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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی :دانشگاه آزاد
واحد مرند ) به تعداد  775نفر تشکیل می دهند که حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان  69نفر به صورت تصادفی
طبقه نسبتی انتخاب گردید .پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی
است .جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز( )7337و اعتماد سازمانی رابینز()2559
استفاده گردید .روایی پرسشنامه های مذکور توسط متخصصان حوزه مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها
از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت .پرسشنامه فرهنگ سازمانی  ./69و پرسشنامه اعتماد سازمانی ./35
مورد تایید قرار گرفت .برای تحلیل دادهها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد .نتایج آزمون ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون نشان داد که :بین فرهنگ سازمانی با اعتماد سازمانی رابطه مستقیم معنی داری دارد و از روی فرهنگ
سازمانی می توان اعتماد سازمانی کارکنان را به میزان  91درصد پیش بینی کرد .ایجاد اعتماد یکی از خصلت های ضروری
فرهنگ سازمانی است .شهرت سازمان به فرهنگ سازمانی مثبت ،بر اعتماد و اطمینان پیروان به تصمیم گیری های معین در
هر موقعیتی اثر می گذارد .اعتماد باعث ایجاد و حفظ وحدت را در سازمانها و باعث ایجاد ارزش های دموکراتیك در
سازمان می شود .همچنین اعتماد میتواند مشروعیت و اثربخشی سازمان را افزایش دهد .اعتماد ،اطمینان پایدار مبتنی بر
صداقت ،توانایی یا شخصیت یك فرد است .اعتماد اشتیاق و عالقه یك گروه به اقدامات حساس گروه دیگر است.
واژگان کلیدی  :فرهنگ سازمانی ،اعتماد سازمانی ،دانشگاه آزاد مرند

 . 7استاد گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان
 . 2دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول) aminui@edu.ui.ac.
 . 9دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان
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مقدمه

