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Abstract 

The main purpose of the research is to design a model of organizational trust management in 
government organization. The type of research is applied in terms of purpose and mixed in terms of 

data type. The participants in the qualitative part of the research were 15 experts from the 
headquarters of the Islamic Revolution Mostazafan Foundation, who were selected by the purposeful 
sampling method. The statistical population of the quantitative part of the research was 250 
employees of the organization, of which 152 were selected as samples. A semi-structured interview 
was used in the qualitative part and a questionnaire was used in the quantitative part as data collection 
tools. The reliability and validity of the interviews was confirmed by the retest reliability and Lincoln 
and Guba criteria, and the reliability and validity of the questionnaire was also confirmed by the 
evaluation of the Cronbach's alpha coefficient and by experts. Using grounded theory, the data 

collected in the qualitative part was analyzed. In the quantitative part, structural equation modeling 
was used to validate the model. The research findings showed six dimensions, 12 categories and 24 
subcategories as elements of organizational trust model. The first dimension (causal factors) with two 
categories and five subcategories, second dimension (underlying factors) with two categories and four 
subcategories, third dimension (intervening factors) with two categories and three subcategories, 
fourth dimension (central phenomenon) with one category and three subcategories, the fifth 
dimension (strategies) with two categories and six subcategories, the sixth dimension (consequences) 
with three categories and three subcategoris. This research is expected to be useful for improving 

organizational trust management in this organization in order to adopt a specific qualitative approach 
and comprehensive examination of effective environmental factors, which may be innovative. 
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 طراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی

1بنیاد  با استفاده از نظریه داده
 

 

 بیگی ، رضا نجفنژاد پاریزی ، مهدی ایرانمحمدرضا حاجی انزهائی

 66/80/0588تاریخ دریافت: 

 66/85/0580تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
ی دولتی است. نوع پژژوهش ازنرژر   ها ازمانهدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی مدیریت اعتماد سازمانی در س

ن ژر از   04کننژداان در بخژش کی ژی پژژوهش      باشژد. ماژارکت  آمیختژ  مژی   هاهدف، کاربردی و ازلحاظ نوع داده
 مند انتخاب شدند. جامع  آمژاری  ایری هدفستاد بنیاد مستضع ان انقالب اسالمی بودند ک  با روش نمون  خبراان

عنوان نمون  تعیین شژدند. در بخژش کی ژی از     ن ر ب  046سازمان بودند ک   کارکنانن ر از  648کمی پژوهش  بخش
ها است اده شژد.  آوری دادهعنوان ابزارهای جمع شده ب  ساختاریافت  و در بخش کمی از پرسانام  تدوینمصاحب  نیم 

ا و پایایی و روایی پرسانام  نیژز  ها ازطریق پایایی بازآزمون و بررسی معیارهای لینکلن واوبپایایی و روایی مصاحب 
-ها در بخش کی ی تحلیل دادهازطریق ارزیابی ضریب آل ای کرونباخ و توسط خبراان تأیید شد. روش تحلیل داده

مقول  فرعژی   65مقول  و 06بعد،  2های پژوهش تعداد سازی معادالت ساختاری بود. یافت بنیاد و در بخش کمی مدل
مقولژ    4مقولژ  و   6لگوی مدیریت اعتماد سازمانی شناسایی کردند. بعد اول )عوامل علی( بژا  های امؤل   عنوان را ب 

مقولژ    6مقولژ  و   6اژر( بژا   مقول  فرعی، بعد سوم )عوامژل مداخلژ    5مقول  و  6ای( با فرعی، بعد دوم )شرایط زمین 
مقول  فرعی، بعد  2مقول  و  6اهبردها( با مقول  فرعی، بعد پنجم )ر 6مقول  و  0فرعی، بعد چهارم )پدیده محوری( با 

جهت اتخاذ رویکرد کی ژی   رود این پژوهش ب اند. انترار میمقول  فرعی شناسایی شده 6مقول  و  6شام )پیامدها( با 
باشد، برای بهبود مدیریت اعتماد سازمانی در ماخص و بررسی جامع عوامل محیطی مؤثر ک  شاید ب  نوعی نوآوران  

 مان م ید واقع شود. این ساز
 

 بنیاد؛ بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی. مدیریت اعتماد سازمانی؛ نظریه داده: کلیدواژه

                                                                                                                                             

 مقال  حاضر برارفت  از رسال  دکتری رشت  مدیریت دولتی داناگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات است.. 0

.  ،نایراسالمی، تهران، واحد علوم و تحقیقات، داناگاه آزاد اداناجوی دکتری مدیریت دولتی 
 .،نویسنده مسئول(ن ایراواحد علوم و تحقیقات، تهران، داناگاه آزاد اسالمی، تهران، اروه مدیریت دولتی،  استادیار مدعو( 

irannejad_531@yahoo.com 
 . ،نایرا، داناگاه آزاد اسالمی، تهران، واحد علوم و تحقیقاتاستاد،اروه مدیریت دولتی 

mailto:irannejad_531@yahoo.com
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 مقدمه
 پرداختن و ضرورت هاسازمان محیط ترشدن افزایش رقابت و عدم اطمینان محیطی هرروزه بر پیچیده با

شژود. امژروزه    مژی  افژزوده  اسژت،  مژؤثر  کارکنژان  وریبهبژود بهژره   بژر  کژ   مطالعژاتی  درحوزه نو ب  مباحث

 بژ   دارنژد. لژذا توجژ     خژود تأکیژد   سرمای  انسانی سطح کی ی ارتقای سازی و ظرفیت بر بالنده های سازمان

داننژد )صژدری و   آنهژا را امژری بژدیهی مژی     پیامژدهای  و کارکنژان نگژرش  بژر  تأثیراژذار  عوامل اونژااون 

 ردمو زیرباد ن ازنساا ک  حژاکی از آن اسژت   نسانیا منابع مدیریت تتحوال (. بررسی سژیر 0611همکاران، 

 نیمازاژس درون ناتریاژم را نسانیا در عصر حاضر سرمای  تاجاییک بر اهمیت آن افزوده شده  و دهبوتوج  

تژژا  دایرارقر لویتاو بایژژد در نکنارکا ساسیا یهازنیا رسژژد شناسژژایی و تژژأمین نرژژر مژژی بژژ  لژژذا. نامنژژد مژژی

 ک  معتقدندان نرر صاحببسژیاری از   .(0616فژراهم شژود )ابطحژی،    نمازاژس افدژها ب  نیل طریق امکان بدین

 افهدا از عطالا با ک  ستا قخال و هنگیزبژژاا ،ضیرا نکنارکا منژژوب بژژ  وجژژود هانمازسا نیژژل بژژ  اهژژداف

شژژود  شژژکوفا مژژی  ادفرا یهاینمنداتواونژژ  اسژژت کژژ    ینا و مینمایند شتال آن تحقق یستادررا نمازسا

هژژای تژرین خواسژت   پربسژژامد ازی ژژ یککنژد کژ    ( ادعژا مژژی 0616زاده )(. حسن0616همکژاران،  )فرهنژ  و 

اعتماد یکژی از  ها مبین این امر است ک  بررسیازسویی . ان استمدیر آنها و نمیا دعتماا اریبرقر ن،کنارکا

دانژش بژین افژراد و     ینژد تسژهیم  افر ،بر اعتمژاد  ایجاد روابط مبتنیبا مدار است.  دانش هایهای سازمانویژای

 خصیصژ  تژرین   عنژوان مهژم   بژ  تژوان  مژی وجژود اعتمژاد در سژازمان را     کژ  طژوری  ب . شودمیها تسهیل  اروه

اسژت.   عموضو ینا تأثیر تحت نیز نکنارکا مانیزسا دژژ تعه (.0614پژور، نام بژرد )فقیهژی   پیاروهای  سازمان

نرژر   بژ   داشژت  باشژند و   مثبت شنگر دخو شغل ب  نسبت نمازاژژ س یضاژژ عا  ژژ ککنند  ماتیاقدا بایدان دیرژم

منجژر   نمازاژژ س  ژژ ب ادرژژ فا تعهد و نیروا پیوند ایجژاد و توسژع    ب  یقو مانیزسا داژعتما  ژب رسد دستیابی می

  .(0600خنی رو همکاران، شود ) می
کژ    اشژاره دارد  واقعیژت  ایژن  بژ   اعتمژاد  خصژو  موضژوع  هژا در وهشژپژ  ازطرفی، توسژع  روزافژزون  

اعتمادسازی بین کارکنان و مژدیران   .برنژد ها از کمبود اعتماد بین مدیران و کارکنان خژود رنژج مژی سازمان

 داژژ عتمسژطح ا  ارتقژای  ایبرویژه  راهبرد یك اتخاذ مستلزمد عتماا دیجااست. ااز اهمیت خاصی برخوردار 

 یاژژ هسژازوکار  بژ  کژاهش  منجژر   نمازسا در دعتماا ارتقژای  .(0612است )مردانژی و همکژاران،   آنان ناژمی

زاده،  )حسنشژود   مژی  لژی کارکنژان  کنتردخو ی سازمان ازطریق انگیزش و ایجژاد هزین هاو همچنین  لرژکنت
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 ب  انیگرد ب  نددار ستدو ادرژژ فا  ژژ ک اسژت  راتنتراو اها وربا دعتمامعتقد است ک  ا (0102) 0بایر .(0616

مبنژا شژاید بتژوان ادعژا      بژراین . هندد نناا دخو صیژشخ تژمن ع یتاژسدررا اًرفژص  ژن و یژبین پیش قابل طریقی

ویژژه کژ  در     ژژ ب ،ستهژا هژای امژروزه سژازمان   یکی از چالش انمدیر و نکنارکا بین دعتماا دکمبو کرد ک 

ایژن   معموالًشژود و  دیژده مژی   توجهی قابل فاصژل   انمدیر و نکنارکا یها ست اخو بین لتیدو یاژژ هنمازاژس

 نهاوآکنند نمژی  داژژ عتما ناژکنرکا  ژب اندیرژمازیکسو  ارژیز کند؛می ور هبرو اکلم بارا  تتصمیماموضوع 

 نااژژ ن ختیژژ سرس تتصمیما ایجرا در ناژژ کنرکادیگژر   و ازسژوی  دژهندیژنم تصمیمات قرار نجریا در را

