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چکیده
ابعاد مختلـف اعتمـاد سـازمانی بـا رضـایت شـغلی کارکنـان        این تحقیق پیرامون بررسی ارتباط 

جامعه آماري ایـن تحقیـق کارکنـان یکـی از سـازمان هـاي دولتـی در اسـتان         . صورت گرفته است
جهـت  . شـود کارمند ارشد و جزء این سازمان تشکیل می218مازندران می باشد و نمونه آماري از 

و براي بررسی رضـایت شـغلی از مـدل اسـمیت و     بررسی اعتماد سازمانی از مدل الونن و همکاران
براي تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضـیه هـا از آزمـون رتبـه بنـدي      . همکاران استفاده شده است

اصـلی و سـه   هپـژوهش حاضـر از یـک فریضـ    . فریدمن و همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شده است
رضیه اصلی تحقیـق مشـخص شـده در    با توجه به نتایج حاصل از ف. فرعی تشکیل شده استهفریض

بـه عـالوه   . این سازمان میان اعتماد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنـاداري وجـود دارد  
حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بود که در ایـن سـازمان میـان ابعـاد مختلـف      جنتای

رابطه مثبـت و معنـاداري بـر قـرار     و رضایت شغلی) اعتماد افقی، عمودي و نهادي(اعتماد سازمانی 
اعتماد سازمانی با یکدیگر و با همه وجـوه رضـایت   همچنین نتایج نشان میدهد که همه ابعاد. است

.شغلی ارتباطی مثبت و معنادار دارند
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مقدمه 
.باشـد مـی مـدیر وآنهـا میاناعتمادبرقراريسازمان،درکارکنانرین نیازهايمهمتازیکی

هايمکانیزمدیگروارزیابیپایینهايهزینهایجادباعثسازماندرباالي اعتمادسطوحوجود
بـه توجـه با.بودخواهنددرونیهايانگیزهدارايوکنترلراخودکارکنانوخواهد بودکنترل

شـود،  مـی کنتـرل وارزیـابی هـاي هزینـه کاهشوسازمانبخشیاثرموجباعتماد،داینکه ایجا
حسـن  (اسـت  احسـاس قابـل شود، میاعتمادایجادباعثکهعواملیشناساییضرورتبنابراین

). 1383زاده، 
افـراد  کـه داننـد مـی باورهـایی یاانتظاراتراآنعموماًگردیدارائهاعتمادازکهتعریفیدر

شخصـی خـود  منفعـت راسـتاي درصـرفا نـه وبینیپیشقابلطریقیبهدیگرانبهدارندتدوس
هـاي سـازمان مشـکالت ومسـائل ازیکـی ،تعریـف ایـن اساسبر). 1986، 1بیجر( دهند نشان

هاي سازمانخصوصبهماهايسازماندر. استمدیرانوکارکنانبیناعتمادامروزي، کمبود
در .داردوجـود دوایـن هـاي خواسـته ومـدیریت وکارکنـان بـین وجهیتـ قابلشکافدولتی،

در کارکنـان زیـرا شـوند مـی روبـرو اجرایـی مشـکالت بـا معموالًتصمیماتشکاف،ایننتیجه
اعتماد نمیکننـد و کارکنانبهنیزمدیرانمقابلدرومی دهندنشانسرسختیتصمیماتاجراي

اعتمـادي بـی ایجاد فضايباعثهمهاینهاودهندرکت نمیمشاگیريتصمیجریاندرراآنها
سیاسیتضاد،پراکنی،مانند شایعهرفتارهاییآمدنپدیدبی اعتمادي،نتیجه. شودمیسازماندر

راهـا هزینـه وگرفتـه هـا از سـازمان باالییانرژيبود کهخواهدسازماندرکاريکموکاري
،کنترلـی خـود ومـدیریتی ماننـد خـود  مبـاحثی ازحبتصـ سـازمانی چنیندر.دهدمیافزایش

بـراي هـا تـالش اکثـر وفایـده اسـت  بـی ...وکیفیتجامعمدیریت،خالقیتبروز،همکاري
همکـاري مسـتلزم سـازمان تحقق اهـداف زیرارسیدنخواهدمطلوبنتیجهافزایش بهره وري به

یکدیگربهکارکناناعتماد متقابل،تسهیل همکاريراهمهمترینواستیکدیگرباآناعضاي
). 1386چاووشی، (ها می باشد سازمانمدیرانوکارکنانمیاننیز اعتمادو

توجـه  کهیافتخواهیمدرفراستبه،بنگریمراانسانیمنابعمدیریتتحوالتسیرهچنانچ
ایـن  . اسـت بـوده تمدیرینظرانصاحبنظرمورددیربازازمدیریتوسازماندنیايدرانسانبه