مدل های سنتی مدیریت ،بر استراتژی های کنترل و وحدت فرماندهی در انگیزش تمرکز دارند .این استراتژیها مقامات و
مدیران را تشویق می کند که فعالیت های کارکنان را به طور مستقیم مورد بازبینی قرار دهند .این مدل ها به صورت
بازدارنده در حقوق ،کنترل و وحدت فرماندهی در مدیریت و انتخاب عمومی در سازمان به کار گرفته می شوند .به هر
حال دنیا در حال تغییر است و سازمان ها به طور فزاینده به انواع جدید مشارکت اعضای نیازمند هستند .بیشتر مردم در گروه
های کاری پراکنده کار می کنند .هر روز به تعداد کارکنانی که در منزل کار می کنند و کسانی که به روش های متنوع
مشغول به کار هستند و کسانی که در شعبه های مختلف شرکت های چند ملیتی کار می کنند افزوده می شود .این رویکرد
جدید باعث میشود که سبك های قدیمی کنترل و وحدت فرماندهی در مدیریت دچار مشکل شوند(وارا.)2557 ،7
مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محور مطالعه سازمانها گردیده است.
امروزه اهمیت اعتماد در سازمان ها به خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد،
نیازمند وجود اعتماد است .در عصری که روابط بین افراد و گروه ها سست تر شده و به سرعت در حال تغییر است ،اعتماد
که عمدتا مبتنی بر استنتاج ها و تفاسیر در مورد انگیزه ها ،شخصیت و باطن دیگران است ،موضوع محوری سازمان ها است
که رشد و حیات آنها را تضمین می نماید .اهمیت اعتماد به این دلیل است که مدیران به دنبال درك و شناخت چگونگی
ایجاد همکاری موثر در سازمان ها می باشند .اعتماد عاملی کلیدی است زیرا همکاری را به وجود می آورد ( تایلر،2
.)2559
مطالعات نشان می دهد که هم راستایی ارزش ها نیز در شکل گیری اعتماد موثر است .اگر تصور شود که ارزش
های سازمان و فرهنگ حاکم بر سازمان ،به طور اخالقی ،اجتماعی ،زیست محیطی و سیاسی متناسب است باعث ایجاد و
داشتن احساس اعتماد می شود(کازیر و همکاران .)2551 ،9همچنین مطالعات رفتار سازمانی نشان می دهد که فرهنگ
سازمانی نفوذ قوی بر رفتارهای فردی دارد و ابعاد فرهنگ سازمانی بر ادراك افراد از اعتماد را تحت تاثیر قرار می دهد
(سلیم و بونیتس .)2553 ،1فرهنگ در هر سازمانی نقش مهمی دارد چرا که موجب تعامالت بین فردی میان اعضای سازمان
می شود .بنابراین اعتماد که از طریق برقراری تعامل با دیگران شکل می گیرد ،چه در سطح سازمانی (اعتماد سازمانی) و چه
در سطح ملی (اعتماد عمومی) تحت تاثیر ارزش ها و فرهنگ حاکم بر جامعه(فرهنگ ملی) و سازمان (فرهنگ سازمانی)
قرار دارد .عالقمندی بسیاری از پژوهشگران بر بررسی این مطلب بوده است که آیا فرهنگ ملی و به تبع آن فرهنگ
سازمانی بر احتمال این که سازمان ها در زمینه اعتماد قوی تر باشند ،موثر است .صاحب نظران عنوان می کنند که تعریف
اعتماد غالبا بین فرهنگی است و ایجاد اعتماد و گرایش به اعتماد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است(ارتورك،0
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 .)2556اعتماد ذاتاً در یك جامعه به وسیله فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد .بنابراین ،تمایل افراد به اعتماد می تواند یکی
از کارکردهای فرهنگ باشد.
مسئوالن و کارکنان هر دانشگاهی مأموریت ها و رسالت های آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و خدمات اجتماعی
متفاوتی را عهده دار هستند که در راستای تحقق اهداف آموزش عالی در مسیر تربیت نیروهای متخصص و فرهیخته در
