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 چکيده
هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد به منظور ارائه مدل عوامل مؤثر بر 

برای این منظور عوامل مؤثر بر . توسعه اعتماد بین کارکنان و مدیران شرکت گاز تبریز می باشد

عامل به صورت اولیه شناسایی  36ر توسعه اعتماد با مطالعه کتب و مقاالت و تحقیقات پیشین د

جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان پنج ناحیه شرکت گاز تبریز می باشد که تعداد آنها . گردید

ابزار جمع آوری . به دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری، کل آن لحاظ گردید. نفر است 061

رسشنامه عوامل مؤثر بر توسعه اطالعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه اعتماد استیفن پی رابینز و پ

اعتماد با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان در 

برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روشهای آماری توصیفی و . اختیار جامعه آماری قرار گرفت

اعتماد، از آزمون نسبت  استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای سنجش میزان

وشناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد به منظور ارائه مدل از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و 

 اتأییدی و جهت اولویت بندی عوامل مؤثر برتوسعه اعتماد از آزمون فریدمن با نرم افزارهای 

SPSS  وLISREL که میزان اعتماد  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد. استفاده شده است

همچنین با توجه به نتایج حاصل از . باشدبین کارکنان شرکت گاز تبریز باالتر از حد متوسط می

عامل اولیه شناسایی شده مؤثر بر توسعه  36پایایی مقیاس و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از 

صیتی، سازمانی، های شخ کار گروهی، فردی، ویژگی دسته؛ 8عامل شناسایی و در 63اعتماد، 

گردیده و در نهایت مدلی برای عوامل مؤثر بر  بندی شغلی، مدیریتی، توانمندی و ارتباطی دسته

 .توسعه اعتماد ارائه گردید

 .توسعه اعتماد ،مدیران ،کارکنان ،اعتماد :واژگان کليدي
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 مقدمه            

 و ساز نوعی اعتماد. است نوین متقابل روابط در کلیدی عاملی و دیگران الاعم و نیات به اطمینان داشتن معنی به اعتماد            

 گر کارایی تسهیل بزرگترین اعتماد حقیقت در. کند می حفظ و ایجاد اجتماعی نظام در را وحدت که است دهنده انسجام کار

 .است سازمان

ایه ای از روابط موجودیت ها، افراد، گروه ها، سیستم ها اعتماد را می توان در سطوح تحلیلی مختلفی مفهوم سازی کرد که بیانگر آر

اگر قرار (. 0998روسیان، استکین، برت و کامرز،)و  توافق بین شرکت ها هستند و اعتماد و فرایندهای مربوطه در آن نقش دارند

نخست باید نظریه اعتماد را . استباشد نتایج در رشته های گوناگون،تفسیر و مقایسه شود؛ فهم روشنتری از واژه اعتماد مورد نیاز 

 (.2116کلی، )ساخت و سپس در مورد هر برداشت در دنیای واقعی مورد مذاکره شد

اعتماد یک پدیده ساده نیست، بلکه زمینه های به هم وابسته ای را مانند امنیت، محرمانه بودن، اقتصاد و رفتار سازمانی را در بر 

  [0.]دارد

 [2.]می شود یم ها و سطوح درون سازمانی مربوطوده، به تعامالت سطوح گوناگون همکاران، تاعتماد مفهومی چند سطحی ب

 [6.]معتقد است که اعتماد، عملکرد همه سازمان ها و سبک و کارها را متأثر می کند 0فوکویاما

 (.22ص ،0689، زروندی و خنیفر ؛ 31 ،0686 زاده، حسن.)است سازمان بخش اثر تغییر برای عنصر یک اعتماد

به نظر می رسد کلیه متخصصان در زمینه ادبیات اعتماد بر این باورند که اعتماد حالت روحی خاصی است که دارنده آن مشتاقانه به 

برخی از دانشمندان اعتماد را به عنوان رفتاری که بر اساس آن میل به همکاری . فرد دیگری اجازه می دهد تا در وی نفوذ کند