هـا نـام   سـازمان مشـتریان راانسـانی نیـروي امـروزه کـه جـایی تـا یافتهافزایشروزبهروزتوجه
اساسـی  نیازهـاي بـه پاسـخگویی ضـرورت جدیـد، عصـر درکـه اسـت معنـا بـدان این. اندنهاده

1. Baier
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گرو تأمیندرسازماناهدافبهنیلزیرا گیردمیقراراولاولویتدرسازمان،هردرکارکنان
). 1383ابطحی، ( است انسانیمنابعمشروعومنطقیهايخواستهواهداف
علـت بـه زیـرا گـاهی  می باشدزیادياهمیتداراينیزرضایت شغلیموضوعراستاایندر
درپیوکنندرا تركسازمانتامی آیندبرصدددرسازماناعضايفضاي بی اعتمادي،وجود
دركبـراي ابـزار ارزشـمندي  توانـد مینگرشیهايبررسیخاطرهمینبه. باشنددیگريشغل
اعتمـاد یعنـی نگـرش ایـن دو کـه اهمیتـی بـه توجـه با. باشدسازماندرکارکنانازمدیرانبهتر

دارند، و همچنین با توجه به عـدم پـرداختن جـدي و منسـجم بـه جنبـه       رضایت شغلیسازمانی و
بـین ابعـاد مختلـف اعتمـاد سـازمانی بـر       رابطـه تبیینبهقالهماینهاي مختلف اعتماد سازمانی در

.خواهیم پرداخترضایت شغلی 

مروري بر ادبیات تحقیق
اعتماد در ادبیات سازمان و مدیریت

بـه سـازمانی یعنـی  دروناعتمـاد نخسـت :داردوجـود اعتمـاد ادبیاتدرگستردهجریانسه
میـان یـا مـدیران، یـا سرپرسـتان وکارکنـان بـین اعتمـاد مثـل سـازمان، پدیده درونیکعنوان

یعنـی هـا؛ سازمانمیاناعتماددوم،.استاعتمادنوعبر اینمطالعهایندرتاکید ماهمکاران که
مفهومیکعنوانبهکههامشتریان آنها وسازمانمیاناعتمادسوم،وسازمانیمیانپدیدهیک

).2006، 2و هارتوگ1دایتز(میشود مطرحبازاریابی
بهراپیش بینیقابلیتوصداقتصالحیت،خیرخواهی،بعدچهار) 2006(هارتوگ ودایتز

مؤلفـه سـه نیـز ) 1955(همکارانش و3مایر.میداننداعتماددهندهتشکیلعناصرترینمهمعنوان
.مطرح میکننداعتماداصلیابعادعنوانبهراخیرخواهیوصالحیتاعتبار،
دادهراآنانجـام قولکهراآنچهسازمانیافردیککهمیباشداینبهاعتقادمعنیبه:اعتبار)1

هـاي قابلیـت بـه صـالحیت :صـالحیت )2.کردخواهدعملتناقضبیودادخواهداست، انجام
وهـا مهـارت اسـاس بـر (دهنـد را انجـام خـود وظایفتوانندمیآناساسبرکهبرمیگردددیگران

خیرخواهی به معنی انگیـزه هـاي مهربانانـه و میـزان محبـت یـک شـخص        :واهیخیر خ)3).دانش
).1955مایر و همکاران، (نسبت به گروه متقابل و توجه صادقانه به رفاه دیگران است 

1. Dietz
2. Hartog
3. Mayer
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همکارانشوالوننتوسطسازمانیاعتمادبنديطبقه
غیرو)ارتباطی(شخصیبیناعتمادبعددوبهراسازمانیاعتماد) 2008(همکارانش والونن

وشخصـی اعتمـاد یعنـی سازمانی،اعتمادازنوع دوهرمطالعهایندر. کردندشخصی تفکیک
.میدهیمقرارمورد بررسیراغیر شخصی

کارکنـان بـین اعتمـاد بـه کـه 1افقـی اعتمـاد : شـود شکسـته بعددوبهمیتواندشخصیاعتماد
ایـن . گـردد مـی بـر نشـا مـدیران وکارکنانینباعتمادبهکه2عموديو اعتمادشودمربوط می

شخصـی غیـر نـوع تحقیـق، ایـن در.هستنداعتباریاوصالحیت، خیرخواهیاساسبرااعتماد ه
سـازمانی، حـوزه هـاي  درغیـر شخصـی  اعتمـاد . استگرفتهنام3نهادياعتمادسازمانی،اعتماد
چشمواستراتژيبهاعضابه اعتمادتواندمینهادياعتماد.استگرفتهقرارمطالعهموردکمبسیار
هـاي سیاسـت منصـفانه و فرایند هايوساختارهاآن،فناوريوتجاريشایستگیسازمان،انداز
).2008الونن و همکاران، (کند اشارهسازمانانسانیمنابع

