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شبینی توسعه کارکنان بر اساس مولفههای اعتماد سازمانی در بین دبیران زن
پی 
مقطع متوسطه شهرستان ارومیه

کمال نقی پور ،1حسن قالوندی

2

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه ی بین مولفههای اعتماد سازمانی با توس ایم رد نانکراک هع ننن نننن دبی عطقم نز نار   
متوسطهی دخترانه شهر ارومیه می باشد .روش پژوهش ،توصیفی از ن ش یرامآ ی هعماج .تسا یگتسبمه عو ا لم

     

کلیه دبیران زن مدارس متوسطه ی دخترانه که  367نفر می باشند ،که  002نفر به روش نمونه هداس یفداصت یریگ      
به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب گردید .ابزار اندازه گیری ش ی همانشسرپ لما
مدل مایر و داویز (  ) 1999و مک نایت ( )2002و توسط و کی

نامزاس دامتعا یییی ییییی(بررر پایههه

و همکاران تهیه شده بود) با ض یاپ بیر ای یی یییα=0/188
3

و پرسشنامه ی توسعه ی کارکنان (براساس دیدگاههای ریموند نوا ( )8002و مدل توسعه ی کارکن و قداصروپ نا

علی میرزایی  ،4 38 1تهیه شده بود) با ضریب پایایی α= 0/268میباشد .تجزیه و تحلیل دادهها ای جم دش یروآ ع ه   

نشان داد ،رابطه ی مثبت و معنیداری بین مولفههای اعتماد سازمانی با توسعه ی کارکن  دوجو نا د و درا فلوم هه هههههها ای
شبینی کنند.
اعتماد بین کارکنان و اعتماد موسسهای میتوانند ابعاد توسعه کارکنان را به طور مثبت و معنیداری پی 
کلید واژهها :اعتماد سازمانی ،توسعه ی کارکنان ،دبیران.
دریافت مقاله4931/9/ 23 :

پذیرش مقاله59 13 /3/ 18 :

 - 1کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی k.naghipor@gmail.com

 - 2دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه (نویسنده مسئول) Galavandi@gmail.com

-Rimond neva
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مقدمه
در عصری که روابط بین افراد و گروهها شکننده و به سرعت در حال تغییر است ،اعتماد موضوع
محوری سازمانها ،به منظور مدیریت کارآمد و اثربخش پویاییهای محیط و دشر هک تسا ی   
حیات آنها را تضمین نماید .با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحوالت مح مطالتم طی

،،، ،،

ایجاد تیمهای کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمانها می باشد که در واقع به
معنی فرآیند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان می باشد .مفهوم اعتماد و مسائل مرب طو
به آن در چند سال گذشته به طور فزایندهای محور مطالعه ی س امزا نننها ا گرد تسا هدی  ... ..ام هزور
اهمیت اعتماد در سازمانها به خوبی آشکار گردیده است ،چرا که برق و تاطابترا یرار

ققحت    

یتوانیم یا نمی خواهیم هر کاری را که انجام
همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است .ما نم 
یدهیم ،به تنهایی انجام دهیم ،بنابراین ما باید به دیگران اعتماد کنیم(زارعی مت راکمه و نی ا ،ن   
م 
ی  :به
 1388؛ رضاییان و سلطانی 1388 ،؛ طاهری و ابیلی 1389 ،؛ قدیریان .) 1382 ،اعتماد س نامزا ی ی
طور کلی عبارت است از تمایل کی

گروه یا طرف رابطه به آس  ندوب ریذپ بی در برابر هورگ       

دیگر بر پایه ی انتطار یا باوری که گروه دیگر مطمئن ،قابل اطمینان ،متوجه نگران و قابل اعتم دا
است(جواهری کامل .) 11 : 1388 ،کار کردن در محیط عدم اعتماد منج راک سرتسا هب ر ک ،نان     
یشود(ایسالمقلو 1و همکاران .)7002 ،بدون ش رد ک
برگشتن به عقب و توجیه تصمیم گیریها م 

عصری که روابط بین گروهها و افراد سست تر شده و به سرعت در حال تغییر است ،اعتم هک دا   
جها و تفاسیر در مورد انگیزهها ،شخصیت و باطن دیگ تسا نار  ،،، ،،موض عو
عمدتا مبتنی بر استنتا 
محوری سازمانهاست ،اعتماد عامل کلیدی ایجاد همکاری در س  ؛تسا اهنامزا

وو ووو به یلد نیا  ل    

است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمانها می باشند.
در سازمانهای با سطح اعتماد پایین ایجاد ابنکار عمل استفاده از گزینههای مناسب ب یمصت یار م   
گیری و تصمیم سازی موثر دشوار است از این رو افزایش قابل توجه تحقیقات در زمینه دامتعا    
را میتوان دلیل آن دانست که سازمانها معموال از کمبود اعتماد در بین مدیران و کارکنان خود
رنج می برند .اعتماد کی

مفهوم چند بعدی است که در برگیرنده ی اعتماد بین شخصی ،اعتم دا

دوگانهس دامتعا  ،ا  ،یعامتجا دامتعا ،ینامز ا رد دامتع وراک لحم تعا م و ناتسرپرس نیب دا          

          

- Islamoğlu
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زیردستان می باشد ،در این پژوهش تمرکز بر اعتماد سازمانی است؛ یعنی فض یدامتعا یلک یا    
که در کی

سازمان وجود دارد ،به عبارت دیگر زمانی که کسی اعتماد را در قال تاحالطصا ب   

درون سازمانی ارزیابی میکند ،در واقع اش راک دامتعا هب هرا ک ریدم هب نان هب ریدم دامتعا و          
کارکنان دارد ،سوای این روابط اعتمادی دو گانه اعتماد متقابل بین همکاران نیز در سازمان باید
وجود داشته باشد(زارعی متین و همکاران .) 149 : 1388از نظر میسزال ،1اعتماد در دو بعد تحلیل

می شود ،اعتماد در بین اشخاص و اعتماد در سیستمهای انتزایی(میس لاز  ،) 1996 ، ،در ا موهفم نی   
اعتماد سازمانی را میتوان در بعد سیستم انتزاعی تحلی م رجنم هک درک ل ییییی ییییییش هب نانکراک دو    
سازمان خود اعتماد داشته باش زا یکی اریز .دن ین نیرت مهم ا هز اا ا ااا ااااااای کارکن  نامزاس رد نا ن زی ،،،، ،،،
برقراری اعتماد میان آنها و مدیر و همچنین خودکارکنان نسبت بههه یک م رگید یی یییباش و رفینخ(.د
همکاران 1388 ،؛ قلی پور و همکاران 1388 ،؛ نادی و مشفقی 1388 ،؛ فدوی و همکاران.)4 38 1 ،