 ] 4.]می کنند ایجاد می شود، فرض

، اعتماد را به معنی قصد پذیرش داوطلبانه فرد در یک وضعیت روانشناسانه بر مبنای انتظارات مثبتی (2112)6و مک کرد  2کیمری

، اعتماد را به عنوان پذیرش و تأیید و یا به عنوان (0994)4همچنین مارش. که از قصد و یا رفتار دیگران دارد، تعریف می کند

در تعریف دیگری، اعتماد به عنوان یک نگرش، همانند انتظارات و . جر به کاهش پیچیدگی می گردد، تعریف می نمایدابزاری که من

 ] 5[.یا اطمینان فرد است که مستقیما در راستای یک موضوع خاص می باشد

سطوح باالی اعتماد در سازمان  وجود. یکی از مهمترین نیازهای کارکنان در سازمان، برقراری اعتماد میان آنها و مدیر می باشد

باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای     انگیزه های درونی 

بنابراین با توجه به اینکه ایجاد اعتماد، موجب اثر بخشی سازمان و کاهش هزینه های ارزیابی و کنترل می شود، . خواهند بود

 ] 3[.ضرورت شناسایی عواملی که باعث ایجاد اعتماد می شود، قابل احساس است

 مدیران با اعتماد بر  مبتنی رابطه یک که خواهند می کارکنان .است ارتباط یک اعتماد، که کند می بیان( 2115) 5استنلی   

 پیش قابلیت و اعتماد قابلیت ثبات شامل است که رفتاری کی اعتماد، که کنند می بیان 8جنینگ و 3کانترل ، 3باتلر. باشند داشته

 توزیعات که موقعی که کنند می استدالل همکاران و پیالی .سازد آورده بر را او انتظار تا است دیگری به کننده اعتماد فرد بینی

 که کنند می بیان دگوی و تیلور. تداش خواهد وجود اعتماد از باالتری سطوح است گرفته انجام منصفانه طور به سازمانی پیامدهای

 (.641-669صص ،0689، زروندی و خنیفر)پذیرد می تاثیر سازمان در ها آن اختیار و کارکنان تصمیم از اعتماد

 افراد بین صحیح ارتباطات در کننده تعیین عنصر یک عنوان به نیز و سازمان ثبات در اهمیت با عنصر یک گروهها و افراد اعتماد   

 .است

 . رود می شمار به فردی بین روابط توسعه برای اصلی کلید و است مطالعه برای مهمی مفاهیم دربرگیرنده اعتماد  

                                                           
1  . Fokuyama               
2. Kimery  
3. mccord  
4 .marsh 
5.stanly  
6.butler  
7.contrel  
8.jenning  
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به اعتماد تا حدودی به عنوان عامل » گفت که 0، گیفن0933در سال . شکل گرفته است0981مقوله اعتماد در خالل سال های 

. احتماال این برداشت ضرورت تعریف دقیق این مفهوم را آشکارتر می سازد (.2116گیفن، )« عرفانی و نا مشهود نگریته شده است

شاهد ». دریافت که اگر در یک کتابخانه پژوهش پیرامون اعتماد مورد بررسی قرار گیرد( 0989:85)2بیست و دو سال بعد، تیلور

پژوهشگران درباره مفهوم اعتماد هنوز دیدگاه های . «صف طوالنی مفاهیم و معانی ضمنی فراهم شده برای اعتماد خواهیم بود

سردرگمی »، گرفتار «آشفته و گیج کننده»در واقع، آنان تعریف های موجود از اعتماد را . پراکنده و با اتفاق نظر فاصله بسیار دارد

 [ 3. ]و گرفتار باطالق مفهومی یافته اند« مفهومی

توقع صریح از دیگری به احتراز از فرصت طلبی، در گفتار و در کردار : اعتماد را به این صورت تعریف می کند( 046: 0682)6رابینز

 ] 8[ .بنا بر نظر رابینز اعتماد برای ایجاد شدن وقت زیادی می طلبد. کردار و یا تصمیم گیریها

