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چكيده
روش :روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل علّی بوده است .جامعهی آماری
این پژوهش را  600نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشكی زاهدان تشكیل میدهند که برای این منظور با
استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده  121نفر از آنان انتخاب و به پرسشنامههای
خودگزارشی وفاداری سازمانی ،بعد نگرشی آلن و می یر ()1990؛ بعد رفتاری زایتامل ( ،)1996شفافیت و
اعتماد سازمانی راولینز ( )2002پاسخ دادند .ضمناً روش پژوهش حاضر از منظر شیوه اجرا به دلیل بررسی
روابط بین متغیّرها توصیفی از نوع همبستگی بود .نتایج :نتایج پژوهش بهطورکلی نشان دادند که رابطهی
شفافیت سازمانی و وفاداری سازمانی ،تحت تأثیر ابعاد اعتماد سازمانی است .ابعاد (پاسخگویی ،تسهیم
اطالعات و مشارکت) شفافیت سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و
مثبت و بعد (اختفا و پنهانکاری) شفافیت سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر
غیرمستقیم و منفی بود .این بدین معنی است که ابعاد شفافیت سازمانی (پاسخگویی ،تسهیم اطالعات،
مشارکت ،اختفاء و پنهانکاری) بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر مستقیم نیستند،
درحالیکه اثر غیرمستقیم چهار بعد شفافیت سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی از نظر آماری
معنیدار بود که این امر بیانگر نقش واسطهای اعتماد سازمانی در میان شفافیت و وفاداری سازمانی است .ضمناً
میزان پراکنش تبیین شده بعد نگرشی وفاداری سازمانی در مدل برازش شدۀ پژوهش حاضر برابر با  0/21و برای
بعد رفتاری برابر  0/20بود.
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مقدمه
در شرایط حاکم بر فضای اقتصادی جهان و وجود بازارهای متغیّر و متحوّل و رقابتی ،حفظ
و نگهداری کارکنان و ایجاد نگرشهای مطلوب نسبت به سازمان محل خدمت آنها ،در
حقیقت بهعنوان عظیمترین و ارزشمندترین سرمایهی هر سازمان محسوب میشود و از
اهمیت واالیی برخورداراست؛ یكی از نگرشهای مطلوب وفاداری سازمانی است .وفاداری
عالوه بر اینکه بهصورت کلی بهعنوان یک ویژگی شخصیتی دارای ارزش دینی ،اخالقی
و اجتماعی فراوانی است ،در محیطهای سازمانی نیز ویژگی تأثیرگذاری در میان کارکنان
محسوب میشود .یكی از مهمترین عواملی که در عصر حاضر در موفقیت سازمانها تأثیر
اساسی دارد وفاداری کارکنان نسبت به اهداف ،ارزشها و مأموریت سازمان است
(گودرزی.)1091 ،
وفاداری و رضایت کارکنان از عوامل کلیدی موفقیت و بقای سازمانهای خدمت مدار
هستند .ازآنجاکه انتظار میرود کارکنان وفادار و متعهّد در جهت منافع سازمان خود عمل
نمایند ،وفاداری و تعهّد کارکنان مورد توجّه بسیار قرار گرفته است و در سالهای اخیر
پژوهشهای مربوط به وفاداری کارکنان و بهخصوص کارکنان حوزۀ دانشگاه علوم پزشكی
در متون و منابع مدیریت بهکرات مشاهده میشود .بسیاری از این مطالعات نشان دادهاند که
کارکنان وفادار نشانهای از ارزش سازمان هستند و تعهّد بیشتری در رابطه با توسعۀ مستمر
کیفیت خدمات سازمان دارند (هریری و همكاران .)1090 ،وفاداری سازمانی انجام
فعالیتهای غیرموظف جهت کمک به بهبو د تصویر بیرونی سازمان ،فداکاری در راه منافع
سازمانی ،حمایت از هویت سازمان در شرایط ،زمان و مكانهای مختلف و احساس وفاداری
به رهبران و سازمان بهعنوان یک کل است (طبرسا و رامین )1029 ،وفاداری سازمانی
بهرهوری را باال میبرد و تضمینی است بر کیفیت مطلوب خدمات و تولیدات و یكی از
مهمترین زمینهسازهای نوآوری در محیطهای کار است .وفاداری تنها محدود به اطاعت در
محیط کار نیست ،بلكه تشویق دیگران در محیط کار را نیز شامل میشود (گل پرور و نادی،
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 )1090از دیدگاه آلن و می یر )1991( 1وفاداری با سه عامل قابلشناسایی است :اعتقاد قوی
به ارزشهای سازمان ،تالش زیاد برای تحقّق اهداف سازمان و تمایل زیاد به ماندن در سازمان
(براون 2و همكاران.)2011 ،
وفاداری سازمانی شامل دو بعد وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری است :وفاداری
نگرشی 0نوعی احساس پیوند ،تقابل و اعتماد است .گِست )1995( 4وفاداری نگرشی را
درک و اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزشهای سازمانی دانسته و اینگونه بیان میدارد
که وفاداری نگرشی تمایل شدید به حفظ عضویت در سازمان محل استخدام ،تالش فراوان
در قبال سازمان و یا فراتر از توان خود عمل کردن در جهت منافع سازمان تعریف میکند.
وفاداری رفتاری زمانی ایجاد میشود که "فرد با نوع خاصی از رفتار هویت مییابد"
(ساالنیک )1911،5و نگرش خود را با آن رفتار متناسب مینماید .گست ( )1921معتقداست
که اگرچه مدل رفتاری وفاداری نسبت به مدل وفاداری نگرشی تخصصیتر است ،اما در
شكلگیری سیاستهای کلی مدیریت منابع انسانی کاربرد کمتری دارد )حریری و
همكاران.)1090 ،
به نظر میرسد یكی از عوامل تأثیرگذار بر وفاداری سازمانی ،شفافیت سازمانی باشد.
اگر اهداف سازمانی روشن و مشخص باشند ،مسئولیت افراد به خوبی به آنان تفهیم شود،
کارمندان در حین انجام کار و پسازآن بازخورد مناسب دریافت کنند و یا به عبارتی
سازمان از شفافیت باالیی برخوردار باشد ،بر وفاداری سازمانی کارمندان افزوده میشود
چراکه شفافیت به معنی عمداً آشكار کردن اقدامات است (بن 6و همكاران .)2010 ،موسسه-
ی  GEMI1نیز تحت گزارشی با عنوان (شفافیت :راهی بهسوی اعتماد عمومی) شفافیت را
اینگونه تعریف کرده است« :شفافیت میزان گشودگی یک سازمان با توجّه به در اشتراک
1. Ellen & Meyer
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گذاشتن اطالعات در مورد نحوهی عملش است .شفافیت از طریق گفتمان دوطرفه و
پاسخگویی  1تقویت میشود» .از منظر راولینز )2002( 2ابعاد شفافیت سازمانی عبارتاند از:
مشارکت ،اطالعات اساسی ،پاسخگویی و پنهانکاری (ضد صداقت و شفافیت) (کردنائیچ
و همكاران.)1090 ،
چالش اصلی سازمانها درک شفافیت و چگونگی پیادهسازی آن است .امروزه
بزرگترین آرزوی سازمانها ،تعریف یک نظام شفافسازی مناسب و ادارهی آن به روش
کارساز است .اگر شفافیت سازمان برای کارمندان مسجّل شود ،در وفاداری آنان تأثیر
مثبتی خواهد داشت ،ضمن آنكه چنین تصوّری اعتماد درونسازمانی را نیز متأثّر خواهد
کرد و ارتقاء اعتماد بهنوبه خود بر وفاداری کارکنان مؤثر خواهد بود .اما اینكه سازمانها
چگونه در این راه موفّق شوند بستگی به شناسایی عوامل کلیدی و تسهیلکنندهای دارد که
بتواند از طریق بهکارگیری آن به ارتقاء تعهّد و درنتیجه وفاداری کارکنان بپردازند (نقوی و
فراهانی .)1092 ،امّا ازآنجاکه تاکنون رابطهی مستقیم بین شفافیت و وفاداری سازمانی تأیید
و یا رد نشده است در این پژوهش برای تبیین مدل مفهومی از متغیّر واسطهای اعتماد سازمانی
استفاده میشود .اعتماد سازمانی ازیکطرف بر شفافیت سازمانی و از سوی دیگر بر وفاداری
سازمانی تأثیرگذار است .نتایج پژوهشهای زیر میتوانند نشانگر این ارتباط باشند:
در پژوهشی که کانگارتنم  )2012( 0با هدف بررسی تأثیر شفافیت بر اعتماد سازمانی،
انجام داد ،مشخص گردید که افزایش شفافیت (ارائۀ اطالعات کامل به ذینفعان) ،سبب
افزایش میزان اعتماد در روابط متقابل سازمانی می گرد .همچنین مشخص گردید که
اعتماد ،عنصری زیربنایی در تمام فعالیتهای اقتصادی بوده و نرخ باالی سرمایهگذاری و
رشد منوط به وجود سطح باالی اعتماد و بهتبع شفافیت سازمانی است .نتایج به دست آمده
از پژوهش لگزیان (لگزیان و همكاران )1021 ،نشان میدهند که بین شفافیت و اعتماد
کارکنان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .در پژوهشی که با عنوان " مدلی برای سنجش

