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چکیده
يتوسعه ،يمجازيرشد سازمان ها،يسازیجهانيندهایهمگام با فرآيامروزيایدردن

درخصوص اعتماد توسعه قیبه تحقازینم،یبه نظارت مستقازیمنعطف وکاهش نیروابط سازمان
-یفیو برحسب روش اجرا توصياساس هدف، کاربرداست. در پژوهش حاضرکه برافتهی

) ياعتماديو رفتارهاياعتمادي(با دو عنصر باورهايفردنیاعتماد بلعهاست به مطایهمبستگ
يرفتاراعتماديقدم اول مولفه هاپرداخته شده است. دریاجتماعنیکارکنان سازمان تامانیدرم

سه دور یطیو عملکرد شغلیمساعکیتشر،يبه مافوق، حل تعارض، سازگارشامل تعهد
ن شدند. مدل یابی معادالت ساختاري روي داده هاي حاصل ازییشناسایی و تبیدلفینظرسنج
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اثرگذار شناخته شدند.يارکنان ازلحاظ آمارک
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مقدمه
کند میمتصلیک دیگررابهسازماناجتماعی تعریف شده که اعضايچسبعنوانبهعتمادا

ها حیاتی است آمیزتیموعملکرد موفقیتپیشرفتمثبت برايواحساساتبا القاي همکاريو
2،2010(حسن وسمرسیزیک معیارو شاخص اثربخشی سازمان استاعتماد .)1،2013(ایکانن

(چانگ واستمهماطمینانعدمواحتمال خطرکاهشموفق،روابطتقویتبراي). اعتماد67:
اندـمنرکاز،اـبيضاـفانوـتمیستاحاکمدعتماادرآنکههایینمازسادر. )3،2013فان
کترمشاوباالغلیـشضایتر،هیوگررکازش،سافرهنگن،مازساتعهدبهووريهبهرل،ئومس
شناختی و مانع رشد، شکسته شدن اعتمادو )2008، 4زاـیلم(درـکهشاهدـمرايرـگیصمیمـتدر

پراکنی،شایعهاعتمادي،بی.)2008نیازآذري وهمکاران،(خواهدشداجتماعی- عاطفیرشد 
نکته  اینجاست که مقوله ي ).1388، وهمکاراننیفرخ(داشتکاري را درپی خواهدوکمتضاد

متعددي بحث هاي بی شماري را به خود اختصاص داده ومطالعات،اعتماددرسازمان ومدیریت
با). 2013(چانگ وفانگ،متمرکز استتبادلهايومکانیسمعواقبمقدمات،وشناختبراعتماد

یکی ازمهم ترین ابهامات این است که و این حال وضعیت اعتمادهم چنان مبهم است
.)5،2006و همکارانلویی کی(سنجش می شود؟واعتمادچگونه شناخته

8بودنورداعتمادمموثق/ درمورد7فرداعتمادکننده)، 1995(6همکارانومدل مایرمطابق 

طرف مقابل خودقضاوت می کند واین قضاوت براساس نتایج )2روراستیو1خیرخواهی،9(توانایی
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2. Hassan & Semerciöz

3. Chang & Fang

4. Yilmaz
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بررسی درپژوهش گر.)3وهمکاران(دیتزمی شودتجدیدناشی ازاعتمادي وبرون دادهاي رفتار
دوعنصر اعتمادبین فردي را (باخود از مدل مفهومی ،نظریه رفتاربرنامه ریزي شدهبا اتکا به حاضر، 

بیشترمطالعه هاي اعتماد، متوجه سنجش باوربه موثق/ چون نمود وترسیم باور و رفتاراعتمادي)
شناسایی مولفه هاي ،)572: 2006معتمدبودن فردمورداعتماد بوده است (دیتزودن هارتوگ،

یکی به عنوانازآن جاکه تامین اجتماعی. گرفترفتاري  اعتماد دردستورکارپژوهش قرار
،)1389که درمطالعه بابایی (به شمار می آیدازشاخص هاي تعیین کننده ي توسعه یافته گی جوامع 

به سطح اعتمادکارکنان به مدیران سازمان تامین اجتماعی درحدضعیف برآوردگردیده بود، لذا 
که اصلیسوال دو . شدانتخاب بسترپژوهش عنوانبهوعالقه پژوهش گر، لحاظ حساسیت جایگاه 

مولفه هاي رفتاري اعتمادکدامند؟از:عبارت بود درجستجوي یافتن پاسخ به آن برآمدپژوهشگر 
وضعیت اعتمادبین فردي کارکنان سازمان تامین اجتماعی چگونه است؟ و 

ازخبرگان 4ابتدا با مرورادبیات وپژوهش هاي پیشین وبه دنبال سه دورنظرسنجی دلفیدر
وتبیینشناسایی مولفه هاي رفتاري اعتمادبین فردي صاحب نظران تامین اجتماعی،دانشگاهی و

اعتمادي قبال دیگران بر رفتارکه باورهاي اعتمادي کارکنان دربود فرضیه ي اصلی این .شدند
فرضیه هاي فرعی، تاثیر باوربه درواین رابطه ازنظرآماري معناداراست وآنان تاثیرمی گذارد

بینی بودن به قابل پیش به روراستی/ صراحت و باورباورصالحیت/ شایستگی، باوربه خیرخواهی،
ومدلشناسیروشبررسیباپسس. ندفرض شدرفتارهاي اعتمادي کارکنان معناداردیگران بر

فراهمپیشنهادهاو ارائهگیريونتیجهبحثبهورودبرايالزم، زمینه5ساختاريمعادالتیابی
است.شده

1. Benevolence

2. Integrity

3. Dietz & et al.

4. Delphi

5. Structural Equational Modeling
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اعتماد و اعتمادبین فردي:تعاریف
اعتماد، ازمناظر ورشته هاي متفاوت دانشگاهی ازیک وجود تعاریف ومفهوم سازي هاي متعدد 

سو، ومطالعه هاي تجربی صورت پذیرفته ازسوي دیگر، ماهیت اعتماد را بحث برانگیزنموده است 
تعریف به طورمثال، درسه فرهنگ لغت وبستر، آکسفورد و راندوم هاوس براي واژه اعتماد

معرفی شده ه عنوان یک سازه چند بعديوارد شده است که در بیشتر این تعاریف، اعتمادب
برخی محققین چون مایر، دیویس واسکورمن منظر). از2001است(مک نایت و چروانی، 

) اعتمادیک تمایل رفتاري، ازنگاه 1998و راسیو ()1998)، مک نایت، کامینگ وچروانی (1995(
زدید باتلر و کانترل )، یک کنش درونی شبیه قضاوت و ا1971) و ریکر(1985لوییس و وایگرت (