رضایت شغلی
ر حـال  رضایت شغلی به جهت گیري هاي کلی و عاطفی فرد نسبت به نقش کاري وي کـه د 

هـاي مختلـف و   این مفهوم باید از  رضـایتی کـه فـرد از جنبـه    . حاضر شغلش می باشد اشاره دارد
در واقع رضایت شغلی به عنوان نگـرش کلـی فـرد نسـبت بـه      . جداگانه شغلش دارد متمایز گردد

اگر چه این مفهوم سازي منکر این واقعیت نیست که ایـن نگـرش   . شغلش یک مفهوم کلی است
فرض این است کـه اشـخاص قادرنـد جنبـه هـاي خاصـی را کـه از        . عدي نیز می باشدکلی چند ب

هایی که نارضایتی دارند تعدیل کنند و به نگرش مرکبـی  رضایت دارند در مقابل جنبهنشغل شا
بـه ابعـاد   ) 1969(7و هیـولین 6، اسمیت5کندال). 2009، 4پریر(از شغل به صورت یک کل برسند 

این ابعـاد مهمتـرین ویژگـی هـاي یـک شـغل در ارتبـاط بـا ایـن          . رده اندپنج گانه شغلی اشاره ک
موضوع که کدام افراد واکنش هاي مثبت موثرتري نسبت به آن دارند را نشان می دهد، در واقع 

انـد  این ابعاد عبارت. می توان رضایت فرد را در ارتباط با این ابعاد پنج گانه شغلی به دست آورد
1 Lateral trust
2 Vertical trust
3 Institutional trust
4. Pryer
5. Kendall
6. Smith
7. Hulin
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.معناي خصوصیات و ویژگی هاي که در وظایف شـغلی فـرد وجـود دارد   به:ماهیت کار)1:از
مقـدار اجـرت مـالی کـه فـرد دریافـت مـی کنـد و درجـه اي کـه وي           :حقوق و پرداخـت )2

:هـاي ارتقـا  فرصـت )3.دستمزدش را در مقابل دستمزد دیگران عادالنه و منصفانه مـی دانـد  
نحـوه ارتبـاط افـراد بـا     :سرپرسـتی نظـارت و )4.فرصت پیشرفت در سلسله مراتب سـازمانی 

سرپرست مستقیم خود و توانایی سرپرست در اینکه حمایت هاي رفتاري و کمـک هـاي فنـی را    
درجه اي که همکاران شغلی از لحاظ فنـی کـارا هسـتند و از    :همکاري شغلی.به فرد ارائه دهد

).1969و هیولین، اسمیت، کندال(بعد اجتماعی حامی فرد به شمار می روند 

پیشینه تحقیق
تمـام میـان دراعتمـاد سـطوح افـزایش بـراي اسـتراتژي یـک بـه ها،سازماندراعتمادایجاد
زیـادي تـالش هـا سـازمان دراعتمـاد مبانیتعیینبرايمحققان.استمدیران نیازمندوکارکنان

و ابعـاد  در تحقیـق خـود نشـان دادنـد اعتمـاد سـازمانی      ) 1391(ابراهیمـی و همکـاران   .انـد کرده
.مختلف آن تاثیر مثبتی بر تمایل کارکنان در تقسیم دانش دارد

:شـامل (سـازمانی  عوامـل بهراسازمانیاعتمادایجادبرمؤثرعوامل) 2009(2اتالیو1ییلماز
پـاداش دهـی  هـاي سیسـتم بـودن دارامـدرن، هايروشازاستفادهباموفقیت کارکنانارزیابی

هـا، ارزشکـردن، اتکـا بـه تمایـل مانند(فردي عواملو...) ومنظمايبازخور هدادنمنصفانه،
کارکناندادنمشارکت)  2000(3نیهانچنین،هم.کرده اندتقسیم بندي...) ورفتارهاوعادات

قدرتمنـد  وهـا، آنازبـازخور و گـرفتن کارکنـان بـه بـازخور دادنگیـري، تصمیمدرکارکنان
کـرده مطرحهادر سازماناعتمادافزایشبرايضروريهايتفعالیعنوانبهراکارکنانسازي
آنو ایجـاد شناختدارند کهنقشهاسازماندراعتمادایجاددرمتعدديعواملکل،در. است

.استسازمانیوفردياهدافدركوسازمانیعملکردوتعهدبهبوددرمهمیعاملها

نیهـان  مثالبراياند،شمردهبرسازمانیتماداعبرايرامختلفیپیامدهايمحققان،مقابل،در
سـازمانی تعهـد تقویـت ووريبهـره افـزایش شـامل راسازماندراعتمادافزایشنتایج) 2000(