جهت رشد و توسعه جامعه بدان عمل می کنند .به اهمیت نقش دانشگاه در پاسخ به نیازهای معرفتی محیط داخلی همچون
آموزش ،پژوهش و یادگیری و نیازهای غیر معرفتی همانند "نقدپذیری ،شکیبایی ،تضارب آرا ،وفای به عهد ،تهذیب نفس،
تکریم انسانها ،تعهد به با توجه به اهمیت نقش :ارزشها ،امانتداری و "...اشاره می کنند (آراسته و جاهد.)7935 ،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند با داشتن بیش از 755رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد،
دکتری و حدود  9555نفر دانشجو در واحد مرند  725نفر عضو هیات علمی و  775نفر کارمند بعنوان یکی از بزرگترین
مراکز آموزشی استان آذربایجان شرقی می باشد .از آنجا که کارکنان و نیروی انسانی ،سرمایه های اصلی در هر سازمانی از
جمله دانشگاه آزاد مرند هستند ،توجه به ویژگی های روحی و روانی آنها ،نیازها و ضرورت های زندگی کاری و
اجتماعی آنها باید از دغدغه های اصلی مسئوالن دانشگاهی باشد؛ زیرا با توجه به اهمیت نقش آنها در پیشبرد اهداف و
عملکرد های دانشگاه و تأثیری که عملکرد آنان بر عرضه خدمات و پاسخگویی به انتظارات می گذارد ،چشم پوشی از این
امر غیر قابل اجتناب و در واقع ،نوعی سهل انگاری است .کارکنان دانشگاه از احساس لذتی که در مرحله شناسایی آنان با
هویت سازمان شان به آنان دست می دهد ،حس اعتماد شغلی و سازمانی که در آنها بوجود می آید ،خود را متعهد می
دانند که در راستای اهداف سازمان عمل کنند .در نتیجه این طور به نظر می رسد افزایش میزان اعتماد سازمانی ،موجب
چشم پوشی کارکنان از برخی از کاستی های سازمان می شود و از کاهش میزان رضایت آنان جلوگیری میکند (و
بالعکس) که این موضوع میتواند برای سازمانها فرصت تلقی شود .در پژوهش حاضر از مدل اعتماد سازمانی رابینز که شامل
ابعاد درستی و صداقت ،قابلیت اتکاء ،شایستگی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد استفاده شده است ،صداقت ،که به معنی
همان درستکاری می باشد و در ارزیابی قابلیت اعتماد دیگران ،صداقت مهمترین عامل است؛ شایستگی ،که تمام دانش و
مهارت های فنی و میان فردی را در بر می گیرد؛ قابلیت اتکاء ،که به قابلیت اعتماد پذیری ،قابلیت پیش بینی شوندگی و
قضاوت خوب در اداره کارها برمی گردد؛ و تعهد سازمانی ،که به معنی تمایل برای حمایت و تامین منابع دیگران است.
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده محقق به دنبال بررسی این مسأله است که آیا بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی
کارکنان دانشگاه آزاد مرند رابطه معنی داری وجود دارد؟
مبانی نظری
فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش های کلیدی ،یاورهای راهنما ،و تفاوت هایی است که در اعضای یك سازمان
مشترك است(مشبکی.)7965 ،
به طور کلی سازمان ،یك پدیده فرهنگی است و هر سازمانی دارای فرهنگ خاص خود است .بهعالوه ،از جمله
استعاره هایی که برای شناخت و تجزیه و تحلیل سازمانها بهکار می رود ،استعاره فرهنگ است .با در نظر گرفتن استعاره
فرهنگ برای سازمان ،بر اهمیت نقش سنت ها و آداب و رسوم ،داستانها ،افسانه ها ،مصنوعات و نمادهای سازمانی تأکید
می شود و به مدیر ،به منزله نماد سازمان توجه می شود (رضائیان.)7939 ،
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فرهنگ بر فرآیند تصمیم گیری و حل مسئله ،انگیزش ،رضایت و روحیه افراد ،میزان خالقیّت و نوآوری تأثیر