مورداعتمادبودن تعریف شده است. اما ) اعتماد مترادف موثق/1998) یامک نایت(1984(
) توانست این 1998) و راسیو وهمکاران (1995، دومطالعه ي شاخص مایر وهمکاران(اواخردهه

به 1مادکننده) اعتماد را تمایل اعت1995تناقض وابهام ها را تا حدي مرتفع سازد. مایروهمکاران (
) اعتمادرا 1998(3همکارانتعریف کرده و راسیو و2داشتن رفتارآسیب پذیرانه براساس انتظارمثبت

براساس انتظارمثبت تعریف 4یک حالت روان شناسانه ي تمایل به پذیرش رفتارهاي اعتمادشونده
کردند، دو عنصرمهم درهردوتعریف به چشم می خورد، عنصراول: تمایل به پذیرش آسیب پذیرانه  

رفتارطرف مقابل است و عنصردوم که با عنوان انتظارمثبت معرفی شده است (کال کوییت 5
). 2007وهمکاران،

)، اعتماد بین فردي را 2006() نیز براساس مطالعه دیتز ودن هارتوگ 2010حسن وسمرسیز(
ورفتارخطرپذیرانه معرفی متشکل از سه عنصرمتمایز: باور/ انتظارمثبت، تمایل به آسیب پذیري

اعتمادبین فردي را پدیده ، )2002) و نوت بوم (1999). و بلویس (2010(حسن وسمرسیز،کردند

1. Trustor

2. Positive Expectation

3. Rousseau & et al.

4. Trustee

5. Willingness-to-be-Vulnerable
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زمان دیگر یا حتی بین سازمان که می تواندبین افرادیک سازمان با افرادي از ساايي شناخته شده
). 2004ها شکل بگیردمعرفی نمودند (مولرینگ وهمکاران،

پیشینه پژوهشمبانی نظري و 
سازنده شکسته می شودسه بخش اصلی وبهاعتماد، تعاریفاجمالی به با نگاه اعتماد:

به عنوان و2عنوان تصمیم، به 1باوربه عنواناعتماد:  د)گیرمی به خود(اشکال احتمالی که اعتماد
.3یک کنش/ رفتار

باورها یک مجموعه ذهنی وموافق از، عبارت است از 4يباوراعتمادیعنیشکل اول اعتماد
اعمال دیگران براي وي حرکات و، فرض می گیردفردکه ست اهاروابط آندیگران ودرمورد

، هاي اعتمادينمایش باورراهیک ). 2006دیتزودن هارتوگ،(خواهدداشتدر برنتایج مثبت 
مولفه هاي صالحیت فنی، و)1995،همکارانو(مایراستانبودن دیگرورداعتمادمموثق/ مطالعه 

معرفی شده اند (مولرینگ آنشاخص هاي کلی ،روراستی، خیرخواهی وقابل پیش بینی بودن
استاعتمادرفتارناشی از،آنشکل سوموشکل دوم اعتماد، تصمیم است).2004وهمکاران،

رفتاري هستندکه نشان می دهد رفتارهاي اعتمادي، اعمال و.)2001،(مک نایت وچروانی
) 1998دارد. طبق مدل مک نایت، کامینگ وچروانی (معتمد، اعتمادچقدراعتمادکننده به فرد

رمی نشیند، پس رفتارهاي اعتمادي به ثمدرورا شکل می دهندباورها، تمایل/ تصمیم به رفتار
براساس مدل یکپارچه . )5،2012همکارانوویدوتوهستند (اعتمادعنصرکلیديباورها، 

خیرخواهی، (تواناییبودنمعتمددرمورداعتمادکنندهفرد1شکل در)1995(همکارانمایرو
رفتاري6قضاوت می کند، سپس این قضاوت براساس برون دادهايوروراستی) طرف مقابل خود

1. Belief

2. Decision

3. Action Of Trusting

4. Trusting Belief

5. Vidotto & et al.

6. Outcome
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دانش عمیق هرچه روابط درعرصه هاي متفاوت بلوغ پیدا می کندوتجدیدمی شود اعتمادازناشی 
درحال پویا و پس اعتماد یک فرآینددیگرکسب می کنند.قوت همتري درموردنقاط ضعف و

).2010،همکارانودیتز(تکامل است



نظریه رفتاربرنامه ریزي شده یک نظریه درموردارتباط بین :1برنامه ریزي شدهنظریه رفتار
حیتوضی رفتارنیست، بلکه نیبشیپشدهيزیربرنامهرفتارهدف اصلی نظریه .باورها و رفتار است

ي رفتاروکنترلیذهنيهنجارهانگرش،مقدمات با(شدهيزیررفتاربرنامهنظریه است. رفتارانسان
کهمی شودادعاآن سطحنیترییابتدادرو پردازد یمتمایالت و رفتار لیتحلبه )2درك شده

وعملتمایل به رفتاردراصلی عوامل،باورهانیاواستبرجستهباورهاي وازاطالعاتیرفتارتابع
بهدرنگرشکه3يرفتاريباورها: دارند شاملوجودبرجستهاین باورهاي ازنوعههستند. سفردهر

سوم باوریعنی ی هستندوشکلذهنيهنجارهااينهیزمعاملکه4ي هنجاريباورها،تاثیردارندرفتار

1. The Theory of Planned Behavior

2. Perceived Behavioral Control

3. Behavioral Beliefs

4. Normative Beliefs

)1995مدل اعتماد مایر، دیویس واسکورمن(. 1شکل 
21: 2008ایوانز،منبع: 

صالحیتعوامل مورد اعتماد بودن
خیرخواهی

روراستی/ صراحت
پیش بینی بودنقابل

اعتمادخطرپذیري در روابط پیامد/ خروجی

تمایل/آمادگی اعتمادکننده

احتمال خطر
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هرگونه تغییردر باورها .)2،1991ند (آجزنرفتارکنترلدركيبراییمبناکه1باورهاي کنترلی
تاثیررفتاري درك شده برقصد/ نیت افرادکنترل وذهنیهنجارهاي، باتغییردرنگرش ها

ازاستفادهیافته هاي یک بررسی برتمایل معلمان در.)1391،همکاران(بشیریان وخواهدگذاشت 
شدتبهمعلمان میتصمداد:نشانشدهيزیررفتاربرنامهنظریه ازاستفادهتدریس با دريتکنولوژ
افرادي که براي آن ها مهم اند و درحد نظراتتحت تاثیردرحدمتوسط،آنانهايارزشمتاثراز 

