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 چکیده

 آزاد دانشگاه: موردی مطالعه)کارکنان سازمانی اعتماد بر سازمانی فرهنگ شناخت تاثیر بررسیپژوهش حاضر با هدف 

نفر به صورت تصادفی  69مورگان  نفر تشکیل می دهند که حجم نمونه آماری بر اساس جدول 775به تعداد  (مرند  واحد

پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی . طبقه نسبتی انتخاب گردید

( 2559)و اعتماد سازمانی رابینز( 7337)جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز. است

رسشنامه های مذکور توسط متخصصان حوزه مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها روایی پ. استفاده گردید

/. 35و پرسشنامه اعتماد سازمانی /. 69پرسشنامه فرهنگ سازمانی . از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت

نتایج آزمون ضریب همبستگی  .رسیون استفاده شدها از آزمون همبستگی و رگ برای تحلیل داده .مورد تایید قرار گرفت

بین فرهنگ سازمانی با اعتماد سازمانی رابطه مستقیم معنی داری دارد و از روی فرهنگ : پیرسون و رگرسیون نشان داد که

 ضروری های خصلت از یکی اعتماد ایجاد. درصد پیش بینی کرد 91سازمانی می توان اعتماد سازمانی کارکنان را به میزان 

 در معین های گیری تصمیم به پیروان اطمینان و اعتماد بر مثبت، سازمانی فرهنگ به سازمان شهرت. است سازمانی فرهنگ

 در دموکراتیك های ارزش ایجاد باعث و سازمانها در را وحدت حفظ و ایجاد باعث اعتماد. گذارد می اثر موقعیتی هر

 بر مبتنی پایدار اطمینان اعتماد،. دهد افزایش را سازمان اثربخشی و مشروعیت تواند می اعتماد همچنین. شود می سازمان

 .است دیگر گروه حساس اقدامات به گروه یك عالقه و اشتیاق اعتماد. است فرد یك شخصیت یا توانایی صداقت،

  مرند فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی، دانشگاه آزاد : واژگان کلیدی 

 

 

 

 

                                                       
 اصفهان دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه استاد . 7
 .aminui@edu.ui.ac(   مسئول سندهینو)اصفهان دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده ،یعال آموزش تیریمد یدکتر یدانشجو . 2
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 مقدمه 

این استراتژیها مقامات و . سنتی مدیریت، بر استراتژی های کنترل و وحدت فرماندهی در انگیزش تمرکز دارندمدل های 

این مدل ها به صورت . مدیران را تشویق می کند که فعالیت های کارکنان را به طور مستقیم مورد بازبینی قرار دهند

به هر . انتخاب عمومی در سازمان به کار گرفته می شوندبازدارنده در حقوق، کنترل و وحدت فرماندهی در مدیریت و 

بیشتر مردم در گروه . حال دنیا در حال تغییر است و سازمان ها به طور فزاینده به انواع جدید مشارکت اعضای نیازمند هستند

روش های  متنوع  هر روز به تعداد کارکنانی که در منزل کار می کنند و کسانی که به. های کاری پراکنده کار می کنند

این رویکرد . مشغول به کار هستند و کسانی که در شعبه های مختلف شرکت های چند ملیتی کار می کنند افزوده می شود

 (.  2557، 7وارا)شود که سبك های قدیمی کنترل و وحدت فرماندهی در مدیریت دچار مشکل شوندجدید باعث می

. است یدهها گرد سازمان مطالعه ای محور یندهند سال گذشته به طور فزامفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چ 

 ،افراد یانچرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری م یده استآشکار گرد یاعتماد در سازمان ها به خوب یتامروزه اهم

 است، اعتماد ییردر حال تغافراد و گروه ها سست تر شده و به سرعت  ینکه روابط ب عصری در. وجود اعتماد است یازمندن

محوری سازمان ها است  موضوع است، یگرانو باطن د یتها، شخص یزهدر مورد انگ یربر استنتاج ها و تفاس یعمدتا مبتن که

 یبه دنبال درك و شناخت چگونگ یراناست که مد یلدل این اعتماد به یتاهم. یدنمای م ینآنها را تضم یاتکه رشد و ح

، 2تایلر) آورد  یهمکاری را به وجود م یرااست ز یدیکل یاعتماد عامل. باشند یها م همکاری موثر در سازمان یجادا

2559 .) 