دارد و در یك کالم ،در مدیریت چیزی مستقل و آزاد از نقش فرهنگ نمی توان پیدا کرد (زارعی متین.)7963 ،
اعتماد عبارت است از توقعات مثبتی که یك فرد از اعمال ،کردار ،گفتار ،و تصمیمات طرف مقابل ،جدای از
اعمال فرصت طلبانه دارد(رابینز.)2559 ،7
اعتماد را به عنوان تمایل این که فردی با دیگری به طور داوطلبانه تعامل برقرار نماید نیز تعریف کرده اند .وجود
میزان یا درجه باالی اعتماد در سازمان مستلزم افزایش احتمال تمایل افراد به قرارگیری در چنین موقعیت داوطلبانه و تسهیم
اطالعات داوطلبانه می باشد (کازیر و همکاران.)2551 ،2
اعتماد عبارت است از :احساس اطمینان کارکنان به این که ،زمانی که به موقعیت ناشناخته یا دربرگیرنده ریسکی
برخورد می کنند ،رفتارها و گفتارهای سازمان سازگار و ابزارهایی کمك کننده هستند (ارتورك.)2556 ،9
توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه  7365و  7335شروع شد و در طول چند دهه گذشته از زوایا و
رویکردهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .پژوهش های اولیه مربوط به اعتماد عمدتاً در حوزه های روانشناسی و
جامعه شناسی انجام گرفته است .تحقیقات مدیریتی از اواسط دهه  7365با تاکید بر روابط فردی بین خریدار و فروشنده
آغاز شد(زارعی میتن.)7966 ،
تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد
فرهنگ در هر سازمانی نقش مهمی دارد چرا که موجب تعامالت بین فردی میان اعضای سازمان می شود.
بنابراین اعتماد که از طریق برقراری تعامل با دیگران شکل می گیرد ،چه در سطح سازمانی (اعتماد سازمانی) و چه در سطح
ملی (اعتماد عمومی) تحت تاثیر ارزش ها و فرهنگ حاکم بر جامعه(فرهنگ ملی) و سازمان (فرهنگ سازمانی) قرار دارد.
عالقمندی بسیاری از پژوهشگران بر بررسی این مطلب بوده است که آیا فرهنگ ملی و به تبع آن فرهنگ سازمانی بر
احتمال این که سازمان ها در زمینه اعتماد قوی تر باشند ،موثر است .صاحب نظران عنوان می کنند که تعریف اعتماد غالباً
بین فرهنگی است و ایجاد اعتماد و گرایش به اعتماد از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است (ارتورك.)2556 ،
فوکویاما )7330(1عنوان می کند که اعتماد ذاتا در یك جامعه به وسیله فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد.
بنابراین ،تمایل افراد به اعتماد می تواند یکی از کارکردهای فرهنگ باشد .یافته های مطالعات مربوط به بررسی اعتماد
مشتریان به ارائه کنندگان خدمات ،نشان می دهد که در فرهنگ های مختلف میزان اعتماد متفاوت است و فرهنگ یکی از
تعیین کننده های اعتماد می باشد.
تحقیقی که در خالل سالهای  7339- 7330توسط مرکز روانشناسی سازمانی و صنعتی در دانشگاه آفریقای
جنوبی بر روی عوامل ایجاد کننده اعتماد یا عدم اعتماد انجام گردید ،منجر به این نتیجه گیری شد که اعتماد در سازمان ها
به وسیله عوامل فرهنگی ،شخصی و اقدامات مدیریتی ایجاد می شود .محققان این پژوهش عنوان می کنند که اگر اثرات
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فرهنگ و ارزش های محوری در نظر گرفته شود ،مفهوم اعتماد بسیار مهمتر می شود .در بسیاری از مواقع این سوال پیش
روی محققان بوده است که به چه کسی اعتماد کنیم؟ آنها در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که ما همواره به
آنهایی اعتماد می کنیم که بیشتر از بقیه شبیه ما هستند(رابینز.)2559 ،7
مطالعات رفتار سازمانی نشان می دهد که ارزشها و فرهنگ نفوذ قوی بر رفتار های فردی دارند و ابعاد فرهنگی ممکن