اتکینسون و بوچر )3002( 2اعتقاد دارند که اعتماد به هر دو ش صخش لک
دارد .اعتماد موسسهای ،به ا کی هک تسانعم نی رفن
جایگاهی هستند که شخص را قادر به محق و نتخاس ق

یی ییی و موسس سسهای و دوج

راد هدیقع د اتخاس  ررررررر ررررررررها ای موسس سسهای در
زیمآ تیقفوم هدنیآ       میییکنن دامتعا .د   

موسسهای دو شکل را در بر میگیرد :هنجارهای موقعیتی و اطمینان ساختاری ،هنجار موقعیتی از
ظاهر ریشه میگیرد ،به طوری که اشیاء و چیزهای طبیعی و عادی هس ی دنت ا ا  هکنی هر زیچ

رد      

جایگاه مناسب خودش قرار دارد .از طرف دیگر ،اطمینان س نایب یراتخا    میییکن نند که تیعقوم    
احتمالی است ،چون شرایط زمینهای مانند قول و قرارها ،عهد و پیمانها ،قواع نامض و د تت تتتها ا و
اطمینان ساختاری در محل هستند(مک نایت 3و همکاران ، 1998 ،نادی و مشفقی، 1388 ،کتابی

و همکاران .) 1389 ،اعتماد سازمانی نشان دهنده برداشت کی
طرف سازمان است و این کی

کارمند از پش زا هدش هیارا ینابیت   

پدیده است که از طریق رفتار هماهن عسوت و گ ه ساسارب هتفای      

حسن نیت و احترام متقابل ،که در طول زمان تحقق می یابد(اکتوک .) 2012 ،امروزه سازمانهای
آموزشی سده بیست و یکم ،عالوه ب هب ،یصصخت ییاناوت ر رکف یورین ی قالخو ی ناملعم ت

       

نیازمندند .در این شرایط ،نه تنها روشهای سلسله مراتب دستوری-کنترلی مناسب نخواهد ب ؛دو
1

- Mistzal
- Atkinson and Butcher
3
- Mcknight
2
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بلکه کارکنان باید خودشان ابتک نهد ناشن لمع را د تالکشم لح یارب و 

مادقا تعرس هب    

      

کنند.اعتماد به سازمان در جوامع امروزی نیازمند ایجاد اعتماد ميان كاركنان و مديران بخشها ييي
تهای کارکنان در شرایط کنونی ،کی
اجرا يي است بنابراین ایجاد پیوند مناسب بین شغل و قابلی 
ضرورت اساسی است ،لذا کم تر به جلب اطاعت اعضا از طریق اجبار توجه می شود و بیشتر به
سمت افزایش تعهد درونی شده و اتحاد در سازمانها گرایش پیدا کرده اند واین امر هم رد زج
سایه ی اعتماد سازمانی میسر نمیگردد .بنابراین همه این عوامل باعث ش  ترورض هک دنا هد و   
اهمیت اعتماد سازمانی بر توسعه ی کارکنان ،در سازمانها روزافزون گردد(ایزدی یزدان آب یدا
و نوشه رو   1388 ، ،،؛ س وج دی ا ،ناراکمه و نید         1388؛ بن ،ناراکمه و ابط ی         1388؛ طاه و یر
همکاران .) 1389
مارتین هولیس معتقد است موضوع بسیار مهم که در تمام علوم اجتم راد تیمها یرشبو یعا د    ،
اعتماد سازمانی است .تا زمانی که سازمانها درقالب ساختار اجتماعی وجود دارند ،اعتماد ش طر
الزم برای آنهاست چرا که اعتماد کی

ساختار اجتماعی است .م ار دامتعا ربو سکا هب ناونع      

پیش نیاز ساختار اجتماعی می داند.وی معتقداست که با افزایش پیچیدگی کی
اعتم روط هب دا م شیازفا یبسن یییییییییییی یییی یابد(یوس و یف

سیس هب زاین ،مت    

ناراکمه  1389 ، ،،،،؛ ش و قلطم روپ عیف     

همکاران09 13 ،؛ امینی و همک نارا  387 1 ،،؛ دان و درف ییا ،ناراکمه      .) 1388اعتم و ینامزاس دا
اعتماد در سازمان منجر به افزایش خالقیت و ابتکار عمل شده و به نوعی موجب توسعه کارکنان
در سازمان می شود که در این مفهوم با توسعه کارکنان سازمان رابطه ی هم افزایی دارد .چ شلا
پیش روی سازمانها در مدیریت و توسعه ی کارکنان همواره این است که ارتسا مادک  تژ ییی ییییها ا
موفقیت سازمان را تضمین خواهد کرد و در توسعه کارکنان که بتوانند مزیت رقابتی پایدار برای
سازمان محسوب شوند ،موثر خواهد بود .امروزه نیروی انسانی مولد ،مهم ت مزاس هیامرس نیر ان    
محسوب میشود .زیرا اگر تا دهههای گذشته معی  یرترب را ی مجح روشک ک

،یناسنا یورین        

سالح مدرن ،ارتش نیرومند ،حق وتو در مجامع بین المللی بود ،از این پس قدرت کی

کشور به

کیفیت و توسعه ی کارکنان آن بستگی دارد(واعظ یقوثو و ی  1389 ،،، ،،؛ ش یدمحم و هداز فیر   
مقدم 1388 ،؛ انصاری رنانی وعلی آبادی.) 1388 ،بنابراین سازمانها نباید ماهیت منابع انس ار ینا
ساده فرض کنند و به فکر کی

الگوی مدیریتی کلی برای اداره همه ی کارکنان باشند بلکه برای

کارکنان مختلف باید سبک منابع انسانی متفاوتی در راستای استراتژی سازمان و بر پایه ی می ناز
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اختصاصی بودن قابلیتها اتخاذ گردد(سیدجوادین و حس ،هداز نی  387 1؛ مش مداخ یکب 09 13 ،،، ،،؛
حمیدی و همکاران  1388 ،؛ قلی پور و همکاران.) 1388 ،

گیلز ( 1)4 99 1معتقد است که توسعه کارکنان به دنبال آموزش و مهارت آموزی ،تجربه اندوزی
وتخصص ،نه فقط در کی

