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مقدمه
اعتمادسازی را انتظارات یا باورهائی میداننـد کـه افـراد دوسـت دارنـد بـه دیگـران بـهطریقـی
قابلپيشبينی و نه صرفاً در راستای منافع شخصی خود نشان دهند (بـایر .)7787،7یکـی از مسـائل و
مشکالت سازمانهای امروزی ،کمبود اعتمـاد بـين کارکنـان و مـدیران اسـت .در سـازمانهـای مـا
بهویوه ،سازمانهای دولتی ،شکاف قابلتـوجهی بـين کارکنـان و مـدیریت و خواسـتههـای ایـن دو
وجود دارد .در نتيجۀ این شکاف ،تصميمات معموالً با مشکالت اجرائـی روبـهرو مـیشـوند؛ زیـرا
کارکنان در اجرای تصميمات سرسختی نشان میدهند و در مقابل مدیران نيـز بـه کارکنـان اعتمـاد
نمـیکننــد و آنهــا را در تصــميمگيـریهــا مشــارکت نمـیدهنــد و اینهــا همــه باعــث ایجــاد فضــای
بیاعتمادی در سازمان میشود .نتيجۀ بیاعتمادی ،پدیدآمدن رفتارهائی مانند شایعهپراکنی ،تضـاد،
سياسیکاری و کمکاری در سازمان خواهد بود که انر ی باالئی از سازمانها گرفتـه و هزینـههـا را
افزایش میدهد .در چنين سازمانی صحبت از مباحثی مانند خودمدیریتی و خودکنترلی ،همکـاری،
بروز خالقيت ،مدیریت جامع کيفيت و غيره بیفایده است و اکثر تالشها برای افـزایش بهـرهوری
به نتيجۀ مطلوب نخواهد رسيد؛ زیرا تحقی اهداف سازمان ،مستلزم همکاری اعضای آن با یکدیگر
است و مهمترین راه تسهيل همکاری ،اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر و نيز اعتماد ميان کارکنان
و مدیران سازمانهاست (چاوشی .)7786 ،طـی مشـاهده و بازدیـد از برخـی واحـدهای امـور مـالی
بيمارستانها و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مشکالت و مسائلی دیده شد که تعدادی از
آنها عبارتند از :کارمندان و کارکنان اهميت وظایف محوله را درک نمی کننـد؛ جایگـاه خـود در
سازمان و جایگاه سازمان در جامعه را درک نمـیکننـد؛ بـرایمثـال ،جایگـاه واحـد مـالی در یـک
بيمارستان  855تختخوابی با جایگاه امور مالی یک دانشکدۀ پووهشی در جامعه متفاوت است ،لـذا
مواردی چون دقت در انجام امور ،کنترل فعاليتهای انجامشده و مسئوليتپذیری توس کارکنـان
رعایت نمیشود و کارکنان نيز متوجه بازتاب این سهلانگاری در کل مجموعـۀ مـالی و بيمارسـتان
نبوده و باعث میشوند که مدیر مالی نسـبت بـه آنهـا بـیاعتمـاد شـده و از تفـویضاختيـار بـه آنهـا
جلوگيری کند؛ وجود روزمرگی و یکنـواختی در واحـد مـالی و عـدم ایجـاد انگيـزه در کارکنـان
1. Baier
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توس مدیران باعث میشود تا کارکنان نسبت به انجام کار و وظایف محوله  ،بیتفاوت شـده و بـا
بهوجودآمدن احساس کسالت ،بهرهوری آنها بهشدت کاهش یابد .در این شرای در نظر کارکنان،
شایستگی مدیر خدشهدار شده و نسبت به وی بیاعتمـاد مـی شـوند .لـذا در انجـام کارهـا ،اشـتياق
چندانی از خود بروز نمیدهند ،نبود اعتماد مدیر نسبت به توانائی کارکنان ،باعث شده است که بـه
هر فرد وظایف مشخو و تکراری محول شود و هيچگونه چرخش نوع کار وجود ندارد .به همـين
دليل کارکنان در اثر یکنواختی وظایف ،ضریب خطاهایشان باال رفته و انگيـزهای بـرای آمـوزش و
ترفيع و ترقی در آنان وجود ندارد.

عدم وجود اعتماد مدیر و کارکنان امور مالی نسبت به افرادی که در واحـدهای دیگـر فعاليـت
داشته و با امور مالی سازمان در ارتباطند (مانند مأمور خرید ادارۀ خدمات) باعث میشود تا در ایـن
گروه از کارکنان دلسردی و بیاعتمادی بهوجود آید و انجام صحيح و بهموقع وظایف در نظر آنان
بیاهميت جلوه کند .درنتيجه خریـد کاالهـا و تجهيـزات موردنيـاز بيمارسـتان و ارائـه خـدمات بـه
بيماران و سایر کارکنان ،باکندی صورت میگيرد و موجب ایجاد نارضایتی در سـازمان مـیشـود.
عدهای معتقدند که افزایش چشمگير پووهشها در زمينۀ اعتماد را میتوان به این واقعيت نسبت داد
که سازمانها از کمبود اعتماد بين مدیران و کارکنان خـود رنـج مـیبرنـد .در ایـن راسـتا موضـوع
اعتمادسازی بين کارکنان و مدیران از اهميت خاصی برخوردار است؛ زیرا گاهی نتيجـه معکـوس،
ضررهای زیانباری به سازمان تزریی کرده و باعث عواقب جبرانناپذیر میشـود .لـذا پووهشـگران،
این تحقيی را با اهداف .7:تعيين عوامل مـؤثر بـر اعتمادسـازی بـين کارکنـان و مـدیران امـور مـالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران؛  .0رتبهبندی عوامل مـؤثر بـر اعتمادسـازی بـين کارکنـان امـور مـالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران؛  .7رتبهبنـدی عوامـل مـؤثر بـر اعتمادسـازی بـين مـدیران امـور مـالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادهاند .با طرب این عنوان به چالشهـا و عوامـل پـيشروی ایـن
موضوع پرداختهاند و بهدنبال پاسخ به سؤالهای زیر مـیباشـند :عوامـل مـؤثر بـر اعتمادسـازی بـين
کارکنان و مدیران امـور مـالی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران کدامنـد؟ اولویـت عوامـل مـؤثر بـر
اعتمادسازی بين کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشـکی تهـران بـه چـهصـورت اسـت؟ اولویـت
عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بين مدیران امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران به چهصورت است؟
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مبانی نظری پژوهش
7