است ادراك افراد از اعتماد را تحت تأثیر قرار دهد(سلیم و بونتیس.)2553 ،2
اعتماد به معنای احساس امنیت شخصی است .پژوهش در مورد اعتماد نشان داده است افرادی که اعتماد می کنند ،آمادگی
بیش تری دارند تا صداقت و صمیمیت را جانشین تظاهر و بی مایگی سازند .آنان بیش تر مستعد صراحت ،صداقت و
سازگاری هستند تا فریب کاری ،آنان بیشتر پژوهش گرا و خودسامان ،خودباور و مشتاق به یادگیری هستند(وتن و کمرون،
.)7967
یکی از ابعاد مهم برای استقرار شایسته ساالری مسأله فرهنگ است .فرهنگ و ارزش های حاکم بر سازمان باید این فرصت
را ایجاد کند تا سازمان ها خواهان افراد شایسته باشند .همه افراد سازمان باید شایسته را بر ناشایستگان ترجیح دهند .آنها از
نگاه افراد سنگینی را حس می کنند و مسئولیت را به شایستگان می سپارند .پس شایسته خواهی یك نیاز است و احساس
این نیاز به فرهنگ سازی نیاز دارد .وقتی شایستگی به نیاز تبدیل شد فرد سعی می کند شایستگی اش را حفظ کند تا تنزل
پیدا نکند و دیگران جایش را نگیرند و اگر می خواهد ارتقاء پیدا کند باید شایستگی هایش را توسعه دهد .از اینرو سازمان
ها باید شایسته ساالری را تبدیل به یك فرهنگ کنند .فرهنگ نیاز به شایسته ساالری یعنی فرهنگ افزایش بهره وری و
استفاده بهینه از منابع که خود ضامن بقاء و تحقق اهداف سازمان می شود (ابیلی.)7969 ،
کاظم زاده بیطالی و حسنی( )7931در پژوهشی به این نتیجه رسید که :بین ویژگیهای سازمانی مدارس (به غیر از اندازه
سازمانی) با اعتماد و رفتار شهروندی معلمان رابطه مثبت معنیدار وجود دارد .از بین ویژگیهای سازمانی مدارس ،متغیر
فرهنگ سازمانی تاثیر معنی دار و مثبتی بر روی اعتماد و رفتار شهروندی دارد.
دیده بان و ایران نژاد پاریزی( )7939در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که :فرهنگ سازمانی بر اعتماد کارکنان شعب
بانك پارسیان تهران تاثیر مثبتی دارد .و میتوان اعتماد کارکنان را به میزان  92درصد بر اساس فرهنگ سازمانی پیش بینی
کرد.
کیخانژاد و قنادی( )7937در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که :بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی رابطه معنیداری
وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنیداری بین هوش فرهنگی با اعتماد سازمانی و بین سازگاری شغلی و
اعتماد سازمانی وجود دارد اما رابطه بین ابعاد رفتاری هوش فرهنگی و اعتماد سازمانی معنیدار نبود .همچنین رابطه بین
ابعاد رفتاری هوش فرهنگی و سازگاری شغلی معنیدار نبود .براساس یافتههای پژوهش تا حدود  29درصد از روی
متغیرهای مستقل هوش فرهنگی و اعتماد میتوان سازگاری شغلی اعضای هیئت علمی را پیش بینی کرد.
افخمی اردکانی ( )7935در پژوهشی به این نتیجه رسید که :فرهنگ سازمانی بر روی اعتماد اثر مثبت ،مستقیم و معناداری
دارد ،اعتماد بر روی تمایل به ترك کار اثر معکوس و معناداری دارد و همچنین اعتماد در رابطه بین فرهنگ سازمانی و
تمایل به ترك کار نقش میانجی دارد.
.Seleim & Bontis
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کفاشی و سروشی( )7935در پژوهشی بر وجود یك الگوی رابطه معنی داری و مستقیم بین شاخص های متغیر های
مستقل عوامل فرهنگی و اجتماعی با متغیر وابسته میزان اعتماد اجتماعی تاکید داشتند.
زارعی متین و همکاران( )7966در پژوهشی به این نتایج رسیدند که :رابطه مثبتی میان اجتناب از عدم اطمینان ،جمع
گرایی بین گروهی ،برابری جنسی ،قاطعیت و نوع دوستی با اعتماد وجود دارد .از طرفی رابطه منفی میان فاصله قدرت و