). 3،2010مدیراست (لی، سرتو ولیتحت نفوذ وکنترل خودفیضع

پیشینه ي تجربی
تالیا بررسی ایدانشجوي دانشگاه پادوا36) ابعادمورد اعتمادبودن را در2012ویدوتو وهمکاران (

(صالحیت، خیرخواهی، صراحت وقابل پیش بینی بعد باورهاي اعتماديکردند نتایج نشان داد: چهار
درقضاوت براي اعتماد دارند. به عبارتی صالحیت وصداقت، اصلی ترین نقش رادر بودن) نقش مهمی

قضاوت مثبت وپایین بودن روراستی مهم ترین نقش رادر قضاوت منفی به عهده دارد(ویدوتو 
وصداقتخیرخواهی،(معتمدبودن اثراتبررسیبا هدفنتایج یک مطالعه).2012وهمکاران،

طورمستقیمبهبودن سرپرستنشان داد: درك معتمدمالزيافوق درسازمان هايبه مبراعتماد،)توانایی
بایدنسبت به زیردستان خود خیرخواه باشند. وي تاثیرخواهدداشت، پس مدیرانبهوتعاملی براعتماد

خود از روراستی وتوانایی مدیراننیست وکارکنان بایداعتماداست اماکافیالزمشرطخیرخواهیالبته،
در مدعی شد: اعتماد) دررساله دکتري خود2013ایکانن (). 2013کنند (جان، ام. ال، حاصلاناطمین
خاص شکستهفرآیند مستمرشکل گرفته وتوسعه می یابد ودرشرایطیکشکلبهپیرو-رهبررابطه

.را می سازدمعیوبايوچرخه
وانتظارات مثبت درقبال باورسنجینکته قابل تامل این جاست که غالب مطالعه هاي اعتماد بر

دیرکز و.)4،2007متمرکزند (کال کوییت وهمکارانروراستی معتمدصالحیت، خیرخواهی و

1. Control Beliefs

2. Ajzen

٣. Lee & et al.
٤. Colquitt & et al.
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که بیشتر مقیاس ها، معتمد/موثق بودن فرد مرجع را سنجیده و تنها با عنصر ) اشاره دارند2002(1فرین
رفتارهاي واقعی ناشی از اعتماد را باور درگیرند و آزمون هاي کمی تمایل به عمل وتعداد خیلی کمتر 

ختصاصی راوبه طکهبقیاسون نشدیافتازسوي دیگر، بدلیل . )2006(دیتز ودن هارتوگ،می سنجند
است ختهداپرهاییهشوپژدرحدبضاعت به پژوهشگر د باشختهداپردبین فردي عتمااضعیتوتبیینبه

.)1ل (جدواستدهمتمرکزبوازابعاد اعتماد یکیکدام برهراما 

اعتمادبین فردي،اعتماده هايمطالعجدول .1جدول 
پیامدها/ نتایجمحتوي اعتمادمحقق

وعدم قطعیتعارضهمکاري، کاهش تتعهد، موافقت،تعهد واعتماد به مسیربازاریابی1994مورگان وهانت، 
افزایش اثربخشی و کارآیی عملکرداعتماد1997،و شاو1981اوچی 
ترغیب به باز بودن و کم کردن رفتار سیاسیهاي با اعتماد باالفرهنگ1997،ویترآپشاو  و 

همکاري، تبادل اطالعات و خریدباوراعتمادي، اعتمادنهادي وتمایل2001مک نایت وچروانی،
توسعه عملکرد تیمیعاطفی)- (شناختیفردياعتماد2003،اوزنم ودار

افزایش تعهد وموفقیت سازمانیکارکنانصالحیت فنی2004،هیانگ جان لی
افزایش تعهدعاطفی وحمایت سازمان وکاهش خروجاعتماد بین کارکنان2006،و دن هارتوگدیتز

دارداياعتمادرابطهنقش مهمی در، مالحظهمراعات واياعتمادرابطه2006، پل. دي ناگنت

شادي محل کار، رضایت شغلی،سازمانیعملکردتعهد وشناختی مثبتهاي روانظرفیت2007،فرد لوتانویوسف

توسعه همکارينظارت مداومواعتماد 2007، فرین،دونالد ال

2007کال کوییت ودیگران ،
اعتماد، اعتمادعمومی 

وباوراعتمادي
عملکردمهارتی،(رفتارشهروندي،ايافزایش عملکردحرفه

رفتاربهره ور)، رضایت شغلی ورفتارخطرپذیر
کارکرديتعارضمخرب ومثبت برتعارضاثرمنفی بر)عاطفیو یشناخت(اعتماد فردي2007داوز،مسی و

تعدیل روابط مدیریتی و پذیرا بودن تغییراعتمادبه مافوق2008، آلپر
خریداررشد عملکرد اقتصادي (خرید)واعتمادبین فرداعتمادعمومی2008،نینگکپیتر

خودکنترلیکاهش نیاز به کنترل وافزایش نهادياعتماد 2008،سورن و همکاران

کاهش تاثیرمنفی تنوع و طبقه بندي اجتماعیاعتماد عاطفی2008راکستال و ان جی،

١. Dirks & Ferrin
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تعارض مخربکاهش کارکنانفرديبیناعتماد2008آیوکو و پکرتی،
افزایش تعهد و وفاداري کارکناناعتماد سازمانی2011براون و همکاران،

و تعهدهاکیفیت تصمیمي ارتقاصالحیت فنی/ شناختی مدیرارشد2009،الیداس ،رابرت
تعارض مخربکاهش عاطفی)ویشناخت(اعتماد فردي1390، خیري

تشریک مساعیاعتماد نهادي و فردي)2001تی شانن،(

وبه مولفه به عنوان پیامدرفتاري اعتماد شناسایی 8تعداد،1جدولي اعتماد دربراساس پیامدها
مولفه 5درنهایت، تعداد از متخصصین وخبرگانکه طی سه دورنظرسنجیشدنددلفی گذاشته

نهایی شده وموردبحث 2، تعهد به مافوق، عملکرد شغلی، حل تعارض و سازگاري1تشریک مساعی
قرارگرفتند.