به عقيدۀ لوینسکی و همکاران ( )7778نياز به اعتماد ،از این امر ناشی میشود کـه همـه مـا بـه
یکدیگر وابستگی متقابلی داریم ،همانند مواقعی که نمیتوانيم آنچه میخواهيم بهدست آوریم و یا
میخواهيم آنچه به دست آوردهایم ،حفظ شود .بنـابراین ،اعتمـاد بـاال بـه رهبـران و مـدیران ارشـد
سازمان این امکان را به آنها میدهد تا تصـميمهایشـان بـا حمایـت بيشـتری از جانـب زیردستانشـان
پذیرفته و اجرا شود (تنر .)0555 ،0بيشتر محققان فق بر تعدادی از جنبههـا یـا خصوصـيات اعتمـاد
تکيه کردهاند .در تحقيقی که مارتينز 7انجام داد بر اعتمـاد در یـک موقعيـت سـازمانی بـا تأکيـد بـر
ارتباط کارمندان و کسانی که بهطورمستقيم به این کارمنـدان گـزارش مـیدهنـد ،تمرکـز دارد .در
تحقيی مارتينز فق بر اعتماد بين دو گروه تکيه نشـده اسـت ،بلکـه ابعـادی کـه بـر ایـن روابـ اثـر
میگذارند نيز بررسی شدهاند.
تعاریف رایج اعتماد
داشتن انتظارات مثبت و مطمئن نسبت به انگيزههای دیگری باتوجهبه اینکـه فـرد اعتمـادکننـده
خود را در موقعيتی از خطر قرار میدهد (بون و هولمز  .)7777 ،7حدی که فرد به دیگری اطمينـان
داشته و میخواهد طبی نظرات و تصميمات او عمل کند (مک آليستر .) 7770،0انتظـارات مثبـت و
مطمئن دربارۀ رفتار دیگری که در زمينهای از خطر واقع میشـود (لویسـکی ،مـک آليسـتر ،بـایز،6
.)7778
عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی
ایلماز و اتالی )0557( 5عوامل مؤثر بـر ایجـاد اعتمـاد سـازمانی را بـه عوامـل سـازمانی (شـامل:
ارزیابی موفقيت کارکنان با استفاده از روشهای مدرن؛ دارابودن سيستمهای پاداشدهی منصـفانه؛
1. Lewicki et al.
2.Tanner
3. Martinez
4.Boon, S.D.,& Holmes, J.G
5.McAllister
6.Lewicki, R., McAllister, D.J., Bies, R.J.
7.Yilmaz A & Atalay
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دادن بازخوردهای منظم و بهموقع بـه کارکنـان و ).و عوامـل فـردی ( ماننـد تمایـل بـه اتکـاکردن،
ارزشها ،عـادات و رفتارهـا و )..تقسـيمبنـدی کـردهانـد .همچنـين نيهـان ،)0555( 7مشـارکتدادن
کارکنان در تصميمگيری ،دادن بـازخور بـه کارکنـان و گـرفتن بـازخور از آنهـا و قدرتمندسـازی
کارکنان را بهعنوان فعاليتهای ضروری برای افزایش اعتماد در سازمانها مطرب کرده است.
مدلهای اعتماد
در این پووهش ازمدلهای متعددی استفاده شده است که در منابع استفاده شـده اسـت ،مبنـای
استخراج مؤلفههای تأثيرگذار توس محققان این منابع است که در ذیـل بـه تعـدادی از مهـمتـرین
آنها اشاره میشود.
مدل توسعۀ اعتماد ،نفوذ و انتظارات
این مدل براساس مشاهدات گابارو 0در سال 7785از اینکه چگونه رؤسای جدیـد شـرکتهـای
مشخصی ،رواب کاریشان را بازیردستان کليدیشان توسعه میدهند ،بنا نهاده شد .تجزیهوتحليـل
گابارو از دادههای کيفی باعث شد که او مدل اعتمادسازمانی را توسعه دهـد کـه شـامل سـه مقولـۀ
منش ،شایستگی و قضاوت است.
مقولــه مــنش ،شــامل اعتمــاد بــه یکپــارچگی ،انگيـزههــا ،نيـات و ثبــات رفتــاری ،گشــودگی و
صالحدید شریک دیگر است .گابـارو مقولـۀ شایسـتگی را بـه شایسـتگی وظيفـهای یـا تخصصـی،
شایستگی ميانفردی و شم تجاری عمومی تقسيم میکند .شایستگی تخصصی یا وظيفـهای اینگونـه
تعریف شده است :دانش و مهارتهایی اسـت کـه بـرای انجـام یـک کـار خاصـی نيـاز مـیباشـد.
شایستگی ميانفردی بهعنـوان دارابـودن زمينـه و اسـاس تجربـی ،احسـاس مشـترک سـریع و خـرد
فرزانگی تعریف میشود .مقولۀ قضاوت بهعنوان اعتماد به توانایی دیگری به خاطر قضـاوت خـوبی
که در کار و رفتارش دارد ،تعریف میشود (چاوشی.)7787 ،