آینده گرایی با اعتماد وجود دارد و در نهایت رابطه معناداری بین جمع گرایی درون گروهی و عملکردگرایی با اعتماد
مشاهده نشده است.
بابالن )2579( 7در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مستقیم معنی داری
وجود دارد .همچنین نتایج بیانگر این است که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد اعتماد سازمانی؛ صداقت شغلی ،شایستگی ،ثبات
و قابلیت اتکاء کارکنان و همچنین تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد.
وان میل و وان هوت )2553(2به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی ،اندازه مدرسه و ترکیب گروه با اعتماد
معلمان رابطه مثبت معناداری دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرندکه تعداد  775نفر است .برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و  69نفر با
استفاده از نمونه گیری طبقهای نسبتی بعنوان حجم نمونه انتخاب شد .ابزار اندازه گیری در این پژوهش ،پرسشنامه استاندارد
 17سوالی فرهنگ سازمانی رابینز ( )7337و پرسشنامه استاندارد  79سوالی اعتماد سازمانی رابینز( )2559می باشد .روایی
پرسشنامه های مذکور توسط متخصصان ذی ربط مورد تایید قرار گرفته است .برای تعیین پایایی پرسشنامهها از روش
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامهها به ترتیب برابر با  ./69و  ./35بدست آمد که مورد قبول میباشد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روشهای آمار توصیفی واستنباطی استفاده شده است .به طوریکه در آماری
توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین و ....و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه تحقیق ،از آزمون همبستگی پیرسون
و رگرسیون استفاده شده است.
یافته های پژوهش
بر اساس نتایج به دست آمده از بین کارکنان مورد مطالعه 21 ،نفر ( )%97/1زن و  03نفر ( )%96/9نیز مرد می باشند0 .
نفر( 95 )%0/6سال و کمتر 20 ،نفر ( )%23/7بین  97الی  15سال و  09نفر( )%90/7بین  17الی  05سال سن دارند6 .
نفر( 75 )%3/9سال و کمتر 29 ،نفر ( )%95/2بین  77تا  25سال 02 ،نفر ( )%95/0بیشتر از  25سال سابقه خدمت دارند75 .
نفر( )%77/9دارای مدرك دیپلم و پایینتر 9 ،نفر( )%1فوق دیپلم 17 ،نفر( )%11/1کارشناسی و  29نفر( )%29/1کارشناسی
ارشد و  9نفر( )%1دکتر می باشند 95 .نفر( )%93/6استخدام رسمی 79 ،نفر ( )%76/6استخدام پیمانی و  75نفر( )%77/9به
صورت قراردادی مشغول به کار هستند.
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میانگین فرهنگ سازمانی  9/77با انحراف استاندارد  ./19می باشد بنابراین میانگین بدست آمده از فرهنگ
سازمانی با میانگین از میانگین مفروض( )9بیشتر است و این بیانگر این است که کارکنان دانشگاه آزاد مرند بیشتر از حد
متوسط نسبت به فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه شناخت دارند؛ به طوریکه کمترین نمره فرهنگ سازمانی  2/19و
بیشترین آن  ،9/36و همچنین میانگین متغیر اعتماد سازمانی  9/92با انحراف استاندارد  ،./19بیشتر از میانگین مفروض()9
می باشد که بیانگر اعتماد سازمانی بیش از حد متوسط کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی مرند می باشد ،کمترین نمره  2/70و
بیشترین آن  1/17می باشد.
جدول شماره ( :)7آمار توصیفی متغیر های مورد مطالعه
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین نمره