بهوایجادمانندمطلوبهايگرایشایجادشاملراسازمانیاعتمادتأثیر) 2009(4جین. داندمی
و،...وسـازمانی تعهدسازمانی،رونديشهرفتارهايشغلی،رضایتگذاري دانش،اشتراكبه

1. Yilmaz
2. Atalay
3. Nyhan
4. Jeon
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نظـارتی رفتارهايتدافعی،رفتارهايشغلی،تركقبیلازگرایشهاي نامطلوبکاهشچنینهم
موجبسازمانیاعتماد) 1990(2موریسیو1گفته میشراطبقبرچنین،هم.می کندعنوان،...و

افـزایش وسـازمانی تعهدت شغلی،رضایاطالعات،سهیم شدنسازمان،دربازارتباطاتتسهیل
تعهـد برمثبتیسازمانی تأثراعتمادکرده اند کهبیاننیز) 2009(اتالی وییلماز.شودمیعملکرد
.دارداجتماعیارتباطاتبهبودچنینهموسازمانی،شهرونديرفتّارهايوسازمانی

ارتباطـات همکـاري، ضـایت، بررسـازمانی اعتمـاد ) 2005(الونن گفتهطبقبراین،برعالوه
بنـابراین  .اسـت تأثیرگذارسازمانی،تعهدوپذیريانعطافوگذاري دانشاشتراكبهوسازمانی

.به نظر میرسد اعتماد سازمانی می توان بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر داشته باشد
و همکـاران  مدل مفهومی این تحقیق به کمک ابعاد اعتماد سازمانی بر گرفتـه از مـدل الـونن    

و رضایت شغلی و ابعاد آن برگرفته از مدل ارایه شده توسط اسمیت و همکـاران کـه در    ) 2008(
.اقتباس گردیده طراحی شده است1969

فرضیه هاي تحقیق
فرضیه اصلی

بین اعتمـاد سـازمانی و میـزان رضـایت شـغلی کارکنـان سـازمان مـورد مطالعـه رابطـه مثبـت            
.معناداري وجود دارد

هاي فرعیفرضیه
بین اعتماد افقی و میزان رضـایت شـغلی کارکنـان سـازمان مـورد مطالعـه رابطـه مثبـت         - 

.معناداري وجود دارد

1. Mishra
2. Morrissey
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بین اعتماد عمودي و میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان مـورد مطالعـه رابطـه مثبـت     - 
.معناداري وجود دارد

د مطالعـه رابطـه مثبـت    بین اعتماد نهادي و میزان رضایت شغلی کارکنـان سـازمان مـور   - 
.معناداري وجود دارد

روشناسی پژوهش
میـدانی  شـاخه ازپیمایشی-توصیفیروشلحاظازوکاربرديهدفنظرازحاضرپژوهش

آوريجمـع جهـت میدانیهايروششاملاطالعاتوداده هاگردآوريهايروش.باشدمی
منظـور بـه .مـی باشـد  پـژوهش نظرينیمباوادبیاتبررسیجهتايکتابخانهروشداده ها  و

الـونن و  نامـه پرسـش ازپـژوهش هـاي فرضـیه آزمـون جهـت نیـاز مـورد هـاي آوري دادهجمع
نامـه اسـمیت کنـدال و هیـولین     براي سنجش ابعاد اعتمـاد سـازمانی و پرسـش   ) 2008(همکاران 

ایـی سـنجش رو جهـت مطالعـه ایـن در.استشدهسنجش رضایت شغلی استفادهبراي) 1969(
از) بـوده خـارجی مطالع هـاي ازپرسشنامه برگرفتهکهدلیلاینبه(آن سازيبومیوپرسشنامه

واسـاتید سـپس وکارشناسـان ابتـدا نظـرات  روایـن از.گردیـد اسـتفاده محتـوایی رواییروش
نظـرات اعمـال وپرسشـنامه میـزان اعتبـار  تعیینازپسوشدهجویارامدیریتعلمصاحبنظران

صـاحبنظران تاییـد مـورد طراحی شـده، پرسشنامهمحتواياعتبارالزم،اصالحاتانجامودمتعد
اسـتفاده شـد   SPSSهمچنین براي تعیین پایایی پرسشنامه در این تحقیق از نرم افـزار  .گرفتقرار

براي آن بدست آمد کـه نشـان دهنـده پایـایی بـاالي پرسشـنامه       ٪93که ضریب آلفاي کرونباخ 
.استاستفاده شده

جامعه آماري و نمونه منتخب
جامعه آماري در این تحقیق شامل کارکنان سازمان دولتی مـورد مطالعـه اسـت کـه بـه روش      
نمونه گیري تصادفی گروهی، نمونه آماري منتخب از بین کارکنان جز و ارشد که داراي سوابق 