1. Nyhan
2. Gabbaro
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مدل یکپارچه اعتماد
مدلی است که توس مایر و دیگران ( )7770ارائه شده است و سه عنصر قابليت اعتماد را با هم
ترکيب میکند :توانایی ،خيرخواهی و یکپارچگی .مطابی با این مدل ،اعتماد از تعامل ادراکـی کـه
از توانایی ،خيرخواهی و یکپارچگی یک شخو صورت می گيرد ،توليد میشود کـه ایـن اعتمـاد
تحت تأثير ميل باطنی ما به اعتماد به دیگران ،نيز قرار میگيرد (مایر و همکاران.)7770 ،

توانایی

شکل  .1مدل پیشنهادی مایر و همکاران
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مدل حلزونی اعتماد
این مدل را زند7در سال  7775ارائـه کـرده و سـه جـزف کليـدی بـرای آن مشـخو مـیسـازد:
اطالعات ،نفوذ و کنترل .مؤلف مدل بيان مـیدارد کـه اعتمـاد ،روحيـه را (بسـته بـه اینکـه رهبـران
چگونه اطالعات را آشکار سازند ،نفوذ دوسویه را بهکار برده و کنترل ،تفویض و اجرا نمایند) ،باال
برده و یا پایين میآورد .این مدل سه فاز را که اعتماد در آنها اتفاق میافتد ،برجسته میسازد.
جدول  .1فازهای اعتماد
فاز اول :شامل مهياساختن زمينه برای باورها است.
فاز دوم :ترکيب بازخوردهای چرخه –کوتاه میباشد.
فاز سوم :تعادل را مشخو مینماید.

مدل تجربه و تکامل اعتماد
این مدل توس جونز و جورج)7778(0ارائه شده و بر این ایده نهاده شده است که اعتماد یـک
برساخته روانشناختی است و تجربـهای اسـت کـه نتيجـه تعامـل ارزشهـا ،نگـرشهـا و حـاالت و
عواطــف افــراد اســت .ارزشهــا بــهعنــوان اصــولی مطلــوب ماننــد :وفــاداری ،ســودمندی ،انصــاف،
پيشبينیپذیری ،قابليتاطمينان ،صداقت ،پاسخگویی ،یکپارچگی ،شایستگی ،ثبـات و گشـودگی
تعریف شده است .هرچند براساس هر موقعيتی تمـام ایـن ارزشهـا بـرای ایجـاد اعتمـاد ،ضـروری
نيستند .جورج و جونز مشخو میسازند که حاالت ،عواطف و احساسات ،افراد را هنگام تعامل با
دیگران به تسخير خود در میآورند .مؤلفان پيشنهاد میکنند که ميـان حـاالت ،عواطـف و اعتمـاد
همبستگی قوی وجود دارد (طوطيان و اسفندیاری.) 7777 ،
الگوی اعتماد بر مبنای نظر بایرد و آماند
شکل ( )0ارتباط بين متغيرهای تأثيرگذار بر اعتماد را نشان می دهد.
1. Zand
2. Jones & George
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متغیرهای نتیجهای

متغیرهای مداخلهای

متغیرهای علی

افزایش بهرهوری

اعتماد

متغير شخصی

روحيۀ باال

وفاداری

انسجام ،صداقت،

کاهش غيبت و تأخير

تعهد

شایستگی ،وفاداری،
گشودگی ،انصاف و

خدمت و نوآوری

برابری
متغير شغلی /رابطه ای
کارمعنی دار ،مشارکت،
ارتباطات باز ،استقالل،
بازخورد

شکل  .2مدل اعتماد بایر وآماند

مدل ویژگیهای اعتماد مارتینز
اعتماد در مدل مارتينز ( )0550در یک موقعيت سازمانی با تأکيد بر ارتباط کارکنان و مـدیران
صورت میپذیرد؛ اما بهزعم وی نتایج آن قابلتعميم در سایر وضـعيتهـای اعتمـاد نيـز هسـت .در
مــدل مــارتينز بــر دو دســته از عوامــل بــرای ایجــاد اعتمــاد تأکي ـد شــده اســت :دســتۀ اول عوامــل،
ویوگیهای شخصی و دستۀ دوم عوامل مدیریتی به شرب زیر است .مارتينز پنج ویوگـی جنبـههـای
شخصی را بهصورت زیر معرفی می کند:
 وظيفهشناسی :شامل رفتارهایی ماننـد انجـام مـنظم و مطمـئن کـار و مسـئوليتپـذیری در آناست .نقطۀ مقابل این ویوگی بیدقتی و عدم مسئوليتپذیری است.
 خوشایندی :شامل رفتارهایی مانند دوستداشتن ،مؤدببودن ،عاطفه وگذشـتداشـتن اسـتکه نقطۀ مقابل آن سرد و خشنبودن است.
 ثبات عاطفی  :عدم وجود رفتارهای هيجانی ،افسردگی نامطمئن و ناشی ازعصبانيت را شـاملمیشود که نقطۀ مقابل آن رفتارهای عصبی است.
 گشودگی تجربيات :شامل خالقيت ،نوآوری ،مصممبودن و هوشياری است. برونگرایی :شامل شور و هيجانداشتن ،خوشمشربی و فعالبودن است.111
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جنبههای مدیریتی شامل ابعاد زیر است:
 مدیریت تيمی :این بعد ،مدیریت اثربخشِ تـيم و توانـایی ادارۀ تعارضـات درون گـروههـا راشامل میشود.
 تقسيم اطالعـات :تمایـل جهـت ارائـه بـازخورد و آشکارسـازی اطالعـات سـازمان را شـاملمیشود.
 حمایت کاری :حمایت از کارکنان در مواقع ضروری و ارائه اطالعات موردنياز در ارتباط بـاانجام کار را شامل میشود.
 قابليتاطمينان :ميزان آزادی افراد در بيان احساسات و ميزان توجه به انتقـادات و پيشـنهاداتآنها و نيز قبول اشتباهات خود را شامل میشود.
 خوشایندی وظيفهشناسی چارهاندیشی -ثبات احساسی