درعرصه ي ادبیات مدیریت منابع انسانی حلقه مفقودي بین اعتمادتشریک مساعی واعتماد:
) 2009(هاتورينظر). از3،2012و تشریک مساعی درحال بررسی است (طارق وهمکاران

هراعتمادسازي، قدم اول تشریک مساعی موثراست وتشریک مساعی موفق درسازمان ها نیازمند
اي(همان). تشریک مساعی و اعتماد، فرآیندهاي دوسویهفردي وغیرفردي استشکل اعتماددو

هستند یعنی هرچه میزان تشریک مساعی بیشترباشد، طرفین اعتمادبیشتري تجربه می کنند وفرصت 
بیشتري دارندتا دلیلی برخیرخواهی، قابل اطمینان بودن ، صالحیت، صداقت وگشودگی طرف 

مدارس متوسطهدر) 2008پژوهش نیازآذري و دیگران (). نتایج 2011مقابل بیابند (مک دونالد ،
معلمانبه به معلمان، اعتمادمعلمان اعتمادمدیرانبه مدیران، اعتمادمعلماننشان داد: بین شهرساري

مدیران توجه ). پس الزم است >05/0pدارد (وجودرابطه معناداريمعلمانوتشریک مساعی
).4،2002بیشتري به تشریک مساعی و فرآیندایجاد، و بهره گیري ازاعتماد داشته باشند (بلوم ویست

ازحوزه هاياعتمادوتعهد سازمانی یکیبین) روابط1990ومایر (النبه اعتقاد: تعهد واعتماد
ودیگران تعهدسازمانی دانسته ومیلزمکملاعتمادرا)1981است، پاسکال وآتوس(پژوهش

١. Collaboration
٢. Adjustment
٣. Tariq & et al.
٤. Blomqvist & Seppänen
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وستاري کوشکیبودالیی،تعهدسازمانی راتاییدکردند (واعتمادبینهمبستگی مثبت) 2003(
اعتماد به مدیران وسازمان معرفی کرده تعهد سازمانی را پیامد)2002آریه (). 69: 1390نسب،

گیري اعتماد، تعهد )  نشان دادکه به دنبال شکل1998(همکاراناست ونتایج مطالعه ي یاماگاشی و
ینـبدریافت: هـترکیییابتداارسمددرهشیوپژدر) 2008(یلماز ).1389(بابایی،آیدبه وجود می 

ددارد.جووداريمعنابطهرامانیزساتعهددبعاوامانیزساد اـعتما
هایی که قصـد برقـراري جواعتمـادي دارنـد بایـد بـا       مدیران وسازماناعتماد:تعارض وحل 

ایجادیک محیط باز وروابط صادقانه، سطح تعارض را پایین نگه دارند چرا که اگرتعارض افـزایش  
شـد. امـا بـه عکـس، مـدت      بی اعتمادي منتج خواهدداشت وخواهدیابد، روابط کاهش معناداري

یعنی باطول کشیدن تعارض، طرفین فرصـت دارنـد تـا عواطـف     ، رابطه مثبت دارداعتمادتعارض با
) بـر  1390(همکـاران وفرحبدنتایج مطالعه ي ). 1،2008منفی خودرا کاهش دهند (آیوکو وپکرتی

اعتمـاد،  اي بـا  رابطـه تعارض نشان داد: بین تعارض فرآیندي وهاي دولتی رشت پرستاران بیمارستان
اعتمـاد ي تعارض ومعکوس وجوددارد وگشودگی ارتباط ومدت تعارض بررابطهدارمعناي رابطه 

گذارد، ولی شـدت تعـارض بـا تـاثیرمنفی بررابطـه تعـارض واعتمـاد، باعـث کـاهش اعتمـاد          میتاثیرمثبت 
.شودمی

ویلیامز) و ام.1998()، جی.آر.جونز وجورج2002دیرکزوفرین(: اعتمادشغلی وعملکرد
(کال کوییت واصلی عملکردشغلی معرفی کرده اند ) اعتماد را مقدمه و پیش نیاز2001(

اعتماد، برعملکردگروه تاثیرمیوجوددارندکهشواهدتجربی فراوانی. )912: 2007،همکاران
اشتراكبهبرايتمایل کمترياند،کردهتجربهازاعتمادراتريپایینسطوحهایی کهگذاردوتیم

). 1388شود (اسدنژادرکنی وصفري،باعث کاهش عملکردمیدارندکههاوایدهاطالعاتگذاشتن
دربررسی رابطه ي متغیرهاي اعتمادباخطرپذیري ) 2007دیگران (مطالعه فراتحلیلی کال کوییت ونتایج 

اعتماد، باهرسه بعدعملکردشغلی (عملکردمهارتی، رفتارشهروندي وعملکردشغلی نتایج نشان داد: 
.)2007،همکاران(کال کوییت وورفتاربهره ور) رابطه معناداردارد

محققانی که درپی شناسایی عوامل اثرگذار برسازگاري بین فرهنگی :و اعتمادسازگاري
خصیت اجتماعی راجستجو هستند متغیرهایی چون تغییرات زندگی، راهبردهاي ازعهده برآمدن، ش

١. Ayoko & Pekerti
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آن اعتمادازطریقکههاییمکانیسمبه) 1995راولین (وو توماس.)2006(بري و وارد،می کنند 
) 2007(همکارانونگارانه نیوولاشاره دارند.  نتایج مطالعه قوماثرمی گذاردفرهنگیبرانطباق

تیمبیناعتمادسازينشان داد:ایرلند وهند شاغل درآمریکا،فن آوري اطالعاتکاريهايدرتیم
دانش خواهدشد. نکته این گذارياشتراكحاکم است مشکل بوده ومانع بهاعتماديکه بیهایی

)1998(یا پارکه) 2003(همکارانوجاست که جزتعداد محدودي ازجمله، مطالعه ویلینگر
.نیستقابل دسترس سازگاريووکارمطالعه چندانی درخصوص اعتماددرمحیط کسب

پژوهشمفهومیمدل
کال کوییت وتحلیلی فراه  مطالع)، 2006(زودن هارتوگیتدررسی ، با الهام از برگپژوهش

را جداي ازهم روي اعتمادرفتار ازاعتماد وکه)1995(همکاران ومدل مایرو)2007(همکاران
) که باور 1998ومطابق مدل مک نایت، کامینگ وچروانی() 2010،وهمکاراندیتزدانند (می 

)، 2012راعنصرکلیدي اعتماددانستند که دررفتارهاي اعتمادي به ثمرمی نشیند (ویدوتو وهمکاران،
و دیتزاز باورناشی می شود (، به عنوان پیامدواقعی اعتماد، با این پیش فرض که رفتار

را باوراعتمادي و رفتاراعتمادي اعتمادبین فردي دوعنصر)، براي متغیر2010،همکاران
شده است ادعاشدهيزیررفتاربرنامهنظریه ازسطحنیترییابتدادردرنظرگرفت. ازسوي دیگر، 

عملوتمایل به رفتاردراصلی عامل،باورهانیاوستاوابرجستهباورهاي ازیفرد تابعهررفتارکه
ترسیم با این استدالل ) 2مدل مفهومی خودرا طبق شکل (پژوهشگر بنابراین . )1991هستند (آجزن ،

نمود که باورهاي اعتمادي کارکنان بر رفتار اعتمادي آنان اثرگذار است.