1. Two-Way, Responsive Dialogue.
2. Ravlinz
3.Kanagaretnam
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تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها بر تعهّد و وفاداری مشتریان" توسط دهدشتی و همكاران
انجام شده است نشان میدهد که قابلیت اعتماد به برند نقش مهم و کلیدی در بهبود تمایالت
رفتاری مشتریان نسبت به تعهّد و وفاداری آنان نسبت به بانک مربوطه ایفا میکند (نقل از
ندیم نژاد .)1092 ،خادم ( )1090نیز در پژوهش خود نشان داد که بین روحیهی سازمانی و
شفافیت سازمانی از طریق اعتماد سازمانی رابطهی خطی مثبت وجود دارد.
پژوهش حسینی و احمدینژاد ( )1021نشان داد که همبستگی مثبتی بین متغیّرهای
رضایتمندی مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام مشتری با وفاداری نگرشی
و رفتاری وجود دارد (نقل از ندیم نژاد.)1092 ،
از سوی دیگر نتایج برخی پژوهشها نشان دادند که میان اعتماد و وفاداری کارکنان
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد از جمله :نتایج به دست آمده از پژوهش چتنا)2012( 1
نشان میدهد که اعتماد بین فردی رضایت کارکنان را به شدّت تحت تأثیر قرار میدهد و
نتیجهی آن وفاداری کارکنان به سازمان و اهداف آن میشود و بیان میدارد که بین رضایت
کارکنان و وفاداری کارکنان به سازمان ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد .همچنین ،نتایج
پژوهش سومارت و پریتو )2012) 2نشان میدهد که ارتباطات و اعتماد بهطور مستقیم بر
وفاداری تأثیر میگذارد .در پژوهشی که توسّط متزلر و بنزل )2010( 0انجام شد نشان داد که
رضایت و اعتماد کارکنان به سازمان بهعنوان عواملی مهم در افزایش کیفیت ،اثربخشی و
بهرهوری عملكرد آنان در سازمان هستند که پیامد آن ارتقاء وفاداری آنان به سازمان میشود.
یافتههای تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین اعتماد ،رضایت و وفاداری
کارکنان وجود دارد .با وجود رضایت و اعتماد کارکنان رفتارهای مشارکتی در سازمان
ایجاد شده و عملكرد کارکنان باال رفته که نتیجهی آن وفاداری کارمند به سازمان مطبوعش
است (مظلومی و همكاران.)1090 ،