 بژدیهی اسژت در   .(0588د )نرژری و همکژاران،   میشو دیعتماابیجژو   داژیجا ثژباعک  این امر  دژهندیژم

 ، تسهیم دانش و مژواردی از ایژن نژوع   کنترلیدخو و مدیریتیدخو هراون  انترار درخصو  شرایطی ینچن

 . (0612، شیو)چانتیج  خواهد بود  سازمان بی وریهبهر یشافزا ایبر هاشتال کثرا و ستا هفاید بی
ویژژژه در کاژژور ایژژران،  یکژژی از ماژژکالت موجژژود در نرژژام اداری بژژ هژژا مبژژین آن اسژژت کژژ   بررسژژی

کنژد. بنیژاد مستضژع ان     های هنگ تی بر آنها تحمیل میبودن وضعیت اعتماد سازمانی است ک  هزین  نامناسب

انقالب اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ چراک  اعتماد سژازمانی در ایژن سژازمان بژ  اذعژان مژدیران و       

ن عژان را نیژز درپژی     ضژایتی ذی مااهدات محقق در سطح مناسب قرار نداشت  و پیامدهای من ی همچژون نار 

ریژزان   اژذاران و برنامژ    های مهژم سیاسژت   ها و دغدغ ک  این مسئل  ب  یکی از اولویت طوری داشت  است؛ ب 

های اصلی و مورد  عنوان یکی از مؤل   در مناور فرهن  سازمانی ک  تصویب و ابالغ شده، ب تبدیل شده و 

 در اهداف و اسناد باالدستی این سژازمان دارد مانی زسا دعتماا ک  یخاص جایگاه ب  لذا باعنایتتأکید است. 

نرر  اون  ب  و مطالبات شهروندان از آن، اینمذکور در جامع   سازمانفرد  ب  نقش منحصرب   ازطرفی باتوج و 

ای برخژوردار بژوده کژ  ضژرورت پژرداختن بژ  ایژن موضژوع و         رسد ک  اعتماد سازمانی از اهمیت ویژژه می

 دیگژر، از بررسژی مطالعژات سژازمان     سازد. ازسویپذیر میازپیش توجی  عوامل مؤثر بر آن را بیششناسایی 

ک  عمدتاً تأکید بر بررسی روابط بین متغیرهای فردی و سازمانی بژا موضژع اعتمژاد    شود اینگون  برداشت می

ازپژیش   سژازمانی را بژیش  سازمانی بوده ک  لزوم تدوین و تبیین مدلی جامع و فراایر بژرای مژدیریت اعتمژاد    

هژای مژدیران بنیژاد مستضژع ان انقژالب اسژالمی در زمینژ         اهمیژت ایژن پژژوهش ناشژی از دغدغژ      . نمایدمی

شژود تژا مژدیران    چگونگی تقویت اعتماد سازمانی در این سازمان است ک  عدم مطالع  موضژوع باعژث مژی   

                                                                                                                                             

1. Baier 
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درسژتی نسژبت بژ  موضژوع داشژت        چندان کامژل و  براساس سالیق مختلف و برداشت شخصی خود، نگاه ن 

رود مدیران از یك چارچوب ذهنژی روشژن و شژ اف    باشند. چنانچ  این پژوهش صورت پذیرد، انترار می

 های خود در این زمین  مطلع شوند. های اجرایی و نقشدرمورد موضوع برخوردار شده و از اولویت

 

 مبانی نظری پژوهش
کی درمورد اینک  اعتماد چیست و چگون  می توان ب  اعتمژاد  توافق اندها حاکی از آن است ک  بررسی

م هومی پیچیده، مبهم، دارای  ،اعتماد(. 0611در محل کار دست پیدا کرد، وجود دارد )ملکی و همکاران، 

توانژد عژاملی   ر از عوامل مختل ی است و نیز خود میثأاین م هوم مت .باشدابعاد چنداان  و وجوه مت اوت می

 عوامژل ایژری م هژوم اعتمژاد    لکدر شژ رسد ک  نرر می اون  ب  لذا ایندر سایر موضوعات باشد، یراذار أثت

 .(0611دارند )بیات بابلقانی و همکاران، متعددی نقش 

 

 تعاریف رایج اعتماد
بژرای رسژیدن بژ  انتراراتمژان بژ  دیگژران وابسژت         بژاور داریژم   اعتماد یعنی اینک  ما اشاره دارد ک   0شاو

انتراری اسژت کژ  یژك فژرد از رفتژار فژرد یژا اژروه دیگژری           اعتماد، 6هایمویس  ک  ازنرر حالیهستیم. در

معتقژد اسژت    6چژارلتون  (.0611شود )افتخاری و رحیمژی،  داردک  ب  مزایای فردی و نوع دوستان  منجر می

مهراژان و صژبحی،   کننژد )  دلیل نیازی ک  ب  کارکنان برای انجام کارها دارند، ب  آنها اعتمژاد مژی   رهبران ب 

دهد ک  اعتماد ب  کنش متقابل عوامل مت اوتی وابست  است ک  ممکن است بر (. این تعاریف ناان می0610

 (. 0611ایجاد یك مدل برای اعتماد تأثیراذار باشد )پیوست  و همکاران، 

 

 انواع اعتماد سازمانی

فژردی خژود بژ  دو شژکل      ت. اعتماد بیناس 4ایو مؤسس  5فردی اعتماد سازمانی شامل دو نوع اعتماد بین

                                                                                                                                             

1. Shaw 

2. Haymoyes 

3. Charlton 

4. Interpersonal Trust 

5. Institutional Trust 
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کژ  اعتمژاد بژین کارکنژان و      6: یعنی اعتماد بین کارکنان و ب( اعتمژاد عمژودی  0شود: الف( اعتماد افقیمی

ای، اعتماد سازمانی غیرشخصی است کژ  مبنژای آن اعتمژاد کارکنژان بژ       مدیر است. ازطرفی اعتماد مؤسس 

  (.0612خوب آن است )مقیمی و رمضان، های راهبرد، فناوری، ساختارها و پردازش
 

 عوامل مؤثر بر اعتماد سازمانی

بژ    (6881) 6از جوانب مختل ی قابل بررسی است، ییلماز و اتژالی  سژژازمانی اعتماد ایجاد بر مؤثر عوامل

بژ    کارکنژان  همچون نرژام ارزیژابی   سازمانی ازنرر آنها عوامل اشاره دارند. فردی و عوامل سازمانی عوامل

و  منص انژژژ   دهژی  پژاداش  یهژا  نرام بودن کارکنژژان و دارا ب  موقعو ب  منرم ارائ  بازخورهژژای مدرن، یوهش

هژای   اعتقژادات و ارزش  .هاسژت ارزش اتکاکردن و ب  و رفتارها، تمایل شامل عادات فردی همچنین عوامل

هژای سژازمانی،    تار و نرژام بخاد و بر نگرش و رفتژار فژردی، طراحژی سژاخ    ها قدرت میماترک ب  سازمان

(. فرهن  سازمان یکی 5،6806ساز و راهبرد سازمان تأثیراذار است )چامدان تدوین و اجرای ارکان جهت

ک  بسیاری از پژوهاژگران معتقدنژد کژ      طوریسازمانی پیارفت و توسع  است، ب  از مؤثرترین عوامل درون

(. 4،6806بژ  فرهنژ  سژازمانی اسژت )مژاد       موفقیت کاور ژاپن در صنعت و مژدیریت حاصژل توجژ  آنهژا    

جهژت   بژ  ای هژای حرفژ   دهنژد در سژازمان  مژی ( اذعان دارد ک  منابع انسژانی داناژی تژرجیح    6808) 2والنتین

باعژث کژاهش عوامژل ناخوشژایند در      خژود  نوبژ   کژ  بژ    قژی فعالیژت کننژد   الیژك محژیط اخ  برخورداری از 

 (. 0610، همکاران)طاهری و شود ین همکاران میکاراروهی و افزایش رضایت شغلی و روابط مناسب ب

مژدار و اعتمژاد    ویژژه رهبژری امنیژت    کنند ک  بین سبك رهبری ب ( تأکید می0615احمدی و همکاران )

های آنان زمینژ  را   داری وجود دارد. مدیران با پذیرش زیردستان و بیان ظرفیت سازمانی، رابط  مثبت و معنی

( 0611)و همکژاران   پیوسژت  آورنژد. همچنژین   ارتقای اعتماد سازمانی فراهم میبرای بهبود فضای اخالقی و 
نقژش  طورغیرمسژتقیم و ازطریژق    رهبژر  یادایرنژده بژ    اندکژ   های خود ب  این نتیج  دست یافتژ  در بررسی

 بسژتگى وا دهنژده  سازمان ناان ب  اعتماد کارکنان .ثیر داردأمیانجى اعتماد سازمانى بر میل ب  تغییر کارکنان ت

 .است سازمان با کار  رابط  ب  آنها روانى
                                                                                                                                             

1. Vertical Trust 

2. Lateral Trust 

3. Yilmaz&Atalay 

4. Chamdan 

5. Made 

6. Valentine 
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 های اعتماد سازمانیآثار و پیامد

 اژذاری  اشژتراک  بژ   همچژون  مطلژوب  هژای اژرایش  شامل ایجاد را سازمانی اعتماد ( تأثیر6881)0جین

 شژغل،  تژرک  ازقبیژل  نژامطلوب  هژای ارایش کاهش ؛ همچنینمواردی از این نوع شغلی و رضایت دانش،

هژا بژ  یکژدیگر یژك عنصژر      اعتمژاد افژراد و اژروه    .(6801، 6)کژیم  کندمی عنوان غیره و دافعیت رفتارهای

هژای بلندمژدت تمرکژز نمایژد     دهد ک  بر فعالیتبااهمیت در ثبات سازمان است. اعتماد ب  سازمان اجازه می

خدمت  ک  ممکن است ب  نوآوری، بهبود کی یت خدمات، ارتقای روحی  کارکنان و کاهش غیبت و ترک

 (.0610منجر شود. اعتماد، یك عنصر ضروری بژرای تغییژر اثربخاژی سژازمان اسژت )مهراژان و صژبحی،        

 طالعاتیا یها  سژژژامان  حیاطر یا وریفنا بر سنتی نشدا مدیریتاشژژژاره دارد بژژژ  اینکژژژ  ( 6801) 6سژژژون 