ویژگیهای
اصلی

 گشودگیاعتماد

 برونگرائی تقسيم اطالعات -حمایت کاری

شیوهها

 درستکاری انصاف -توجه

 قابليتاطمينان -مدیریت تيمی

شکل  .3مدل اعتماد رابینز

پیشینۀ مطالعات خارجی
آنيل و جيمز )0576( 7در تحقيی خود به بررسی نقـش اعتمـاد و فنـاوری اطالعـات در بهبـودبــرونداد زنجيــرۀ تـأمين پرداختنــد .مــدل نظــری آنهــا روابـ پيچيـده بـين پــنج عامــل را بــا
1. Anil &James
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موقعيتیابی دو منبع مشترک برای زنجيرۀ تامين :اعتماد سـازمانی و  ،ITبـهعنـوان متغيرهـای
مستقل کـه بـر نتيجـه اقـدامات :عملکـرد و کـاهش هزینـههـای تـراکنشهـا تأثيرگذارسـت،
مشخو کرده است .مدیریت رابطهای ،که تصميمگيری مشترک را تسهيل میکند ،بهعنوان
بازیگر نقش محوری بين منابع و معيارهای نتيجه تئوریزه شـد .اطالعـات جمـعآوریشـده از
 765مدیر خرید و زنجيرۀ تأمين ،پشتيبانی قوی برای مدل تحقيی آنها فراهم کرد .این تحقيی
درک کاملتری به محققان در مورد عوامل تأثيرگذار بر زنجيرۀ تامين فـراهم کـرد (آنيـل و
جيمز.)0576،
 بهــار 7و همکــاران ( )0576در تحقيــی خــود بــاعنوان" اعتمــاد درون ســازمانی و اعتمــاددرونفردی در رواب تجاری مدل نگرش -رفتار -برونداد" به نقش اعتماد در روابـ