اگر تصور شود که ارزش . اعتماد موثر است گیریدر شکل  یزارزش ها ن ییراستا دهد که هم یمطالعات نشان م 

و  یجادمتناسب است باعث ا یاسیو س یطیمح ی، زیستاجتماع ی،، به طور اخالقو فرهنگ حاکم بر سازمان های سازمان

همچنین مطالعات رفتار سازمانی نشان می دهد که فرهنگ (. 2551، 9کازیر و همکاران)ودش یداشتن احساس اعتماد م

ر می دهد سازمانی نفوذ قوی بر رفتارهای فردی دارد و ابعاد فرهنگ سازمانی بر ادراك افراد از اعتماد را تحت تاثیر قرا

سازمان  یان اعضایفردی م یندارد چرا که موجب تعامالت ب ینقش مهم یفرهنگ در هر سازمان(. 2553، 1سلیم و بونیتس)

و چه ( یاعتماد سازمان) یچه در سطح سازمان ی گیرد،شکل م یگرانبرقراری تعامل با د یقاعتماد که از طر ینبنابرا. شود یم

( یفرهنگ سازمان)و سازمان ( یفرهنگ مل)ها و فرهنگ حاکم بر جامعه یر ارزشتاثتحت ( یاعتماد عموم) یدر سطح مل

آن فرهنگ  تبع و به یفرهنگ مل یامطلب بوده است که آ ینا یاز پژوهشگران بر بررس یاریبس عالقمندی .قرار دارد

 یفکنند که تعر یران عنوان مصاحب نظ. است اعتماد قوی تر باشند، موثر ینهکه سازمان ها در زم ینبر احتمال ا یسازمان

، 0ارتورك)متفاوت است یگربه فرهنگ د یبه اعتماد از فرهنگ یشاعتماد و گرا یجاداست و ا یفرهنگ یناعتماد غالبا ب

                                                       
1. Warah.A                2. Tyler                 3. Cazier et al 
4. Seleim & Bontis               5. Erturk         
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 یکیتواند  یافراد به اعتماد م یلتما ین،بنابرا. یردگ یشکل م جامعهفرهنگ آن  یلهجامعه به وس یكدر  اعتماد ذاتاً(. 2556

 . باشد از کارکردهای فرهنگ

 یاجتماع خدمات و یفرهنگ ی،پژوهش ی،های آموزش و رسالت یت هامأمور یمسئوالن و کارکنان هر دانشگاه 

در  یختهمتخصص و فره یروهاین یتترب مسیر در یدار هستند که در راستای تحقق اهداف آموزش عال را عهده یمتفاوت

همچون  یداخل ی محیطمعرفت یازهاینقش دانشگاه در پاسخ به ن یتبه اهم. می کنند جهت رشد و توسعه جامعه بدان عمل

نفس،  یبتضارب آرا، وفای به عهد، تهذ یبایی،شک یری،نقدپذ" همانند یمعرفت یرغ یازهایو ن یادگیریآموزش، پژوهش و 

 (. 7935آراسته و جاهد، ) ی کننداشاره م "...ارزشها، امانتداری و: نقش یتبا توجه به اهم انسانها، تعهد به یمتکر

ارشد،  ی،کارشناسیدر مقطع کارشناس یلیرشته تحص755از  یشبا داشتن ب مرند واحد  یدانشگاه آزاد اسالم 

 یناز بزرگتر یکیبعنوان نفر کارمند  775و  یعلم یاتنفر عضو ه 725 مرند دانشجو در واحد  نفر 9555و حدود  یدکتر

از  یدر هر سازمان یهای اصل یهسرما ی،انسان یرویاز آنجا که کارکنان و ن. باشد یم یشرق یجاناستان آذربا یمراکز آموزش

 کاری و یهای زندگ و ضرورت یازهاآنها، ن روحی و روانی یژگی هایهستند، توجه به و مرند دانشگاه آزاد  جمله

اهداف و  یشبردآنها در پ یت نقشبا توجه به اهم یراباشد؛ ز یمسئوالن دانشگاه یاز دغدغه های اصل یدآنها با اجتماعی

 یناز ا یگذارد، چشم پوش یبه انتظارات م ییخدمات و پاسخگو عرضه که عملکرد آنان بر یریهای دانشگاه و تأث عملکرد

ن با آنا ییشناسا مرحله که در یکارکنان دانشگاه از احساس لذت. سهل انگاری است یو در واقع، نوع اجتناب قابل یرامر غ

 یخود را متعهد م حس اعتماد شغلی و سازمانی که در آنها بوجود می آید، دهد، یشان به آنان دست م سازمان یتهو

موجب  یزان اعتماد سازمانی،م یشرسد افزا یطور به نظر م ینا یجهدر نت. راستای اهداف سازمان عمل کنند در دانند که

و ) یکندم یریآنان جلوگ یترضا میزان و از کاهش ی شودسازمان م ی هایاز کاست یکارکنان از برخ یچشم پوش

در پژوهش حاضر از مدل اعتماد سازمانی رابینز که شامل  .شود یتلق فرصت برای سازمانها یتواندموضوع م ینکه ا( بالعکس

 یصداقت، که به معنت، ابعاد درستی و صداقت، قابلیت اتکاء، شایستگی و تعهد سازمانی کارکنان می باشد استفاده شده اس