بیشترین نمره

فرهنگ سازمانی

69

9/77

./19

2/19

9/36

اعتماد سازمانی

69

9/92

./19

2/70

1/17

فرضیه پژوهش :بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد مرند رابطه وجود دارد.
طبق آزمون پیرسون انجام شده و مطابق جدول ( )2مالحظه می گردد ،سطح معنی داری آزمون  p= 5/555و زیر  5/50و
مقدار  r =5/06می باشد .بنابراین فرض  H0رد و فرضیه تحقیق قبول می شود و بین دو متغیر رابطه مستقیم و متوسط معنی
2
داری وجود دارد و طبق آزمون رگرسیون خطی انجام گرفته ضریب تعیین  R =5/91می باشد ،یعنی  91درصد از واریانس
اعتماد شغلی به وسیله فرهنگ سازمانی قابل تبیین است.
جدول ( :)2ضریب همبستگی و ضریب تعیین متغیرهای فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان
ضریب همبستگی

5/06

تعداد

69

سطح معنی داری

5/555
تایید

فرضیه
2

ضریب تعیین رگرسیون r

%91

بحث و نتیجهگیری
در بسیاری از کشورهای جهان اعتماد کارکنان بخش عمومی به سازمانها رو به کاهش بوده و یکی از سازوکارهایی که
باعث ارتقای اعتماد در این سازمانها میشود ،فرهنگ سازمانی مناسب است .امروزه همگان بر این موضوع توافق دارند که
سازمان چیزی بیش از دوایر ،سلسه مراتب و اختیارات است .هر سازمان  -مانند یك فرد  -دارای یك شخصیت است،
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شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف ،خالقیت و ...می باشد .هر سازمان ،دارای حیات و زندگی است که متفاوت از
زندگی اجزای خود می باشد .در این سازمان ها ،کارکنان نسبت به یك الگوی خاص رفتاری توافق پیدا می کنند که این
همان فرهنگ سازمانی است .یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ،فرهنگ سازمانی می باشد؛ زیرا ،به عنوان نمونه،
ممکن است اعمال یك استراتژی به دلیل مخالفت فرهنگ سازمانی که مجموعه اعتقادات اعضای سازمان است به تأخیر
افتاده یا رد شود با توجه به رابطه راهبردهای جدید با فرهنگ سازمانی ،شایسته است که شناخت کامل و دقیقی از فرهنگ
سازمانی صورت گیرد .سازمانهای امروز دیگر فرصتهای زمانی سازمانهای دیروز را ندارند ،بنابراین همواره باید با
توسل به سرعت و مهارت ،توانمندیهای خود را به روز نگه دارند و در عرصه کنونی رقابت ،با توسل به عامل کلیدی
پیشرفت و ترقی یعنی «نیروی انسانی کارآمد» ،یگ گام جلوتر از سایر رقبا حرکت کنند .برای این منظور باید در درون
سازمان اعتماد در درجه باالیی وجود داشته باشد تا کارکنان با ایمان به یکدیگر و در راستای اتکا به هم ،دست در دست
هم تیمی را ایجاد و سامان دهند که پیشرو باشد .اعتماد زیربنای توانمندسازی و اساس رهبری محسوب میشود .نتایج
بدست آمده بیانگر این است که بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و متوسط معنی داری وجود دارد،
همچنین  91درصد از واریانس اعتماد سازمانی به وسیله فرهنگ سازمانی قابل تبیین است .فرهنگ در هر سازمانی نقش
مهمی دارد چرا که موجب تعامالت بین فردی میان اعضای سازمان می شود .بنابراین اعتماد که از طریق برقراری تعامل با
دیگران شکل می گیرد ،چه در سطح سازمانی (اعتماد سازمانی) و چه در سطح ملی (اعتماد عمومی) تحت تاثیر ارزش ها و
فرهنگ حاکم بر جامعه(فرهنگ ملی) و سازمان (فرهنگ سازمانی) قرار دارد (ارتورك.)2556 ،
فوکویاما( )7330عنوان می کند که اعتماد ذاتا در یك جامعه به وسیله فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد.
بنابراین ،تمایل افراد به اعتماد می تواند یکی از کارکردهای فرهنگ باشد .یافته های مطالعات مربوط به بررسی اعتماد
مشتریان به ارائه کنندگان خدمات ،نشان می دهد که در فرهنگ های مختلف میزان اعتماد متفاوت است و فرهنگ یکی از
تعیین کننده های اعتماد می باشد.
مطالعات رفتار سازمانی نشان می دهد که ارزشها و فرهنگ نفوذ قوی بر رفتار های فردی دارند و ابعاد فرهنگی
ممکن است ادراك افراد از اعتماد را تحت تأثیر قرار دهد(سلیم و بونتیس.)2553 ،7