وسعه ت بر مؤثر عوامل است گردیده سعی حاضر تحقیق در که باشد می مرتبط آن با و بوده مؤثر توسعه اعتماد بر بسیاری عوامل

 .گیرد قرار بررسی مورد شرکت گاز تبریز در مدلی ارائه منظور به اعتماد

 نفس عزت بردن باال ها، ارزش و ها دیدگاه بودن شفاف و مشخص: مانند فاکتورهایی به توجه اعضا، متقابل اعتماد توسعه راستای در

 مشروعیت کارکنان، شغلی وضعیت بهبود سازمانی، دالتع سازمانی، امنیت ساختار در محرمانگی سطوح حفظ و ایجاد سازمان، افراد

 پاداش نظام به توجه ، سازمان اجرایی فرایندهای طراحی در اعتماد توسعه جایگاه تعیین ارتباطی، مناسب سیستم برقراری مدیران،

 . باشد برخوردار ای ویژه اهمیت از تواند می زاید بوروکراسی کاهش و

 

 بيان مسئله. 1
آشنایی مدیران و کارکنان با این پیچیدگی ها و شناختن . انی در هزاره سوم با پیچیدگی های روزافزونی مواجه استرفتار سازم  

 . راهکارهای مناسب برخورد با آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد

حوالت و پیچیدگی های امروزی رفتار سازمانی نوین نیازمند به کارگیری تکنیک ها و ابزارهای نوینی است که بتواند به موقع به ت

به کارگیری درست و بجای این ابزار می تواند در اثربخشی و توسعه فردی . می باشد« اعتماد»یکی از این ابزارها . پاسخ مناسب دهد

اد از طرف دیگر اعتماد رفتار پیچیده است که در آن جنبه های مختلف رفتاری فرد اعتم. و سازمانی نقش به سزایی داشته باشد

بنابراین شناخت این تکنیک عملی و ابعاد آن یک امر حیاتی در رفتار سازمانی . شونده، مورد قضاوت فرد اعتماد کننده قرار می گیرد

 .می باشد

 اعتماد که آنجا از. باشد گذار تاثیر نیز سازمان خارج و داخل روابط بر و باشد داشته فردی بین و فردی درون اثرات تواند می اعتماد

 از تواند می راحتی به اعتماد همین اما است، نیاز مورد مدیدی زمان آن آمدن وجود به برای است، شکننده و حساس پدیده کی

 افزایش موجب زمان مرور به متقابل اعتماد که آنجا از همچنین. بود نخواهد ای ساده چندان کار آن به مجدد دستیابی و برود بین

 باشد این بر باید مدیریت تمرکز بنابراین. شود می اعتمادی بی تشدید موجب نیز اعتمادی بی که گفت باید شود، می اعتماد سطح

 یکپارچه، کاری محیط ایجاد در عوامل مهمترین از یکی اعتماد که معتقدند کارشناسان از ی بسیار. شود حفظ اعضا بین اعتماد که

 خاصی اهمیت از اعتمادی بی از جلوگیری چگونگی و اعتماد ایجاد یچگونگ مدیران برای پس. رود می شمار به اثربخش و افزا هم

 (.28-23صص ،0683دلوی، و الباقی عبد)است خوردار بر

 در سازمان های ما بخصوص، .یکی از مسائل و مشکالت سازمان های امروزی،کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران می باشد

در نتیجه این شکاف، تصمیمات . کنان و مدیریت و خواسته های این دو وجود داردسازمان های دولتی، شکاف قابل توجهی بین کار

معموال با مشکالت اجرایی روبرو می شوند زیرا کارکنان در اجرای تصمیمات سرسختی نشان می دهندو در مقابل مدیران نیز به 

اینها همه باعث ایجاد فضای بی اعتمادی در کارکنان اعتماد نمی کنند و آنها را در جریان تصمیم گیری مشارکت نمی دهند و 

تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاری اعضای آن با یکدیگر است و مهمترین راه تسهیل همکاری، اعتماد متقابل . سازمان می شود

