ارایه شده در باال نشان. کارآمدي وجود دارد
 . تاسشده و احساس کارآمدي کارکنان مثبت بین رهبري توزیع
به  «هاي رهبريهمکاري در انجام نقش»آنچه مشهود است؛ 

ها و مشارکت در گیريبهبودي مشارکت کارکنان در تصمیم
آمیز رهبري اجراي موفقیت. شودوظایف رهبري، منجر می

بر  مدیران فشارشده بدین معناست که کاهشی در زمینه توزیع
شده، آید و مدیران در رهبري توزیعروي کارکنان بوجود می

شان خودکارآمدي سازند تا در انجام وظایفکارکنان را قادر می
هنگامی که (؛ 6110؛ فراس،6114اودور،) بیشتري داشته باشند

یابد مزایاي متعددي از جمله؛ تجارب رهبري کارکنان افزایش می
ي بر گذارتأثیرافزایش و بهبود کارآمدي، بهبود عملکرد شغلی، 

دیگر کارکنان، قابلیت پاسخگویی، و ماندگاري کارکنان در سازمان 
 . (6116اسپیالن،) نمایندمی کسب

اعتماد در سازمان بر احساس  تأثیردر مورد ه اینک سومنتیجه 

 سازمان با توان درها نشان داد که اعتماد کارآمدي کارکنان، یافته
 بینیپیشرا  کارکنانمستقیم و معناداري کارآمدي  طوربهباال و 

ه توان دریافت کمی با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش. نمایدمی
اعتماد در سازمان بر احساس  تأثیرمتعددي از هاي پژوهش

موران و مثالً . اندکارآمدي کارکنان حمایت الزم را به عمل آورده
، (6113) برایک و شیدر، (0993) کوستا و ریوردان ،(6111) گوداراد

، (6100) آنجل و همکاران، (6117) ریوس، امریک و هیرش
 در (6111) داموران و گودار، (6113) دونا، (6113) کورت متیو

مشابه دریافتند که سطوح باالي کارآمدي  طوربههاي خود پژوهش
کارکنان، سطح باالي فرهنگ اعتماد در سازمان به همراه دارد و 

ابراین بن. رابطه مثبتی بین دو متغیر مذکور وجود داردبنابراین 
ارتباط با احساس  به واسطهرهبري سازمان متغیري است که 

ارتباط فرهنگ سازمان با  واسطه بهکارآمدي کارکنان و همچنین 
ر د. تواند به موفقیت سازمان کمک نمایدمی اعتماد در سازمان،

ی بخش ،ها، احترام متقابل و ارتباطات شفافسازمان تمامی ارزش
تجربه رهبري در سازمان . شوندمی از اعتماد در سازمان محسوب

شده و ها آن ايکارکنان و توسعه حرفههاي باعث افزایش مهارت
هایی براي یادگیري کارکنان و مدیران فراهم شده و از این فرصت

طریق رابطه بین کارکنان و مدیران افزایش یافته و کارآمدي 
 . شودکارکنان و تمایل کارکنان به همکاري بیشتر می

سازمان و ادارات هاي پژوهش براي مدیران بر اساس یافته
  :شودمی پیشنهادهاي زیر ارائه ورزش و جوانان

* مدیران بایستی در مورد اینکه به چه صورت رهبري توزیع 
ن ان در اینفعذيشده اجرا شود و چگونه مدیران، کارکنان و سایر 

ا اي رتوسعه حرفههاي فرآیند مشارکت کنند، رهنمودها و برنامه
اي، توسعه حرفههاي درون برنامه. دنقرار ده خوددر دستور کار 

در خصوص ابعاد و عناصر رهبري توزیع شده و  بایستی به مدیران
هاي مربوط به اداره گیريشیوه مشارکت کارکنان در تصمیم

 هاییشده، آموزشتر الگوي رهبري توزیعمؤثرسازمان و کاربرد 
 . داده شود

شده را * مدیران بایستی موانع رویاروي کاربست رهبري توزیع
ها، اصول رهبري شناسایی کرده و با به حداقل رساندن آن