زمینه ،بلکه برای آینده و حال نیز هست و ب عسوت نود ههههه ی کارکن نا

سازمانها قادر به دسترسی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود نخواهند بود .عملک عسوت در ههههه
ی کارکنان از کی

سری فعالیتهای آموزشی و پرورشی تشکیل شده و هدف آن پیشرفت دانش ش
ش
    

 ،مهارت و نگرش کارکنان است و کلیه م قترا یارب حوطس مامت رد نارید ا دوخ نانکراک ی   

مسئول هستند(خسروی 1389 ،؛ جزن راکمه و ی ان  ، 1389 ،،، ،،هو ،یزونز ،بلط تی      .) 1386ولی
متاسفانه در کش هعسوت لاح رد یاهرو  ،،،، ،،،ه  عبانم تیمها نونکا م ا و نامزاس یایند رد یناسن      
مدیریت به خوبی شناخته و درک نگردیده است ..بن اشم نیاربا ه دد ددده میگ در د رایسب رد هک  ی زا 

  

سازمانهای کشورهای در حال توسعه ،بویژه در کشور ما جایگاه سازمانی تحت عن تیریدم ناو   
منابع انسانی وجود ندارد و درحقیقت به توسعه ی کارکنان توجهی نمیشوددد و نی رد یناسنا یور   
سازمانها بدون متولی به سر میبرند و طبیعی است که مشکالت کاری آنان روز به روزاف و شیاز
کارآیی شان نیز روز به روزکاهش می یابد(ابطحی ، 1381 ، ،ط راکمه و یرها ا ،ن     ، 1389ک مظا
زاده و افضلی .) 1388 ،توسعه ی انسانی در واقع به مفهوم توسعه ی توانمندی انسانها ا ،گس شرت
دامنه فرصتها و بهره مندی از آزادی است که منجر به حفظ آرمانها وارزشها ای انس یم ینا   
شود و سازمان را به سر منزل مقصود می رساند .در واقع بهبود شاخص توسعه ی انس فرعم ،ینا   
توانمندسازی انسانها برای دستیابی به هدف ارتقای سطح زندگی آنهاست،که از طریق استفاده
از اصول راهبردی با بهره گی دنمناوت زا یر یی یییها ای انس ،یراصح(دوش یم لصاح ،ینا       1388؛
مطه داژن یر  1382 ، ،،،،؛ دع و ییا

،ناراکمه       1389؛ محم و ید

ناراکمه     

 1383؛ بوزنج و ینا

همکاران .) 1389 ،توسعه کارکنان بیشتر مبتنی بر آینده و همراه با تعل  شزومآ یاج هب می و هژی      
شغل محوله به کارکنان می باشد؛ همهی کارکنان صرف نظ ج زا ر ا ناشهاگی    میییتوانن عسوت د ه   
یابند ،استفاده از تیمهای کاری ،کاهش نقشهای سرپرستی ،اجازه به کارکنان در مش یارب تکرا   
تنظیم اهداف شغلی و تأکید زیاد بر کیفیت و مشتریان نگاه ما به توسعهی کارکنان را تغیی هداد ر

1-Gills
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یشود؛
است .نکته مهمتر اینکه توسعه کارکنان اغلب بعنوان عوامل تغییر داخلی سازمان شناخته م 
در واقع متخصصان توسعه کارکنان و سازمانی به اعضای سازمان کمک میکنند که ب یغت ا ی تار   

در شکلهای متفاوت کنار آیند(دسینزو و رابینز .) 1389 ،1بنابراین سازمانها اکنون به کارکن اب ینا   
مهارتها ،دانش و تواناییهای جدیدی نیاز دارند .با توجه به مطالب عنوان شده ونقش مهم اعتم دا
در رشد و توسعه کارکنان ،این پژوهش به رب  ر ب ی هطبار یس ی متعا ن ا هعسوت و ینامزاس د ی      

کارکن اریز ،دزادرپ یم نا هچنانچ دم تالوحت ریس یریت هب ،میرگنبزین ار یناسنا 

تسارف                        

درخواهیم یافت که توجه به انسان در دنیای سازمان و مدیریت از دیرباز مورد نظر صاحب نظران
مدیریت بوده است .این توجه روز به روز افزایش یافته است تا جایی که امروزه نیروی انسانی را
مشتریان سازمانها نام نهاده اند.این بدان معنا است که در عص هب ییوگخساپ ترورض ،دیدج ر

   

نیازهای اساسی کارکنان در هر سازمان ،در اولویت قرار میگیرد ،زیرا نیل به اه رد نامزاس فاد   
گرو تامین اهداف و خواستههای منطقی و مشروع منابع انس دا رد .تسا ینا ا ب هم ه هنیشیپ هئارا       
پژوهشی که ارتباط نزد کی

با موضوع پژوهش دارد ،پرداخته میشود .آری 2وهمکارانش()2002

 ،در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین اعتم ور تلادع و دا ییییییی های رابطه و تبثم 

معنیییداری

وجود دارد .فالهرتی ، )2002( 3در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین اعتماد کارکنان به مدیران

یداری برقرار است.ایرلند و وب ، )7002(4در پژوهشی به این
و عدالت رویهای رابطه مثبت و معن 
نتیجه رسیدکه بین اعتماد و روابط همکارانه رابطه مثب و ت معنیییداری برق گرآ(.تسا رار ری سس سس
س

5

 1973؛ ک وا ییی 1990 6؛ لیکرتت ت 967 1 7؛ م وگرک ک ررر رر) 1961 ،8در پژوهش باشم ی هجیتن نیا هب ه        

رسیدند که بین اعتماد درون سازمانی و ارتقای بهره وری رابطه مثبت و معنیییداری و .دراد دوج

شبینی رابطه مثبت و معنیداری
شاو ) 997 1( 9در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین اعتماد و خو 

یداری وجود دارد.ایلونن 10و همکاران( ،)8002در پژوهشی به ا هک دندیسر هجیتن نی
معن 

نیب     
1

-Decenzo & Rabbins
-Aryee
3
- Flaherty
4
- Ireland & Webb
5
- Argyris
6
- Covey
7
-Likert
8
- McGregor
9
- Shaw
10
-Ellonen
2
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اعتماد با ک و یهدزاب و ییآرا

تبثم هطبار ینامزاس یراکمه و     

معنیییداری و دوپ .دراد دوج   

ساکف و همکاران؛ به نق (یقفشمو یدان زا ل      ) 1388در پژوهش هک دندیسر هجیتن نیا هب ی   
هرچقدر اعتماد س ی شیازفا ریدم هب دامتعا و ینامزا اا اا اااااااب زا یرتالاب حوطس ،د