انـه بـودن اطالعـات    به دلیل محرم. خدمتی درجات و پست هاي متفاوت می باشند انتخاب شدند
مربوط به حجم جامعه آماري با توضیح و ارائه اطالعـات شـفاهی بـه اسـاتید دانشـگاه و بـا تاییـد        

-بـا لحـاظ نمـودن ضـریب حفـاظتی     (نفر 250ایشان و با رعایت استانداردهاي الزم حجم نمونه 
.براي این تحقیق تایید گردید) امنیتی
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قهاي تحقیها و یافتهتجزیه و تحلیل داده
تحلیل توصیفی داده هاي تحقیق

میانگین و انحراف معیار جنبه هاي مختلف اعتمـاد سـازمانی و رضـایت    2و 1هاي در جدول
نتـایج نشـان میدهـد کـه  میـزان اعتمـاد یعنـی        . شغلی از دیگاه کارکنان سازمان بیـان شـده اسـت   

بتا خوب سـازمان  عمودي، افقی و نهادي از سطح متوسط بیشتر است که این موضوع کارکرد نس
دهد که کارکنان سازمان معتقدنـد  بعالوه نتایج نشان می. را به لحاظ اعتماد سازمانی نشان میدهد

. میزان رضایت شغلی در این سازمان نسبتا مطلوب است
آمار توصیفی اعتماد سازمانی- 1جدول 

کلاعتماد نهادياعتماد عمودياعتماد افقیاعتماد سازمانی
03/481/309/401/4میانگین

35/068/041/048/0انحراف معیار

آمار توصیفی رضایت شغلی- 2جدول 

رضایت 
شغلی

رضایت از 
سرپرست

رضایت 
از همکار

رضایت 
از کار

رضایت 
از ترفیع

رضایت 
کلاز حقوق

09/405/496/302/497/305/4میانگین
37/045/036/041/052/041/0انحراف معیار

هاي تحقیقتحلیل استنباطی داده
رتبه بنـدي فریـدمن و همبسـتگی    : تحلیل استنباطی داده ها به کمک روش هاي آماري مانند

همچنین براي آزمون فرضـیه هـاي پـژوهش از فـن آمـاري ضـریب       . اسپیرمن انجام پذیرفته است
بستگی بـین اعتمـاد   هم(نتایج ضریب همبستگی فرضیه اصلی . همبستگی اسپیرمن استفاده گردید

.نشان داده شده است3در جدول ) سازمانی و رضایت شغلی
شغلیتمانی و رضایمحاسبه ضریب همبستگی اعتماد ساز- 3جدول 

آزمون ضریب
همبستگی

متغیر  
مستقل

متغیر 
وابسته

ضریب 
)r(همبستگی 

داري سطح معنی
)sig(

حجم 
)n(نمونه 

اعتماد اسپیرمن
سازمانی

رضایت 
814/0000/0218شغلی
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نشان می دهد که بین نمرات اعتماد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطـه  3نتایج جدول 
بدسـت آمـده بـا فراوانـی     ) 814/0(معنادار مثبـت و قـوي وجـود دارد چـون ضـریب همبسـتگی       

)218n=(با توجه به عـدد معنـی داري بدسـت    نهمچنی. حکایت از یک رابطه مثبت و قوي دارد
مـی تـوان گفـت کـه     95/0کمتر است بـا اطمینـان   05/0که از سطح خطاي ) =000/0sig(ه آمد

بنـابراین مـی تـوان گفـت بـین اعتمـاد سـازمانی و        . شـود تایید می)H1(فرضیه اصلی تحقیق یعنی 
.رضایت شغلی کارکنان سازمان رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

و رضـایت  ) اعتمـاد بـین کارکنـان   (اعتمـاد افقـی   آزمون فرضیه فرعی اول به بررسی ارتبـاط  
نتایج این آزمون بـه شـرح زیـر    . پردازد و از آزمون آماري اسپیرمن استفاده شده استمی) شغلی

.شودمشاهده می4در جدول 

شغلیتمحاسبه ضریب همبستگی اعتماد افقی و رضای- 4جدول 

و رضـایت  ) اعتمـاد بـین کارکنـان   (نشان میدهد که بین نمـرات اعتمـاد افقـی    4نتایج جدول 
دار مثبت و قـوي وجـود دارد زیـرا میـزان ضـریب همبسـتگی بدسـت        شغلی کارکنان رابطه معنی

همچنین بـا توجـه بـه    . اي مثبت و قوي استنشان دهنده رابطه) =218n(با فراوانی ) 697/0(آمده 
. تحقیق تاییـد )H1(می توان گفت که اولین فرضیه فرعی تحقیق) =000/0sig(سطح معنی داري 