 (.0683سید محمد حسین چاوشی، )کارکنان به یکدیگر و نیز اعتماد میان کارکنان و مدیران سازمان ها می باشد

                                                           
1 .Gefen 
2 .Taylor 
3. Robbins, S.P  
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یقت اعتماد به مدیریت از یک جریان تبادل اجتماعی ناشی می شود که در آن کارمندان اقدامات مدیریت را به عنوان آذوقه در حق

 [9.]رسان اصلی کارهای سازمانی اشخاص تلقی می کنند

 

   اهداف تحقيق.  2
باشد  و کارکنان شرکت گاز تبریز      میبندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران  هدف کلی تحقیق حاضر شناسائی و اولویت

 شود؛ و در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می

 تعیین میزان اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز؛. 0

 تعیین عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز؛. 2

 اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز؛ تعیین اولویت عوامل مؤثر بر توسعه. 6

 تعیین مدل مناسب عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز چیست؟. 4

 :وهدف کاربردی تحقیق حاضر عبارت است از

با توجه به عوامل مؤثر نهایی و احصاء شده با ارائه پیشنهادهایی به منظور توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز 

 .استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

 

 سؤاالت تحقيق.  3

 میزان اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز در چه حدی است؟ .0

 عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز کدامند؟ .2

 مل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز چگونه است؟بندی عوا اولویت .6

 مدل مناسب عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز چیست؟. 4

 

 :اي از پيشينه تحقيقات انجام یافته عبارت است از گزیده: پيشينه تحقيقات انجام یافته .  4
 2116با عنوان مدلی یکپارچه از اعتماد و مدل پذیرش فناوری در خرید الکترونیکی توسط گیفن و همکاران در سال پژوهشی . 0

در تحقیق حاضر متغیرهای اعتماد مبتنی بر محاسبات و اطمینان ساختاری، بهنجاری موقعیتی، آشنایی، اعتماد، . انجام شده است

ا مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اطمینان ساختاری، سودمندی، سهولت ادراک شده و قصد استفاده ر

 [01.]بهنجاری موقعیتی و اعتماد مبتنی بر محاسبات بر اعتماد تأثیر می گذارند

این مدل دو در . در پژوهشی مدلی مفهومی از اعتماد را در بانکداری الکترونیک ارائه کردند( 2116)یوسفزای، پالیستر و فوکسال. 2

که اعتماد مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهند با ویژگی های قابلیت اعتماد ( امنیت ادراک شده و ریسک ادراک شده)متغییر اصلی

 [00. ]تعدیل می شوند(نیک خواهی، راستی و شایستگی)بانک

بانکداری الکترونیکی بر پایه یک مدل در مطالعه خود به طور تجربی در جستجوی بررسی اعتماد مشتریان در ( 2115)زیگی. 6 

 .پژوهش با متغیرهایی چون اطمینان ساختاری، شهرت درک شده بانک،کیفیت وب سایت بانک و تمایل به اعتماد بود

یافته های زیگی نشان داد که متغیرهای فوق با عقاید اعتمادساز و تمایل مشتری به استفاده از بانکداری الکترونیکی که هر دو  

همچنین اعتمادسازی نیز باید اطمینان . ر مثبتی بر ایجاد اعتماد در کاربر بانکداری الکترونیکی دارند، رابطه معناداری دارندتأثی

 [02. ]مشتریان را در بانکداری الکترونیکی افزایش داده و توسعه مستمر خدمات بانکداری الکترونیکی را تسهیل بخشد

ند که اعتماد به عنوان یک پیش بینی کننده مهم از عملکرد مثبت در روابط کسب و کار بیان کرد( 2119)فوتیس و همکاران. 4

مدل فرض شده با داده های نظر . آنها به بررسی تأثیر اعتماد بر عملکرد زنجیره تأمین و نوآوری می پردازند. شناخته شده است

یافته ها .    ادالت ساختاری تجزیه و تحلیل می شودو با استفاده از مدل سازی مع( عملیاتی می شود)سنجی کاربردی می شود