B2B

میپردازد .نتایج نشان داد که اعتماد درونسـازمانی و اعتمـاد درونفـردی دارای دو سـاخت
متفاوتند (بهار و همکاران.)0576 ،
یانگ و چان )0570( 0درتحقيقی به نقـش اعتمـاد سـازمانی در تعهـد سـازمانی مـیپردازنـد.
یافتههای این مطالعه ،دو نتيجۀ مهم دارد :اول ،اینکه بهنظر میرسـد یـک تـوالی منظمـی بـين
انواع مختلف اعتماد در محي های سازمانی وجود دارد .دوم ،اینکه اعتماد بينفـردی ،باعـث
ارتقای تعهد سازمانی میشود؛ تنها اگر اعتماد نهادی را تسهيل کنـد ،ایـن یافتـه بـا مطالعـات
قبلی متناقض بود(یانگ و چان.)0570 ،
 رامينتا )0577 ( 7در تحقيی خود به نقـش ميـانجی اعتمـاد سـازمانی در تحریـک نوآوربـودنسازمانی از طریی فعاليتهای رهبری اخالقی میپردازد .نتایج بهدستامـده از تحليـل دادههـا
حاکی از تأثير نسبی اعتماد سازمانی در رابطه با نوآوربـودن سـازمانی از طریـی فعاليـتهـای
رهبری اخالقی بود (رامينتا.)0577 ،
 شاو در پایاننامه خود باعنوان "مسيرهای یک فرد" در سال  0550با مطالعـه اعتمـاد ،بـه ایـننتيجه رسيدکه با اعتماد زندگی سادهتر میشود و ما میتوانيم توجه خود را به دامنـۀ وسـيعی
1. Bahar et al
2. Young& chan
3. Raminta
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از فعاليتها معطوف کنيم ،بهصورتی که امکان انجام آن در یک محي نامطمئن فراهم شود
(شاو .)0550،
 اسميت و بـارکلی 7در تحقيـی خـود در سـال  7775بـاعنوان " اثـرات اعتمـاد و تفـاوتهـایسازمانی بر اثربخشی ارتباطات فروش" به این نتيجـه رسـيدند کـه اعتمادیکه افراد شاغل در
یک نظام سازمانی در اثر تعامالت و تجربيات خود بــــهدســــت مــــیآورند ،از نظر ذهنی و
شناختی میتواند این اطمينان خاطر را به افراد بدهد که در صورت صرف انر ی برای امور
داخلســازمان ،فراتر از آنچه از آنها انتظارمیرود ،سازمان نيز در قالب یک مبادلــۀ اجتماعی
درنهایت زمينۀ حمایت و قدردانی از آنها را بـهعمـل خواهد آورد .همچنـين اعتماد موجبات
تسهيل رواب ،کاهش تعارس و مبادلۀ رضایتبخش را فـراهم مـیکنـد (اسـميت و بـارکلی،
.)7775
پیشینۀ مطالعات داخلی
 طوطيان و اسفندیاری ( ) 7777مطالعهای باعنوان عوامل مـؤثر اعتمـاد سـازمانی در کارکنـانمهر اقتصاد براساس مدل رابينز انجام دادند .روش تحقيی آنها پيمایشی بود ،روش گـرداوری
دادهها کتابخانهای و ميدانی بود که از پرسشنامۀ رابينـز در ایـن تحقيـی اسـتفاده شـد و نتـایج
نشان داد که تمام ابعاد مدل رابينز در اعتماد کارکنان مؤثر است.
 شيرازی و همکاران در مطالعۀ خود به تـأثير اعتمـاد سـازمانی بـر بـروز رفتارهـای شـهروندیسازمانی پرداختند:
هدف از این تحقيی که در شرکت گاز استان خراسان شمالی انجام گرفته است ،بررسی تأثير
اعتماد سـازمانی بـر بـروز چنـين رفتارهـایی اسـت .رفتـار شـهروندی سـازمانی بـا اسـتفاده از
پرسشنامۀ رفتـار شـهروندی سـازمانی پادسـاکف و همکـارانش و اعتمـاد سـازمانی بـهوسـيلۀ
پرسشنامه الونن و همکارانش ،سنجيده شد .جامعۀ آمـاری تحقيـی حاضـر شـامل  77کارمنـد
اداری شرکت گاز بوده و از روش سرشماری برای گـردآوری دادههـا اسـتفاده شـده اسـت.
1. Snith& barcly
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نتایج آزمون همبستگی اسپيرمن حاکی از وجود رابطۀ مثبت و معنیدار بين تمام ابعـاد متغيـر
مستقل و وابسته بود .نتایج حاصل از رگرسيون چندگانۀ گامبهگام نشان داد کـه از بـين ابعـاد
مختلف اعتماد سازمانی ،اعتماد نهادی بيشترین سـهم را در تبيـين تغييـرات رفتـار شـهروندی
سازمانی دارد .درنهایت ،آزمون ميانگين یک جامعـه نشـان داد تمـام ابعـاد اعتمـاد سـازمانی،
همچنين تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در این شرکت از وضعيت مطلـوبی برخوردارنـد
(شيرازی.)7777،
 محمدعلی نادی و محمدحسين یارمحمدیان در تحقيی خود باعنوان "رابطـۀ بـين اعتمـاد وهمانندسازی با اهداف بيمارستان با تالش برای بهبود مداوم در گروه پرستاری بيمارستانهای
خصوصی شهر شيراز" در سال  7777به این نتيجه رسيدند کـه بـين همانندسـازی بـا اهـداف
بيمارستان و اعتماد به بيمارسـتان بـا تـالش بـرای بهبـود مـداوم در پرسـتاران ،رابطـۀ مثبـت و
معنیدار وجود دارد .تالش برای بهبود مداوم در پرستاران بيمارستانهای خصوصی ،بيشترین
نقش را از همانندسازی با اهداف بيمارستان نسبت به اعتماد به بيمارستان مـیپـذیرد (نـادی و
یارمحمدیان.)7777،
 در تحقيقی باعنوان اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقـش آنهـا در بهبـودعملکرد سـازمانی از راه تعهـد سـازمانی در بسـتر آمـوزش عـالی کـه در سـال  7777توسـ
کوشازاده و همکاران انجام گرفته بود ،از جامعۀ کارشناسـان و مـدیران اداری ،نمونـهگيـری
تصادفی طبقهای انجام شد و پاسخنامۀ  707پرسشنامۀ الکترونيکی تحليـل شـد .نتـایج تحليـل
مسير با نرمافزار ليزرل نشان داد ،اعتماد بـه مـدیران ارشـد مـیتوانـد  5765از تغييـرات تفکـر
راهبــردی ســازمانی ،تفکــر راهبــردی ســازمانی  5775از تغييــرات تعهــد ســازمانی و  5706از
تغييرات بهبود عملکرد سازمان ،و تعهد سازمانی  5707از تغييرات بهبـود عملکـرد سـازمان را
پيشبينی کند.
 نوری ،سماواتيان و همکاران در مقالۀ خود در سال  0557باعنوان" بررسی رابطـۀ اعتمـاد وعدالت سازمانی درکشده کارکنان" دریافتند که موفقيت مدیریت و رهبری در گرو اعتماد
است؛ چراکه نقش مهمی را در تکامل رواب ایفا میکند .اعتماد ميان دو فرد در یک فراینـد
چرخشی متقابل شکل میگيرد و با انتظارات یک فرد در مورد رفتار دیگری شروع می شود.
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طبی نظریۀ مبادلة اجتماعی ،پيروان رابطه بـا رهبرشـان را ورای یـک قـرارداد اقتصـادی و بـر
مبنای اعتماد ،حسن نيت و ادراک تعلی متقابل تصور میکننـد (نـوری ،عزیـزی ،سـماواتيان،
.)0557
 یوسفی و همکاران در سال  7787در مقالهای باعنوان "بررسی رابطۀ ميان اعتمـاد سـازمانیکارکنان پرستاری با ميزان رضایت شغلی ایشـان در بيمارسـتانهـای دانشـگاه علـوم پزشـکی
اصفهان" ،با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی  777نفر را بهعنوان نمونـه تحقيـی انتخـاب
نمودند و نتایج تحقيی نشان داد که بين ميزان رضـایت شـغلی پرسـتاران بـا اعتمـاد سـازمانی،
رابطه وجود دارد .همچنين ميانگين نمرات ابعاد امنيت شغلی ،نظارت ،حقوق و مزایا بهترتيب
بيشترین ميانگين را در ميزان رضایت شغلی پرستاران در رابطه با ابعاد اعتماد داشته است.