ب دهعت ه تسد 

   
    

خواهدآمد ،حتی اگرارتباط مستقیمی هم بین مولفهها نباشد ،یک ترثومزا ی ر دهعترب اهریغتم نی     
سازمانی ،اعتمادسازمانی است.ش ناراکمه و قلطم روپ عیف (((( (((((  )09 13در پژوهش هجیتن نیا هب ی     
رسیدند ،زمانی که که معلمان در مدارس اعتماد سازمانی داش ب هت ااش مزاس هب ،دن ا ناراکمه و ن     
خویش دلبستگی پیدا میکنند و راندمان کاری و بهره وری آنها نیز بهبود می یابد.هافمن به نقل
ازشفیع پورمطلق و همکاران(  ،)09 13در پژوهشی به این نتیجه رسیدندکه ،تا زمانی که همک نارا
به یکدیگر اعتماد داشته باشند،روابط بین فردی تقویت می شود و جو مساعدی در سازمان ب یار
ایحاد کی

محیط مناسب فراهم می شود .مالینزوهمکاران؛ به نق و یودف زا ل

ناراکمه ((( (((()4 38 1

درپژوهشی به این نتیجه رسیدندکه اعتماد معلمان به مدیر با میزان ک  طبترم سرادم ییارا ب هدو     
است و تاثیر چشمگیری بر موفقیت دانش آم تشاد نازو ه ناگیلیم .تسا  ؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛ به و یفسوی زا لقن 
طها ای ک  اب یرا ا هب رجنم الاب دامتع       
همکاران ) 1389 (،در پژوهشی به این نتیجه رسید که محی 
اف اک ،یمیت یاهراک شیاز ه ع دوبهب ،نامزاس رد ضراعت ش م یربهر یشخبرثاو درکل

       

          

یگردد.کریستینا الفرتی؛ به نقل از همان منبع در پژوهشی به این نتیجه رسید که اعتماد رابطه ی
م 
معکوسی با ترک خدمت کارکنان و رابطه ی مثبت و معناداری با رض راد نارامیب یدنم تیا د    .
راندری ،به نقل از فرهنگ و همکاران ) 1389 ( ،در پژوهشی به این نتیجه حطس نیب هک دیسر 

    

اعتماد با دانش آفرینی در محیط رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.ریبیری؛ به نق نامه زا ل   
منبع در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین اعتماد سازمانی به عنوان کی

عامل کلیدی ،با تولید و

تسهیم دانش سازمانی رابطه ی مثبت ومعناداری وجود دارد.حمیدی زاده؛ به نقل از همان منبع در
پژوهشی به این نتیجه رسید که در دانشگاهها اعتماد و همکاری مبتنی بر اعتماد میان دانشگاهیان،
مهم ترین جنبه ی فرهنگ سازمانی به شمار می رود وتمایل اعضای هیئت علمی به تسهیم دانش
با دیگران به میزان اعتماد میان آنان بستگی دارد .مارتینز1؛ به نقل از فرهنگ و همکاران؛ ( )09 13

(  )09 13در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شیوههای مدیریتی روی روابط اعتماد میان کارکنان

-Martinz

1

46 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال دهم  /شماره دوم /تابستان 59 13

و مدیران تاثیر مثبت و معنیداری دارد .مویی و هنکین؛ به نقل از همان منبع درپژوهش نیا هب ی    
نتیجه رسیدند که بین اعتماد بین فردی و احساس توانمندی کارکنان در محیط کارشان رابطه ی 
مثبت ومعن 
یداری وجود دارد .جوزف و وینستون؛ به نقل ازهمان منبع در پژوهشی به ا هجیتن نی   
رسیدند که بین ادراکات رهبری خدمت گزار با هر دو اعتماد به رهبر و اعتماد سازمانی ،رابطه ی
مثبت و معنیداری وجود دارد .نایهان به نقل از همان منبع به این نتیجه متعا نیب هک دیسر  ا و د    
مشارکت در تصمیم گیری،گرفتن بازخورد از کارکنان ،دادن بازخورد به آنها و توانمندس یزا
یداری وجود دارد.راندری؛ به نقل از همان منبع؛ درپژوهشی به این
کارکنان رابطه ی مثبت و معن 
نتیجه رسیدکه بین سطح اعتماد با دانش آفرینی در مح ی هطبار ،طی

و تبثم

معنیییداری و دوج

دارد .قلی پور وهمکاران ،به نقل از همان منبع در پژوهشی به این نتیجه رسیدددند که دامتعا نیب     
یداری وجود دارد.
سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه ی مثبت و معن 
فرضیههای پژوهش
 .1بین مولفههای اعتماد سازمانی با آموزش رابطه وجود دارد.
 .2بین مولفههای اعتماد سازمانی با کار تیمی رابطه وجود دارد.
 .3بین مولفههای اعتماد سازمانی با مهارت سازمانی رابطه وجود دارد.
 .4بین مولفههای اعتماد سازمانی با توسعه ی مسیر شغلی رابطه وجود دارد
 .5بین مولفههای اعتماد سازمانی با توسعه ی روابط بین فردی رابطه وجود دارد.
 .6بین مولفههای اعتماد سازمانی با ارتباطات رابطه وجود دارد.
روش تحقیق

روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل  367نفراز دبی ز نار ننن

مقطع متوسطه ناحیه کی

و دو شهر ارومیه میباشد که با اس ریگ هنومن شور زا هدافت ی یفداصت      

ساده  002نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است ،برای تعیین حج هب هجوت ابرظن دروم هنومن م       
حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است .دادههای مورد نیاز در ا زا شهوژپ نی   
طریق دو پرسشنامه استاندارد به شرح زیر جمع آوری شده است:
ال متعا ی همانشسرپ .ف ا ینامزاس د  : ::::::::پرسش ی همان

داویز ) 1999 (1و مک نایت )2002( 1و توسط و کی

 روکذم ک م لدم هیاپ رب ه ا و ری             

وهمکاران تهیه شده است با کم یغت ی ی تار   
- Mayer & Davis

1
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ا رهش ود ر نیا .تسا هدش یسیونزاب نارگشهوژپ طسوت هیمو           

برای دبیران زن ناحیه و کی 

پرسشنامه به گونه ی تفکیکی و با استفاده مقیاس پنج درجه ای لیکرت ،اعتماد س درومار ینامزا   
س ارق شجن ر هدیم د تعا لماش هک ،م ک نیب دا ا یاهلاوس(نانکر              1ت اا ا  ،) 21اعتم انکراک دا ن هب 
مدیر(س هلاو ای    

    

 22ت ااا ا  ،) 38اعتم وس( یا هسسوم دا ا یاهل           93تا      ) 48میباش نیا ییایاپ .د          

پرسشنامهα= 0/188بدس ومزآ.دمآ ت نن ننن KMO=0/0 13 9وبارتلت(( ) p< 0/ 1000نش هکداد نا   
حجم نمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماری وجود دارد.