و  دانش ، که تمامشایستگیعامل است؛  ینصداقت مهمتر یگران،اعتماد د یتقابل یابیارزدر  باشد و یهمان درستکاری م

 و یشوندگ ینیب یشپ یتقابل یری،اعتماد پذ یت، که به قابلقابلیت اتکاء یرد؛گ یفردی را در بر م یانو م یمهارت های فن

. است یگرانمنابع د ینو تام یتبرای حما یلتما یبه معن و تعهد سازمانی، کهگردد؛  یکارها برمقضاوت خوب در اداره 

بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده محقق به دنبال بررسی این مسأله است که آیا بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی 

 رابطه معنی داری وجود دارد؟  مرند کارکنان دانشگاه آزاد 

 انی نظریمب

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش های کلیدی، یاورهای راهنما، و تفاوت هایی است که در اعضای یك سازمان 

 (. 7965مشبکی، )مشترك است

عالوه، از جمله  به. فرهنگ خاص خود است یدارا یاست و هر سازمان یفرهنگ یدهپد یكسازمان،  یطور کل  به

با در نظر گرفتن استعاره . استعاره فرهنگ است ی رود،کار م ها به سازمان یلو تحل یهشناخت و تجز یکه برا هایی استعاره

 یدتأک یسازمان ها، مصنوعات و نمادهای ها، افسانه داستان ها و آداب و رسوم، نقش سنت یتسازمان، بر اهم یفرهنگ برا

 (. 7939یان، رضائ)ی شود منزله نماد سازمان توجه م  به یر،و به مد ی شودم



 7931 بهار                                              ( 05مسلسل ) دوم، شماره سیزدهمسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

29 

 یرتأث یو نوآور یّتخالق یزانافراد، م یهو روح یترضا یزش،و حل مسئله، انگ یم گیریتصم یندبر فرآ فرهنگ  

 .(7963زارعی متین، ) کرد یداپ ی توانمستقل و آزاد از نقش فرهنگ نم یزیچ یریتکالم، در مد یكدارد و در 

از  اعمال، کردار، گفتار، و تصمیمات طرف مقابل، جدای اعتماد عبارت است از توقعات مثبتی که یك فرد از 

 (. 2559، 7رابینز)طلبانه دارد اعمال فرصت

وجود . اند کرده یفتعر یزن یدبه طور داوطلبانه تعامل برقرار نما یگریکه فردی با د ینا یلبه عنوان تما اعتماد را 

 یمداوطلبانه و تسه یتموقع یندر چن یریقرارگ افراد به یلاحتمال تما یشدرجه باالی اعتماد در سازمان مستلزم افزا یا یزانم

 (. 2551، 2کازیر و همکاران) باشد یاطالعات داوطلبانه م

 یسکیر یرندهدربرگیا ناشناخته  یتکه به موقع یکه، زمان ینکارکنان به ا یناناحساس اطم: اعتماد عبارت است از 

 (. 2556، 9ارتورك)د کمك کننده هستن ییکنند، رفتارها و گفتارهای سازمان سازگار و ابزارها یبرخورد م

و  یااز زوا گذشته شروع شد و در طول چند دهه 7335و  7365از دهه  یریتتوجه به مفهوم اعتماد در مد  

و  یعمدتاً در حوزه های روانشناسبه اعتماد  یه مربوطپژوهش های اول. مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است یکردهایرو

و فروشنده  یدارخر ینبر روابط فردی ب یدبا تاک 7365از اواسط دهه  یریتیمد تحقیقات .انجام گرفته است یجامعه شناس

 (. 7966زارعی میتن، )شد آغاز

 أثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد ت 

. شود یسازمان م یان اعضایفردی م یندارد چرا که موجب تعامالت ب ینقش مهم یفرهنگ در هر سازمان 

و چه در سطح ( یاعتماد سازمان) یچه در سطح سازمان ی گیرد،شکل م یگرانبرقراری تعامل با د یقاعتماد که از طر ینبنابرا

 .قرار دارد( یفرهنگ سازمان)و سازمان ( یفرهنگ مل)ها و فرهنگ حاکم بر جامعه یر ارزشتحت تاث( یاعتماد عموم) یمل

بر  یآن فرهنگ سازمان تبع و به یفرهنگ مل یامطلب بوده است که آ ینا یاز پژوهشگران بر بررس یاریبس عالقمندی

 اعتماد غالباً یفکنند که تعر یصاحب نظران عنوان م. است اعتماد قوی تر باشند، موثر ینهکه سازمان ها در زم یناحتمال ا

 (. 2556ارتورك، )متفاوت است  یگربه فرهنگ د یاعتماد از فرهنگبه  یشو گرا اعتماد یجاداست و ا یفرهنگ ینب