 خلق در نایدا نکناراک ویژژه  بژ   و ادفرا رب بیاتر ،نوین یهاهیدااد لیکن در تأکید داشت، نشدا دازشگرپر

 داژژژ عتما دوژژژخ رانهمکا ب  نندامیتو ک  باشندبژژاور داشژژت    نکنارکا ارا د.میشو تمرکز نشدا تسهیم و

 دوژژ بهب بر را دخو ژینرا ننداتو می و داد هندانخو رهد دخو از ح اظت ایبر را دخو کوششو تژژ قو ،دژکنن

 ک  نیستند اننگر هاآن دژژ یکننژژ م دعتماا نمازسا ب  نکنارکا ک  هنگامی مااب  رطو ب . کنند متمرکز دعملکر

 تماکال یطاشر ینا. زدسا وممحر زمال یاژژژژه حمایت از آنهژژژا را یا کند رفتار غیرمنص ان  هاآن با نمازسا

 (.6801کند )کیم، میتاویق  دعملکر رژب تمرکز را ب  نکنارکا و داده کاهش را مانیزسا

 

 پیشینۀ پژوهش
 پیشینه مطالعات خارجی

: نقژش  کنژان تژأثیر عژدالت سژازمانی بژر ماژارکت کار     ( پژوهای با عنژوان  6866و همکاران )5تاهیرا  -

تژوجهی در   وتحلیل ناان داد ک  اثرات غیرمسژتقیم قابژل   تجزی اند. انجام داده ،اعتماد سازمانی میانجی

سژازمانی  هر س  بعد عدالت سازمانی بر ماارکت شغلی و همچنین درایری سازمانی ازطریق اعتمژاد  

ی موردانترژار اعتمژاد سژازمانی بژین عژدالت سژازمانی و تعامژل        جها از نقش میان این یافت  .وجود دارد

 کند.می حمایت کنانکار

                                                                                                                                             

1. Jeon 

2. Kim 

3. Song 

4. Tahira 
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انجژام  هژای اونژااون   ( پژوهای با عنوان اعتماد سازمانی و عملکرد در بسژتر 6860)0وانهاال و تزافریر -

حاصژژل از اسژژتخرار نرژژرات داده سژژری بژژر دو  مبتنژژی ایژژن پژژژوهشوتحلیژژل کمژژی  تجزیژژ انژژد، داده

در فنالنژد   داریهای بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطژات و صژنایع جنگلژ   دهنداان در شرکت پاسخ

بر نقش ابعژاد  بود ک  ضمن توج   عملکر ابای مؤسس فردی و اعتماد  ارتباب اعتماد بین مبیننتایج بود. 

فردی  یات خا  صنعت درمورد تأثیر اعتماد بینبرخی از خصوص برمربوب ب  صالحیت در عملکرد 

 .تأکید داشت ایمؤسس و 

ایژن   انژد، سژازمانی انجژام داده   اعتمژاد  هوشژمندان   توسژع   ( پژوهای با عنژوان 6804)6ایدروس و ریتا -

 ذاتژی اسژت،   دارای تژنش  و اجتماعی سازمان ک  غیرخطژی  محیط پیچیدای شناخت پای  بر پژوهش

 را تضژاد  مژدیریت  دیژدااه  بایژد  سژازمانی  اعتمژاد  هوشمندان  توسع  ک  کنند یم آنان ادعا. انجام شد

  .باشد مراقبت و قانون بر مبتنی ت کر از ترکیبی براساس و پذیرفت 

( پژوهاژژی بژژا عنژژوان مطالعژژ  کی ژژی اعتمژژاد سژژازمانی: دیژژدااه رهبژژران  6805و همکژژاران ) 6شژژروین -

 اعتمژاد  عژدم  و اعتماد توصیف کاور، دو هر در ند. رهبراناها در لهستان و روسی ، انجام داده سازمان

 اعتماد در تغییر و تاریخ فرهن ، تأثیر و اعتمادسازی روابط اهمیت و بر داده ارائ  را خود سازمان در

   .اندکرده تأکید هایاانسازمان ب 

-مانی انجژام داده ( پژوهای با عنوان مدیریت اعتماد سازمانی و عملکرد سژاز 6805و همکاران )5جونا -

 عملکژرد  بژر  اعتمژاد  بژود کژ  آیژا    تجربژی  سژنجش  و نرژری  مژدل  یژك  ارائ  مطالع  این از اند. هدف

 توج  و قابل طور ب  مدیریت اعتماد ناان داد ک  پژوهش این از حاصل نتایج اذارد.می تأثیر سازمانی

 .سازمانی اثر دارد برعملکرد تمثب و توج  قابل طور هم ب  سازمانی اعتماد و سازمانی اعتماد بر مثبت

 

 پیشینه مطالعات داخلی

بررسی تژأثیر ادراک کارکنژان از عژدالت سژازمانی بژر      ( نیز پژوهای با عنوان 0588زمانیان و باقری ) -

                                                                                                                                             

1. Vanhala & Tzafrir 

2. Giedrius & Rita 

3. Sherwyn 

4. Joanna 
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کژ   د دانتایج پژژوهش حاضژر ناژان    اند. انجام داده اعتماد سازمانی در اداره امور مالیاتی استان همدان

لت سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان اداره امور مالیاتی استان همدان تژأثیر  ادراک کارکنان از عدا

  .داری و مثبت دارد یمعن

شژغل بژر    -بژر اعتمژاد و تناسژب فژرد     تژأثیر روابژط مبتنژی   ( پژوهای با عنوان 0588نرری و همکاران ) -

 سژازمان  -فژرد  شناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش با نقش میژانجی تناسژب   توانمندسازی روان

 نگهداشژت  و شژناختی  روان توانمندسژازی  بژر  اعتمژاد  بر مبتنی روابط ک ، داد ناان نتایج اند.انجام داده

 . داشت مستقیم مثبت تأثیر معلمان شغلی

شژناختی در تژأثیر    نقژش میژانجی توانمندسژازی روان   ( پژوهای بژا عنژوان   0611افتخاری و همکاران ) -

طژور مسژتقیم و هژم از راه     اژرا هژم بژ     رهبژری مثبژت  انجام دادند.  سازمانیارا بر اعتماد  رهبری مثبت

رهبژران   بنژابراین دار داشژت  اسژت.    یشناختی بر اعتمژاد سژازمانی، اثژر مثبژت و معنژ      توانمندسازی روان

ارایانژ  در سژازمان خژود     توانند با ترویج روابط انسانی، ارتباطات، معناارایی و جو مثبت سازمانی می

ترتیژب اعتمژاد    ویت نگرش مثبت کارکنان ب  نقش خود در سژازمان را فژراهم سژازند و بژدین    زمین  تق

 .سازمانی را توسع  دهند

تحلیل رابطژ  سژاختاری اعتمژاد سژازمانی بژا بهبژود خژود        ( پژوهای با عنوان 0610مهراان و صبحی) -

ای حرفژ  نتژایج ناژان داد خوداثربخاژی و اخژالق    انجژام دادنژد.    ای پرستاران ف اثربخای و اخالق حر

بژ  نتژایج تحقیژق، وجژود اعتمژاد       ثیرپذیری باالیی نسبت ب  تغییرات اعتمژاد سژازمانی دارنژد. باتوجژ     أت

شان است کژ  نژوع رفتژار    های فردیها و توانایی سازمانی عاملی مؤثر در باور و نگرش افراد ب  قابلیت

 کند. ردی را تعیین میف

انژد کژ  ایژن    تر سژاخت  و ناژان داده  های یادشده اهمیت مطالع  بحث اعتماد سازمانی را پررن پژوهش

در ایژن پژژوهش سژعی بژر آن اسژت تژا از ایژن        پذیرد. موضوع در هر سازمان از متغیرهای مت اوتی تأثیر می

دسژت خواهژد    نتایجی ک  از ایژن پژژوهش بژ    طریق شاید بخای از خأل پژوهای موجود پر شود. امید است 

آمد ب  مدیران سازمان مذکور کمك کنژد تژا درک درسژتی از چگژونگی تقویژت اعتمژاد سژازمانی داشژت          

رود نتایج ایژن پژژوهش تژأثیر    ب  نوبودن مطالع  این موضوع در این سازمان، انترار می باشند. همچنین باتوج 

بنیژاد مستضژع ان انقژالب اسژالمی داشژت  باشژد و بژرای مژدیران          انریژز برنامژ   و شایانی بژر دیژدااه مژدیران   

رو، مسژئل  اصژلی پژژوهش حاضژر،      ازایژن های مااب  و همچنین برای محققان داناگاهی م ید باشژد.   سازمان

http://ijnv.ir/article-1-671-fa.pdf
http://ijnv.ir/article-1-671-fa.pdf
http://ijnv.ir/article-1-671-fa.pdf
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ایژن الگژو،    طراحی باتا است،  طراحی الگوی مدیریت اعتماد سازمانی ستاد بنیاد مستضع ان انقالب اسالمی

 یهژا  ویژاژی  بژ   باتوجژ   امر این ک  مهمی نقش مختلف اعتماد سازمانی بر هایجنب  مل وعوا بررسی ضمن

شژده در   های تجربژی انجژام   ب  شکاف نرری موجود در پیاین  لذا باتوج  .شود تأکید کند،می ای ا آنها خا 

را ( 0612) 0وربینبنیاد با رهیافژت اسژتراوس و کژ    توان راهبرد تحقیق دادهزمین  مدیریت اعتماد سازمانی، می

ای کژ  در ایژن راهبژرد، بژا شناسژایی       اونژ   شمار آورد. ب  رویکردی مناسب برای بررسی جامع این م هوم ب 

هژای مژدیریت اعتمژاد سژازمانی و روابژط میژان ایژن         عوامل مؤثر بر مدیریت اعتماد سازمانی، ابعژاد و مؤل ژ   

 اد سازمانی در این سازمان پرداخت.پردازی و طراحی الگوی مدیریت اعتم ها، ب  نرری  مؤل  
 

 شناسی پژوهش روش
طراحی الگوی مژدیریت اعتمژاد سژازمانی در سژتاد بنیژاد مستضژع ان        درصدد حاضر پژوهش ازآنجاک 

بژ  اینکژ  ایژن پژژوهش در دو      و باتوجژ   کژاربردی اسژت   هدف ازلحاظ پژوهش نوع است، انقالب اسالمی