ب .پرسشنامه توسعه ی کارکنان :این پرسشنامه براساس دیدگاههای ریموند نوا )8002( 2و
مدل توسعه ی کارکنان پورصادق و علی میرزایی( )4 38 1تنظیم شده اس تارییغت یمک اب و ت     
برای دبیران زن ناحیه کی

و دو شهر ارومیه بازنویس دش ی ه نوگ هب همانشسرپ نیا .تسا  ه یا         
     

تفکیکی و با اس  هجرد جنپ سایقم زا هدافت ا  نانکراک ی هعسوت ،ترکیل ی ر شجنس دروم ا    

قرارمیدهد  ، ،،که یاهلاوس(شزومآ دراوم لماش           1ت اا ا ،)5کارتیمی(س یاهلاو    6ت اا ا  ،) 10مه ترا   
ی71ت اا ا  ،) 22توسعه نیب طباور 
اهلاوس(یلغش ریسم یییییی ی

سازمانی(س اهلاو یی ی  11ت اا ا  ،) 16توسعه ی 

فردی(سوالهای 62تا  ) 23و ارتباطات(سوالهای  27تا  ) 30میباش یاپ .د ا مانشسرپ نیا یی ه ههه

     

هههههα= 0/268

بدست آمد.آزمون KMO=0/ 23 9و بارتلت) P=(0/0001نشان داد که حجم نمونه کافی است.
یافتهها
یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،در چارچوب فرضیههای مطرح شده مورد بررسی قرارگرفته
است:
 .1بین مولفههای اعتماد سازمانی با آموزش رابطه وجود دارد.
جدول .1نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ی رابطه ی بین هر یک از مولفههای اعتماد سازمانی با آموزش
متغیر      

متغیرهای پیش بین

مالک

اعتمادبین کارکنان
اعتمادکارکنان به مدیر
اعتماد موسسه ای

آم وز ش

F
13 /71

P
0/0 01

'R
0/ 45

R2

Β

ρ

T

0/ 16

1/ 89

0/ 07

0/ 06

-0/ 50

0/ 617

0/93

3/ 09

0/200

0/ 20

نتایج جدول  1نشان میدهد مقدار آماره آزمون ب رب یار ر طبار یس هه ههههه ی ب مزاس دامتعا نی ا و ین
آموزش برابر با  13 /71که در سطح( ) P=0/000معنا اداراس رادقم .ت   

نش نا میییدهددد 0/ 20از
- Mcknight
-Rimond neva

1
2
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واریانس آموزش توسط مولفههای اعتماد سازمانی تبیین می ش  نینچمه .دو ن هب یهاگ یارض ببببب بببببب
رگرسیون نشان میدهد که جهت گیر 
یهای اعتماد موسسه  یا  (( ،)β = 0/93میییتوان ب د ههههه ط رو
شبینی کند.
مثبت و معناداری ،آموزش را پی 

 .2بین مولفههای اعتماد سازمانی وکارتیمی رابطه وجود دارد.
جدول .2نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ی رابطه بین هر یک از مولفههای اعتماد سازمانی با کار تیمی
متغیرهای پیش بین
اعتماد بین کارکنان
اعتمادکارکنان به مدیر

متغیر مالک

F
0/ 014

کار تیمی

P

'R

0/100

0/66

R2

β

0/ 44

اعتماد موسسهای

ρ

T

0/ 38

5/ 32

0/000

0/ 20

2/040

0/ 43

0/ 53

5/000

0/000

نتایج جدول 2نشان میدهد ،مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه ب زاس دامتعا نی ممم ممممانی و ک را
نش نا میییدهددد 0/ 44از

تیمی برابر با  40 / 01که حطس رد  (( ((( ) P=0/000معنا اداراس رادقم .ت   

واریانس کار تیمیتوسط مولفههای اعتماد سازمانی تبیین می شود .همچن اگن نی ه یارض هب ی بببب ببببب
رگرسیون نشان میدهد که اعتماد ب انکراک نی نن ننن (  ،)β = 0/ 38و اعتم سوم دا سس سسسهای ( ،)β = 0/ 53
شبینی کنند.
یتوانند به طور مثبت و معنادارکار تیمی را پی 
م 
 .3بین مولفههای اعتماد سازمانی با مهارت سازمانی رابطه وجود دارد.
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از مولفههای اعتماد سازمانی با مهارت سازمان
متغیرهای پیش بین
اعتماد بین کارکنان
اعتماد کارکنان به مدیر

متغیر مالک
مهارت

P

F
41/26

R2

'R

0/100

Β

0/ 22

0/ 047

اعتماد موسسهای

Ρ

T

0/ 32

3 / 81

0/000

0/ 18

-0/ 18

0/ 135

0/ 35

0/ 35

0/600

یدهد مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین اعتم هم ینامزاس دا ااا اااارت
نتایج جدول  3نشان م 
نش نا میییده هد 0/ 22از

سازمانی برابر با 41/26که در سطح( ) P=0/000معنا اداراس رادقم .ت   

واریانس مهارت سازمانی توسط مولفههای اعتماد سازمانی تبیین م ینچمه .دوش ی ن ب یهاگن  ه    
ضرایب رگرسیون نشان میدهد که اعتماد بین کارکنان (  ،)β = 0/ 32میتوان م روط هب د ثثث ثثثثب و ت
شبینی کنند.
معناداری ،مهارت سازمانی را پی 
 . 4بین مولفههای اعتماد سازمانی با توسعه ی مسیر شغلی رابطه وجود دارد.
جدول  .4نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از مولفههای اعتماد سازمانی با توسعه مسیر شغلی
متغیرهای پیش بین
اعتماد بین کارکنان
اعتماد کارکنان به مدیر
اعتماد موسسهای

متغیر مالک
توسعه مسیر شغلی

F
21 / 80

P
0/100

'R
0/ 55

R2
0/ 30

β

T

Ρ

0/ 16

2/ 05

0/ 04

-0/ 38

-1/ 044

0/ 15

0/ 57

4/ 74

0/000
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نتایج جدول  4نشان میدهد مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و توسعههه
مسیر شغلی برابر با  21 / 80که در سطح( ) P=0/000معناداراست .مقدار