1. Chatna
2.Sumarto & Praetyo
3. Matzler & Benzl
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بنابراین اعتماد ،تصمیم به اطمینان به دیگری است ،با این انتظار او بر اساس یک توافق
مشترک ،عمل خواهد کرد .در هر سطحی از اعتماد ،یک میزان معیار از ریسک بهعنوان
اینكه دیگری ممكن است بر اساس توافق عمل نكند ،وجود دارد (مظلومی و همكاران،
 .)1090دنیس 1اعتماد را مفهومی چندبعدی میداند که به تعامالت سطوح گوناگون
همكاران ،تیمها و سطوح درونسازمانی مربوط میشود .این ابعاد شامل اعتماد مبتنی بر
شناخت ،اعتماد مبتنی بر تأثیر و گرایش به اعتماد است .اعتماد تأمینکنندۀ ارتباطات و
گفتمان است و می تواند امكان دسترسی به افراد را برای تبادل سرمایه فكری فراهم سازد.
اکثر محققان بر روی تعریف اعتماد بهعنوان انگیزه دیگران در موقعیتهایی که ریسک در
پی دارد توافق دارند .اعتماد بهعبارتدیگر اطمینان فرد ،گروه یا موسسه به وظیفهای داوطلبانه
پذیرفتهشده برای فرد ،گروه یا موسسه دیگر بهمنظور شناسایی و حمایت حقوق و منافع همه
ذینفعان در یک تالش مشترک یا تبادل اقتصادی محسوب میشود (فرجی خیاوی و
همكاران .)1090 ،به همین دلیل است که شاو اعتماد را وابستگی ما به دیگران برای رسیدن
به انتظاراتمان تعریف میکند (بودالیی و همكاران .)1090 ،تحقیقات نشان میدهند که
سازمانهایی با سطوح اعتماد باالتر نسبت به سازمانهایی با سطوح اطمینان پایینتر از نوآوری
بیشتری برخوردارند ،بهتر خود را وفق میدهند و موفقتر هستند .با توجّه به تعریف اعتماد
یعنی انتظارات یا باورهایی که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیشبینی ولی در
راستای منفعت شخصی خودشان نشان دهند ،یكی از مشكالت سازمانهای امروزی کمبود
اعتماد بین مدیران و کارکنان است .پایین بودن اعتماد درون سازمان نوعی افزایش تعارض،
بیثباتی سازمانی ،ترک سازمانی ،ترک خدمت ،کاهش انگیزه ،شایعات و اعتصابات الینحل
و مانعتراشی بر سر تحقّق اهداف سازمان را در پی خواهد داشت (ناظم.)1029 ،
با توجّه به آنچه در پیشینهی نظری و تجربی پژوهش حاضر از اهمیت ایجاد اعتماد،
شفافیت و وفاداری سازمانی سخن رفت؛ و نتایج پژوهشها نشان داد که از یکسو شفافیت
منجر به اعتماد و از سوی دیگر اعتماد منجر به وفاداری میشود .لذا مسئله اصلی پژوهش
1. Denis

ارائۀ مدل علّی روابط شفافیت سازمانی و وفاداری ...