( 0614)6رویکرد پژوهای آمیخت  است. نیومن ازنرر ان ا ت ک تومی ایرد،مرحل  کمی و کی ی انجام می

های کی ی و کمی در مراحلی از پژژوهش مطژابق اصژل بنیژادین پژژوهش و بژا       اعتقاد دارد ک  است اده از فن

ایرد. لذا در این پژوهش از طرح ترکیبژی  زمان یا متوالی انجام میصورت هم های ترکیبی است ک  ب روش

هژای  منرور شناسایی ابعژاد و مؤل ژ    های کی ی ک  ب داده ترتیب ک  ابتدا است اده شد. بدین 6اکتاافی -متوالی

منرژور اعتبارسژنجی الگژوی     کژ  بژ    کمّی هایدوم داده مرحل  اعتماد سازمانی است، ازطریق مصاحب  و در

 ( ارائ  شده است. 0شوند ک  در شکل )ارائ  شده است، ازطریق پرسانام  اردآوری می

 

 

 
 
 

 اکتاافی -. طرح ترکیبی متوالی0 شکل

                                                                                                                                             

1. Strauss& Corbin 

2. Newmen 

3. Exploratory-Sequential Mixed Methods Design 

 

 
 ت سیر کل نتایج مّی های کتحلیل دادههای کمّی اردآوری داده های کی ی تحلیل داده  های کی یاردآوری داده

 کمی کی ی
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نرژران حژوزه    صژاحب  و علمژی  کننژداان در بخژش کی ژی بژرای انجژام مصژاحب  از خبراژان        ماارکت

مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی و از اساتید و کارکنان ستاد بنیاد مستضع ان انقالب اسالمی بودنژد کژ    

اطالعات تجربی و علمی از وسژعت نرژر و آاژاهی عمیژق      پیرامون موضوع پژوهش، ضمن داشتن باالترین

 هژا اسژت اده شژد. بررسژی مقژدماتی حژول      برای تعیین نمون  0مند ایری هدف برخوردار بودند. از روش نمون 

هژای بخژش کی ژی ایژن پژژوهش براسژاس       تحلیلساختاریافت  انجام شد.  های نیم محور اصلی در مصاحب  4

(، مژورد  0612بنیاد با رویکرد استراوس و کژوربین )  راستا، راهبرد نرری  داده رایند بنیاد انجام و رویکرد داده

نرران در این پژوهش  ایری از صاحب با نمون  بود.( 6شکل )ک  تمام مراحل آن مطابق است اده قرار ارفت 

کژ   طژوری  رسژید بژ   6منژد  وتحلیل ب  نقط  اشباع نرری هدف مصاحب  فرایند اکتااف و تجزی 04بعد از انجام 

 های جدید م هوم جدیدی را ب  م اهیم قبلی اضاف  ننمودند. این افراد ازحیژث سژوابق کژاری    شونده مصاحب 

 سال سابق  کاری داشتند.  68ن ر باالی  0سال و  68تا  04ن ر بین  6سال،  04ن ر زیر  5
 

 

 
 

  

 

 

 
 

 کوربینبنیاد با رویکرد استراوس و  . مدل پارادایمی نرری  داده6شکل 

 

 در بنیژاد مستضژع ان انقژالب اسژالمی بژ       شژاغل  در بخش کمّی این پژوهش، جامع  آماری را کارکنان

 دهند. در این بخش از فرمول کژوکران بژرای تعیژین حجژم نمونژ  اسژت اده شژدک        ن ر تاکیل می 648 تعداد

هژای  ای انتخژاب نمونژ   ایری تصادفی ساده نیز بژر ن ر ماخص شدند. از روش نمون  046ترتیب تعداد  بدین
                                                                                                                                             

1  . Judgmental Sampling 

2  . Theoretical Saturation 

 پیامدها
 

 راهبردها
 

 شرایط علی مقول  مرکزی

 ایعوامل زمین 

 

 ارشرایط مداخل 
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 پرساژنام   ایژن  ها تحقیق در بخش کمژی ازطریژق پرساژنام  انجژام شژد.     آماری است اده شد. ارداوری داده

بود. بخژش   بخش دو شامل شد ک  تدوین پژوهش کی ی بخش هایمستخرر از مصاحب  هایمؤل   برمبنای

وهش و همچنین چگونگی دسژتیابی بژ    اول نام  همراه ک  در آن توضیحاتی در رابط  با موضوع و هدف پژ

شژد کژ  در آن ابتژدا سژؤاالت     های پرسانام  ارائژ  شژد. بخژش دوم سژؤاالت پرساژنام  را شژامل مژی       اوی 

سژؤال تخصصژی مربژوب بژ      000شناختی )جنسیت، سابق  کار و میزان تحصژیالت( و سژ س تعژداد     جمعیت

بژرای   60آماری اسمارت پی ال اس  افزار رمن از دهنده مدل پژوهش مطرح شده بود. عناصر و عوامل تاکیل

  .شد ها است ادهداده تحلیل

 

 های پژوهش یافته
 .سژت ها پژژوهش  در ترین موضژوعات اساسی از یکی ها داده آوری جمع ابزار پایایی و روایی میزان تعیین

ی متغیرهای تحقیق برا 5و سازه 6، محتوایی6روایی ظاهریاز  منرور تعیین روایی پرسانام در این پژوهش ب 

است اده شد کژ  مقژادیر متغیرهژا     کرونباخ آل ای همچنین برای تعیین پایایی ابزار ابتدا از ضریب است اده شد.

بژ  اینکژ  مقژدار     باعنایژت  اسژت اده شژدک    1نام پایژایی ترکیبژی  تری ب   بیاتر بود. س س از معیار مدرن 7/8از 

روش پی. ال. اس با اسژت اده  ایری تأیید شد.  های اندازه مدل شد، برازش مناسب 7/8تمامی متغیرها بیش از 

کنژد. ایژن     پذیری در یك نمون  دیگر از همان جامعژ  را ارزیژابی مژی    اشتراکی قابلیت تعمیم از معیار پایایی

آمده برای این شاخص برای هر چهژار بععژد، بزراتژر از حژداقل      دست باشد. مقادیر ب 4/8 مقدار باید بیاتر از

 قبول آن شد. ر قابلمقدا

معرفژژی کردنژژد؛  4/8بژژرای سژژنجش روایژژی همگژژرا را   AVEمقژژدار بحرانژژی معیژژار   فورنژژل و الرکژژر

 4/8شژده بژاالی    قبول است کژ  مقژدار میژانگین واریژانس اسژتخرار      معناک  روایی همگرای زمانی قابل بدین

ایژری   نابراین عناصر مدل انژدازه شد. ب CR > AVEبیاتر بوده، همچنین  4/8باشد. ک  تمامی این مقادیر از 

  الگوی مدیریت اعتماد سازمانی از روایی همگرایی مناسبی برخوردار است.

                                                                                                                                             

1. Smart PLS2  

2. Faced Validity 

3. Content Validity 

4. Construct Validity 

5 .CR(Composit Relaiability) 
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 بخش کیفی

ای کژ  حاصژل ایژن    اون شوند، ب بندی و ترکیب می های خام ت کیك، م هومفرایندی ک  طی آن داده

اسژاس در ایژن پژژوهش     شژود. بژراین  امیده مژی بنیاد نهایی را ارائ  نماید، کداذاری ن فرایند بتواند نرری  داده

 پرداخت  شد. 6و درنهایت ب  کداذاری انتخابی 6 ، س س کداذاری محوری0ابتدا ب  کداذاری باز

 

 کدگذاری باز

هژای  ها از دل متژون مژورد بررسژی و تحلیژل داده     از روش کداذاری نکات کلیدی برای استخرار داده

هژای  سژایی م ژاهیم، ترکیبژی از مبژانی نرژری موضژوع و مصژاحب        منرژور شنا  بژ  کی ی اسژت اده شژده اسژت.    

ایژری در پژژوهش تژا جژایی ادامژ  یافژت کژ         شده با خبراان داناگاهی و اجرایژی دنبژال شژد. نمونژ      انجام

هژای قبلژی اضژاف     های بعژدی، اطالعژات جدیژدی بژ  یافتژ      پژوهاگر ب  اشباع نرری دست یافت و مصاحب 

کداذاری بژاز ناژان    براساس (0) در جدولحب  م اهیم اولی  استخرار شد ک  کرد. در طول انجام مصا نمی

 داده شده است. 

 هامصاحب تحلیل نکات کلیدی . 0 جدول

عوامل الگوی 

 پارادایمی
 مفاهیم مستخرج

 عوامل علّی

ایری، پایبندی ب  اخالقیات یا مناور اخالقی سازمانی، ماارکت داطلبان  کارکنان در تصمیم

حدت و همدلی، نوع همکاری، اطمینان داشتن، خودکارآمدی افراد، ش افیت اطالعات، احساس و

های طرفین، همکاری، نحوه رفتارمدیران )ا تار و عمل مدیران(، ارتباطات فردی، آشنایی با قابلیت

های مدیران و کارکنان، ش افیت در سازمان، وفای ب  عهد، فناوری، ساختار، رفتارهای نگرش

نبودن شخصیت مدیران، تالش جهت ارتقای سطح زندای کارکنان، وجود روحی   متزلزلفرانقای، 

 پاسخگویی در سازمان و مدیران

 ایعوامل زمین 

عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، قوانین و هنجارهای محیطی، سرمای  اجتماعی، فرهن  کار، 

گی سیاسی، جوسازمانی، پایبندی شرایط بازارکار، پیچیدای قوانین و مقررات و بروکراسی، وابست

های دولت(، فرهن  و دینی، پویایی محیط، رقابت، انسجام اروهی، عوامل فراسازمانی)کمك

 های سازمانی، انسجام اروهی در سازمان ارزش

                                                                                                                                             

1  . Open Coding 

2  . Axial Coding 

3  . Selective Coding 



 انزهائی و همکاران(حاجی ) بنیاد  از نظریه دادهطراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده 

501 

عوامل الگوی 

 پارادایمی
 مفاهیم مستخرج

 ار عوامل مداخل 

عدالت در نرام پاداش، ارتباطات باز با زیردستان، جریان باز اطالعات، تعهد سازمانی، حمایت 

عضو، ادراک عدالت  -زمانی، رضایت شغلی، وفاداری سازمانی، فضیلت سازمانی، مبادل  رهبرسا