. یردگ یشکل م جامعهفرهنگ آن  یلهجامعه به وس یكکند که اعتماد ذاتا در  یعنوان م (7330)1یامافوکو  

اعتماد  یمطالعات مربوط به بررس یافته های. باشد از کارکردهای فرهنگ یکیتواند  یافراد به اعتماد م یلتما ین،بنابرا

از  یکیاعتماد متفاوت است و فرهنگ  یزاندهد که در فرهنگ های مختلف م می به ارائه کنندگان خدمات، نشان یانمشتر

  .باشد یکننده های اعتماد میین تع

یقای در دانشگاه آفر یو صنعت یسازمان یتوسط مرکز روانشناس 7339- 7330سالهای  که در خالل یقیتحق  

شد که اعتماد در سازمان ها  یجه گیرینت ینمنجر به ا ید،عدم اعتماد انجام گرد یاکننده اعتماد  یجادبر روی عوامل ا جنوبی

که اگر اثرات  ی کنندپژوهش عنوان م ینمحققان ا. شود یم یریتی ایجادو اقدامات مد یشخص ی،عوامل فرهنگ یلهبه وس

                                                       
1. Robbins                2. Cazier et al                 3. Erturk 
4. Fukuyama   
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 یشپ ین سوالاز مواقع ا یاریدر بس. شود یمهمتر م یارهوم اعتماد بسدر نظر گرفته شود، مف محوری فرهنگ و ارزش های

اند که ما همواره به  یدهرس یجهنت ینا به آنها در پژوهش های خود یم؟اعتماد کن یروی محققان بوده است که به چه کس

  (.2559، 7رابینز)هستند ما یهشب یهاز بق یشترکه ب یمکن یاعتماد م ییآنها

ممکن  یقوی بر رفتار های فردی دارند و ابعاد فرهنگ نفوذ دهد که ارزشها و فرهنگ  ینشان م یرفتار سازمان مطالعات

 (. 2553، 2سلیم و بونتیس)قرار دهد یرتحت تأث است ادراك افراد از اعتماد را

ی اعتماد می کنند، آمادگافرادی که  پژوهش در مورد اعتماد نشان داده است. اعتماد به معنای احساس امنیت شخصی است

آنان بیش تر مستعد صراحت، صداقت و . بی مایگی سازند بیش تری دارند تا صداقت و صمیمیت را جانشین تظاهر و

وتن و کمرون، )بیشتر پژوهش گرا و خودسامان، خودباور و مشتاق به یادگیری هستند سازگاری هستند تا فریب کاری، آنان

7967 .) 

بر سازمان باید این فرصت  ی حاکمفرهنگ و ارزش ها. مسأله فرهنگ است یاستقرار شایسته ساالر یااز ابعاد مهم بر ییک

آنها از . ترجیح دهندسازمان باید شایسته را بر ناشایستگان  افراد همه. را ایجاد کند تا سازمان ها خواهان افراد شایسته باشند

است و احساس  نیاز یك یپس شایسته خواه. سپارند یکنند و مسئولیت را به شایستگان م یرا حس م سنگینی نگاه افراد

اش را حفظ کند تا تنزل  یکند شایستگ یم یسع فرد به نیاز تبدیل شد یشایستگ یوقت. نیاز دارد یاین نیاز به فرهنگ ساز

از اینرو سازمان . هایش را توسعه دهد یشایستگ خواهد ارتقاء پیدا کند باید یم اگر پیدا نکند و دیگران جایش را نگیرند و

و  یبهره ور افزایش فرهنگ ییعن یفرهنگ نیاز به شایسته ساالر. را تبدیل به یك فرهنگ کنند یه ساالرشایست ها باید

 (. 7969، یابیل) شود یاستفاده بهینه از منابع که خود ضامن بقاء و تحقق اهداف سازمان م

به غیر از اندازه )بین ویژگیهای سازمانی مدارس : در پژوهشی به این نتیجه رسید که( 7931)کاظم زاده بیطالی و حسنی

از بین ویژگیهای سازمانی مدارس، متغیر . مثبت معنیدار وجود دارد با اعتماد و رفتار شهروندی معلمان رابطه( سازمانی

 . ندی داردمثبتی بر روی اعتماد و رفتار شهرو دار و فرهنگ سازمانی تاثیر معنی

فرهنگ سازمانی بر اعتماد کارکنان شعب : در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که (7939)دیده بان و ایران نژاد پاریزی

درصد بر اساس فرهنگ سازمانی پیش بینی  92توان اعتماد کارکنان را به میزان  و می. بانك پارسیان تهران تاثیر مثبتی دارد

 . کرد

 داری یرابطه معن یشغل یبا سازگار یهوش فرهنگ بین: در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که( 7937)کیخانژاد و قنادی