35

حاضر را بررسی نقش واسطهای اعتماد سازمانی ،در رابطهی بین شفافیت و وفاداری سازمانی
در چارچوب یک مدل علّی قرار دادیم؛ که برای رسیدن به این منظور مدلی که برگرفته از
پیشینهی نظری و تجربی پژوهش است بهعنوان مدل درونداد انتخاب و با استفاده از مدل
تحلیل مسیر در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشكی زاهدان موردبررسی قرار گرفت .بنابراین،
مدل مفهومی زیر برای بررسی نحوۀ تأثیرگذاری اعتماد سازمانی بر رابطۀ شفافیت سازمانی و
وفاداری سازمانی به شرح زیر ارائه میشود .ضمناً در این پژوهش مؤلفههای شفافیت سازمانی
بهعنوان متغیّر برونزا و مؤلفهی وفاداری سازمانی بهعنوان متغیّر درونزا و همچنین مؤلفههای
اعتماد سازمانی بهعنوان متغیّر واسطه در نظر گرفته شد و درنهایت فرضیههای زیر نیز تدوین شدند:
ابعاد شفافیت سازمانی بر ابعاد اعتماد سازمانی دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار است.
ابعاد اعتماد سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر مثبت ،مستقیم
و معنادار است.
ابعاد شفافیت سازمانی از طریق واسطهگری ابعاد اعتماد سازمانی بر وفاداری سازمانی
دارای اثر غیرمستقیم و معنادار است.
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شفافيّت سازمانی

پاسخگویی

اعتماد سازمانی

شایستگی

وفاداری سازمانی

ابعاد نگرشی
وفاداری

اطّالعات
اساسی

درستكاری

مشارکت

حسن نيّت

ابعاد رفتاری
وفاداری

اختفاء و پنهان-
کاری

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل علّی تحلیل مسیر است.
جامعهی آماری شامل کلیۀ کارکنان دانشگاه علوم پزشكی زاهدان است که تعداد آنان بر
اساس آمارهای اخذشده از مرکز انفورماتیک  600نفر است .روش نمونهگیری در تحقیق
حاضر به دلیل باال بودن حجم جامعه با استفاده از فرمول کوکران و بهصورت تصادفی ساده
بود که تعداد نمونه با توجّه به فرمول فوق  121نفر تعیین شد.
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با استفاده از فرمول فوق ابزار گردآوری دادهها پرسشنامههای خود گزارشی وفاداری،
شفافیت و اعتماد سازمانی بود که در زیر بهتفصیل توضیح داده شده است:
پرسشنامۀ شفافیت سازمانی :پرسشنامۀ شفافیت سازمانی راولینز )2002( 1مشتمل بر 21
گویه است که مؤلفههای (مشارکت ،تسهیم اطالعات ،پاسخگویی ،اختفاء و پنهانکاری) را
بر اساس طیف پنجدرجهای کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم
موردسنجش قرار میدهد .قابليت اعتماد این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1/29
و هر یک از ابعاد نيز به ترتيب  1/26 ،1/11 ،1/12 ،1/21محاسبه شد که ضریب قابلقبولی است.

پرسشنامۀ اعتماد سازمانی :جهت سنجش اعتماد سازمانی از پرسشنامۀ استاندارد راولینز
( )2002استفاده شد .این پرسشنامه مشتمل بر  10گویه بوده و مؤلفههای (شایستگی،
درستكاری و حسن نیّت) را موردسنجش قرار میدهد .پاسخهای فراگیران به هرکدام از
گویههای این پرسشنامه بر روی طیف لیكرت پنجدرجهای شامل کامالً موافقم ،موافقم ،تا
حدودی ،مخالفم و کامالً مخالفم ثبت میگردد .ضریب آلفای کرونباخ گزارششده توسّط
راولینز ( )2002برای پایایی پرسشنامه برابر با  91/4و در مطالعۀ حاضر نیز ضریب آلفای
کرونباخ برای اعتماد سازمانی برابر  0/25و هر یک از ابعاد نیز به ترتیب؛ 0/90 ،0/25 ،/20
به دست آمد که این ضرایب حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب این پرسشنامه است.
پرسشنامۀ وفاداری سازمانی :پرسشنامۀ وفاداری سازمانی شامل  26گویه و دو بعد نگرشی
و رفتاری است که هر یک از این ابعاد نیز داری مؤلفههایی است .در این پژوهش جهت
سنجش «ابعاد نگرشی وفاداری سازمانی» از پرسشنامهی استاندارد آلن و مییر ()1990
استفاده شده است که شامل  12گویه و مؤلفههایی چون (تعهّد مستمر ،عاطفی و هنجاری)
است .و برای سنجش «ابعاد رفتاری وفاداری سازمانی» از پرسشنامۀ استاندارد زایتامل
( )1996استفاده شد که شامل  2گویه و مؤلفههایی چون (ذکر ویژگیهای مثبت سازمان،
1.Rawlins
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تمایل به ماندن در سازمان ،بیاعتنایی به مزایای سایر سازمانها و ابراز انتقاد از سازمان) است.
پاسخهای فراگیران به هرکدام از گویههای این پرسشنامه بر روی طیف لیكرت پنجدرجهای
شامل کامالً زیاد ،زیاد ،تا حدّی ،کم و بسیار کم ثبت میگردد .ضریب پایایی هر دو پرسشنامه
بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/212گزارش شده است و در مطالعه حاضر نیز ضریب
آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ وفاداری سازمانی برابر با ( 0/91ابعاد نگرشی؛  0/29و ابعاد
رفتاری؛  )0/92است که این ضریب حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب این پرسشنامه است .برای
سنجش اعتبار محتوایی هر سه پرسشنامه از آراء متخصّصان ،استادان دانشگاه و کارشناسان خبره
استفاده شد .در این مرحله پس از مصاحبهها ،اصالحات الزم به عمل آمد و اطمینان حاصل
گردید که پرسشنامه ،همان خصیصه موردنظر پژوهشگران را میسنجد .درنهایت برای انجام
پژوهش پرسشنامهای واحد متشكل از تمامی خرده مقیاسها تنظیم شد.
برای تجزیهوتحلیل دادههای این پژوهش نیز از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین،
انحراف استاندارد ،کجی و کشیدگی) و همچنین شاخصهای آمار استنباطی (ضرایب
همبستگی پیرسون ،تحلیل مسیر 1و تحلیل عاملی تأییدی) بهوسیله نرمافزار  LISRELو
 SPSSاستفاده گردید.