ای و توزیعی، هوش هیجانی، هوش سیاسی، سبك رهبری اصیل، رهبری موثق، رهبری روی 

آوری  اخالقی، پایبندی سازمانی کارکنان، اشتیاق شغلی کارکنان، تعلق خاطر کارکنان، تاب

 وندی سازمانی، خودکنترلی کارکنان، رهبری معنویکارکنان، رفتار شهر

 راهبردها

ای، مدیریت فرهن  وااذاری اختیار ب  کارکنان و حمایت از استقالل آنها، پرورش اخالق حرف 

شناختی، تغییر ساختار و جو سازمانی، تقویت سازمانی، توانمندسازی کارکنان، تقویت سرمای  روان

های م ید، تقویت هویت سازمانی، تقویت عدالت  تاویق رقابتهوش معنوی، ماارکت کارکنان، 

سازمانی، توسع  جوسازمانی همکاران ، آموزش و قدردانی و حمایت سرپرستان، ایجاد فرهن  کار 

 راستایی بین اهداف فردی و سازمانی  تیمی، توسع  فرهن  انتقاد پذیری، ایجاد هم

 نتایج و پیامدها

زایش سالمت سازمانی، افزایش سالمت روانی کارکنان، افزایش شهرت افزایش انسجام سازمانی، اف

فردی، موفقیت سازمانی، کاهش اضطراب شغلی، کاهش سکوت  سازمانی، افزایش اعتماد بین

سازمانی کارکنان، کاهش بدبینی سازمانی، کاهش قصد ترک شغل و قصد خرور کارکنان از 

 سازمان

 هاابعاد و مؤل  

کارکنان،  با آمیز کنای  اظهارات از مدیران کارکنان، پرهیز هم  با یرانمد منص ان  برخورد

 زوراویی دیگران، عدم ماکالت ب  نسبت مدیران مدیران، نگرانی باز مدیران، رفتارهای قولی خوش

 توسط کارکنان ب  مااوره مدیران، ارائ  توسط همکاران تضعیف مدیران، عدم توسط کار محل در

 از کار ب  توج  و یکدیگر، دقت ب  مدیران کردن مدیران، کمك توسط رشوه پذیرش مدیران، عدم

 کار محیط هنگام زود ترک مدیران، عدم توسط منابع اتالف از پرهیز اصل مدیران، رعایت سوی

 ب  کارکنان همکاران، توج  ب  کارکنان، کمك بین فریبکاران  ارتباطات وجود مدیران، عدم توسط

همکاران،  عالئق و نیازها ب  همکاران، توج  ماکالت حل جهت زنرراتهمکاران، ابرا آسایش

سازمان،  ازسوی کارکنان آینده و رفاه ب  همکاران، توج  با ارتباب در نمایای رفتارهای از اجتناب

 آینده، وجود هایچالش با مواجه  جهت سازمان مختلف هایجامع ، برنام  منافع ب  سازمان توج 

 سازمان یادایری و رشد سازمان و قابلیت در راهبرد انداز چام

 

 کدگذاری محوری

م هوم شناسژایی   000مقول  فرعی از  65باره م اهیم احصاشده،  در این مرحل  با مقایس  مستمر و چندین

بژودن در سژطح    ها نسبت ب  م اهیم مرحل  قبژل ازلحژاظ انتزاعژی   شده در مرحل  قبل استخرار شد. این مقول 
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هژای مژدیریت   مقول  اصلی ایجاد و درنهایژت مؤل ژ   06های فرعی، دارند. س س براساس مقول  باالتری قرار

رادایمی ها نیژز درقالژب الگژوی پژا    عنوان مقول  محوری انتخاب شد و سایر م اهیم و مقول  اعتماد سازمانی ب 

 بنیاد قرار ارفتند. داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 عتماد سازمانی. مدل پارادایمی مدیریت ا6شکل 

 

 شرایط علی:

 سازمانیعلل

 طراحی شغل -

 سبك رهبری و مدیریت -

های ساختاری ویژای -

 سازمان

 علل فردی

های شخصیتی ویژای -

 کارکنان

شناختی حاالت روان -

 انکارکن

 پدیده محوری:

 مدیریت اعتماد سازمان

 مدیریت اعتماد عمودی -

 مدیریت اعتماد افقی - 

 مدیریت اعتماد نهادی -

 راهبردها:

 راهبردهای فردی
 توانمندسازی کارکنان -

ای پرورش اخالق حرف  -

 کارکنان

مدیریت نگرش و رفتار  -

 کارکنان

 راهبردهای سازمانی

 طراحی نرام پاداش حمایتی -

 مدیریت فرهن  سازمانی -

 تغییرات ساختاری -

 پیامدها:

 پیامدهای فردی

 پیامدهای رفتاری -

 پیامدهای سازمانی

 پیامدهای عملکردی -

 پیامدهای اجتماعی

 پاسخگویی اجتماعی -

 :گرشرایط مداخله

 های کارکنانویژگی

 های کارکنانطرز تلقی و نگرش -

 های مدیرانویژگی

 ری مدیرانسبك مدیریت و رهب -

 های مدیرانشایستگی -

 :ایشرایط زمینه
 محیط درون سازمانی - محیط برون سازمانی  -
 های سازمانیفرهن  و ارزش  الزامات هنجاری ارزشی  

 الزامات نهادی قانونی

 پویایی و تغییرات محیطی
       



 انزهائی و همکاران(حاجی ) بنیاد  از نظریه دادهطراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده 

509 

 کدگذاری انتخابی

 بنیژاد  داده نرریژ   براسژاس  ،( ارائژ  شژد  6کژ  در شژکل )   مدل پارادیمی مدیریت اعتمژاد سژازمانی   شرح

ریژزی و مژدیریت   ترین اقدامات الزم برای برنام  یکی از مهماست ک   صورت بدین اون  روایت صورت ب 

و نهادی است کژ  زیربنژای مژدیریت اعتمژاد سژازمانی      مؤثر اعتماد سازمانی، مدیریت اعتماد عمودی، افقی 

هژای شخصژیتی   فژردی شژامل: ویژاژی    رو مدیریت اعتماد سژازمانی، نیازمنژد شناسژایی علژل     باشد. ازاینمی

مژدیریت و   و رهبری شغل، سبك طراحی سازمانی شامل: شناختی کارکنان و عللکارکنان و حاالت روان

توانند، مدیریت الزم می بسترهای بودن فراهم درصورت عوامل نسازمان است ک  ای ساختاری هایویژای

خصژو    های الزم نیژز درایژن  باید زمین  اعتماد سازمانی را معین نمایند. درراستای مدیریت اعتماد سازمانی

اعتماد سژازمانی  مدیریت  منرور ب  همچنین سازمانی فراهم شود. سازمانی و درون برمبنای شرایط محیط برون

سژت از اقژدامات و راهبردهژژای مناسژبی ازجملژژ  راهبردهژای فژردی شژژامل: توانمندسژازی کارکنژژان،       الزم ا

ای کارکنان و مدیریت نگرش و رفتار کارکنان و همچنین راهبردهای سازمانی شامل: پرورش اخالق حرف 

اسژت،   طراحی نرام پاداش حمایتی، مدیریت فرهن  سازمانی و تغییرات ساختاری بهژره بژرد. شژایان ذکژر    

هژای  میان متغیرهای ویژای ار باشند ک  دراینتوانند تسهیلارهایی درخصو  راهبردهای فوق میمداخل 

های مدیران شامل: سبك مژدیریت و رهبژری و   های کارکنان و ویژایکارکنان شامل: طرز تلقی و نگرش

 شود، پیامژدهای  طی خوبی ب  افراینده این تمامی رود چنانچ انترار می های مدیران وجود دارند.شایستگی

 مژدیریت اعتمژاد سژازمانی   توجژ  بژ     طژورکلی،  بژ   .شود فردی، سازمانی و اجتماعی پدیدار سطح در مثبتی

تواند ب  پیامدهای فردی شامل پیامدهای رفتاری، پیامدهای سازمانی شامل راهبردهای اتخاذشده می ازطریق

 سخگویی اجتماعی منتج شود.پیامدهای عملکردی و پیامدهای اجتماعی شامل پا

 

 بخش کمی

 الزم. شژود  شژده، ماژخص   شناسایی متغیرهای وضعیت تا پرداخت  شد بخش کمی نتایج در اام دوم ب 

 لذا شود. حاصل متغیرهای پژوهش اطمینان ایریاندازه هایمدل صحت از است قبل از انجام تحلیل عاملی

 توسژط  تحلیژل  ایژن . شژود مژی  ( ارائژ  7( الژی) 6یب طی جداول )ترت ب  متغیرها این ایریاندازه نتایج درادام 

 .است شده انجام 6آماری اسمارت پی ال اس  افزار نرم از با است اده و ساختاری سازی معادالت مدل
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  داری عوامل شرایط علی . بار عاملی و ضریب معنی6جدول 

 نتیجه (t-value) آماره آزمون بار عاملی عوامل هامؤلفه ابعاد

 علل سازمانی

 طراحی شغل

 تأیید 126/0 288/8 0

 تأیید 607/00 260/8 6

 تأیید 005/06 267/8 6

 تأیید 815/60 721/8 5

 تأیید 112/01 766/8 4

 تأیید 064/60 760/8 2

 تأیید 160/04 206/8 7

 تأیید 642/1 447/8 0

سبك رهبری 

 و مدیریت

 تأیید 714/68 728/8 1

 تأیید 650/66 712/8 08

 تأیید 666/08 787/8 00

 تأیید 078/65 777/8 06

های  ویژای

ساختاری 

 سازمان

 تأیید 805/60 765/8 06

 تأیید 757/05 788/8 05

 تأیید 056/66 706/8 04

 تأیید 666/60 761/8 02

 تأیید 070/08 228/8 07

 علل فردی

شخصیت 

 کارکنان

 تأیید 601/04 701/8 00

 تأیید 006/26 186/8 01

حاالت 

شناختی  روان

 کارکنان

 تأیید 704/07 265/8 68

 تأیید 208/06 247/8 60

 تأیید 086/07 216/8 66

 تأیید 007/07 701/8 66

 تأیید 120/1 266/8 65

 تأیید 066/06 245/8 64

 تأیید 854/66 720/8 62

 دتأیی 606/60 704/8 67
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اند،  دارشده داری هم  عوامل شرایط علی مناسب و معنی بار عاملی و ضرایب معنی(، 6ب  جدول ) باتوج 