و  یشغل یسازگار ینو ب یبا اعتماد سازمان یهوش فرهنگ ینب داری ینشان داد که ارتباط معن یجنتا ینهمچن. وجود دارد

 ینرابطه ب ینهمچن. نبود دار یمعن یو اعتماد سازمان یهوش فرهنگ یابعاد رفتار ینوجود دارد اما رابطه ب یاعتماد سازمان

 یدرصد از رو 29پژوهش تا حدود  های یافتهبراساس . نبود دار یمعن یشغل یو سازگار یهوش فرهنگ یابعاد رفتار

 .کرد ینیب یشرا پ یعلم یئته یاعضا یشغل یسازگار توان یو اعتماد م یمستقل هوش فرهنگ یرهایمتغ

 یو معنادار یماعتماد اثر مثبت، مستق یبر رو یفرهنگ سازمان: در پژوهشی به این نتیجه رسید که( 7935)افخمی اردکانی 

و  یفرهنگ سازمان یناعتماد در رابطه ب یندارد و همچن یبه ترك کار اثر معکوس و معنادار یلتما یدارد، اعتماد بر رو

  .دارد یانجیبه ترك کار نقش م یلتما

                                                       
1. Robbins 2 .Seleim & Bontis 
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های  یرهای متغ شاخص ینب یمداری و مستق یالگوی رابطه معن یكبر وجود در پژوهشی ( 7935)کفاشی و سروشی

 . تاکید داشتند یاعتماد اجتماع یزانوابسته م یربا متغ اجتماعی و یمستقل عوامل فرهنگ

جمع  ینان،اجتناب از عدم اطم یانم یرابطه مثبت: در پژوهشی به این نتایج رسیدند که( 7966)زارعی متین و همکاران

فاصله قدرت و  یانم یرابطه منف یاز طرف. با اعتماد وجود دارد یو نوع دوست ی، قاطعیتبرابری جنس ی،گروه ینب ییگرا

 با اعتماد ییو عملکردگرا یدرون گروه ییجمع گرا ینرابطه معناداری ب یتوجود دارد و در نها اعتماد با ییگرا یندهآ

  .نشده است مشاهده

پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مستقیم معنی داری در ( 2579) 7بابالن

همچنین نتایج بیانگر این است که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد اعتماد سازمانی؛ صداقت شغلی، شایستگی، ثبات . وجود دارد

 . نی داری وجود داردو قابلیت اتکاء کارکنان و همچنین تعهد سازمانی رابطه مثبت مع

که فرهنگ سازمانی، اندازه مدرسه و ترکیب گروه با اعتماد به این نتیجه رسیدند ( 2553)2وان میل و وان هوت

  .معناداری دارد معلمان رابطه مثبت

 روش پژوهش

 کارکنان شامل حاضر پژوهش آماری جامعه. باشد می پیمایشی -توصیفی نوع از ماهیت نظر از حاضرپژوهش 

 با نفر 69 و شد استفاده جدول مورگان از نمونه حجم انتخاب برای. است نفر 775 تعداد کهمرند واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 استاندارد پرسشنامه پژوهش، این در گیری اندازه ابزار. شد انتخاب نمونه حجم نسبتی بعنوان ای طبقه گیری نمونه از استفاده

 روایی. باشد می (2559)سازمانی رابینز اعتماد سوالی 79  استاندارد و پرسشنامه( 7337) رابینز سازمانی سوالی فرهنگ 17

 روش از ها پرسشنامه پایایی تعیین برای. گرفته است قرار تایید مورد ربط ذی متخصصان توسط مذکور های پرسشنامه

. باشد می قبول مورد که آمد بدست /.35و  /.69 ها به ترتیب برابر با پایایی پرسشنامه که استفاده شد کرونباخ آلفای ضریب

در آماری  طوریکه به. است شده استفاده واستنباطی توصیفی آمار روشهای از تحقیق این در ها داده تحلیل و برای تجزیه

پیرسون آزمون همبستگی  از تحقیق، فرضیه آزمون برای استنباطی آمار بخش و در.... توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و

 .شده است استفاده و رگرسیون

 

 یافته های پژوهش

 0. نیز مرد می باشند%( 9/96)نفر  03زن و %( 1/97)نفر  21بر اساس نتایج به دست آمده از بین کارکنان مورد مطالعه، 

 6. دارندسال سن  05الی  17بین %(  7/90)نفر 09سال و  15الی  97بین %( 7/23)نفر  20سال و کمتر،  95%( 6/0)نفر

 75. سال سابقه خدمت دارند 25بیشتر از %( 0/95)نفر  02سال،  25تا  77بین %( 2/95)نفر  29سال و کمتر،  75%( 9/3)نفر

کارشناسی %( 1/29)نفر 29کارشناسی و %( 1/11)نفر 17فوق دیپلم، %( 1)نفر 9دارای مدرك دیپلم و پایینتر، %( 9/77)نفر