یافتههای پژوهش
جدول شمارۀ  1شاخصهای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی) هر
یک از متغیّرها را نشان میدهد:
جدول  .1شاخصهای آمار توصيفی متغيّرهای پژوهش
متغیّر

میانگین

انحراف استاندارد

کجی/نامتقارن

کشیدگی

پاسخگویی

14/20

0/51

0/02

-0/10

تسهیم اطالعات

11/19

4/16

0/21

-0/02

مشارکت

16/11

4/21

0/49

1/05

اختفا و پنهانکاری

10/10

0/00

0/90

0/54

شایستگی

2/04

2/50

-0/11

-0/05
1. path analysis
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متغیّر

میانگین

انحراف استاندارد

کجی/نامتقارن

کشیدگی

درستكاری

9/44

2/94

-0/21

0/00

حسن نیّت

2/50

2/20

0/20

-0/49

بعد نگرشی وفاداری

42/25

4/10

0/15

0/01

بعد رفتاری وفاداری

20/00

0/90

0/02

-0/41

همچنان که نتایج جدول شمارۀ  1نشان میدهد توزیع تمامی متغیّرها نرمال است ،بنابراین
میتوان جهت تجزیهوتحلیل یافتهها از مدل تحلیل مسیر استفاده کرد .جدول شمارۀ 2
ماتریس همبستگی متغیّرهای پژوهش را نشان میدهد:
جدول  .2آرایۀ همبستگی متغيّرهای پژوهش
متغیّرها

1

پاسخگویی

1
**0/21** -0/12** 0/25** 0/22
**0/24** 0/12

1
**0/00** -0/25** 0/24
**0/00** 0/22

**0/14

**0/11

**0/15

*0/11

**0/11

*0/14

**0/20

**0/01
**0/02

**0/21

**-0/16** -0/12** -0/40** -0/11* -0/24

*0/12

1
**0/22

**0/01
**0/22

P < 0/05 ** P < 0/01

*

1

وفاداری

*0/11

بعد رفتاری

وفاداری

1

بعد نگرشی

1

حسن نیّت

*0/10

درستكاری

1

شایستگی

1

پنهانکاری

4

1

اختفا و

**0/00** -0/29

مشارکت

**0/22** 0/15

تسهیم اطالعات

2

0

5

6

1

2

9

فصلنامه سال سوم ،شماره  ،11بهار 69

41

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

با توجّه به جدول فوق از میان متغیّرهای برونزا (ابعاد شفافیت سازمانی) به ترتیب
پاسخگویی ( )0/11باالترین و مشارکت ( )0/11پایینترین ضریب همبستگی را با ابعاد
رفتاری وفاداری سازمانی و همچنین بعد مشارکت ( )0/20باالترین و تسهیم اطالعات ()0/14
پایینترین ضریب همبستگی را با ابعاد نگرشی وفاداری سازمانی دارا میباشند؛ تمامی
ضرایب ابعاد شفافیت سازمانی نیز از نظر آماری معنیدار هستند.
از میان متغیّرهای درونزا (ابعاد اعتماد سازمانی) نیز متغیّر شایستگی ( )0/02باالترین و
درستكاری ( )0/21پایینترین ضریب همبستگی را با ابعاد رفتاری وفاداری سازمانی و
همچنین حسن نیّت ( )0/01باالترین و درستكاری ( )0/22پایینترین ضریب همبستگی را با
ابعاد نگرشی وفاداری سازمانی دارا هستند؛ ضرایب هر سه ابعاد نیز از نظر آماری معنیدار
هستند.
جدول  .3ضرایب استانداردشدۀ اثرات مستقيم ،غيرمستقيم و اثرات کل متغيّرها بر ابعاد وفاداری
سازمانی و پراکنش تبيين شده آن
متغیّرها برآوردها