اثرات مثبت اعتماد را نشان می دهند، همچنین اعتماد و نوآوری را به عنوان مقدماتی برای رسیدن به عملکرد باالتر در زنجیره 

 [ 06. ]تأمین شناسایی می کنند
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پیمایشی پیرامون بانک ملی استان :ر بانکداری الکترونیکیتحقیقی با عنوان ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر اعتماد د. 5

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی . انجام شده است 0696آذربایجان غربی توسط جمشید ساالر و ابوالقاسم ابراهیمی در سال 

آماری این پژوهش، شامل جامعه . عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در بانکداری الکترونیکی در چارچوب ارائه یک مدل مفهومی است

یافته ها نشان می دهند که متغیر های مستقل پژوهش، شامل آشنایی با . مشتریان شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی است

بانکداری الکترونیکی، تمایل به  اعتماد، اطمینان ساختاری و شهرت بر متغیر واسطه ای عقاید اعتمادساز و متغیر عقاید اعتمادساز 

 ] 04[تغییر وابسته اعتماد به بانکداری الکترونیکی تأثیر    می گذارندبر م

ارائه یک مدل افزایش اعتماد و شهرت حساس به زمینه در سیستم های تجارت الکترونیک توسط اعظم قاسمی و غالمرضا . 3

مینه و چگونگی مدل نمودن اطالعات در این پژوهش با تعاریف مفاهیم اعتماد، آنتولوژی ز. انجام شده است 0694فراهانی در سال 

زمینه، فظای انجام تراکنش بهتر و مطابق با پیچیدگی های محیط مدل شده است تا محاسبه ارزشی اعتماد با دقت بیشتری انجام 

ه مدل اعتماد و شهرت با در نظر گرفتن زمینه به عنوان سرویس و زمان و مشخصه های مختلف دیگر مانند وزن رتبه توسع. پذیرد

در مدل ارائه شده پارامترهای زمان، وزن رتبه و شباهت معنایی جهت محاسبه ارزش اعتماد مورد استفاده قرار . داده شده است

 [05. ]گرفته است

مبتنی بر مؤلفه ( زنجیره تأمین)تحقیقی با عنوان ارائه مدل اعتماد و عملکرد 0692سحر قادری و سید محمود زنجیرچی در سال . 3

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش تسهیم اطالعات، . را انجام دادند( خوشه کنجد استان یزد: مطالعه موردی)اتهای اطالع

جامعه آماری تحقیق را مدیران . کیفیت اطالعات و در دسترس بودن اطالعات در توسعه اعتماد در روابط زنجیره تأمین می باشد

یزد تشکیل می دهند که به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده خوشه کنجد استان ( یا کارگاه های)کارخانه های

نتایج تحقیق نشان می دهند که تسهیم اطالعات، کیفیت اطالعات بر روی اعتماد در زنجیره تأمین تأثیر معناداری دارند . شده است

اما در دسترس بودن اطالعات بر روی . ه تأمین می شودو همچنین اعتماد در زنجیره تأمین منجر به افزایش عملکرد در روابط زنجیر

 [ 03. ]اعتماد در زنجیره تأمین تأثیر معناداری ندارند

 0690تحقیقی با عنوان ارائه مدلی جهت شناسایی رابطه اعتماد به مدیریت و تسهیم دانش در داخل و میان تیم کاری  در سال . 8

این پژوهش چگونگی رابطه بین اعتماد به مدیریت و تسهیم . انجام شده استتوسط یوسف رمضانی، امیر حسین باقری مشهدی 

دانش در داخل و میان تیم کاری را با استفاده از دو متغیر میانجی ترس از دست دادن اعتبار و مستند سازی دانش مورد ارزیابی 

جامعه آماری . مایشی و از نوع همبستگی استپی _این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا توصیفی . قرار می دهند

به طور خالصه نتایج تحقیق نشان   می دهند اعتماد به . مشهد تشکیل می دهند 9این پزوهش را کارکنان شهرداری منطقه 