نش نا میییده هد 0/ 30از

واریانس توسعه مسیر شغلی توسط مولفههای اعتماد سازمانی تبیین می شود .همچنین نگ هب یها   
ضرایب رگرسیون نشان میدهد که اعتماد بین کارکنان (  ،)β = 0/ 38و اعتم سوم دا سس سسسهای ( 0/ 57
شبینی کنند.
یتوانند به طور مثبت و معنادارتوسعه مسیر شغلی را پی 
=  ،)βم 
 .5بین مولفههای اعتماد سازمانی با توسعه روابط بین فردی رابطه وجود دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ی رابطه بین هر یک از مولفههای اعتماد سازمانی با توسعه روابط بین فردی
متغیرهای پیش بین

متغیر مالک

اعتماد بین کارکنان
اعتماد کارکنان به مدیر

روابط بین فردی

F
11 / 07

P
0/100

'R

R2

Β
0/ 32

0/ 42

0/ 18

اعتماد موسسهای

T

ρ

3/66

0/000

0/41

-1/ 12

2/ 03

2/ 03

0/62
0/ 044

یدهد مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین مولفههای اعتماد سازمانی
نتایج جدول  5نشان م 
و توسعه روابط بین فردی برابر با  11 / 07که در سطح( ) P=0/000معنا اداراس رادقم .ت   
میدهد 0/ 18از واریانس توسعه ی روابط بین فردی توسط مولفههای اعتم یم نییبت ینامزاس دا

نش نا
   

شود .همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون نشان میدهد که راک نیب دامتعا  ک ان نن نن ننننن ( ،)β = 0/ 32
شبینی کند.
میتواند به طور مثبت و معناداری توسعه روابط بین فردی را پی 
 . 6بین مولفههای اعتماد سازمانی با ارتباطات رابطه وجود دارد.
جدول  .6نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ی رابطه بین هر یک از مولفههای اعتماد سازمانی با ارتباطات
متغیرهای پیش بین
اعتماد بین کارکنان
اعتماد کارکنان به مدیر

متغیر مالک

F

ارتباطات

16 /5

P
0/100

'R
0/ 50

R2
0/ 25

اعتماد موسسهای

β
0/ 31
0/5
0/ 20

T

ρ

3/ 70

0/000

0/ 48

0/26

1/66

0/ 98

یدهد مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بین مولفههای اعتماد سازمانی
نتایج جدول  6نشان م 
و ارتباطات برابر با 16 /5که در سطح( ) P=0/000معناداراس رادقم .ت   

نش نا میییده هد 0/ 25از

واریانس ارتباطات توسط مولفههای اعتماد سازمانی تبیین می شود .همچنین نگ یارض هب یها ببب بببب
رگرسیون نشان میدهد که اعتماد بین کارکنان (  ،)β = 0/ 31میتواند به طور مثبت و معنا اداری،
شبینی کند.
توسعه ی ارتباطات را پی 
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نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل فرضیه ی اول پژوهش ،نشان داد که بین اعتماد سازمانی و آموزش رابطه ی مثبت
و معنیداری برقرار است و 0/ 20از واریانس آموزش ،توسط مولفههای اعتماد سازمانی تبیین می
شود .به این معنا که  20درصد از افزایش بعد آموزش به دلیل وجود مولفههای اعتماد در سازمان
است .همچنین مشخص شد که اعتماد موسسهای میتواند به طور مثبت و معناداری بعد آم شزو

را پیشبینییی کند..ريبيري (1 )5002در پژوهش سررب هب ي ييييييي " نق رد دامتعا يساسا ش    م تيريد

دانش"پرداخت نتایج حاکی از آن بود که در اقتصاد امروزه ،هر سازمانی که تالش ميکند تا در
وضعيت رقابتي باقي بماند ،بايد سرمايه عقالني را مديريت کند .اغلب اعتماد سازماني به ناونع    
کي

عامل اساسي تسهيل کننده در توليد دانش ذکر شده است .اعتماد سازماني بر انتخ خخاب خط

مشي و بر سطح موفقيت سازمان تاثيرات مثبتي ميگذارد .این یافتهها میییتوان زا لصاح جیاتن د   
تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش را ،تایید کند.
تجزیه و تحلیل فرضیه ی دوم پژوهش ،نشان داد که بین مولفههای اعتماد سازمانی و ک یمیت را   
رابطه مثبت و معنیداری برقرار استتت و 0/ 44از وار ت راک سنای یی یییمیییتوس فلوم ط هههههها ای اعتم دا
سازمانی تبیین می شود .به ا هک انعم نی      44درص دوجو لیلد هب یمیت راک دعب شیازفا زا د   
مولفههای اعتماد در سازمان اس دش صخشم نینچمه .ت

     

    که راک نیب دامتعا  ک متعا و نان اد      

موسسهای میتوانند به طور مثبت و معناداری ،بعد ک ککار تیم یپ ار ی شش شششبینییی کنند ..در مطالعه و 
بررسی ازکيا و غفاري (  ) 1380که به "بررسي رابطه بين اعتماد و مشارکت اجتم يحاون رد يعا   

روستا يي شهر کاشان" پرداختند مش اب هک دیدرگ صخ رف ا نتفر رت ازيم ن متعا اد ا  ز م هدودح

       

سهاي فرامحلي در قلمروهاي روستا يي  ،شهري
خانواده و نظام خويشاوندي به حوزههايی در مقيا 
و ملي ،ميزان مشارکت اجتماعي نيز به تبع افزايش ميزان اعتماد اجتماعي تعميم يافته فزون اديپ ي   
یتواند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه دوم پژوهش را تایید کند.
يکند .این یافتهها م 
م 
تجزیه و تحلیل فرضیه ی سوم پژوهش ،نشان داد که بین اعتماد سازمانی و مهارت سازمانی رابطه
مثبت و معنیداری برقرار است .و 0/ 22از واریانس مه هارت س فلوم طسوت ینامزا هه هههههها ای اعتم دا
سازمانی تبیین می شود .به این معنا که  22درصد از افزایش بعد مهارت سازمانی به جو لیلد  ود    

1. Ribiere
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مولفههای اعتماد در سازمان است .همچنین مشخص شد که اعتماد بین کارکنان میتواند به طور