مدل مفهومی اعتمادبین فردي.2شکل 
فرضیه هاي پژوهش

درخصوص باورهاي اعتمادي ،با توجه به ادبیات دردسترسمفهومی ومدلبراساسپژوهشگر 
ومولفه هاي آن، تمرکز خود را بر رفتارهاي اعتمادي قرار داد. سوال هایی که درجستجوي یافتن 

باور 
اعتمادي

رفتار 
اعتمادي
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جواب آن ها برآمد عبارت بودند از: مولفه هاي رفتاراعتمادي کدامند؟ و وضعیت اعتمادبین فردي 
فرضیه ي فرعی4اصلی و همچنین، یک فرضیه يکارکنان سازمان تامین اجتماعی چگونه است؟ 

:به شرح ذیل مطرح گردید

فرضیه ي اصلی: باورهاي اعتمادي کارکنان سازمان تامین اجتماعی(نسبت به دیگران) بر 
رفتارهاي اعتمادي آنان تاثیردارد.

باور به صالحیت/ شایستگی دیگران درکارکنان سازمان تامین اجتماعی، بر :  1- 1فرضیه
تاثیردارد.رفتارهاي اعتمادي آنان 

کارکنان سازمان تامین اجتماعی، بر رفتارهاي دربه خیرخواه بودن دیگران باور: 2- 1فرضیه
.اعتمادي آنان تاثیردارد

کارکنان سازمان تامین اجتماعی، بر دربه صراحت/ روراستی دیگران : باور3- 1فرضیه
.رفتارهاي اعتمادي آنان تاثیردارد

کارکنان سازمان تامین اجتماعی، بر دری بودن دیگرانبه قابل پیش بین: باور4- 1فرضیه 
رفتارهاي اعتمادي آنان تاثیردارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهشاز اینحاصلنتایجزیرامی شودمحسوبکاربردي،هدفبراساسپژوهشاین

کند. باورهاي اعتمادي بر پیامدهاي رفتاري اعتمادي کمکتاثیرشدنروشنبهتواندمی
محسوب می گردد که مقطعیزمان،نظرازوهمبستگیازنوعتوصیفیروش،لحاظبههمچنین

در دو مرحله انجام شد. 
درکارکنان مولفه هاي رفتاري اعتمادتدوین بررسی خودرا برپژوهشگر ،اولمرحله ي در

مولفه 8، تعداد)1(جدول شماره يينتایج پژوهش هابراساسو نمودمتمرکزتامین اجتماعی 
، خودکنترلی، تعهدبه مافوق(شامل: تشریک مساعی، سازگاري، عملکردشغلی،

رفتارشهروندسازمانی، نوآوري، ریسک پذیري) به عنوان پیامدهاي رفتاري اعتماد درقالب یک 
)تامین اجتماعیوخبرگاندانشگاهیاز نخبگانمتشکل(عضوپانل دلفی30پرسش نامه دراختیار

در دور اول، پرسش نامه دور دوم تدوین و توزیع شد. نظرات متخصصین براساس . داده شدقرار
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تشریک مساعی، سازگاري، حل مولفه شامل: 5طی سه دور نظرسنجی دلفی تعداددرنهایت، 
رفتاراعتمادي مولفه هاي به عنوان )(به پیشنهاداعضاي پانلتعهدبه مافوقو شغلیتعارض، عملکرد

شدند.نهایی
جامعهي دوم، متغیرها و روابط بین آن ها درکارکنان تامین اجتماعی سنجیده شدند. مرحلهدر
،بودکه براساس اعالم آمادگیکل تامین اجتماعی کشوراتکارکنان ادارشامل پژوهش، آماري

،آذربایجان شرق وغربغرب، شرق وشهرستان ها)، البرز، ادارات کل (تهراناستان هاي 
حجمکهاینبهتوجهبانفرمحاسبه شد. 348درمجموعخوزستانولرستان،کرمانشاه،کردستان

درسطحو شداستفادهکوکراننمونهحجممحاسبهازفرمولبودومشخصمحدودآماريجامعه
نمونه ها براساس جمعیت اداره کل وگردید تعییننفر186برابرنمونهحجم درصد،95اطمینان

جمع پرسش نامه 175تعداد، پیگیري مکرربااي انتخاب شدند وطبقه- تصادفیروش بههراستان، 
تحلیل قرارگرفتند.موردآوري و

مشتمل برسه بخش بود: ايپرسش نامه،اطالعاتآوريجمعابزار 
متغیرهاي جمعیت شناختیالف)
بعد (صالحیت،چهار) با1999ودیویس (مایربه کمک پرسش نامه اعتماد:باورهاي اعتماديب)

قابل پیش بینی بودن) خیرخواهی، صراحت و
تشریک مساعی، سازگاري، حل تعارض، پیامدهاي رفتاري اعتماد: مشتمل برپنج مولفه ي ج)

جهت سنجیده شد. که توسط پرسش نامه ي محقق ساخته تعهدبه مافوقعملکردشغلی و
یین پایایی شد وبراي تعلیکرت استفاده سطحیمقیاس پنج ازگویه ها ی اري کمذارزش گ

براي متغیر باورهاي اعتمادي ضرایب آلفاي کرونباخابزارها، پیش آزمونی انجام شد و
اعتماد باالي که حاکی ازمحاسبه گردید915/0وپیامدهاي رفتاري اعتماد برابر 914/0برابر

ها به کمک اعتبارسازه با استفاده از روش تحلیل عاملی نامهپرسشروایی پرسش نامه ها بود. 
54/8و لیزرل19نسخهSPSSافزارازنرمدادهاوتحلیلتجزیهبراي شد. تایید1تاییدي

روشازتحقیق،متغیرهايمیاناعتبارعاملیوسقممنظور بررسی صحتبههره گرفته شد.ب

١. Confirmatory Factor Analysis (CFA)
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شد.استفادهساختاريمعادالتازبااستفادهعاملیتحلیل

پژوهشهايیافته
برايسه دورنظرسنجی دلفی به نمایش گذاشته شده است. اي) نتایج مقایسه2جدول (در

،میانگینوشاخص پراکندگی انحراف معیارعالوه بردلفیتوقف دورهايدربارهتصمیم گیري
پاسخ معیارانحراف ، )2(جدول شماره يشده است. مطابق استفاده 1ازضریب هماهنگی کندال