به %(  9/77)نفر 75استخدام پیمانی و %( 6/76)نفر  79استخدام رسمی، %( 6/93)نفر 95. ددکتر می باشن%( 1)نفر 9ارشد و 

 .صورت قراردادی مشغول به کار هستند

                                                       
1. Babelan 2. Van Maele & Van Houtte 
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می باشد بنابراین میانگین بدست آمده از فرهنگ /. 19با انحراف استاندارد  77/9میانگین فرهنگ سازمانی   

بیشتر از حد  مرند بیشتر است و این بیانگر این است که کارکنان دانشگاه آزاد ( 9)سازمانی با میانگین از میانگین مفروض

و  19/2متوسط نسبت به فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه شناخت دارند؛ به طوریکه کمترین نمره فرهنگ سازمانی 

( 9)، بیشتر از میانگین مفروض./19با انحراف استاندارد  92/9 ، و همچنین میانگین متغیر اعتماد سازمانی36/9بیشترین آن 

و  70/2می باشد، کمترین نمره  مرند می باشد که بیانگر اعتماد سازمانی بیش از حد متوسط کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی 

 .دمی باش 17/1بیشترین آن 

 مطالعه مورد های متغیر توصیفی آمار :(7)جدول شماره 

 

 

 .دارد وجود رابطه مرند  آزاد دانشگاه کارکنان سازمانی اعتماد و سازمانی فرهنگ بین: فرضیه پژوهش

و  50/5و زیر   =555/5pمالحظه می گردد، سطح معنی داری آزمون ( 2)طبق آزمون پیرسون انجام شده و مطابق جدول 

رد و فرضیه تحقیق قبول می شود و بین دو متغیر رابطه مستقیم و متوسط معنی  H0بنابراین فرض . می باشد = 06/5rمقدار 

=91/5داری وجود دارد و طبق آزمون رگرسیون خطی انجام گرفته ضریب تعیین 
2

 R صد از واریانس در 91می باشد، یعنی

 . اعتماد شغلی به وسیله فرهنگ سازمانی قابل تبیین است

 ضریب همبستگی و ضریب تعیین متغیرهای فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان(: 2)جدول 

 06/5 ضریب همبستگی

 69 تعداد

 555/5 سطح معنی داری

 تایید فرضیه

r2ضریب تعیین رگرسیون 
 91% 

 

 گیریبحث و نتیجه

 که سازوکارهایی از یکی و بوده کاهش به رو سازمانها به عمومی بخش کارکنان اعتماد جهان کشورهای از بسیاری در

 که دارند توافق موضوع این بر همگان امروزه. است مناسب سازمانی فرهنگ شود، می سازمانها این در اعتماد ارتقای باعث

 است، شخصیت یك دارای - فرد یك مانند - سازمان هر. است اختیارات و مراتب سلسه دوایر، از بیش چیزی سازمان

 بیشترین نمره  کمترین نمره  انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 فرهنگ سازمانی 

 اعتماد سازمانی 

69 

69 

77/9 

92/9 

19./ 

19 ./ 

19/2 

70/2 

36/9 

17/1 
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 از متفاوت که است زندگی و حیات دارای سازمان، هر. باشد می... و خالقیت انعطاف، های ویژگی دارای که شخصیتی

 این که کنند می پیدا توافق رفتاری خاص الگوی یك به نسبت کارکنان ها، سازمان این در. باشد می خود اجزای زندگی

 نمونه، عنوان به زیرا، باشد؛ می سازمانی فرهنگ سازمان، موفقیت عوامل ترین مهم از یکی. است سازمانی فرهنگ همان

 تأخیر به است سازمان اعضای اعتقادات مجموعه که سازمانی فرهنگ مخالفت دلیل به استراتژی یك اعمال است ممکن

 فرهنگ از دقیقی و کامل شناخت که است شایسته سازمانی، فرهنگ با جدید راهبردهای رابطه به توجه با  شود رد یا افتاده

 با باید همواره بنابراین ندارند، را دیروز های سازمان زمانی های فرصت دیگر امروز های سازمان. گیرد صورت سازمانی

 کلیدی عامل به توسل با رقابت، کنونی عرصه در و دارند نگه روز به را خود های توانمندی مهارت، و سرعت به توسل

 درون در باید منظور این برای. کنند حرکت رقبا سایر از جلوتر گام یگ ،«کارآمد انسانی نیروی» یعنی ترقی و پیشرفت

 دست در دست هم، به اتکا راستای در و یکدیگر به ایمان  با کارکنان تا باشد داشته وجود باالیی درجه در اعتماد سازمان

نتایج . شود می محسوب رهبری اساس و توانمندسازی زیربنای اعتماد. باشد پیشرو که دهند سامان و ایجاد را تیمی هم