 [03. ]مدیریت با واسطه مستند سازی دانش و بدون واسطه بر تسهیم دانش در داخل و بین تیم های کاری تأثیرگذار می باشد

توسط فریبرز  0691تحقیقی با عنوان ارائه چارچوبی برای فرآیند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک در سال . 9

این مقاله درصدد ارائه یک چارچوب نظری برای فرآیند ایجاد اعتماد . رحیم نیا، مرجان امینی و طاهره نبی زاده انجام شده است

بر این اساس، یک مدل مفهومی به منظور فرآیند ایجاد اعتماد . ش آن در توسعه تجارت الکترونیک استالکترونیک در مشتری و نق

مدل ارائه شده می تواند بینش جدیدی را برای محققان به منظور توسعه : الکترونیک بر توسعه تجارت الکترونیک ارائه می گردد

 [ 08. ]م آورد و مبنایی جهت بررسی بیشتر در مطالعات آتی باشداستراتژی های ایجاد اعتماد الکترونیک در مشتریان فراه

تحقیقی را با عنوان الگوی اعتماد در گردشگری  0694مهدی یادگاری، شهریار محمدی و پیمان یار محمدی سامانی در سال . 01

ران الکترونیکی و تبیین این عوامل هدف این پژوهش نگاهی جدید به عوامل تأثیرگذار بر اعتماد گردشگ. الکترونیکی را انجام دادند

به این منظور با تعریف پنج نوع اعتماد که منجر به اعتماد گردشگر در فضای تارنما  می شود و مدلی مفهومی بر پایه . می باشد

 [09. ]تجمیع مدلهای گذشته ارائه گردیده است

ازی توسط حسن عابدی جعفری و محمدعلی سرلک در طراحی و تبیین مدل اعتماد افراد متقاضی تحصیل به دانشگاه های مج. 00

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد افراد به دانشگاه های مجازی و مشخص کردن . انجام شده است 0683سال 

در این . ل گرفتوجود رابطه یا فقدان رابطه بین اعتماد افراد به دانشگاههای مجازی و تمایل آن ها به انتخاب این دانشگاه ها شک

مؤلفه؛ شهرت علمی دانشگاه مجازی، کارآمدی اداری  5. مؤلفه طراحی شد 9راستا مدل مفهومی تحقیق به کمک روش دلفی با 

دانشگاه مجازی، اندازه دانشگاه مجازی، اقتصادی بودن تحصیل در دانشگاه مجازی و شرایط محیطی مساعد برای فعالیت دانشگاه 

 [21. ]مؤثر بر اعتماد افراد به این دانشگاه ها هستندمجازی از جمله عوامل 
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 شناسی پژوهش روش. 5
منظور از تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی . تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی و اکتشافی است   

 5ذار بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان ژوهش حاضر در واقع به دنبال کاربرد علمی عوامل تأثیرگ  پ. در یک زمینه خاص است

بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد  بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز  ناحیه شرکت گاز تبریز و در جهت شناسائی و اولویت

 .باشد قابل استفاده می

با توجه به محدود . نفر است 061اد آنها باشد که تعد جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان رسمی پنج ناحیه شرکت گاز تبریز می

 .بودن حجم جامعه آماری، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسی در نظر گرفته شد

که با توجه به  ای آوری اطالعات از جامعه آماری و به منظور پاسخگویی به سؤاالت تحقیق حاضر، از پرسشنامه برای جمع     

. پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سؤال است. نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است های تحقیق و عملیاتی متغیر

دسته اول که با حروف الفبا کدگذاری شده است به منظور تعیین و مشخص شدن مشخصات جامعه  آماری از لحاظ جنسیت، 

است و به منظور پاسخگویی به سؤاالت وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، سن و سابقه خدمت؛ و دسته دوم که شامل دو بخش 

بخش اول شامل سؤاالت عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد در بین کارکنان و مدیران با توجه به . تحقیق حاضر تنظیم گردیده است