ضریب توافق کندال و)هاي میانگیننمره نسبی با رشد همزمان داشته است (نزولیهاي اعضا روند
ه است.قابل قبول بودبسیار به هم نزدیک ودورهاي سه گانه دلفیدر

نتایج دورهاي اول، دوم و سوم دلفیايجدول مقایسه2جدول 
دورسوم دوردوم دوراول

دبلیوکندال=261/0مولفه دبلیوکندال=260/0 دبلیوکندال=258/0

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف 
معیار میانگین انحراف 

معیار
75/4 447/0 82/4 395/0 57/4 504/0 تشریک مساعی

4 730/0 09/4 526/0 13/4 681/0 یعملکردشغل

50/4 561/0 55/4 596/0 17/4 699/0 مافوقتعهد به 

13/4 957/0 27/4 631/0 07/4 640/0 يسازگار

25/4 856/0 09/4 750/0 - - عارضحل ت

729/2 454/3 319/4 میانگین انحراف 
معیار

پنج و به کارخود پایان داداز دور سومپسبا استناد به شاخص هاي پیش گفت پژوهشگر لذا، 
مولفه به عنوان به مافوقتعهدتشریک مساعی، سازگاري، حل تعارض، عملکردشغلی ويمولفه
و در مراحل بعدي مورد بررسی قرارگرفتند.شدندرفتاراعتمادي نهاییهاي 

١. Kendall's Coefficient of Concordance (W)
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بیشترین فراوانی ازنظرجنسیت به مردان که:دهدمینشانکارکنان شناختی جمعیتمشخصات
محل % ، و33سال10- 15، ازنظرسابقه خدمت%64تحصیلی کارشناسینظرمقطع %، از64بافراوانی 

مشخصات % تعلق دارد. پس ازمشخص شدن 42فراوانیکیلومتر) با600دورازمرکز (بیش ازخدمت
باکمک نرم افزار لیزرل ازتحلیل عاملی تاییدي هابراي سنجش روایی سازهشناختی، جمعیت

. ومتغیر باور و رفتار اعتمادي تایید شدندروایی د)3(، استفاده شدکه مطابق جدول54/8

نتایج تحلیل عاملی تاییدي سازه هاي مدل مفهومی تحقیق.3جدول 
پیامدهاي رفتاري اعتمادباورهاي اعتماديسازه

شاخص هاي برازش

df55/111/2بهنسبت  

190/089/0شاخص برازندگی

2056/0079/0خطاي تقریببرآوردواریانسمجذور

تاییدمولفهمولفهتاییدنتیجه

تحقیق اصلی پس ازتصدیق مدل اندازه گیري، روابط بین سازه ها وبه عبارت بهتر، فرضیه ي 
به تصویرکشیده 4و 3شماره يدراشکال tمورد آزمون قرارگرفت. که ضرایب تاثیر ومقادیر 

شده است.

١

١. Goodness of Fit Index (GFI)
٢. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
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در مورد اثرباورهاي اعتمادي بر پیامدهاي رفتاريtمقادیر . 3شکل 

مسیرمستقیم اثرسازه ها ومعناداري پارامترهاي برآوردشده بین مولفه هاي بررسی ضرایب 
درصد) نشان داد:(معناداري درسطح یک درصدخطا یا اطمینان اعتماديباوراعتمادي و رفتار

ضرایب مسیر مستقیم اثرات سازه ها و معناداري پارامتر هاي برآورد شده.4جدول 

نتیجهخطاي استانداردtمسیراثرمسیرمستقیم موردمطالعه

قبول27/021/2122/0پیامدهاي رفتاراعتمادي کارکنانباوربه صالحیت دیگران

قبول72/037/808/0پیامدهاي رفتاراعتمادي کارکنانباوربه خیرخواه بودن دیگران

قبول71/031/808/0پیامدهاي رفتاراعتمادي کارکنانباوربه روراست بودن دیگران

قبول60/036/609/0پیامدهاي رفتاراعتمادي باوربه قابل پیش بینی بودن دیگران 

محاسبه 96/1(طبق قاعده خطاي یک درصد در ردفرض صفر) درهمه پارامترها باالي tمقدار
لذا دلیل کافی براي ردفرض صفروجوددارد و باتوجه به معناداري این ضرایب می توان .شده است

بیان نمود که باور به صالحیت/ شایستگی، باوربه خیرخواه بودن،  باوربه روراست بودن و باور به 
قابل پیش بینی بودن دیگران بررفتارهاي اعتمادي کارکنان اثرمعناداري به لحاظ آماري دارد. با 

جه به ضرایب معنادار ومثبت این رابطه مشخص می شود هرچه باوربه صالحیت/ شایستگی تو
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باوربه خیرخواه بودن،  باور به روراست بودن و باوربه قابل پیش بینی بودن دیگران بیشترشود به 
همان اندازه و درقالب یک معادله خطی پیامدهاي رفتاراعتمادي کارکنان بیشترمی شود. 

وانحراف 6/55باورهاي اعتمادي (بامیانگینشدت رابطه بین وابطه براي بررسی ر
ازضریب )253/17و انحراف معیار،35/186) ورفتارهاي اعتمادي (بامیانگین ،459/13معیار

محاسبه شده، حاکی r= 419/0و=00/0pمعناداريکه شداستفاده 1همبستگی پیرسون
درصد برآوردگردید). 99اطمینان(معناداري درسطحازمعناداربودن رابطه می باشد

همچنین براي رتبه بندي مولفه هاي رفتاراعتمادي ازیک ساختارعاملی مرتبه دوم استفاده شد و
) 95/0نتایج نشان داد: درکارکنان سازمان تامین اجتماعی، تعهدبه مافوق با ضریب تاثیر (

تشریک مساعی ،)86/0یب (سازگاري باضر،)88/0درباالترین رتبه وتوان حل تعارض باضریب (
رتبه آخر) در79/0(ضریبشغلی باعملکرددرنهایت، مولفه درمراتب بعدي و)85/0ضریب (با

معناداري آن ها اثبات می شود است و96/1بارهاي عاملی بااليtقرار دارد. درهرپنج مولفه مقدار
).5جدول (

رتبه بندي مولفه هاي رفتاراعتمادي.5جدول
رتبهtاثر مسیررفتار هاي اعتمادي کارکنانابعاد 

95/051/91تعهد به مافوق

88/079/42حل تضاد

86/079/23سازگاري

85/022/34تشریک مساعی

79/055/85عملکرد شغلی

تی تک گروهی مستقل براي مشخص شدن وضعیت متغیرهاي اصلی مدل مفهومی ازآزمون 

١. Pearson



1392پاییز ، )6(پیاپی 3ي ، شمارهدومسالمطالعات رفتار سازمانی،ي فصلنامه

18

تایی استفاده شده 5این که درپرسش نامه ها ازطیف لیکرتاستفاده شد و باتوجه به
) و 3511/3فرض شد. نتایج نشان داد: سطح باورهاي اعتمادي(با میانگین=3بودمقدارمتوسط، عدد