به عبارت دیگر می توان گفت بین اعتماد افقی یعنـی اعتمـاد میـان کارکنـان سـازمان و رضـایت       
.مثبت و معنی داري وجود داردهان رابطشغلی کارکن

و ) اعتماد بین مدیران و کارکنـان (آزمون فرضیه فرعی دوم به بررسی ارتباط اعتماد عمودي 
نتـایج ایـن آزمـون بـه     . رضایت شغلی می پردازد و از آزمون آماري اسپیرمن استفاده شده اسـت 

.شودمشاهده می5شرح زیر در جدول 
شغلیتمحاسبه ضریب همبستگی اعتماد عمودي و رضای- 5جدول 

آزمون ضریب
همبستگی

متغیر  
ضریب متغیر وابستهمستقل

)r(همبستگی 
سطح معنی 

)sig(داري 
حجم 

)n(نمونه 
697/0000/0218رضایت شغلیاعتماد افقیاسپیرمن

آزمون ضریب
ضریب متغیر وابستهغیر  مستقلمتهمبستگی

)r(همبستگی
سطح معنی 

)n(حجم نمونه )sig(داري 

748/0000/0218رضایت شغلیاعتماد عمودياسپیرمن
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و ) اعتماد بین مـدیران و کارکنـان  (نشان میدهد که بین نمرات اعتماد عمودي 5نتایج جدول 
رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار مثبت و قوي وجود دارد زیـرا میـزان ضـریب همبسـتگی     

همچنـین بـا   . نشان دهنده رابطه اي مثبت و قوي اسـت ) =218n(با فراوانی ) 748/0(بدست آمده 
)H1(توان گفـت کـه دومـین فرضـیه فرعـی تحقیـق      می) =000/0sig(توجه به سطح معنی داري 

تـوان گفـت بـین اعتمـاد عمـودي یعنـی اعتمـاد میـان مـدیران و          بنابراین مـی . میشودتحقیق تایید 
.داري وجود داردمثبت و معنیهکارکنان سازمان و رضایت شغلی کارکنان رابط

چشـم واسـتراتژي بهاعضااعتماد(آزمون فرضیه فرعی سوم به بررسی ارتباط اعتماد نهادي 
هـاي سیاسـت منصـفانه و فراینـدهاي وسـاختارها آن،ريفناووتجاريشایستگیسازمان،انداز
نتـایج  . و رضایت شغلی می پردازد و از آزمون آماري اسپیرمن استفاده شـده اسـت  ) انسانیمنابع

.شودمشاهده می6این آزمون به شرح زیر در جدول 

شغلیتمحاسبه ضریب همبستگی اعتماد نهادي و رضای- 6جدول 

چشـم واسـتراتژي بهاعضااعتماد( نهادينشان میدهد که بین نمرات اعتماد6نتایج جدول 
هـاي سیاسـت منصـفانه و فرایند هايوساختارهاآن،فناوريوتجاريشایستگیسازمان،انداز
و رضایت شغلی کارکنـان رابطـه معنـی دار مثبـت و قـوي وجـود دارد زیـرا میـزان         ) انسانیمنابع

اي مثبـت و قـوي   نشان دهنده رابطـه ) =218n(با فراوانی ) 819/0(ضریب همبستگی بدست آمده 
فـت کـه سـومین فرضـیه     تـوان گ مـی ) =000/0sig(همچنین با توجه به سـطح معنـی داري   . است

چشـم واستراتژيبهاعضانهادي یعنی اعتمادبنابراین بین اعتماد. تحقیق تایید)H1(فرعی تحقیق
هـاي سیاسـت منصـفانه و فرایند هـاي وساختارهاآن،فناوريوتجاريشایستگیسازمان،انداز
.دمثبت و معنی داري وجود دارهانسانی و رضایت شغلی کارکنان رابطمنابع

همبستگی وجوه اعتماد سازمانی با رضایت شغلی
بر ( میزان شدت همبستگی وجوه اعتماد سازمانی با رضایت شغلی به ترتیب میزان همبستگی 

آزمون ضریب
همبستگی

متغیر  
مستقل

متغیر 
وابسته

ضریب 
)r(همبستگی 

داري سطح معنی
)sig(

حجم 
)n(نمونه 

اعتماد اسپیرمن
نهادي

رضایت 
819/0000/0218شغلی
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آورده شـده اسـت و همانگونـه کـه     7در جـدل  ) 95/0اساس آزمون اسپیرمن و در سطح خطاي 
ت تاثیر ابعاد مربـوط بـه اعتمـاد    شود رضایت کارکنان جامعه آماري تحقیق بیشتر تحمالحظه می

شایسـتگی سـازمان، انـداز چشـم واسـتراتژي بـه اعضـا نهادي قرار دارد به عبارت دیگر اعتمـاد 
انسانی رضـایت شـغلی   منابعهايسیاستمنصفانه وفرایندهايوساختارهاآن،فناوريوتجاري