روششناسی تحقیق
این پووهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادههـا از نـوع پـووهش توصـيفی-
پيمایشی است .جامعۀ آماری در این تحقيی شامل کارکنان واحد امور مالی ستاد مرکـزی دانشـگاه
علوم پزشکی تهران ،بيمارستانهـا و دانشـکدههـای تابعـه دانشـگاه (در قالـب مـدیران و کارکنـان)
میباشد .تعداد کل اعضای جامعۀ آماری  755نفر تعيين شد که براسـاس نمونـهگيـری سرشـماری،
حجم نمونۀ موردنياز  776نفر تعيين شد .روش و ابزار گردآوری دادهها کتابخانهای است .برای این
منظور پایاننامهها و سایتها و سایر منابع بررسی شد .در این پـووهش پرسشـنامۀ مقایسـات زوجـی
مربوط به اعتماد سازمانی شامل 70سؤال است و از طيف خيلی زیاد( )7تا خيلی کم( )7درجهبنـدی
و برای طراحی این بخش از طيف نهگزینهای استفاده شده است .بـرای سـنجش روایـی از تکنيـک
قضاوت خبرگان و برای سنجش پایایی پرسشنامه ،ضریب آلفای کرونباخ  5787محاسبه شد .بـرای
روایی از تکنيک غربال و شناسایی پارامترهای موردنظر بـا اسـتفاده از نظرخـواهی از خبرگـان طـی
چند مرحله استفاده شد و درنهایت مؤلفههای مؤثر بر اعتماد سازمانی مشتمل بر 6مؤلفه ،شناسایی و
تبيين شدند که پس از شناسایی مجموع مؤلفهها مشتمل بر 75مؤلفه ،مجموع آنها از طریی تکنيـک
دلفی مورد بازنگری خبرگان قرارگرفت که  70عامل در دور اول تأیيد شد و در مرحلـۀ نهـایی در
بازنگری مجدد توس خبرگان ،درنهایت  6مؤلفه به عنوان عوامـل اصـلی مـؤثر براعتمـاد سـازمانی
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(مطابی مدل مفهومی) و نيز مراحل شناسایی و تلخيو مؤلفهها (مطابی جدول  )0و در نهایت تبيـين
مؤلفههای نهایی همراه با نتایج هر مرحله به تفکيک ارائه شده است.
جدول  .2روند شناسایی و تبیین مؤلفههای مؤثر بر اعتماد سازمانی
مرحلۀ اول پژوهش

مرحلۀ دوم پژوهش

مجموع مؤلفههای مؤثر بر اعتماد سازمانی

استخراج مؤلفههای مؤثر بر اعتماد

براساس مطالعات اسنادی

سازمانی براساس روش دلفی

توجه

گشودگی

ایمان

تفویض اختيار

انصاف و برابری

یکپارچگی

صداقت

تفویض اختيار

نيات و انگيزهها

شایستگی

صداقت

شایستگی

عدالت

شایستگی

مرتب بودن

ثبات شخصيت

عدالت

کنترل

توانایی

ثبات شخصيت

پيشبينیپذیری

نوعدوستی

خيرخواهی

وفای به عهد

مقبوليت

مشارکت و وفاداری

دسترسپذیربودن

خيرخواهی

قابليتاطمينان

درستکاری

مشارکت و وفاداری

توجه

کار معنیدار

قضاوت

وفای به عهد

ارتباطات باز

منش

درستکاری

استقالل

قابليتاطمينان

ارتباطات باز

بازخورد

احترام به ارزشها

پاسخگویی

انسجام

تجانس

احترام به ارزشها

سودمندی

ثبات

پاسخگویی

مجزابودن

اطالعات

خبرگی

نفوذ

انصاف و برابری
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مرحلۀ سوم یا
نهایی پژوهش
تبیین نهایی
مؤلفههای مؤثر بر
اعتماد سازمانی

تفویض اختيار
شایستگی
ثبات شخصيت
مشارکت و وفاداری
احترام به ارزشها
توجه
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در این تحقيی دو نوع متغير در نظر گرفته شده است .متغير وابسته ،اعتمادسازی بين کارکنـان و
مدیران امور مالی دانشگاه و متغيرهای مسـتقل ،عوامـل :ثبـات شخصـيت ،تفـویض اختيـار ،توجـه،
شایستگی ،مشارکت و وفاداری ،احترام بـه ارزشهـا و درنهایـت مـدل مفهـومی تحقيـی بـر اسـاس
شکل ( )7است.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

یافتههای تحقیق
با بررسی ویوگیهای جمعيتشناسی مدیران ،مشاهده میشود که نمونۀ  77نفری موردبررسی،
متشکل از  78نفر مرد و  06نفر زن بـود 7 .نفـر از مـدیران دارای مـدرک ليسـانس و  70نفـر دارای
مدرک فوقليسانس و باالتر میباشند .همچنين با بررسی ویوگـیهـای جمعيـتشناسـی کارکنـان،
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مشاهده میشود نمونۀ  707نفری موردبررسی  ،متشـکل از  67نفـر مـرد و  80نفـر زن بـود 77 .نفـر
ازکارکنان دارای مدرک دیپلم 75 ،نفر دارای مدرک فوقدیپلم 77 ،نفردارای مـدرک ليسـانس و
 70نفر دارای مدرک فوقليسانس و باالتر میباشند.
رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی از دیدگاه مدیران
برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی از دیدگاه مدیران ،ابتدا پرسشنامۀ مقایسـات زوجـی
مربوط به مدیران تهيه شد .این پرسشنامه شامل  70مقایسۀ زوجی است که از مدیران خواسـته شـده
تــا نمــرهای بـين  7تــا  7را در مقایســات زوجــی بــهکــار گيرنــد .تعــداد  77پرسشــنامه بــين مــدیران
شناساییشده توزیع شد که درنهایت تعداد  08پرسشنامه برگشت و براساس دادههای بهدستآمـده
از این 08پرسشـنامه رتبـهبنـدی صـورت گرفـت .پـس از تکميـل پرسشـنامههـا ،دادههـا بـا کمـک
نرمافزار Expert Choice 77تجزیهوتحليل شد .بدین صورت کـه مـاتریسهـای مقایسـات زوجـی
پرسشنامهها درون نرمافراز بهصورت انفرادی وارد و سپس نرخ ناسازگاری ماتریس نظرات هریک
از افراد محاسبه شد .سپس با استفاده از نرمافزار ،نتایج تلفيقی محاسبه و رتبۀ نهایی عوامل مـؤثر بـر
اعتمادسازی تعيين شد .در ادامه ،نتایج ماتریس مقایسات و رتبهبندی در قالب جدول و نمودار ارائه
شده است .همانگونهکه از جـدول ( )7مشـخو اسـت ،عامـل " شایسـتگی" بيشـترین تـأثير را بـر
اعتمادسازی دارد و عامل " تفویض اختيار" " ،احترام بـه ارزشهـا" " ،مشـارکت" " ،توجـه" و "
ثبات شخصيت" بهترتيب در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
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جدول  .3ماتریس مقایسه عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بین مدیران و کارکنان از دیدگاه مدیران
احترام به