.)=00/0p) باالتر ازمتوسط می باشد (822/3رفتاراعتمادي(با میانگین =
شناختی موردتوجه قرارگرفت. همچنین متغیررفتاراعتمادي کارکنان دربین متغیرهاي جمعیت

بررفتارهاي ) <05/0tنتایج آزمون هاي مقایسه میانگین نشان دادکه متغیرجنسیت وسابقه خدمت (
اعتماد معلمان) که ادعاکردند2008نیازآذري ودیگران (یافته اعتمادي کارکنان تاثیري ندارندکه با

نتایج تحلیل واریانس متغیرهاي سطح است همخوانی ندارد.  بیشترازمردانزنانبه مدیران در 
رفتارمورددرتحصیالت وفاصله محل خدمت از مرکزنشان داد: بین سطوح مختلف متغیرها

. )>05/0tاعتمادي تفاوت وجوددارد (

مشخص شدکه افرادبا مدرك دیپلم نسبت به سطوح دیگر 1براساس آزمون تعقیبی دانکن
هستند ودرموردمتغیرفاصله ازمرکز، براساس آزمونتحصیالت، داراي رفتاراعتمادي کمتري 

مشخص شدکه رفتاراعتمادي کارکنانی که محل خدمت آنان دورازمرکز 3هاولو2تعقیبی دانت
کیلومتر) ، 300- 600کیلومتر) است ازکارکنانی که محل خدمت آنان نزدیک مرکز(600تراز(باال

یا ساکنین تهران و البرز بیشتر است.

پیشنهاداتوگیرينتیجه
بین فردي کارکنان سازمان تامین سنجش اعتمادوتبیین مولفه ها "عنوان باپژوهشاین

ابتدا با الهام ازنظریه رفتاربرنامه ریزي شده واشکال اعتماد، مدل مفهومی گرفت.شکل"اجتماعی
رفتاراعتماديرفتاراعتمادي تدوین شد. براي تبیین مولفه هايدوعنصر باور واعتمادبین فردي با

مولفه تشریک مساعی، سازگاري، عملکرد 5بامرورادبیات وبه دنبال سه دورنظرسنجی دلفی،

١. Duncan
٢. Dunnett
٣. Howell
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پژوهشمدلومولفه هاي رفتاري اعتماد شناساییوحل تعارض به عنوان به مافوقتعهدشغلی،
داده شد.  ؟ پاسخکه مولفه هاي رفتاري اعتمادکدامندترسیم گردید. بدین ترتیب این سوال

معادالتازمدل یابیپرسش نامه و با استفادهازطریقهادادهآوريازجمعپسادامه،در
ثرمستقیم باوراعتمادي کارکنان (نسبت ابراساس بررسی آزمون فرضیه ها پرداخته شد. ساختاري به

بیشتراز tومقداراست ) 540به معتمدبودن دیگران) بر پیامدهاي رفتار اعتمادي آنان برابر(
واریانس ریشه دوم برآورد، برازندگیدرضمن، شاخص هاي ). t=47/6(شده استمحاسبه 96/1

همگی بر برازندگی مدل تاکید ) می باشد 3کمتر از(کهdfبهومقدارنسبتخطاي تقریب
برپیامدهاي رفتار ) دیگرانباورهاي اعتمادي کارکنان(نسبت به دارند. پس می توان بیان نمودکه 

،  نیزتاییدي r= 419/0ضریب همبستگی پیرسوناعتمادي آنان اثر معناداري به لحاظ آماري دارد.
دربهبودیاواحدافزایشیککهاستبیانگرآنوضعیتاینبرمعناداربودن رابطه گذاشته است.

ان اعتمادي آنرفتاردر419/0منجربه افزایش حدود سازمان تامین اجتماعیباوراعتمادي کارکنان
شود. بدین ترتیب، عالوه برتایید رابطه مثبت ومعنادار بین باور و رفتار اعتمادي، شدت واندازه می

البته این معناداري براي مولفه هاي این رابطه برآوردگردیده است (تاییدفرضیه اصلی پژوهش).  
باوربه)، t=37/8(باوربه خیرخواه بودن)، t=21/2(باوربه صالحیت/ شایستگیباور اعتمادي یعنی، 

) با رفتارهاي اعتمادي t=36/6دیگران (باوربه قابل پیش بینی بودن ) وt=31/8(روراست بودن
نیزقابل ذکراست (تایید فرضیه هاي فرعی).

نتایج رتبه بندي مولفه هاي رفتاري اعتمادحاکی است: مولفه ي تعهدبه مافوق باضریب 
با نتایج این یافته اعتمادي کارکنان داشته است. بیشترین اثررا درشکل گیري رفتارهاي) 95/0(

لکن توجه مدیران ) که سطح تعهدکارکنان را باال دانسته همخوانی دارد.1390(مطالعه بابایی
سازمان تامین اجتماعی راباید به این مهم جلب نمودکه درصورت بی توجهی، تعهدکارکنان 

عادالت ساختاري آمده است نیکویی برازش مطابق آن چه درمدل مفهومی ومنیزافول خواهدکرد. 
مدل مفهومی تایید ومدل نهایی شده است.
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مدل نهایی اعتمادبین فردي.5شکل شماره ي 

به مافوق ) معتقدند: اعتماد1995همکاران (ونتایج فوق یادآورمی شویم که مایرتاییددر
). نتایج 2010یک کنش و رفتار نسبت به توانایی، خیرخواهی وروراستی اواست (حسن وسمرسیز،

) نشان داد: ابعادچهارگانه باورهاي اعتمادي (صالحیت، 2012همکاران (وپژوهش ویدوتو
وخیرخواهی، صراحت وقابل پیش بینی بودن) نقش مهمی درقضاوت براي اعتماددارند (ویدوتو 

ادعاي اعتماد افزود وهايشمارپژوهشپژوهش حاضر، بهیافته هاي. درضمن، )2012،دیگران
را مقدمه وکه اعتماد)2001و ام.ویلیامز ()1998)، جی.آر.جونز و جورج (2002دیرکز وفرین (

چرا که افرادي که آمادگی/ تمایل می کندرا تاییدشغلی معرفی کردنداصلی عملکردپیش نیاز
). دلوگا، 2007مهارتی تري خواهند داشت (کال کوییت وهمکاران،دارند عملکردبه اعتماد