 . آوری گردیده است ها و تحقیقات گوناگون جمع باشد و با توجه به نظریه سؤال می 36تکنیک تحلیل عاملی است که دارای 

ش دوم شامل سؤاالت مربوط به اعتماد بین کارکنان و مدیران براساس نظریه استیفن پی رابینز است که در قالب مقیاس پنج بخ

 .باشد سؤال می 21این بخش از پرسشنامه دارای. ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است گزینه

بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه . ی نمادی یا صوری استفاده گردیدآوری اطالعات از روای در این تحقیق برای تعیین روایی ابزار جمع

تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سؤاالت مطرح شده، آنچه را که   مد نظر است، 

ه لحاظ و تغییرات الزم در سؤاالت به سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنام. نظر نمایند کند یا خیر؟ اظهار گیری می اندازه

 .وجود آمد

 061بر اساس این روش با یک مطالعه مقدماتی روی . برای آزمون پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است

ان و مدیران و عوامل میزان پایایی سؤاالت اعتماد بین کارکنSPSS  افزار آماری  کارمند، جامعه مورد بررسی و با استفاده از نرم

دهد که اوالً سؤاالت  ها نشان می مقدار این آماره. بدست آمد 895/1و 334/1مؤثر بر توسعه اعتماد بین کارکنان و مدیران به ترتیب 

 .باشد از پایایی باالیی برخوردار می  پرسشنامه همبستگی باالیی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامه تحقیق،

 هاي آماري و تحليل دادهروش تجزیه .  6
های آماری توصیفی و استنباطی استفاده  آوری شده از روش های جمع های به دست آمده از پرسشنامه به منظورتجزیه و تحلیل داده

های مربوط به سؤاالت استفاده  های توزیع فراوانی و درصد پاسخ های جامعه آماری به سؤاالت، ازجدول برای توصیف پاسخ. شده است

درسطح . های آماری سؤاالت عمومی به صورت مجسم، ازنمودارهای ستونی استفاده گردیده است و برای نشان دادن داده. دش

و شناسایی عوامل مؤثر برتوسعه اعتماد ( ای دو جمله)استنباطی برای سنجش میزان اعتماد بین کارکنان و مدیران از آزمون نسبت

بندی عوامل مؤثر  ریز به منظور ارائه مدل تحلیلی عاملی اکتشافی و تائیدی و جهت اولویتبین کارکنان و مدیران در شرکت گاز تب

 .بر توسعه اعتماد بین کارکنان و مدیران از آزمون فریدمن استفاده گردیده است

 هاي آماري تجزیه و تحليل آمار استنباطی داده. 6-1

 یز در چه حدي است؟کارکنان شرکت گاز تبر و ميزان اعتماد بين مدیران: 1سؤال
بدین منظور افرادی که کامالً موافق و موافق . بهره گرفته شده است( نسبت)ای برای بررسی این سوال پژوهشی از آزمون دو جمله  

و نقطه برش برای جداسازی دو گروه ( 0گروه )و افرادی که کامالً مخالف و مخالف بودند در طبقه دیگر( 2گروه)بودند در یک نقطه

 .باشد که مربوط به گزینه نظری ندارم می. در نظرگرفته شد 6دد نیز ع

  :خواهیم نسبت خاصی را در جامعه مورد بررسی قرار دهیم رود که می این آزمون زمانی بکار می 

           H0: p=50%                                                                                                                           (0) 

                                        
(2)  H1: p≠50%                      



   222 -222، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

 کارکنان و نتایج آزمون نسبت مربوط به اعتماد بين مدیران: 1جدول شماره
 شاخص

 گروه

 داری سطح معنی آزمون نسبت نسبت مشاهده شده فراوانی

 43/1 31 0گروه 
51/1 111/1 

 54/1 31 2گروه
 

 بین دو گروه جامعه متفاوت است در نتیجه فرض تساوی % 95، آزمون نسبت با احتمال 0با توجه به نتایج جدول شماره     

 بیشتر از کارکنان و شود بطوری که در گروه دوم نسبت اعتماد بین مدیران درصد رد می 51/1اعتماد بین مدیران و کارکنان با 