اولویت

وزن

6

57557

570770

0

57078

7777678

7757777

0

57750

5776756

577757

7

57066

0767550

7777706

7

57700

576870

7

57765

ارزشها

مشارکت

شایستگی

توجه

578700

577607

7080.5

0707600

7700077

577700

تفویض

ثبات

اختیار

شخصیت

7007.5

عوامل مؤثر
بر
اعتمادسازی

ثبات
شخصيت
تفویض
اختيار
توجه
شایستگی
مشارکت
احترام به
ارزشها

* نرخ ناسازگاری 5775 :

رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی از دیدگاه کارکنان
برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسـازی از دیـدگاه کارکنـان ،پرسشـنامۀ مقایسـات زوجـی
مربوط به کارکنان تهيه شد .این پرسشنامه نيز شامل  70مقایسۀ زوجی است که از کارکنان خواسته
شده تا نمرهای بين  7تا  7را در مقایسات زوجی به کار گيرند .تعداد  707پرسشـنامه بـين کارکنـان
شناســاییشــده ،توزیــع شــد کــه درنهایــت تعــداد  770پرسشــنامه برگشــت و براســاس دادههــای
بهدستآمده از این 770پرسشنامه رتبهبندی صورت گرفت .همانگونهکـه از جـدول ( )7مشـخو
اســت ،عامــل " شایســتگی" بيشــترین تــاثير را بــر اعتمادســازی دارد و عوامــل " تفــویض اختيــار"،
"مشارکت" " ،احترام به ارزشها" " ،توجه" و " ثبات شخصيت" بهترتيب در رتبههای بعدی قرار
گرفتند.
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جدول  .1ماتریس مقایسه عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بین مدیران و کارکنان از دیدگاه کارکنان
احترام
اولویت

وزن

به

مشارکت

شایستگی

توجه

ارزشها

6

57777

5757577

5760077

5777857

7777077

0

57785

7705886

7757767

5760757

7755707

0

57777

7777777

5757007

57070757

7

57076

7757077

7770750

7

57765

5766600

7

57705

تفویض

ثبات

اختیار

شخصیت

7687.5

عوامل
مؤثر بر
اعتمادسازی

ثبات
شخصيت
تفویض
اختيار
توجه
شایستگی
مشارکت
احترام به
ارزشها

* نرخ ناسازگاری 5750 :