اثرات
مستقیم

مقادیر t

اثرات

اثرات

پراکنش

غیرمستقیم

کل

تبیین شده

به روی بعد نگرشی وفاداری از:
پاسخگویی

-

-

**0/09

**0/09

اطالعات اساسی

-

-

**

**

مشارکت

-

-

**

-

-

اختفا و پنهانکاری
**

0/10
0/10

**

-0/10

0/10

**

0/10

0/21

**

-0/10

شایستگی

0/25

4/29

-

**

0/25

درستكاری

**0/15

2/94

-

**0/15

حسن نیّت

**0/01

6/25

-

**0/01

به روی بعد رفتاری وفاداری از:
پاسخگویی

-

-

**

0/09

0/09

اطالعات اساسی

-

-

**0/12

**0/12

مشارکت

-

-

**0/09

**0/09

اختفا و پنهانکاری

-

-

**

-0/10

**

**

-0/10

0/20
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اثرات

اثرات

پراکنش

غیرمستقیم

کل

تبیین شده

شایستگی

**0/21

1/24

-

**0/21

درستكاری

**0/21

4/22

-

**0/21

حسن نیّت

**0/21

4/13

-

**0/21

متغیّرها برآوردها

اثرات
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مستقیم

مقادیر t

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،هیچکدام از ابعاد شفافیت سازمانی بهعنوان
متغیّرهای برونزای پژوهش بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر مستقیم
نیستند .درحالیکه اثر غیرمستقیم هر چهار بعد متغیّر برونزا بر ابعاد نگرشی و رفتاری
وفاداری سازمانی از نظر آماری در سطح  0/01معنیدار است که این امر بیانگر نقش
واسطهای متغیّر اعتماد سازمانی در میان شفافیت و ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی
است .جدول شمارۀ  4مشخصههای نكویی برازندگی مدل پیشبینی وفاداری سازمانی را
نشان میدهد:
جدول  .4مشخصههای نکویی برازندگی مدل پيشبينی وفاداری سازمانی
برآورد

مشخصه
2

دامنۀ قابلپذیرش

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()x /df

1/90

کوچکتر از 0

ارزش P

0/02

بزرگتر از 0/05

شاخص برازندگی تطبیقی )(CFI

1/00

بزرگتر از 0/9

شاخص نكویی برازش )(GFI

0/99

بزرگتر از 0/9

شاخص تعدیلشده نكویی برازش )(AGFI

0/91

بزرگتر از 0/9

جذر برآورد پراکنش خطای تقریب )(RMSEA

0/00

کوچکتر از 0/02

همانطور که در جدول  4گزارش شده است مشخصههای برازندگی مدل برون داد
تحقیق در تمامی موارد گزارش شده با توجّه به دامنۀ پذیرش ذکرشده در سطح مطلوبی قرار
دارد و این امر بیانگر برازش مدل پیشبینی وفاداری سازمانی با جامعۀ آماری این (کارکنان
دانشگاه علوم پزشكی زاهدان) است.
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شکل  .2نمودار مسير و برآورد پارامترهای مدل برازش شده استاندارد پيشبينی وفاداری سازمانی

بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر این بود که رابطه میان شفافیت سازمانی و وفاداری سازمانی را با توجّه
به نقش واسطهای اعتماد سازمانی بررسی کند .عالوه بر آن سعی شد که تأثیر متغیّرهای فوق
بر یكدیگر بررسی شود .برای نیل به این هدف یک مدل فرضی پیشنهاد و با استفاده از روش
تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با دادههای این تحقیق
برازش نسبتاً خوبی دارد .بنابراین؛ بر اساس فرضیههای پژوهش ،به تحلیل اثرات مستقیم و
غیرمستقیم متغیّرها بر یكدیگر و نیز بر وفاداری سازمانی میپردازیم.
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نتایج نشان داد؛ بعد پاسخگویی شفافیت سازمانی بر شایستگی ،درستكاری و حسن نیّت
دارای اثر مستقیم و مثبت است .و این نشان میدهد که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجود
دارد .این یافته با نتایج کانگارتنم ( )2012و قربانی و بابالحوائجی ( )1022همسویی و
همخوانی دارد .از نظر موسسهی  ،GEMIشفافیت میزان گشودگی یک سازمان با توجّه به
در اشتراک گذاشتن اطالعات در مورد نحوهی عملش است .شفافیت از طریق گفتگو
دوطرفه و پاسخگویی تقویت میشود .کاپتین ،)2004( 1در مطالعات خود به این نتیجه رسید
که ،اصول بنیادین و حرفهای سازمانهای چندملیتی عبارتاند از :شفافیت ،انصاف و
صداقت .بنابراین نتایج حاصلشده نشان داد که بهمنظور ایجاد ،حفظ و افزایش سطح اعتماد
ذینفعان ،حضور پاسخگویی شفّاف در سازمان ضروری است .و بر اساس اظهارات برخی
از محققین یادگیری ،نوآوری و بهبود عملكرد حلقههای ارتباطی هستند که شفافیت و
پاسخگویی را به هم پیوند میدهند .لذا کارکنانی که اعتقاد دارند باید نسبت به سازمان و
ذینفعانشان پاسخگو باشند دارای شایستگی ،یكپارچگی و حسن نیّت میباشند و بیشتر مورد
اعتماد قرار میگیرند.
بعد تسهیم اطالعات شفافیت سازمانی بر شایستگی ،یكپارچگی و حسن نیّت دارای اثر
مستقیم و مثبت است؛ و این نشان میدهد که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجود دارد.
این نتیجه با یافتههای سومارت و پرتیو ( )2012در یک راستا است .در این زمینه راولینز
( )2002بیان میدارد ،سازمانی که مشارکت عامه را مورد تشویق قرار میدهد و اطالعات
ضروری سازمانی را جهت اخذ تصمیماتی آگاهانهتر در اختیار آنان قرار میدهد و در برابر
آنان پاسخگو است ،بیشتر مورد اعتماد قرار میگیرد .بهطورکلی نتایج مربوط نشان میدهد
سازمانهای شفّاف باید اطالعات موردنیاز ذینفعانشان (درونی ،بیرونی) را در اختیار آنها
قرار دهند تا ذینفعان بتوانند تصمیمات آگاهانه اتّخاذ نمایند .این امر بدان معنی است که
سازمانهای شفّاف باید تمامی اطالعات سازمانی را که از نظر قانونی ،قابل افشاء شدن هستند