یداری ،مهارت سازمانی را پیش ش
مثبت و معن 
شبینییی کنن رپمال.د ززز )4002( 1ب ارتسا هد یارجا ا ت یژ    

برای توسعه کارکنان و معلمان مدارس دریافت که رشد حرفهای معلمان مدرسه نآ نانکراک و    
موجب افزایش مهارتهای برقراری ارتباط م ثو ررر با ا یک ا و رگید فف فففزایش خالقی م ت یی ییی ش دو  ..ا نی
یافتهها میتواند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه سوم پژوهش را تایید کند.
ی
تجزیه و تحلیل فرضیه ی چهارم پژوهش ،نشان داد که بین اعتماد سازمانی و توسعه مس لغش ری یی یی
رابطه ی 

 تبثم وووو و معن یی یداری برقراراس .ت    و  0/ 30از وار عسوت سنای ه ههه ی مس یلغش ری      توسط   

مولفههای اعتماد سازمانی تبیین می شود .به این معنا که  30درصد از افزایش بعد توسعه ی مس ری
شغلی به دلیل وجود مولفههای اعتماد در سازمان است .همچن نی مش دش صخ    که نیب دامتعا     
کارکنان و اعتماد موسس سسهای میییتوان و تبثم روط هب د   

معنیییداری ،توسعههه ی مس ار یلغش ری   

پیشبینی کند .فرهنگ و همکاران(  )09 13پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه س هناگدنچ و هدا   
یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههای دولت و یکشزپ ی
غیر پزشکی چنوب شرق کشور انجام دادند ،نتایج حاکی ازآن بود که یادگیری سازمانی با نقش
میانجی گری اعتماد سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری بر توس تفای نیا .دراد نانکراک ی هع ههه ههههههها ا
یتواند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ی چهارم پژوهش را تایید کند.
م 
تجزیه و تحلیل فرضیه ی پنجم پژوهش ،نشان داد که بین مولفههای اعتماد سازمانی و توس هع ی
روابط بین فردی ،رابطه مثبت و معنیداری برقراراست .و 0/ 18از واریانس توسعه ی رواب نیب ط   
فردی توسط مولفههای اعتماد سازمانی تبیین می شود .به این معنا که  18درص دعب شیازفا زا د    
توسعه ی روابط بین فردی به دلیل وجود مولفههای اعتماد در س ینچمه .تسا نامزا ن صخشم      
شد که اعتماد بین کارکنان میتواند به ط و تبثم رو

  

معنا اداری توس هع ی رواب ار یدرف نیب ط

شبینی کند .پيرري ، )4002( 2در پژوهشي که تحت عنوان "رابطه تعهد سازماني موثر با اعتماد
پی 

به سرپرست" انجام داد ،نتيجه گيري کرد که تعهد س ادنمراک فلتخم حوطس رد ينامزا ن رد ،

  

بخشهاي دولتي و خصوصي کاهش يافته است .تعهد در استخدام و نگهداري کارمندان ،نقش

- Lampers
- Perry

1
2
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مهمي را بازي ميکند .اعتمادبه سرپرستان ميتواند فرايند متعهد شدن زيردستان را تسه .دنک لي   
این یافتهها میتواند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ی پنجم پژوهش را تایید کند.
ی اعتماد سازمانی و ارتباط تا
تجزیه و تحلیل فرضیه ی ششم پژوهش ،نشان داد که بین مولفهها 
رابطه مثبت و معنیدار ی برقراراس .ت

و 0/ 25از وار  تاطابترا سنای ت فلوم طسو ههه ههههههها ای اعتم دا

سازمانی تبیین می شود .به هک انعم نیا       18درص دعب شیازفا زا د     ارتباطاتتت به جو لیلد  ود    
مولفههای اعتماد در سازمان است .مشخص شد که اعتماد بین کارکنان میتواند به طور مثب و ت

معناداری ،توسعه ی ارتباطات را پیشبینی کند .ساندرا ، )1002( 1در پژوهشی به بررس ييي "رابطه
ب ک ياهشزرا ني ا تشم ير رک عا و ت دارفا نايم رد يصخش نيب دام

يحم بختنم طططططططططططططططططططططط طططططه اا اي

کاري"پرداخت نتایج حاکی از آن بود که وجود اعتماد در محل کار ،براي سازمانها بسيار مهم
است ،زيرا باعث ايجاد منافع بين شخصي مثبت مانند بهبود و افزايش ک و يراکمه ،يهورگ را
یتواند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ی ششم پژوهش را
ارتباطات ميشود .این یافتهها م 
تایید کند .با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیهها ای پ نشیپ شهوژ ه دا ا ریز ت    
یگردد:
ارائه م 
 .1پیشنهاد می شود در هنگام انتصاب مدیران در پستهای مدیریتی ،به نگرشها ای آن هجوت نا   
شود ،چرا که نوع نگرشهای آنان در شکل گیری اعتماد در سازمان موثر است.
 .2پیشنهاد می شود در سازمانها شرایط و بستری فراهم شود که عم  للم اب یرتشیب طابترا رد نا    
یکدیگر قرار بگیرند تا با خصوصیات و ویژگیهای همدیگر ،بیشتر آشنایی پیدا کنند.
منابع
ابطحی ،سیدحسین (  ) 1386مدیریت منابع انسانی(اداره امور کارکنان در سازمانهای دولتی،ص )،یناگرزابو یتعن
ویرایش دوم ،تهران.
ایزدی یزدان آبادی ،احمد؛ سادات نوشه ( ثیدح  ،رو 

 ) 1389ویژگیییها ای ش و ناریبد یلغ

سازی ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع ام )،ع(نیسح ما

نآ هطبار اب وت ا دنمن      
رامش ،مود لاس ه      3-4

صص761-781
بوزنجانی ،برزو؛ محمدی ،ابوالفضل؛ حصیرچی ،امیر(  ) 1389الگوی توسعه تعالی مدیران و فرمان  ناهد سس سسسپاه از منظر
مقام معظم رهبری ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه ،مود لاس )،ع(نیسح ماما عماج     
شماره 3و ،4صص 1- 28
- Sandra

1
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ازکيا ،مصطفي؛ غفاري ،غالمرضا (  ) 1380بررسي رابطه بين اعتماد و مشارکت اجتم رهش يياتسور يحاون رد يعا     
کاشان ،مجله نامه علوم اجتماعي .شماره .71
امینی ،محمد؛ رضاپور ،غالمرضا؛ ناصح ،جواد ( ) 387 1بررسی تجربی شیوههای موثر بر بهبود و توسعه روابط انسانی
در میان کارکنان مدارس شهرستان کاشان ،فصلنامه تعلیم وتربیت ،شماره (3پیاپی ،)59پاییز387 1
   