بیانگر این است که بین فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و متوسط معنی داری وجود دارد،  بدست آمده

نقش  یفرهنگ در هر سازمان. است یینقابل تب یفرهنگ سازمان یلهبه وس یاعتماد سازمان یانسدرصد از وار 91همچنین 

برقراری تعامل با  یقاعتماد که از طر ینبنابرا. شود یسازمان م یان اعضایفردی م یندارد چرا که موجب تعامالت ب یمهم

ها و  یر ارزشتاثتحت ( یاعتماد عموم) یو چه در سطح مل( یاعتماد سازمان) یچه در سطح سازمان ی گیرد،شکل م یگراند

 (. 2556ارتورك، ) قرار دارد( یفرهنگ سازمان)و سازمان ( یفرهنگ مل)فرهنگ حاکم بر جامعه

. یردگ یشکل م جامعهفرهنگ آن  یلهجامعه به وس یكکند که اعتماد ذاتا در  یعنوان م (7330)یامافوکو  

اعتماد  یمطالعات مربوط به بررس یافته های. باشد از کارکردهای فرهنگ یکیتواند  یافراد به اعتماد م یلتما ین،بنابرا

از  یکیاعتماد متفاوت است و فرهنگ  یزاندهد که در فرهنگ های مختلف م می به ارائه کنندگان خدمات، نشان یانمشتر

  .باشد یکننده های اعتماد میین تع

 یقوی بر رفتار های فردی دارند و ابعاد فرهنگ نفوذ دهد که ارزشها و فرهنگ  ینشان م یرفتار سازمان مطالعات  

 (. 2553، 7سلیم و بونتیس)قرار دهد یرتحت تأث ممکن است ادراك افراد از اعتماد را

یقای در دانشگاه آفر یو صنعت یسازمان یتوسط مرکز روانشناس 7339- 7330سالهای  که در خالل یقیتحق  

شد که اعتماد در سازمان ها  یجه گیرینت ینمنجر به ا ید،عدم اعتماد انجام گرد یاکننده اعتماد  یجادبر روی عوامل ا جنوبی

که اگر اثرات  ی کنندپژوهش عنوان م ینمحققان ا. شود یم یریتی ایجادو اقدامات مد یشخص ی،عوامل فرهنگ یلهبه وس

 یشپ ین سوالاز مواقع ا یاریسدر ب. شود یمهمتر م یاردر نظر گرفته شود، مفهوم اعتماد بس محوری فرهنگ و ارزش های

اند که ما همواره به  یدهرس یجهنت ینا به آنها در پژوهش های خود یم؟اعتماد کن یروی محققان بوده است که به چه کس

  (.2559، 2رابینز)هستند ما یهشب یهاز بق یشترکه ب یمکن یاعتماد م ییآنها

و  یادیبن ی گامیاز فرهنگ سازمان یسازمان، آگاه یكرفتار و عملکرد اعضای  یجهت شناخت سازمان و بررس 

. امری ضروری است مجموعه در سازمان توجه به فرهنگ آن یدیلذا برای انجام هرگونه اقدام جد. یدآ یمهم به حساب م

. نمود یداررا در سازمان پا یدهای جد یریگ جهت کرد و یلرا تسه ییراتتوان انجام تغ یم یبا اهرم فرهنگ به سادگ یراز

                                                       
1.Seleim & Bontis    2. Robbins 
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در  یراناگر مد ین،همچن. مؤثر واقع نخواهد شد یسازمان فرهنگ به یدر سازمان بدون توجه کاف ییرهرگونه تغ یقتدر حق

 .توجه داشته باشند یدهندة فرهنگ سازمان یلبه عوامل تشک یدباشند، با یم سازمانی بهره وری و عملکرد یشصدد افزا

، بر اعتماد و سازمان به فرهنگ سازمانی مثبتشهرت . استفرهنگ سازمانی های ضروری  خصلت ایجاد اعتماد یکی از

 سازمانها و حفظ وحدت را در ایجاد باعثاعتماد . گذارد های معین در هر موقعیتی اثر می گیری پیروان به تصمیم اطمینان

اثربخشی سازمان را  و تواند مشروعیت همچنین اعتماد می .شود های دموکراتیك در سازمان می و باعث ایجاد ارزش

اعتماد اشتیاق و عالقه یك گروه  .است اطمینان پایدار مبتنی بر صداقت، توانایی یا شخصیت یك فرد اعتماد، .افزایش دهد

  .به اقدامات حساس گروه دیگر است

یزی نژاد پار یرانبان و ا یدهد، (7931)نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های کاظم زاده بیطالی و حسنی 

و وان میل و ( 2579)، بابالن(7966)، زارعی متین و همکاران(7935)، کفاشی و سروشی(7935)، افخمی اردکانی(7939)