1.Kaptein

فصلنامه سال سوم ،شماره  ،11بهار 69

44

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

را به اطالع عموم برسانند که این باعث افزایش درستكاری ،شایستگی و حسن نیّت کارکنان
شده و جلب اعتماد آنان را به همراه دارد.
بعد مشارکت شفافیت سازمانی بر شایستگی و حسن نیّت دارای اثر مستقیم و مثبت است.
و این نشان میدهد که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجود دارد .نتایج نیز بیانگر این بود
که اثر مستقیم مشارکت بر درستكاری از نظر آماری معنیدار نیست .این یافته با نتایج چتنا
( )2012مطابقت دارد ،که میتوان بیان داشت شفافیت سازمانی این امكان را برای کارمندان
فراهم میسازد که نقش سازمانی خود را بهتر درک کرده و بهتبع مشارکت و تمرکز
بیشتری بر وظایف خود داشته و در فعالیتهای سازمانی درستكاری و حسن نیّت بیشتری
داشته باشند (اینگرام .)2009 ،1نتیجه نشان میدهد که شفافیت فقط به معنی در دسترس قرار
دادن اطالعات نیست ،بلكه مشارکت فعاالنه ذینفعان در جهت کسب و توزیع اطالعات و
درنتیجه ایجاد دانش ،از ملزومات شفافیت سازمانی است که آن اعتماد سازمانی را در پی
خواهد داشت.
بعد اختفا و پنهانکاری شفافیت سازمانی بر شایستگی و حسن نیّت دارای اثر مستقیم و
منفی است .و این نشان میدهد که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین،
نتایج نشان داد اثر مستقیم اختفا و پنهانکاری بر درستكاری از نظر آماری معنیدار نیست که
این یافتهها با نتایج یافتههای راولینز ( )2002و لیندستد و نارین )2001( 2مطابقت دارد.
بهطورکلی نتایج مربوط نشان میدهند که هر چه سازمان تالش برای مخفی نگاهداشتن
اطالعات داشته باشد میزان اعتماد ذینفعان به سازمان کاهش مییابد .آنچه دراینبین دارای
اهمیت است توجّه به این نكته است که همواره افشاء میزان زیادی از اطالعات به معنی
شفافیت و جلب بیشتر اعتماد نیست ،چراکه اغلب در دسترس قرار دادن اطالعات زیاد ،منجر
به درک کمتر اطالعات افشاء شده گشته و اعتماد کمتر ذینفعان را در پی خواهد داشت.
چون عنصر اختفاء و پنهانکاری یک عنصر ضد شفافیت است ،هرچه اختفاء و پنهانکاری
در سازمان بیشتر شود صداقت کارکنان به سازمان و درنتیجه اعتماد آنان کاهش مییابد.
1.Ingram
2.Lindstedt & Naurin
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نتایج همچنین نشان داد ،بعد شایستگی اعتماد سازمانی بر ابعاد رفتاری و نگرشی وفاداری
سازمانی دارای اثر مستقیم و مثبت است .این یافته با نتایج خادم ( )1090و چتنا ()2012
همخوانی دارد .در هر سازمانی کیفیت و کمیت کاال و یا ارائۀ خدمات رابطۀ مستقیمی با
میزان احساس تعهّد و وفاداری کارکنان نسبت به ارزشها و رسالت سازمان دارد .با اندکی
تأمل در محیطهای سازمانی درمییابیم که وفاداری افراد نسبت به رعایت ارزشها و
شایستگی یكسان نیست .لذا سازمانهایی در بازار رقابتی میتوانند عرضاندام کنند که دارای
نیروی انسانی با وفاداری باال به سازمان باشند که یكی از دالیل وفاداری کارکنان،
شایستهساالری است که منجر به تحقّق اهداف و مأموریتهای سازمان میشود .بهطورکلی،
نتایج باال نشان میدهند که ارتقاء اعتماد سازمانی منجر به افزایش سطح وفاداری کارکنان،
سرمایهگذاران ،اربابرجوعان و قانونگذاران خواهد شد .جایی که وفاداری و اعتماد برای
انجام کار وجود دارد ،پایش به حداقل میرسد .بهعبارتیدیگر وفاداری و اعتماد دو شیوۀ
متفاوت جهت مورد توجّه قرار دادن رفتار و نگرشهای کارکنان است که شایستگی
کارکنان در انجام امور سازمان بهعنوان عامل مهمی در افزایش کیفیت ،اثربخشی و بهرهوری
عملكرد آنان در سازمان است که پیامد آن ارتقاء وفاداری آنان به سازمان میشود .و یافتههای
تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین بعد شایستگی اعتماد ،و وفاداری کارکنان
وجود دارد.
نتایج اثر مستقیم بعد درستكاری اعتماد سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری
سازمانی را نیز مورد تأیید قرار میدهد .این یافته با نتایج داناییفرد ( )1022و تیمورنژاد
( )1022همخوانی دارد .بهطورکلی ،نتایج دراینارتباط نشان میدهند هنگامیکه کارمند