در . ندگیرکار هرا با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان ب شدهتوزیع
هاي کاري و زمانی سازمان تغییر یابند به این راه بایستی برنامه

 هاي اداره سازمانکننده در فعالیتکه مدیران تنها مشارکتنحوي
مانی زو اقدامات سا هاو کارکنان تنها فرد مشارکت کننده در فعالیت

همچنین باید منابع از طریق رهبري توزیع شده تخصیص . نباشند
د براي اجراي نیابند و این امکان فراهم آید که کارکنان بتوان

اثربخش راهبردهاي شغلی در سازمان، منابع الزم را دریافت 
ازمان سهاي مدیران باید کارکنان را به مشارکت در فعالیت. نمایند

غلی هاي شگیريد تا در تصمیمناجازه دهها آن د و بهنتشویق نمای
و سازمانی دخیل باشند و براي این مهم، الزم است اعتماد و احترام 

 . یابدمتقابل درون سازمان افزایش 
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* براي اجراي اصول رهبري توزیع شده در سازمان، ساختار، 
ا، هشبکه روابط، فرآیندها، فرهنگ و جو سازمان، ادراکات و نگرش

لی شروع و آغازگر اص. عملکرد کارکنان باید تغییر یابندعقاید و 
گر این تغییرات مدیر سازمان بوده و مدیر باید در نقش یک تسهیل

بنابراین مدیران باید ضمن توجه به . و حامی کارکنان ظاهر شود
استراتژیک در سازمان و تحلیل نقاط قوت، ضعف،  ریزيبرنامه

یک برنامه جدید، براي  و تهدیدات رویاروي اجرايها فرصت
آموزشی مبتنی بر آموزش اصول هاي کارکنان، دورهسازي آماده

رهبري را در هاي اجراي نقشهاي شده و شیوهرهبري توزیع
 . دندستور کار خود قرار ده

و  اثربخش طوربهي اقدامات و تجارب شغلی به کارگیر* براي 
و  هااجتماعی از دادهي شبکه به کارگیرکارآمد، سازمان نیازمند 

 ان سازماننفعذي شناختتا از این طریق، آگاهی و  استاطالعات 
هاي همکاري در در خصوص ساختارهاي جریان اطالعات و شیوه

اتی و هاي اطالعترسیم نقشه. این شبکه ارتباطی، را ارتقاء بخشد
شبکه ارتباطی، بهترین راه انتقال دانش در سراسر اجتماع 

اي هبهترین شیوه براي تشخیص نقاط ضعف شبکه یادگیرنده و
که ایجاد ساختارهاي همکارانه و تحلیل یی. از آنجاارتباطی است

ي اثربخش رهبري توزیع شده، حیاتی به کارگیرروابط موجود براي 
هستند، بنابراین استفاده از تجارب و اقدامات شغلی و سازمانی در 

د ابزاري براي تالش توانهاي ارتباطی میقالب نقشه و شبکه
کارکنان و مدیران فراهم آورد و به تبع آن  مندبینشهمکارانه و 

مان را هاي کل سازپیوندهایی میان کارکنان ایجاد شده که قابلیت
 . آوردمی شده فراهمبراي همکاري و اجراي اقدامات رهبري توزیع

* کارکنان تازه کار بایستی بیشتر از سایر افراد در الگوي 
مشارکت کارکنان در اجراي الگوي . شده مشارکت کنندتوزیع

رهبري توزیع شده مستلزم یادآوري این امر است که تجربه تنها 
ارتقاء عملکرد شغلی و اثربخشی سازمانی نیست، بلکه  برايمعیار 

هدایت امور سازمان  ۀمعیار اصلی تخصص و دانش در مورد شیو
کار را به پذیرش بنابراین مدیران باید کارکنان تازه. است

.دنبیشتر تشویق نمایهاي سئولیتم
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