 . تا حدودی غیر همسو است 7937همسویی دارد ولی با نتایج پژوهش کیخانژاد و قنادی در سال  2553وان هوت در سال 

 پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات کاربردی زیر ارائه  مرند بر مبنای یافته های پژوهش حاضر به مسئوالن و مدیران دانشگاه آزاد   

 گردد؛  می

 یم یشنهادپبا توجه به یافته پژوهش حاضر مبنی بر اینکه بین فرهنگ سازمانی و اعتماد  رابطه مستقیم وجود دارد دارد،  -7

شرایط و مولفه های ایجاد ... انواع فرهنگ سازمانی، روانشناسی کار و طی دوره های ضمن خدمت مانند آموزششود 

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

بتوانند با آزادی کامل به بیان اعتقادات و مان طوری باشد که کارکنان ساز در فرهنگ و جو کاریپیشنهاد می شود  -2

های خود بپردازند و شهامت راستگویی و صداقت در کار را داشته باشند و نیازی به پنهان کاری و دروغگویی نداشته  ایده

 . باشند

را با فرهنگ حاکم بر کارکنان  یو ضمن خدمت آگاه یپرورش ی،کارگاه های آموزش یدبا یرانشود مد یم یشنهادپ -9

 . سازمان آشنا کنند و راههای بروز قابلیت خود اتکایی و خودباوری و افزایش اعتماد به نفس را به آنها آموزش دهند

و با اعتماد . پیشنهاد می شود به دور از هرگونه کنترل و نظارت مستقیم به کارکنان آزادی عمل و استقالل رأی داده شود -1

فرهنگ سازمانی مبتنی بر .  و شایستگی کارکنان در صورت بروز هرگونه خطا و اشتباه از آنان حمایت شود به لیاقت

افراد  یهایاستعدادها و توانمند یستگی ها،شا اساس بر ءنظام ارتقاعدالت و شایسته ساالری در دانشگاه ترویج یابد و 

گیری از تخصص و مهارتها و شایستگی های آنان استفاده همچنین با دعوت از کارکنان در جلسات تصمیم . یردصورت پذ

 . شود

 منابع

 فارسی

 برای بهبود  ای ینهگر: یها و مراکز آموزش عال اخالق در دانشگاه یترعا(. 7935). جاهد، ح ر و آراسته، ح

 .15-97، صص 2ماره اول، ش ال، سفصلنامه نشاء علم. رفتارها
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 در رابطه  اعتماد اعتمادسازمانی؛ حلقه مفقوده سازمانهای دانشی بررسی نقش میانجی(. 7937. )افخمی اردکانی، م

مرکز مطالعات بهره . یکنفرانس توسعه منابع انسان ینهفتم، بین فرهنگ و تمایل به ترك شغل کارکنان دانشی

  .یو منابع انسان یور

 تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،اقتضائی رویکرد مدیریت و سازمان مبانی(. 7963).ح متین، زارعی . 

 در اعتماد سازیی نقش مولفه های فرهنگ سازمان(. 7966.)طهماسبی، ر و موسوی، س م م. زارعی میتن، ح: 

سال چهارم، شماره  یران،ا یریتمد فصلنامه علوم ، اعتماد و( GLOBE)گلوب  یابعاد فرهنگ ینروابط ب یبررس

 . 719-790، صص 70

 ،سمت: تهران ،مدیریت و سازمان مبانی(. 7939) . رضائیان. 

 در  یریتبر اعتماد کارکنان به مد یفرهنگ سازمان یرتاث یبررس (.7939. )م یزی،پار نژادیران او  ن ،بان دیده

 . ینمب یفرهنگ  یرانتهران، موسسه سف یریت،مد یالملل ینب یشتهران، هما .یانشعب بانك پارس

 تبیین نقش ویژگی های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی (. 7931. )کاظم زاده بیطالی، م و حسنی، م

 . 759-63، صص 2، شماره 1، دوره مجله روان شناسی مدرسه، معلمان سازمانی

 شهروندان ی اعتماد اجتماع یزانبر م یو فرهنگ یشاخصهای اجتماع یرتاث(. 7935. )کفاشی، م و  فتحی، س

 . 11-13، صص 2 شماره، سال سوم ،یرانا یمجله مطالعات توسعه اجتماعی، به دانشگاه آزاد اسالم یتهران

 بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای (. 7937. )کیخانژاد، م و قنادی، س

 . 773-751، صص70، دوره پنجم، شماره می ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانیفصلنامه عل، هیات علمی

 نشر ترمه چاپ دوم: تهران، انسانی ارزش از رفتار ی،کاربرد یلتحل: یرفتار سازمان یریتمد .(7965) .ا ی،مشبک.  

 ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی،تواناسازی و تفویض اختیار(. 7967) .ا .کمرون، كو  .وتن، د ، 

 .های فرهنگی دفتر پژوهش:کرج 
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