وظایفش را به نحو احسن و یكپارچه و بر اساس اصول خاصی انجام دهد موجب میشود
اعتماد سازمان به شخص افزایش یابد و اعتماد سازمانی نیز پیشنیازی برای اثربخشی سازمان
است .نتایج کاری مثبت ناشی از اعتماد سازمانی موجب افزایش بهرهوری کارکنان و
درنهایت افزایش وفاداری آنان به سازمان میشود.
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اثر مستقیم بعد حسن نیّت اعتماد سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی
همچنین مورد تأیید قرار گرفت .این نتیجه با یافتههای کان شیرو )2002( 1و خادم ()1090
همسویی و مطابقت دارد .بهطورکلی نتایج مربوط نشان میدهد که اگر نیت فرد در انجام
وظایفش مثبت باشد تعهّد او به کار و سازمانش افزایش مییابد .یعنی او دارای حسن نیّت
است و شرافتمندانه عمل میکند و در چنین مواقعی اعتماد سازمان به او افزایش یافته و
عملكرد شخص بهبود مییابد که بهبود عملكرد شخص افزایش اثربخشی و بهرهوری سازمان
را در پی خواهد داشت که نتیجه نهایی آن افزایش وفاداری فرد به سازمان است.
بعد پاسخگویی شفافیت سازمانی از طریق واسطهگری ابعاد اعتماد سازمانی بر ابعاد
نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و مثبت است .این یافته با نتایج
داناییفرد ( )1022و تیمورنژاد ( )1022همخوانی دارد .بهطورکلی ،نتایج مربوطه نشان
میدهند که ارتقاء اعتماد سازمانی منجر به افزایش سطح وفاداری کارکنان ،سرمایهگذاران،
اربابرجوعان و قانونگذاران خواهد شد و اگر کارکنان نسبت به مسئولیتها و وظایفی که
به آنان واگذار میشود پاسخگو باشند اعتماد سازمان به آنان افزایش یافته و افزایش اعتماد
باعث افزایش حس تعهّد و وفاداری شخص به سازمان میشود.
نتایج نشان دادند ،بعد تسهیم اطالعات شفافیت سازمانی از طریق واسطهگری ابعاد اعتماد
سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و مثبت است .این
یافته با نتایج سومارت و پریتو ( )2012و راولینز ( )2002در یک راستا است .بهطورکلی،
میتوان گفت که ارتقاء اعتماد سازمانی منجر به افزایش سطح وفاداری کارکنان خواهد
شد .یعنی در اختیار قرار دادن اطالعات مفید و مناسب به کارکنان باعث میشود که آنان
تصمیمات آگاهانه و مناسب اخذ نمایند درنتیجه وفاداری آنان به سازمان افزایش مییابد.
بعد مشارکت شفافیت سازمانی از طریق واسطهگری ابعاد اعتماد سازمانی (شایستگی،
درستكاری و حسن نیّت) بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و
مثبت است .این یافته با نتایج خنیفر و همكاران ( ،)1022قربانی و بابالحوائجی ( )1022و
1.Kaneshiro
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کان شیرو ( )2002همسویی و همخوانی دارد .بهطورکلی ،نتایج مربوطه نشان میدهند که
ارتقاء اعتماد سازمانی منجر به افزایش سطح وفاداری کارکنان خواهد شد .مشارکت فعاالنه
ذینفعان در جهت کسب و توزیع اطالعات و درنتیجه ایجاد دانش ،از ملزومات شفافیت
سازمانی است که درنهایت باعث افزایش وفاداری کارکنان به سازمان میشود.
بعد اختفا و پنهانکاری شفافیت سازمانی از طریق واسطهگری ابعاد اعتماد سازمانی بر
ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر غیرمستقیم و منفی است .تحقیقی که بتوان
با این نتیجه تطبیق داد یافت نگردید .پس هر چه سازمان تالش برای مخفی نگاهداشتن
اطالعات داشته باشد میزان اعتماد ذینفعان به سازمان کاهش مییابد .بهطورکلی ،نتایج
مربوطه نشان میدهد که کاهش اعتماد سازمانی منجر به کاهش سطح وفاداری کارکنان
خواهد شد.
از جمله محدودیتهای تحقیق این بود که ،در مدل برازش شدهی این پژوهش میزان
پراکنش تبیین شده وفاداری سازمانی ( )0/20است که این امر بیانگر تأثیر عوامل دیگری بر
وفاداری سازمانی است ،که در این پژوهش موردبررسی قرار نگرفته است .از طرف دیگر با
توجّه به اینکه پژوهش حاضر فقط در مورد کارکنان دانشگاه علوم پزشكی شهر زاهدان
انجام پذیرفته است ،لذا در تعمیم نتایج آن به سایر کارکنان کشور باید با احتیاط عمل کرد.
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