تحقیقی که در خالل سالهای  7339- 7330توسط مرکز روانشناسی سازمانی و صنعتی در دانشگاه آفریقای
جنوبی بر روی عوامل ایجاد کننده اعتماد یا عدم اعتماد انجام گردید ،منجر به این نتیجه گیری شد که اعتماد در سازمان ها
به وسیله عوامل فرهنگی ،شخصی و اقدامات مدیریتی ایجاد می شود .محققان این پژوهش عنوان می کنند که اگر اثرات
فرهنگ و ارزش های محوری در نظر گرفته شود ،مفهوم اعتماد بسیار مهمتر می شود .در بسیاری از مواقع این سوال پیش
روی محققان بوده است که به چه کسی اعتماد کنیم؟ آنها در پژوهش های خود به این نتیجه رسیده اند که ما همواره به
آنهایی اعتماد می کنیم که بیشتر از بقیه شبیه ما هستند(رابینز.)2559 ،2
جهت شناخت سازمان و بررسی رفتار و عملکرد اعضای یك سازمان ،آگاهی از فرهنگ سازمانی گامی بنیادی و
مهم به حساب می آید .لذا برای انجام هرگونه اقدام جدیدی در سازمان توجه به فرهنگ آن مجموعه امری ضروری است.
زیرا با اهرم فرهنگ به سادگی می توان انجام تغییرات را تسهیل کرد و جهت گیری های جدید را در سازمان پایدار نمود.
. Robbins
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در حقیقت هرگونه تغییر در سازمان بدون توجه کافی به فرهنگ سازمانی مؤثر واقع نخواهد شد .همچنین ،اگر مدیران در
صدد افزایش بهره وری و عملکرد سازمانی می باشند ،باید به عوامل تشکیل دهندة فرهنگ سازمانی توجه داشته باشند.
ایجاد اعتماد یکی از خصلت های ضروری فرهنگ سازمانی است .شهرت سازمان به فرهنگ سازمانی مثبت ،بر اعتماد و
اطمینان پیروان به تصمیم گیری های معین در هر موقعیتی اثر می گذارد .اعتماد باعث ایجاد و حفظ وحدت را در سازمانها
و باعث ایجاد ارزش های دموکراتیك در سازمان می شود .همچنین اعتماد میتواند مشروعیت و اثربخشی سازمان را
افزایش دهد .اعتماد ،اطمینان پایدار مبتنی بر صداقت ،توانایی یا شخصیت یك فرد است .اعتماد اشتیاق و عالقه یك گروه
به اقدامات حساس گروه دیگر است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های کاظم زاده بیطالی و حسنی( ،)7931دیده بان و ایران نژاد پاریزی
( ،)7939افخمی اردکانی( ،)7935کفاشی و سروشی( ،)7935زارعی متین و همکاران( ،)7966بابالن( )2579و وان میل و
وان هوت در سال  2553همسویی دارد ولی با نتایج پژوهش کیخانژاد و قنادی در سال  7937تا حدودی غیر همسو است.
پیشنهادات کاربردی
بر مبنای یافته های پژوهش حاضر به مسئوالن و مدیران دانشگاه آزاد مرند پیشنهادات کاربردی زیر ارائه
میگردد؛
 -7با توجه به یافته پژوهش حاضر مبنی بر اینکه بین فرهنگ سازمانی و اعتماد رابطه مستقیم وجود دارد دارد ،پیشنهاد می
شود طی دوره های ضمن خدمت مانند آموزش انواع فرهنگ سازمانی ،روانشناسی کار و ...شرایط و مولفه های ایجاد
فرهنگ سازمانی مناسب به مدیران و مسئولین رده باالی دانشگاه آموزش داده شود تا آنها بتوانند با ایجاد فرهنگ سازمانی
مناسب اعتماد کارکنان را جلب نمایند.
 -2پیشنهاد می شود فرهنگ و جو کاری در سازمان طوری باشد که کارکنان بتوانند با آزادی کامل به بیان اعتقادات و
ایدههای خود بپردازند و شهامت راستگویی و صداقت در کار را داشته باشند و نیازی به پنهان کاری و دروغگویی نداشته
باشند.
 -9پیشنهاد می شود مدیران باید کارگاه های آموزشی ،پرورشی و ضمن خدمت آگاهی کارکنان را با فرهنگ حاکم بر
سازمان آشنا کنند و راههای بروز قابلیت خود اتکایی و خودباوری و افزایش اعتماد به نفس را به آنها آموزش دهند.
 -1پیشنهاد می شود به دور از هرگونه کنترل و نظارت مستقیم به کارکنان آزادی عمل و استقالل رأی داده شود .و با اعتماد
به لیاقت و شایستگی کارکنان در صورت بروز هرگونه خطا و اشتباه از آنان حمایت شود .فرهنگ سازمانی مبتنی بر
عدالت و شایسته ساالری در دانشگاه ترویج یابد و نظام ارتقاء بر اساس شایستگی ها ،استعدادها و توانمندیهای افراد
صورت پذیرد .همچنین با دعوت از کارکنان در جلسات تصمیم گیری از تخصص و مهارتها و شایستگی های آنان استفاده
شود.
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