.بیشتري ایجاد می کند

میزان همبستگی ابعاد اعتماد سازمانی با رضایت شغلی- 7جدول 

رابطه بین ابعاد اعتماد سازمانی با یکدیگر و با ابعاد رضایت شغلی
رابطـه بـین ابعـاد    نهمچنیرابطه بین ابعاد اعتماد سازمانی با یکدیگر و وجوه رضایت شغلی و

نتایج نشان مـی  . محاسبه گردیده است8رضایت شغلی با یکدیگر و با اعتماد سازمانی در جدول 
دهد که تمامی ابعاد اعتماد سازمانی باهم و با تمام ابعاد رضـایت شـغلی ارتبـاط معنـادار و مثبـت      

د اعتماد سازمانی رابطـه معنـی   دارند و همچنین تمام وجوه رضایت شغلی با یکدیگر و با تمام ابعا
محاسـبه ایـن   . دار مثبت دارند که برخی از این رابطه ها داراي شدت همبستگی باالیی مـی باشـد  

.انجام گرفته است95/0همبستگی ها بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن و در سطح خطاي 

غلیرابطه بین ابعاد اعتماد سازمانی با یکدیگر و با ابعاد رضایت ش- 8جدول 

رضایت از 
حقوق و

رضایت 
از ترفیع

رضایت 
از همکار

رضایت 
از 

سرپرست

رضایت 
از کار

اعتماد 
نهادي

اعتماد 
عمودي

اعتماد 
متغیر هاافقی

1
اعتماد 
افقی

1325/0**
اعتماد 
عمودي

یت شغلیشدت همبستگی با رضاوجوه اعتماد سازمانی
819/0اعتماد نهادي

748/0اعتماد عمودي
697/0اعتماد افقی
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1516/0**473/0**
اعتماد 
نهادي

1812/0**418/0**505/0**
رضایت 

کاراز 

1642/0**743/0**103/0**714/0**

رضایت
از 

سرپرست

1207/0**612/0**716/0**312/0**751/0**
رضایت 
از همکار

1217/0**643/0**681/0**654/0**732/0**113/0**
رضایت 
از ترفیع

1148/0**121/0**519/0**612/0**501/0**351/0**201/0**
رضایت 

قاز حقو
** P<0/05          N=218

گیرينتیجه
فرضیه اصلی تحقیـق حـاکی از ارتبـاط معنـادار بـین رعایـت اعتمـاد سـازمانی و میـزان          - 1

همچنـین ضـریب   . رضایت شغلی کارکنان سازمان دولتی مورد نظر بود مورد تاییـد قـرار گرفـت   
ایـن  .ایـن دو متغیـر اسـت   محاسبه گردید که بیانگر رابطه مثبت و نسبتا قوي بین 814/0همبستگی 

همسـو و  ) 1990(و میشرا و مورسی ) 2005(، الونن )2009(امر با نتایج حاصل از تحقیقات جین 
.سازگار است

هاي فرعی این تحقیق نشـان داد کـه ارتبـاط معنـادار بـین ابعـاد اعتمـاد سـازمانی         فرضیه- 2
بعـالوه  . نظر وجـود دارد با میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان مورد ) افقی، عمودي و نهادي(

، اعتماد عمودي با رضـایت شـغلی   697/0ضریب همبستگی ارتباط اعتماد افقی با رضایت شغلی 
، محاسبه گردید که بیانگر وجود رابطـه مثبـت و   819/0، و اعتماد نهادي با رضایت شغلی 748/0

.نسبتا قوي بین این متغیرها است
دهـد کـه   مانی و رضایت شغلی نشان مـی میزان ضرایب همبستگی بین وجوه اعتماد ساز- 3

بـه  . رضایت شغلی کارکنان جامعه آماري بیشتر تحت تاثیر الزامات مربوط به اعتماد نهادي است
سـازمان، انـداز چشـم واستراتژيبهعبارت دیگر کارکنان این سازمان از داشتن اعتماد به اعضا
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انسـانی  منـابع هـاي سیاسـت فانه ومنصـ هـاي فراینـد وسـاختارها آن،فناوريوتجاريشایستگی
البتـه  . بیشتر احساس رضـایت مـی کننـد تـا سـایر ابعـاد اعتمـاد سـازمانی و شـاخص هـاي آن هـا           

هاي آنها نیـز بـه میزانـی کمتـر از اعتمـاد نهـادي       کارکنان از سایر ابعاد اعتماد سازمانی و شاخص
.احساس رضایت می کنند

ن میدهد بین تمام ابعاد اعتمـاد سـازمانی   نشا8همان گونه که ضرایب مندرج در جدول - 4
رضـایت از سرپرسـت، رضـایت از    (با تمام وجوه رضایت شـغلی یعنـی   ) افقی، عمودي و نهادي(