نتیجهگیری و پیشنهادها
خالصه نتایج سؤاالت به صورت زیر است:
عوامل مؤثر بر اعتماد بين کارکنان و مدیران امور مالی دانشگاه علوم پزشـکی تهـران چيسـت؟
پس از بررسی ادبيات پووهش و مطالعه و بررسی متون علمی و مقاالت موجود و همچنـين بررسـی
دقيی نظریهها و دیدگاههای صاحبنظران عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بين کارکنان و مدیران تعيـين
شد که شامل :ثبات شخصيت ،تفویض اختيار ،توجـه ،مشـارکت ،وفـاداری؛ احتـرام بـه ارزشهـا و
شایستگی است .رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بين کارکنان و مـدیران امـور مـالی دانشـگاه
علوم پزشکی تهران ،هم از دیدگاه کارکنان و هـم از دیـدگاه مـدیران چـه شـکل اسـت؟ براسـاس
نتایج تحقيی و بررسی نظرات مدیران که به تفصيل به آن اشاره شده اسـت ،بایـد بيـان نمـود کـه از
دیدگاه مدیران عامل " شایستگی" با وزن  57066دارای بيشترین تأثير در اعتمادسازی بين کارکنان
و مدیران است .رتبه و وزن بقيه عوامل عبارت است از :عامل " تفویض اختيـار" بـا وزن  57078در
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رتبۀ دوم؛ عامل " احترام به ارزشها" با وزن  57765در رتبۀ سوم؛ عامل "مشارکت و وفـاداری" بـا
وزن  57700در رتبۀ چهارم؛ عامل " توجه" با وزن  57750در رتبۀ پنجم و عامل " ثبات شخصيت"
با وزن  57557در رتبۀ ششم قرار گرفتند .همچنين براساس نتایج تحقيی و بررسی نظـرات کارکنـان
که به آن اشاره شده است ،باید بيان کرد که از دیدگاه کارکنان عامل " شایستگی" بـا وزن 57076
دارای بيشترین تأثير در اعتمادسـازی بـين کارکنـان و مـدیران اسـت .رتبـه و وزن بقيـۀ عوامـل نيـز
عبارت است از :عامل " تفویض اختيار" با وزن  57785در رتبـۀ دوم؛ عامـل " مشـارکت " بـا وزن
 57765در رتبۀ سوم؛ عامل "احترام به ارزشها" با وزن  57705در رتبۀ چهـارم؛ عامـل " توجـه" بـا
وزن  57777در رتبۀ پنجم و عامل " ثبات شخصـيت" بـا وزن  57777در رتبـۀ ششـم قـرار گرفتنـد.
همانگونهکه مشاهده میکنيم از نظر مـدیران و کارکنـان؛ دو عامـل شایسـتگی و تفـویض اختيـار،
بيشترین تأثير را بر اعتمادسازی بين کارکنـان و مـدیران دارنـد .عامـل ثبـات شخصـيت از دیـدگاه
مدیران و کارکنان کمترین تأثير را بر اعتمادسازی بين مدیران و کارکنان دارد .در جدول ( )0وزن
عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بين مدیران و کارکنان از دیدگاه کارکنان و مدیران به شکل مقایسهای
ارائه شده است.
یافتههای پووهش با مطالعات پورسليمی و همکاران7777 ،همسویی دارد .آنها عوامـل مـؤثر را
در بانکهای مشهد انجـام دادنـد کـه شـاخوهـای اطمينـان ،مشـارکت و پاسـخگویی بـر اعتمـاد
مشتریان تأثيرگذار است؛ بنابراین نتایج پووهش حاضر با پووهش پيشين همسویی دارد.
پووهشی باعنوان "بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد مشتریان در استفاده از بانکداری الکترونيکـی"
توسـ انــارکی اردکــانی و همکــاران ( )7770انجــام شــد .نتــایج نشــان دادکــه راســتی ،وفــاداری،
شایستگی و صداقت درکشده بر اعتماد مشتری در اسـتفاده از بانکـداری تـأثير دارد .در پـووهش
حاضر نيز متغير شایستگی و وفاداری بر اعتماد کارکنان مؤثر است .بنابراین نتایج پووهش حاضر بـا
پووهش پيشين همسویی دارد.
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جدول  .7مقایسه رتبهبندی عوامل مؤثر بر اعتمادسازی بین مدیران
و کارکنان از دیدگاه مدیران و کارکنان
دیدگاه مدیران

دیدگاه کارکنان

عوامل مؤثر بر

رتبه

وزن

رتبه

وزن

اعتمادسازی

6

91..0

6

919.0

ثبات شخصيت

2

91..9

2

912..

تفویض اختيار

5

91..0

5

91.95

توجه

.

912.6

.

91266

شایستگی

.

91.69

.

91.52

مشارکت

.

91.5.

.

91.69

احترام به ارزشها

نرخ ناسازگاری 5750 :

نرخ ناسازگاری 5775 :

پیشنهادهای مبتنی بر سؤال اول تحقیق
با شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد ،اعتماد را میتوان به دست آورد ،اما جلـب اعتمـاد کارکنـان
نيازمند زمان است .پس اعتماد اهميت و ضرورت ویوهای پيـدا کـرده اسـت و بایـد در برنامـههـای
مدیریت منابع انسانی هر سازمانی جایگاه ویوهای داشته باشد .بنابراین الزم است مدیران ردۀ بـاالی
سازمان برای عملکرد موفی از جمع کارشناسان و نخبگان نيرومنـد و قـوی اسـتفاده کننـد و در هـر
ردهای که قرار دارند ،قبل از دادن وعده یا ایراد سخنی ،تمامی جوانـب آن را از نظـر کارشناسـی و
امکان بررسی کرده و از اقدامات نمایشی و اکتفاکردن به لفـاظی و وعـده و وعيـدهای بـیپشـتوانه
دربارۀ عزم سازمان برای پاسخگویی و شفافسازی فاصلهگيری نمایند .پيشـنهاد مـیشـود موضـوع
این پووهش با بررسی سایر عوامل (فردی ،شغلی  ،محيطی) اجرا شود .پيشنهادهای مبتنی بـر سـؤال
دوم تحقيــی :باتوجــهبــه مشــخوشــدن اولویــت عوامــل م ـؤثر بــر اعتمــاد در ســازمان مــدیران و
تصميمگيران باید آنها را در تصميمگيریهای خود لحاظ کنند .باتوجهبه نتایج حاصلشـده ،مـوارد
زیر پيشنهاد میشود :مدیران در قول و عمل خود یکسان رفتار کنند تا منظور از اعتماد بهدرستی بـه
کارکنــان منتقــل شــود و از ســوی دیگــر کارکنــان ،مــالکهــا و معيارهــای شایســتگی ســازمانی را
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بهدرستی درک کنند .مبادلۀ دیدگاهها و ارزشهای سازمانی ،مدیریت را قادر میسـازد تـا اهـداف
سازمان را بهتر تعيين نماید و با اتخاذ تاکتيکهای مناسب ،بتواند امکانات نيل بـه اهـداف را فـراهم
کند .ازطرفدیگـر ،مشـارکتدادن کارکنـان در ایـن مبادلـه ،بـه احسـاس مثمرثمربـودن و اعتمـاد
بيشازپيش به مدیریت ،منجر خواهد شد .مدیران باید با تفویض اختيار عالوه بر اینکـه وقـت خـود
را برای کارهای مهمتر آزاد کنند ،درعينحال فضایی را برای زیردستان فراهم کنند تا درآن بتوانند
برای مسئوليتهای بيشتر ،آماده شده و زمينۀ اعتماد را فراهم آورند.
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