1995;، را یک سازه مهم درپیش بینی خروجی اعتماد2000فالهرتی وپاپاس،;2001دیرکزوفرین
). مطالعه تی 2006هاي تعهدسازمانی وعملکرد شغلی می دانند(لویی کی، تامیلسون وگیلسپاي،

) نشان داد: کارکنانی که درمهارت هاي اصلی خودتبحربیشتردارند، 1997سوي وهمکاران (
) 2001تی شانن(. )2010سمرسیز ،رفتارشهروندي باالتر وتعهدعاطفی بیشتر به مافوق دارند(حسن و

(تی همبستگی  بین متغیراعتماد (متغیرمستقل) وتشریک مساعی (متغیروابسته) را تایید نمود
) تاییدکردندکه اعتمادبین فردي(عاطفی وشناختی) تاثیرمثبت 2007ومسی وداوز (. )2001شانن،

) 1388(همکارانخنیفروهرچند، درمطالعه .)2007برتضادکارکردي دارند(مسی و داوز، 
میان اعتماد وتعهدسازمانی کارکنان رابطه پرورش قم- جهاد کشاورزي وآموزشدردوسازمان 

.)1388خنیفروهمکاران، معناداري تاییدنشد(

قابل پیش بینی بودن

خیرخواهی

صالحیت/ شایستگی

تعهدبه مافوق

صراحت/ روراستی
حل تعارض

سازگاريعملکردشغلی

تشریک مساعی 

عملکرد شغلی

باوراعتماديرفتاراعتمادي
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نتایج هم چنین نشان داد: درسازمان تامین اجتماعی سطح اعتمادبین فردي کارکنان (باورهاي 
ازمتوسط می باشد بدین ترتیب سوال بعدي پژوهش که باالتر اعتمادي وپیامدهاي رفتاري) 

وضعیت اعتمادکارکنان تامین اجتماعی چگونه است؟ پاسخ داده شده است. البته این یافته با نتیجه 
) که اعتمادکارکنان سازمان تامین اجتماعی را درحد ضعیف برآورد نمود هم 1390مطالعه بابایی(

است که مدیران نبایدبه این نتایج اکتفا نمایند و اما نکته حایزاهمیت اینخوانی ندارد. 
فردي هستندراشناسایی اعتمادبینونگهداريتوسعهپرورش،اساسعناصرمحوري دیگري که

سازمانیواعتماددروناعتمادعمومیتاکیدبرضرورتارتقاي آن ها بکوشند. بنابراین  درکرده و
رهبري خدمت توانمندسازي، وجودقدرت وتوزیعالزاماست وکاهشدرحالروزبهروزکه

).1388(قلی پور وهمکاران،ساخته استراضروريگزار
بررسی تاثیرمتغیرهاي جمعیت شناختی نشان داد: کارکنان داراي مدرك دیپلم نسبت به سطوح 

)1388(وشیرعلیتبریزيمحسنیمطالعه دیگر، رفتاراعتمادي کمتري دارندکه بانتایج 
تحصیلی وضعیتبااعتماداجتماعیازکشورهم سواست که دریافتندخارجرانیایبردانشجویان

خیري ). اما به عکس، 164: 1390(فرهنگ،رابطه مثبت دارد تصادياق- اجتماعیوپایگاه
ثیري براعتمادبین فردي اهیچ ت،فروشان سطح تحصیالت مدیر) مطرح کردند که 1390ودیگران(

درتوجیه معناداري رابطه دوري محل خدمت ازمرکزبا اعتماد، می توان گفت درمحیط . نداردآنان 
هاي کاري وسازمانی که ازمرکزدورمی باشند شناخت بیشتر، روابط دوستانه تروگروه هاي کاري 

).  565: 1998بیشترباشد (روي ودوگال،همسان ویک پارچه تراست که می تواند زمینه سازاعتماد 
یافته پذیرير، بررسی حاضر بامحدودیت هایی روبه رو بوده است وتعمیمبه زعم پژوهش گ

دهند. به پوششرااین مطالعههايمحدودیتکهاستدیگريهايپژوهشدرگروهاي آن
دیگريهاياست وبررسیشدهانجامبخش خدماتفعالکارکنانرويمطالعهطورمثال، این

یاحتی موسسات تولید، صنعتمدیران یاکارکنان بخشبرروي حاضررامطالعهروابطنیازاست تا
چالش نظرزمان،ازهاسنجشبودنقراردهند. مقطعیموردبررسیغیرهآموزشی، غیرانتفاعی و
است تابه طورمثال، باورهاي اعتمادي درزمان طولیوچاره آن انجام مطالعاتدیگراین پژوهش است

درزمان هاي متفاوت سنجیده شود. همچنین، متغیر(الف) ورفتارهاي اعتمادي درزمان(ب)، یاهردو
درفرآیند شناسایی پیامدهاي رفتاري ناشی ازاعتماد، براساس مرورادبیات مولفه هایی ازجمله 
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نوآوري شناسایی شدندکه دردورهاي نظرسنجی رفتارشهروندي سازمانی، خطرپذیري، خودکنترلی و
رفتاربرنامه ریزي شده به جز باور ورفتار، ازدلفی ازمسیر پژوهش حذف شدند. ازسوي دیگرنظریه 

عناصردیگري ازقبیل نگرش، هنجارهاي ذهنی، کنترل رفتاري وتمایل تشکیل شده است که بدلیل 
سایرمحققان محدودیت درنظرگرفته نشده اند لذا توصیه می شودمولفه هاي پیش گفت مدنظر

قرارگیرد.  
نحصربه فرد (تاحال حاضر) می داند ودراثبات را مپژوهشگر، مدل مطالعه خودسخن پایانی:

پژوهش حاضرضمن بررسی ابعادچهارگانه باورهاي اعتمادي (صالحیت، این ادعا می نویسد: در
مک نایت و) افزوده شدهخیرخواهی، صراحت وبعدقابل پیش بینی بودن که به مدل مایر وهمکاران

2001،(مک نایت وچروانیساخته اندبه عنوان نقطه قوت مدل خودمطرح) آن را 2001(چروانیو
درارتباط با این باورها سنجیده (حاصل از سه دورنظرسنجی دلفی)، پیامدهاي رفتاري اعتماد)8:

شده اند. به عبارت ساده تر، مطابق نظریه رفتاربرنامه ریزي شده به باورهاي اعتمادي ورفتارهاي 
ه نتایج پژوهش حاضردرعرصه نظریه امیدمی رودکتوجه همزمان شده است. درپایان، ياعتماد

پردازي هاي جدیدکارآمد بوده وپنجره اي براي مطالعه هاي بعدي بگشاید.
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