 شده، تأیید شدند. لذا مؤل   از مدل حذف ناد و هم  عوامل شناسایی

 
 ایداری عوامل شرایط زمین  . بار عاملی و ضریب معنی6جدول 

 نتیجه (t-value) ونآماره آزم بار عاملی عوامل هامؤلفه ابعاد

محیط 

درون 

 سازمانی

فرهن  و 

های ارزش

 سازمانی

 تأیید 622/08 415/8 60

 تأیید 050/66 726/8 61

 تأیید 050/66 707/8 68

 تأیید 562/66 752/8 60

 تأیید 206/60 701/8 66

 تأیید 801/68 002/8 66

محیط 

برون 

 سازمانی

الزامات 

هنجاری 

 ارزشی

 تأیید 546/60 066/8 65

 تأیید 162/65 710/8 64

 تأیید 040/66 774/8 62

الزامات نهادی 

 قانونی

 تأیید 461/46 010/8 67

 تأیید 110/51 071/8 60

 تأیید 622/64 080/8 61

پویایی و 

تغییرات 

 محیطی

 تأیید 628/07 756/8 58

 تأیید 406/01 005/8 50

 دتأیی 685/60 081/8 56

 

دار  داری همژ  عوامژل شژرایط زمینژ  ای مناسژب و معنژی      بار عاملی و ضرایب معنی(، 6ب  جدول) باتوج 

  شده، تأیید شدند. لذا عاملی از مدل حذف ناد و هم  عوامل شناساییاند،  شده

 



 5305(، پاییز 32پیاپی شماره ) 2شماره ، یازدهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

550 

 ارداری عوامل شرایط مداخل  . بار عاملی و ضریب معنی5جدول 

 نتیجه (t-value) اره آزمونآم بار عاملی عوامل هامؤلفه ابعاد

های ویژای

 کارکنان

طرز تلقی و 

 نگرش کارکنان

 تأیید 616/56 046/8 56

 تأیید 787/66 720/8 55

 تأیید 560/60 772/8 54

 تأیید 577/68 704/8 52

 تأیید 018/00 756/8 57

های ویژای

 مدیران

سبك رهبری و 

 مدیریت مجریان

 تأیید 176/08 412/8 50

 تأیید 150/68 700/8 51

 تأیید 655/02 705/8 48

 تأیید 045/67 006/8 40

 تأیید 464/66 715/8 46

های شایستگی

 مدیران

 تأیید 658/62 746/8 46

 تأیید 66//242 084/8 45

 تأیید 462/00 702/8 44

 

ار مناسب و  رایط مداخل داری هم  عوامل شبار عاملی و ضرایب معنی(، 5ب  جدول ) باتوج 

 شده، تأیید شدند. لذا عاملی از مدل حذف ناد و هم  عوامل شناساییاند،  دار شده معنی

 
 داری عوامل راهبردها . بار عاملی و ضریب معنی4جدول 

 بار عاملی عوامل هامؤلفه ابعاد
 آماره آزمون

(t-value) 
 نتیجه

راهبردهای توسع  

 فردی

توانمندسازی 

 کارکنان

 تأیید 166/04 450/8 42

 تأیید 162/00 410/8 47

 تأیید 806/07 708/8 40

 تأیید 057/05 704/8 41

 تأیید 605/0 268/8 28

 تأیید 775/7 204/8 20
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 بار عاملی عوامل هامؤلفه ابعاد
 آماره آزمون

(t-value) 
 نتیجه

راهبردهای 

 توسع  فردی

پرورش اخالق 

 ای کارکنانحرف 

 تأیید 252/65 745/8 26

 تأیید 114/66 056/8 26

 تأیید 811/60 041/8 25

مدیریت نگرش و 

 رفتار کارکنان

 تأیید 584/50 066/8 24

 تأیید 087/7 474/8 22

 تأیید 477/65 082/8 27

 تأیید 887/68 721/8 20

راهبردهای 

سطح 

 سازمانی

طراحی نرام 

 پاداش حمایتی

 تأیید 057/60 080/8 21

 تأیید 767/64 081/8 78

 تأیید 084/66 064/8 70

مدیریت فرهن  

 سازمانی

 تأیید 560/06 276/8 76

 تأیید 125/61 060/8 76

 تأیید 120/62 056/8 75

 تأیید 458/66 005/8 74

 تأیید 071/07 700/8 72

 تغییرات ساختاری

 تأیید 760/61 061/8 77

 تأیید 017/54 020/8 70

 تأیید 084/60 006/8 71

 حذف 847/5 555/8 08

 حذف 667/5 567/8 00

 

داری بقی  عوامل راهبردهژا  بار عاملی و ضرایب معنی 00و  08جز عوامل شماره  ب (، 4ب  جدول ) باتوج 

 لذا عامل دیگری از مدل حذف ناد.اند،  دار شده مناسب و معنی
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 داری عوامل پدیده محوری ضریب معنی . بار عاملی و2جدول 

 بار عاملی عوامل هامؤلفه ابعاد
 آماره آزمون

(t-value) 
 نتیجه

مدیریت اعتماد 

 سازمانی

مدیریت اعتماد 

 عمودی

 حذف 246/5 608/8 06

 حذف 570/5 627/8 06

 حذف 002/6 680/8 05

 حذف 824/5 651/8 04

 تأیید 557/1 477/8 02

 تأیید 680/05 786/8 07

 تأیید 881/01 764/8 00

 تأیید 017/06 275/8 01

 تأیید 668/64 067/8 18

 تأیید 607/61 088/8 10

 تأیید 011/60 717/8 16

 تأیید 446/04 214/8 16

 تأیید 802/00 200/8 15

مدیریت اعتماد 

 افقی

 تأیید 182/06 260/8 14

 تأیید 070/68 702/8 12

 تأیید 016/60 750/8 17

 تأیید 814/62 706/8 10

 تأیید 065/66 706/8 11

 تأیید 460/66 756/8 088

مدیریت اعتماد 

 نهادی

 تأیید 064/65 766/8 080

 تأیید 546/01 768/8 086

 تأیید 025/00 717/8 086

 تأیید 015/00 740/8 085

 تأیید 067/64 082/8 084



 انزهائی و همکاران(حاجی ) بنیاد  از نظریه دادهطراحی و آزمون الگوی مدیریت اعتماد سازمانی با استفاده 

552 

داری بقی  عوامژل پدیژده محژوری    بار عاملی و ضرایب معنی 04تا  06جز عوامل  ب (، 2ب  جدول) ج باتو

  لذا عامل دیگری از مدل حذف ناد.اند، دار شده مناسب و معنی

 
 داری عوامل پیامدها . بارعاملی و ضریب معنی7جدول 

 نتیجه (t-value) آماره آزمون بار عاملی عوامل هامؤلفه ابعاد

امدهای پی

 فردی
 پیامدهای رفتاری

 تأیید 615/66 711/8 082

 تأیید 254/04 211/8 087

 تأیید 566/60 055/8 080

 تأیید 222/07 025/8 081

 تأیید 685/68 720/8 008

پیامدهای 

 سازمانی

پیامدهای 

 عملکردی

 تأیید 828/64 727/8 000

 تأیید 467/65 701/8 006

 تأیید 770/66 745/8 006

 تأیید 558/67 718/8 005

 تأیید 060/2 450/8 004

پیامدهای 

 اجتماعی

پاسخگویی 

 اجتماعی

 تأیید 442/50 070/8 002

 تأیید 104/45 015/8 007

 تأیید 070/61 060/8 000

 

لژذا  انژد،   دهدارش ها مناسب و معنی داری هم  عوامل پیامدبار عاملی و ضرایب معنی(، 7ب  جدول ) باتوج 

  شده، تأیید قرار شدند. و هم  عوامل شناسایی عاملی از مدل حذف ناد

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
هژای پیاژین   در مقایسژ  بژا پژژوهش    شده در ایژن پژژوهش   اون  بتوان ادعا کرد ک  الگوی ارائ  شاید این

بنیژاد متژون    یژق تحلیژل داده  هژا، ازطر بژر بررسژی مبژانی نرژری و احصژای شژاخص       تر است؛ زیرا عالوهجامع

طراحی شده اسژت. در   مدیریت اعتماد سازمانی در ستاد بنیاد مستضع ان انقالب اسالمیها، الگوی مصاحب 

شژده بژا خبراژان، بسژیاری از تحقیقژات       هژای انجژام  بر بررسی و تحلیژل متژون مصژاحب     حین پژوهش عالوه
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فژت، در پایژان خروجژی مژدل بژا مطالعژات پیاژین        شده توسط سایر محققان نیز مورد بررسی قژرار ار  انجام

 شود.مقایس  تا وج  تمایز و ت اوت آن ماخص 

شژونداان درمژورد پدیژده محژوری      ، م اهیمی ک  توسط مصاحب شده های انجام مصاحب   براساس تحلیل

دم شده شامل: نگرانی مدیران نسبت ب  ماژکالت دیگژران، عژ    کرات مطرح یعنی مدیریت اعتماد سازمانی ب 

زوراویی و عژدم تضژعیف همکژاران )مژدیریت اعتمژاد عمژودی(، عژدم وجژود ارتباطژات فریبکارانژ  بژین            

کارکنان، توجژ  کارکنژان بژ  آسژایش همکژاران و اجتنژاب از رفتارهژای نمایاژی در ارتبژاب بژا همکژاران            

منژافع جامعژ  و   )مدیریت اعتماد افقی( و توج  ب  رفاه و آینده کارکنان ازسوی سژازمان، توجژ  سژازمان بژ      

 انداز راهبردی در سازمان )مدیریت اعتماد نهادی( است.  وجود چام

هژای فژردی، سژازمانی و     هژا در سژ  دسژت  پیامژد     پیامژد شژده   هژای انجژام   مصژاحب  همچنین براساس نتایج 

هژا و تعژامالت ایجادشژده و تأثیرپژذیری از شژرایط علّژی،       این پیامدها نتیج  کنش اجتماعی شناسایی شدند.

های دیگر نیز بر پیامدهای اعتماد سازمانی تأکید شده کژ  بژر   در پژوهش مقولۀ محوری و بستر پدیده است.