همبستگی معنادار مثبـت  ) همکاران، رضایت از کار، رضایت از ترفیع و رضایت از حقوق و مزایا
.رابطه مثبت و معنادار وجود داردو نسبتا قوي برقرار است و بین تک تک این وجوه با آنها نیز 

دهـد کـه در اولویـت بنـدي ابعـاد اعتمـاد، اعتمـاد نهـادي داراي         نتایج تحقیق نشان مـی - 5
گردیده است و این بـدان معنـی اسـت کـه بـه      ) براساس آزمون فریدمن(بیشترین نمره رتبه بندي 

سایر وجـوه اعتمـاد   هاي شاخص هاي این بعد از اعتماد سازمانی در این سازمان بیشتر از شاخص
انـداز چشمواستراتژيبهشود و این امر به این مفهوم است که اعتماد به اعضاسازمانی توجه می

منـابع هـاي سیاسـت منصـفانه و فرایند هايوساختارهاآن،فناوريوتجاريشایستگیسازمان،
.انسانی در این سازمان بیشتر نمایان است

ردیـد کـه در رتبـه بنـدي ابعـاد رضـایت شـغلی حیطـه         بر اساس نتایج تحقیق مشاهده گ- 6
گردیده اسـت  ) بر اساس آزمون فریدمن(رضایت از سرپرست داراي بیشترین میانگین رتبه بندي 

و این بدان معنی است که تاثیر مدیریت، رفتارها و سبک مـدیریتی در ایجـاد رضـایت کارکنـان     
.استاین سازمان از سایر عوامل ایجاد رضایت باالتر بوده 

دهد در بررسی ارتباط بین وجوه اعتماد سازمانی با یکدیگر همـه  نتایج تحقیق نشان می- 7
وجوه اعتماد سازمانی باهم رابطه مثبت و معنی دار دارند و این بدان معنـی اسـت کـه بسـیاري از     

کننـد و تفکیـک و تعیـین مـرز     هاي این وجوه به صورت چند جانبه عمل مـی پارامترها و شاخص
.عاد اعتماد سازمانی ممکن بنظر نمی رسدمشخص اب

بحث و پیشنهادها
با توجه به نتایج حاصل از ایـن تحقیـق موضـوع اعتمـاد سـازمانی و ارتبـاطی کـه بـر یکـی از          
متغیرهاي وابسته و تاثیر گذار در بین متغیرهاي سازمانی یعنی رضایت شغلی دارد توجـه بـه آن و   

همچنـین بـا   . هاي امروزي امري بایسـته و شایسـته اسـت   همچنین نحوه پرداختن به آن در سازمان
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توجه به نتایج تحقیق بعد اعتماد نهادي در میان ابعاد مختلف اعتماد سازمانی داراي بیشترین تاثیر 
استراتژيبهبر رضایت شغلی است به نحوي که دیگر کارکنان سازمان از داشتن اعتماد به اعضا

سیاستمنصفانه وفرایندهايوساختارهاآن،فناوريوريتجاشایستگیسازمان،اندازچشمو
کنند اما متاسفانه در سازمان هاي امروزي بـه تقویـت   انسانی بیشتر احساس رضایت میمنابعهاي

این بعد از اعتماد نسبت به سایر ابعاد اعتماد کمتر پرداخته شده است کـه بایـد ایـن مطلـب مـورد      
.توجه قرار گیرد

سازمانی از مباحث نسبتا جدید وارد شده به حوزه مـدیریت و سـازمان اسـت    همچنین اعتماد 
بـه بـار ارزشـی    هلذا با توجه به تاثیر عمیق آن بر بسیاري از متغیرهاي سازمانی و همچنین بـا توجـ  

گیرد باید توجه و مطالعات بیشتري در این حوزه صورت گیرد آن که از فطرت انسانی نشات می
این پژوهش به محققان علوم سازمان رفتار سازمانی و روابط انسانی و سـایر  و پیشنهادات محققان 

این است که در تحقیقات آتی خود به این موضوع توجه داشـته باشـند و بـه    تحوزه هاي مدیری
.هاي زیر اقدام نمایندعنوان نمونه به بررسی تحقیقاتی نظیر پژوهش

مانیبررسی رابطه بین ساختار سازمانی با اعتماد ساز- 
بررسی رابطه بین سبک هاي مدیریت و رهبري با اعتماد سازمانی- 
بررسی رابطه بین چرخه عمر سازمان با اعتماد سازمانی- 
بررسی رابطه بین جو و  فرهنگ سازمانی با اعتماد سازمانی- 
بررسی رابطه بین مدیریت عملکرد و مدیریت منابع انسانی با اعتماد سازمانی- 
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