ی عوام د رثوم ینامزاس ل ر ار یرو هرهب یاقت
انصاری رنانی ،قاسم؛ سبزی علی آبادی ،سارا (  ) 1388اولو دنب تی یی یی
یهای بازرگانی ،شماره 93
نیروی انسانی در صنایع کوچک ،بررس 

جزنی ،نسرین؛ طاهری ،نادری؛ ابیلی ،خدایار (  ) 1389تدوین راهبردهای توسعه منابع انسانی با رویکردتوس شناد هع   
کارکنان ،مجله مطالعات مدیریت راهبردی ،شماره  ،2صص 15 - 29
صهای توسعه انسانی ایران ،هفته نامه برنامه ،شماره 318
حصاری ،علی(  ،) 1388وضعیت شاخ 
خنیفر ،حسین؛ مقیمی ،سیدمحمد؛ جندقی ،غالمرضا؛ زروندی ،نفیسه (  ) 1388بررسی رابطه بین مولفهههها ای اعتم و دا
تعهد سازمانی کارکنان ،نشریه مدیریت دولتی ،شماره  ،2صص 3- 18
خسروی ،امیر ( ) 138 9آموزش شیوه توسعه کارکنان و بهره گیری از ایدههای هوشمندانه ،مجله توسعه مدیریت،
شماره 82
دانایی فرد ،حسن؛ رجب زاده ،علی؛ حصیری ،اسد (  ) 1388ارتقای اعتماد درون سازمانی در بخ یسررب :یتلود ش    
نقش شایستگی مدیریتی مدیران ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت سال دوم ،شماره چهارم ،صص .95- 90
دعایی ،حبیب اله لع دیس ،هدازاشوک؛دیعس ،یوضترم ؛ ییییی یییییی (  ) 1389اث تمدخ کرت رب لیامت رب یزاسدنمناوت ر
کارمندان ،فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانش ج هاگ ا ما عم ام لاس )،ع(نیسح  ،مود

     
هرامش       

3و(4پیاپی7و ،)8صص121 - 47 1
ریموند نوا.)4 38 1(.توسعهی کارکنان ،ترجمه ناصر صادق پور و سعید علیمیرزایی ،انتشارت دانشگاه آزاداسالمي
واحد بناب.
زارعی متین ،حسن؛ حسن زاده ،حسن (  ) 1388اعتماد درون سازمانی و بررسی وضعیت موجود سازمانها ای اجرا یی
کشور ،مجله فرهنگ و مدیریت ،شماره  ،7صص 79 - 126
زارعی متین ،حسن؛ طهماسبی ،رضا؛ موسوی ،سید محمد مهدی (  ) 1388نقش مولفههای فرهنگ سازمانی در اعتماد
سازی ،فصلنامه ی علوم مدیریت ایران ،سال چهارم ،شماره  ، 15صص 176 - 145
سیدجوادین ،سیدرضا؛ حیدری ،حامد؛ شهباز مرادی ،سعید (  ) 1388بررسی عوامل موثر بر توانمن یورین یزاس ید    
انسانی در خدمات بررسی موردی در نظام بانکی ،نشریه مدیریت دولتی ،دوره  ،1شماره  ،2صص75 -88
شفیع پور مطلق؛ فرهاد ،جعفری ،پر ی ؛شوی ا حم ،نایدمحمر م لع ،روالد ؛نیسحد یییی ییییی (  )09 13ارز تلادع لدم یبای    
ی،
سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی برای آموزش و پرورش ،فصلنامه رهیافتی نو در م شزومآ تیرید یی یی
سال دوم ،صص 1-20
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فدوی  ،محبوبه سادات؛ گودرزی ،اکرم؛ سلیمی ،قربانعلی ( )4 38 1بررسی رابطه بین جو سازمانی و اعتماد در مح طی
مدارس ،پژوهشهای تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،شماره سوم.
فرهنگ ،ابوالقاسم؛ سیادت ،سیدعلی؛ هویدا ،رضا؛ مولوی ،حسین (  )09 13بررسی رابطه س و هدا چندگانه ی  ا ریگد ی   
سازمانی و اعتماد اجتماعی در سازمان با توسعه کارکنان دانشگاههای دولتی پزشکی و غیرپزشکی جن قرش بو   
کشور ،مجله جامعه شناسی کاربردی ،شماره .14
قلی پور ،آرین؛ پورعزت ،علی اصغر؛ حضرتی ،محمود (  ) 1388یررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعماد س و ینامزا
توانمندسازی در سازمانهای دولتی ،نشریه مدیریت دولتی ،شماره ، 2صص 301- 118
کتابی ،محمود؛ ادیبی سده ،مهدی؛ قاسمی ،وحی راتس ،همشچ هد یقداص ؛د ه ههه ههههه (  ) 1389س و یعامتجا دامتعا شجن
عوامل موثر برآن در مراکز شهرستانهای چهارمحال و بختیاری ،مجله جامعه شناسی کاربردی ،شماره 4
کاظم زاده ،مسعود؛ افضلی ،سید یوسف (  ) 1388توسعه و انگیزش کارکن جیاروظنم هب نا ا  تباقر د ب هیاپ ر دا ،شن       
فصلنامه کار وجامعه ،شماره .161
نادی ،محمدعلی؛ مشفقی ،نزهت الزمان (  ) 1388شناخت ادراک معلمان ،از روابط اعتماد سازمانی با تعه و رمتسم د
عاطفی به منظور ارائه کی

مدل معادالت ساختاری مناسب در آموزش و پرورش اصفهان ،فصلنامه رهب و یر

مدیریت آموزشی ،شماره  ،4صص . 155 -471
واعظی ،رضا؛ وثوقی ،فاطمه (  ) 1389اجرای م مزاس یلاعت لد ا ین یرو هرهب یاقترا و ین ر شهوژپ یناسنا یو ی رد      

  

شرکت پاالیش نفت تهران ،مطالعات مدیریت صنعتی ،سال هشتم ،شماره . 19
یوس ضریلع ،یف اااا ا (  ) 1389بررس ینامزاس دامتعا نایم هطبار ی

ب یراتسرپ نانکراک ا اضر نازیم  ی رد یلغش ت     

       

      

بیمارستانهای علوم پزشکی اصفهان در سال  ،4 38 1مجله آموزش علوم پزشکی ،صص  685تا . 592
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