توانژد تژأثیرات مهژم نگرشژی داشژت  باشژد.        اند. مدیریت اعتماد سازمانی مینتایج این پژوهش صح  اذاشت 

تمایژل بژ  تژرک شژغل، کژاهش      ارفت  از رابط  مثبت این متغیر با متغیرهایی همچون کژاهش   مطالعات انجام

، 0610)خنی ژر و همکژاران،    اضطراب شغلی، و افزایش تعهد و ماارکت سازمانی کارکنژان حکایژت دارد  

مطژابق نتژایج   (. همچنژین  6866وانهژاال و تزافریژر،  ، 6866و همکژاران،  تژاهیرا  ، 0610زاده،  دهمرده و ناستی

سژازمانی   زمانی کارکنژان تحژت تژأثیر اعتمژاد    سژا  شهروندی (، رفتارهای0610تحقیق شیرازی و همکاران )

اعتمژاد سژازمانی بژر     "هوشژمندان  "( نیژز ناژان داد کژ  توسژع      6804است. نتیج  پژوهش ایدروس و ریتا )

 عملکرد سازمانی تأثیر دارد. 

شژوند کژ     عنوان عللژی تلقژی مژی    ب  علل فردیو علل سازمانی ب  نتایج حاصل از پژوهش حاضر  باتوج 

مژدیریت اعتمژاد   ن داشت  و تا این عوامل مهیژا ناژوند، الگژوی    سازماسطح مدیریت اعتماد در  نقش فعال در

طژور مسژتمر    های پژوهش، از شرایط علّی اثراذار بر اعتماد سژازمانی کژ  بژ     براساس یافت  شوند.محقق نمی

-حاالت روانتوان ب  عوامل فردی همچون: داشتن روحی  همکاری، شونداان بوده می مورد توج  مصاحب 

عژدالتی، طردشژدای در محژیط کژار و از علژل سژازمانی: بژ  سژبك          شناختی مانند: عدم ادراک تبعیض، بی

 ی و مدیریت در سازمان اشاره کرد.رهبر
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شژده   هژای انجژام   براسژاس تحلیژل  اژذارد.   صورت غیرمستقیم بر مقولۀ محوری اثر می ای ب  شرایط زمین 

فرهن  صژداقت و شژ افیت، عژدم    سازمانی چون  ها بر عوامل درونضمن مصاحب  کرات مااهده شد ک  ب 

سژازمانی ازجملژ  عژدم وجژود قژوانین و مقژرارات        حاکمیت حسادت در محیط کار و همچنین عوامل برون

راد  . نتایج مطالع  شیرازی و همایونیتأکید شد وپاایر، عدم وابستگی سیاسی سازمان و فرهن  جامع  دست

( فرهن  سازمان را یکی از 6806فرهن  سازمانی بر اعتماد سازمانی تأثیر دارد. ماد )( ناان داد ک   0615)

 داند.سازمانی پیارفت و توسع  می مؤثرترین عوامل درون

اری ک  در الگوی مدیریت اعتماد سازمانی شونداان شرایط مداخل  در پژوهش حاضر ازمنرر مصاحب 

هژای کارکنژان شژامل: تعهژد سژازمانی، رضژایت شژغلی و سژبك         یبیاترین تأثیر را دارند، عبارتند از ویژا

هژای ارتبژاطی و اجتمژاعی و داشژتن      مدیریت و رهبری مدیران در جلب ماارکت کارکنان و نهایتاً مهژارت 

ها تژا حژدودی بژا نتژایج پژژوهش       های مدیران. این یافت ترین شایستگی عنوان بخای از مهم ت کر سیستمی ب 

هژژای  ( همخژژوانی دارد. در پژژژوهش0616و طباطبژژایی منزائژژی و همکژژاران ) (0611افتخژژاری و همکژژاران )

مذکور سبك رهبری همچون رهبری اخالقی، سبك رهبری تبدیلی، سبك رهبری تبادلی و تمرکزارایژی  

 عنوان عوامل افزاینده اعتماد سازمانی شناسایی نمودند.  سازمانی را ب 

سژژازمانی در بنیژژاد مستضژژع ان انقژژالب اسژژالمی ازمنرژژر   راهبردهژژای پربسژژامد بژژرای مژژدیریت اعتمژژاد  

ای کارکنژان و راهبردهژای   پژرورش اخژالق حرفژ    شونداان شامل راهبردهای توسع  فژردی ماننژد:    مصاحب 

 سطح سازمانی همچون: مدیریت فرهن  سازمانی و تغییرات سازمان بوده است.

داری الت تخمین استاندارد و ضرایب معنیافزار اسمارت پی ال اس در ح با نگاهی با نتایج خروجی نرم

هژای بژرازش مژدل در    ایری مناسژب بودنژد؛ چژون شژاخص    های اندازهها، ماخص شد ک  تمامی مدلمدل

آمژده ناژان داد کژ  تمژامی      دسژت  هژای بژ    داری ضرایب و مؤل ژ   معنیهمچنین وضعیت مناسبی قرار دارند. 

بزراتژر و   06126تك آنها از عدد  داری تك ار آزمون معنیاند. زیرا مقددار شده آمده معنی دست ضرایب ب 

شده، بقی  عوامل  طبق نتایج حاصل از این تحلیل، ب  غیر از شش عامل حذف کوچکتر است. -0612از عدد 

 آمده برای این عوامل مورد تأیید قرار ارفت. دست داری ضرایب ب  عبارتی، معنی شده تأیید شد. ب  شناسایی

شژده، برخژی از      تجربی پژوهش درخصو  مدیریت اعتماد سازمانی با الگوی طراحژی در تطابق پیاین

(، 0611افتخژاری و همکژاران )  (، 0588های تحقیق حاضژر بژا نتژایج تحقیقژات حکژاک و همکژاران )      یافت 

، چمدان (0612میرس اسی و رجبی فرجاد )(، 0610) طاهری عطار و همکاران(، 0615) و همکاران احمدی
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(، 0616فرهنژ  و همکژاران )  (، 6860وانهاال و تزافریژر) (، 6866(، تاهیرا و همکاران )6806اد )(، م6806)

لژی و   (،0615راد ) (، شژیرازی وهمژایونی  6805(، شژروین و همکژاران )  0615طباطبایی منزائی و همکاران )

(، 0611(، ملکژی و همکژاران )  0610(، خنی ژر و همکژاران )  0616(، آغاز و نگژین تژاجی)  6808همکاران )

پژور و زنژد    (، قژدم 6804(، اایژدروس و ریتژا )  0610(، شژیرازی و همکژاران )  0610زایی )دهمرده و ناستی

و  6هژژان  (،6868و همکژژاران ) 6(، اوستافسژژون0170)0(، اابژژارو6804هاشژژیما و تژژان )   (،0612کریمژژی )

( و 6888)4(، نیهژژژژان0116) 5(، هولسژژژتین و اژژژابریوم  6868(، حنیژژژف و همکژژژاران )  6808همکژژژاران ) 

شده در ایژن پژژوهش    شناساسی ( همسو است و برخی از ابعاد الگوی مدیریت اعتماد سازمانی6868)2مورن

  در تحقیقات قبلی مورد تأکید قرار ارفت  است.

ک  نتایج پژوهش ناژان داد، مژدیریت اعتمژاد سژازمانی پیامژدهای مثبتژی را بژرای سژتاد بنیژاد           اون همان

 شود: تواند درپی داشت  باشد. لذا پیانهاد میی میمستضع ان انقالب اسالم

  رسژانی، مژدیران نسژبت بژ  پیامژدهای مثبژت        بخای و اطالع های آااهیازطریق برنام

مدیریت اعتماد سازمانی آااه شوند تا با انتخاب راهبردهای مناسب درجهژت تقویژت   

 های مثبت اعتماد سازمانی، اقدام کنند.  پیامد

 های رهبژری  های مدیریت و رهبری، سبكمودن مدیران با سبكآشنان  سازمان، ضمن

اصیل و اخالقی، شرایط و امکانات تقویت ماارکت و همکاری کارکنان با یکژدیگر  

 را فراهم نماید تا هویت جمعی یکسان شکل بگیرد.

      ازطریق فرایندهای آموزش و توسع  منابع انسانی نسبت بژ  تقویژت مهژارت تصژمیم-

های ارتباطی و اجتماعی مدیران و ت کژر سیسژتمی   مدیران، مهارتایری و حل مسئل  

 اقدام شود.

 

                                                                                                                                             

1. Gabarro 

2. Gustafsson 

3. Han 

4. Holstein & Gubrium 

5. Nyhan 

6. Umoren 
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  هژای   های الزم جهت مدیریت اعتمژاد سژازمانی را بژا اسژت اده از پژاداش     مدیران، زمین

 بر عملکرد، و ایجاد شرایط سازمانی مناسب فراهم کنند.  مادی و معنوی متنوع و مبتنی

 و حژاالت روان شژناختی کارکنژان را هنگژام     های فردی و شخصژیتی   مدیران، ویژای

شژناختی   هژای روان  ازپیش مورد توج  قرار دهند و از مااوران و آزمژون  استخدام بیش

 تر است اده نمایند.   جهت شناسایی کارکنان شایست 

  های آمژوزش و توانمندسژازی کارکنژان نسژبت بژ  تقویژت سژطح         ضمن اجرای برنام

هژای ارتبژاب مژؤثر درجهژت افژزایش توانمنژدی       تآوری کارکنان و ارتقای مهار تاب

 کارکنان اقدام شود. 

  هژژای آمژژوزش و توانمندسژژازی، اسژژت اده از افژژراد   شژژود ازطریژژق روش  پیاژژنهاد مژژی

های مرجع در سازمان و الگوسازی افراد شاخص نسبت بژ  تقویژت   تأثیراذار و اروه

 فرهن  سازمانی همسو و کارکردی در سازمان اقدام شود. 

 هژای انگیزشژی و مژدیریت عملکژرد نسژبت بژ  تقویژت        کارایری سژازوکار  ق ب ازطری

 های مثبت کارکنان اقدام شود. نگرش

بودن دامن  پژوهش و عدم امکان پژوهاژگر بژرای پژرداختن عمیژق بژ  مسژئل  پژژوهش         ب  استرده باتوج 

 شود: ب  محدودیت زمانی و استردای اهداف و مسائل مورد پژوهش(، پیانهاد می )باتوج 

 های آینده ابعاد مختلژف مژدیریت اعتمژاد سژازمانی شژامل: عوامژل علّژی،         در پژوهش

 ها مورد پژوهش جدااان  قرار ایرند.  ای، راهبردها، شناسایی ابعاد و پیامد زمین 

  های بنیاد مستضع ان انقژالب اسژالمی،   الگوی مدیریت اعتماد سازمانی در سایر حوزه

 قرار ایرد. تدوین و نتایج، مورد مقایس 

        درنهایت، درراستای است اده سایر پژوهاگران، پرساژنام  عوامژل مژؤثر بژر مژدیریت

 یابی قرار ایرد.صورت بومی مورد هنجار اعتماد سازمانی ب 
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 منابع
سژازمانی: عژاملی کلیژدی در جهژت تسژهیم واقعژی        (، اعتمژاد درون 0610آغاز، عسل و نگین ناجی، فهیم  )

 .27-02وهاتم:  ، دوره ه تم، شماره بیستدیریت ایرانفصلنامه علوم مدانش، 

، مؤسسژ  تحقیقژات و آمژوزش مژدیریت، تهژران: چژا        مدیریت منابع انسانی(، 0616ابطحی، سیدحسین )

 شام.

مدار، فضای اخالقی و  (، تحلیل روابط رهبری امنیت0615، کیومرث؛ فاطمی، عادل و لط ی، امید )احمدی

فصلنامۀ اخالق در علوم و های کااوری و صادرات شهر سنندر(،  : بانكاعتماد سازمانی )موردمطالع

 .77-02، دوره یازدهم، شماره دوم: فناوری

، هاا ها و شیوه رویه -اصول تحقیق کیفی: نظریه مبنایی(، 0612استراوس، آنسلم ال و کوربین، جولیت ام. )

 ات فرهنگی. ترجم  بیوک محمدی، تهران: نار تحقیقگاه علوم انسانی و مطالع

شژژناختی در تژژأثیر رهبژژری  (، نقژژش میژژانجی توانمندسژژازی روان0611افتخژژاری، فژژرزاد و رحیمژژی، حمیژژد )

، فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانارا بر اعتماد سازمانی )موردمطالع : معلمان مدارس کاشان(،  مثبت

 .080-065دوره دهم، شماره دوم: 

هاای بنیااد    منشاور فرهنگای: مجموعاه مصاوبات و دساتورالعمل     (، 0612بنیاد مستضع ان انقالب اسژالمی) 

 .76-08، تهران، چا  اول:مستضعفان انقالب اسالمی در امور فرهنگی

سژازی اعتمژاد در    (، تبیین الگوی نهادینژ  0611اهلل ) فر، کرم بیات بابلقانی، مهرداد؛ فقیهی، ابوالحسن و دانش

 .08-60ونهم:  ، دوره پانزدهم، شماره پنجاهدیریت ایرانفصلنامه علوم مهای دولتی ایران، سازمان

(، تاثیر رهبری یادایرنژده بژر   0611اکبر؛ رادسر، مصط ی؛ اسماعیلی، مهدی و علیزاده، حسن ) پیوست ، علی

میل ب  تغییر در نگرش کارکنان نیروی انترامی با نقژش میژانجی اعتمژاد سژازمانی در شهرسژتان تبریژز،       

  .064-050دوره پانزدهم، شماره یك: ، تظامیهای مدیریت ان تحقیق

ب  ن ستادیرد زعتماان امیزان و عاط ی مدیرش بط  هورامطالع  و سی ربر(، 0612سیدمحمدحسین )، شیوچا

 یس قم.دپران، تهره ناگا، داشدارشناسی رنامه کا نپایان، ناآ

ضعیت وسی ربران و مدیرو ن کناربین کازی سادعتماامل مؤثر بر اشناسایی عو(، 0616حسن )زاده، حسن

 یس قم.دپران، تهره ناگا، داداشاری اشناسره کاانام نااپایر، اوژی کژیاجری ااژهن مازاژسد وژموج
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وری منژابع  رهبژری نژاب بژر بهژره    تژأثیر   ،(0588)عبدالژ    ساعدی، معصوم  و مؤمنی م رد، محمد؛ حکاک،

، دوره پژانزدهم، شژماره   وری دیریت بهاره فصلنامه ما ، انسانی باتأکیدبر نقش میانجی سرمای  اجتمژاعی 

 .00-084دوم: 

بژین   رابطژ   (، بررسژی 0600) زرونژدی، ن یسژ    سژیدمحمد؛ جنژدقی، غالمرضژا و    مقیمژی،  خنی ژر، حسژین؛  
وپژرورش   آمژوزش  و کاژاورزی  جهژاد  هژای سژازمان  سازمانی کارکنژان در  تعهد و اعتماد های  مؤل  

 .6-00دوم:  شماره ، دوره اول،دولتی مدیریت نشریهقم،  استان

(، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی ازطریژق متغیژر   0610زایی، ناصر )دهمرده، محبعلی و ناستی

 چهژل و چهژار:   شژماره  ، دوره دوازدهژم، هاای مادیریت عماومی    تحقیقمیانجی ماارکت سازمانی، 

008-044. 
دراک کارکنان از عدالت سازمانی بژر اعتمژاد   بررسی تأثیر ا(، 0588زمانیان، محمدرضا و باقری، کوروش )

تخصصی رویکردهای پژوهشی ناوی  در   -فصلنامه علمی ،سازمانی در اداره امور مالیاتی استان همدان

 .065-058 وپنجم: شصتشماره پنجم، دوره ، مدیریت و حسابداری

نش بر اشتراک دانش بژا  بر دا (، بررسی تأثیر فرهن  مبتنی0614راد، محمدحسن )شیرازی، علی و همایونی

ه ژتم:   و ، دوره هاتم، شماره بیستهای مدیریت عمومیوهشپژ، اری نقش ارایش ب  اعتماد تعدیل
000-11. 

رفتارهژای   بژروز  بژر  سژازمانی  اعتمژاد  ثیر(، تژأ 0610نعیمژی، محمژد )   و شیرازی، علژی؛ خژداوردیان، الهژام   

، تحاول  مادیریت  پژوهشنامه ،شژمالی(  خراسان استان ااز شرکت :)موردمطالع  سازمانی شهروندی

 .080-065 ه تم: چهارم، شماره سال

بینژی  (، طراحژی و آزمژون الگژوی خژوش    0611رضژا ) صدری، حسین؛ دلوی، محمدرضا و شژیروانی، علژی  
 .17-067دوره نهم، شماره دوم: ، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سازمانی با رویکرد آمیخت 

ای بژر عملکژرد   تحلیل اثژر اخژالق حرفژ     (،0610طاهری عطار، غزال ؛ پوراحمدی، معین و هراتی، مسعود )

ل یژازدهم،  سا، پژوهشانامه مادیریت تحاول   ، ای اری اخالق حرفژ   شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی

 . 67-47ویکم:  شماره بیست

بندی عوامژل   شناسایی و رتب (، 0616طباطبایی منزائی، سیدولی؛ مدیری، محمود و عسگری فهلبانی، سمی  )
)مطالعژ  مژوردی: سژازمان بیمژ  مرکژزی       MCDMتأثیراذار تعهد سازمانی بر تسهیم دانش با رویکرد 

 . 04-66، دوره پنجم، شماره نوزدهم: فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، ر.ا.ا.(

https://profdoc.um.ac.ir/list-magname-پژوهش%20های%20مدیریت%20عمومی.html
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آن بط  و راثربخای چرخش شغلی (، ا0616سعید )، هیزجمایدب و لوهااعبدز، قارپو؛ لقاسمابوفرهن ، ا

ره بیسژژت و سژژ :  شما، ه تمل سا، مدیریت عمومیی ها تحقیااق ،مانیزساد عتماو امانی زلت ساابا عد

055-061 . 

ازمانی و تسژهیم دانژش بژا نقژش     (، بررسی رابطۀ بین ارتبژاب سژ  0617ال  و زندکریمی، مریم ) پور، عزت قدم

دوره ، مطالعااات کتابااداری و علاام اطالعااات  ،میژژانجی اعتمژژاد سژژازمانی در میژژان دبیژژران مژژدارس  

 .086-060: 64پنجم، شماره  و بیست

 تهران: انتاارات دارال نون. ،مدیریت اعتماد سازمانی(، 0614پور، جواد )فقیهی

بندی عوامژل   (، شناسایی و رتب 0612وشهریان، حسینعلی )مردانی، محمدرضا؛ طوطیان اص هانی، صدیق  و ب

دوره شام، شماره یك: ، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،مؤثر بر اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران

011-077. 

 تهران: انتاارات ترم . ،های مدیریت )رفتار سازمانی( تحقیقنامه(، 0612مقیمی، محمد و رمضان، مجید )

(، تژأثیر مژدیریت   0611پور طباطبژایی، سژیداکبر و نیرومنژد، حسژینعلی )     ؛ قربانی، محمود؛ نیلیملکی، اعرم

اعتماد سازمانی با رویکرد هوش اخالقی بر رفتژار شژهروندی سژازمانی در مؤسسژات مژالی و اعتبژاری       

 .606-616وپنجم، شماره دوم:  دوره سی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،استان خراسان رضوی

(، تحلیل رابط  ساختاری اعتماد سژازمانی بژا بهبژود خژود اثربخاژی و      0610ن، فرهاد و صبحی، اله  )مهراا

 . 50-46دوره چهارم، شماره هات: ، فصلنامه مدیریت پرستاری ای پرستاران،اخالق حرف 

 اژر ضژوابط اخالقژی در رابطژ  بژین      (، تحلیل نقژش تعژدیل  0612میرس اسی، نیلوفر و رجبی فرجاد، حاجی  )

 دوره سژیزدهم، شژماره سژ :   ، فصلنامه اخالق در علاوم و فنااوری   فرهن  سازمانی و اعتماد سازمانی،

70-78 . 

 -بژر اعتمژاد و تناسژب فژرد     تأثیر روابژط مبتنژی   ،(0588) معصوم  ،بخیت و کامران ،پور عیدی ؛شهرام ،نرری

 -یژانجی تناسژب فژرد   شناختی و نگهداشت شغلی معلمان ورزش بژا نقژش م   شغل بر توانمندسازی روان

 .0-65 :، دوره دهم، شماره بیست و س تحقیق در ورزش تربیتی ،سازمان
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