 های کامالً موافقم  است و این میزان براساس نظرکارکنان که پاسخ 54/1چون نسبت مشاهده شده در گروه دوم . اول استگروه 

در جامعه مورد بررسی در سطح باالتر  کارکنان و توان ادعا کرد که اعتماد بین مدیران لذا می. اند، زیاد است و موافقم را انتخاب کرده

 .از متوسط است

 مل مؤثر بر توسعه اعتماد بين مدیران و کارکنان در شرکت کاز تبریز کدامند؟  عوا: 2سؤال

 پایایی مقياس
 .بدست آمده است 895/1سؤال،  عدد  36 برای بر آورد پایایی اولیه از روش آلفای کرونباخ استفاده و ضریب آن برای  

 پایایی اوليه پرسشنامه: 2جدول شماره

 آلفا تعداد

36 895/1 

  
 نقش هریک از سؤاالت توسعه اعتماد بين مدیران و کارکنان در پایایی کل مقياس: 3شماره جدول

 سؤاالت
 ضریب همبستگی

 ای نقطه ای رشته دو

ضریب پایایی 

در صورت 

 حذف سؤال

 سؤاالت
 ضریب همبستگی

 ای ای نقطه رشته دو

 ضریب پایایی

درصورت 

 سؤال حذف

 سؤاالت
 ضریب همبستگی

 ای ای نقطه رشته دو 

 ضریب پایایی

 صورت در

 سؤال حذف

0 531/1 890/1 22 363/1 890/1 464666 232/1 894/1 
2 545/1 890/1 26 633/1 896/1 44 230/1 893/1 
6 538/1 890/1 24 122/1 893/1 45 238/1 894/1 
4 500/1 892/1 25 435/1 892/1 43 148/1 895/1 
5 434/1 892/1 23 480/1 892/1 43 116/1 893/1 
3 298/1 896/1 23 303/1 890/1 48 263/1 894/1 
3 325/1 890/1 28 460/1 896/1 49 038/1 894/1 
8 569/1 892/1 29 024/1 895/1 51 515/1 892/1 
9 503/1 892/1 61 219/1 896/1 50 546/1 890/1 

01 116/1- 893/1 60 683/1 896/1 52 691/1 896/1 
00 553/1 890/1 62 333/1 890/1 56 419/1 896/1 

025 338/1 891/1 66 530/1 890/1 54 130/1- 893/1 
06 590/1 891/1 64 603/1 893/1 55 503/1 892/1 
04 213/1 358/1 65 531 /1 890/1 53 215/1 846/1 
05 358/1 891/1 63 563/1 892/1 53 253/1 894/1 
03 523/1 892/1 63 342/1 891/1 58 269/1 894/1 
03 352/1 889/1 68 422/1 892/1 59 192/1- 893/1 
08 193/1 895/1 69 308/1 890/1 31 401/1 896/1 
09 315/1 891/1 41 593/1 890/1 30 201/1 894/1 
21 238/1 896/1 40 465/1 892/1 32 094/1 898/1 
20 480/1 892/1 42 426/1 896/1 36 283/1 894/1 

، 53، 53، 54، 49، 48، 43، 43، 45، 44، 46، 61، 29، 24، 21، 08، 04، 01، 3سؤاالت ( ایاییپ) طبق جدول باال، ضریب تعیین

میزان بدست ( میزان همبستگی سؤال با کل سؤاالت پرسشنامه)چنانچه در ستون اول . می باشد 6/1کمتر از  36و 32، 30، 59، 58
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ضریب بدست آمده بیشتر از آلفای کل پرسشنامه ( سؤال حذف صورت در پایایی ضریب)باشد یا در ستون دوم  6/1آمده کمتر از 

 .  باشند می6/1که در جدول فوق سؤاالت ذکر شده دارای میزان همبستگی کمتر از . باشد سؤال مورد نظر بایستی حذف گردد

و تحلیل عاملی  پس از آزمون پایایی پرسشنامه، ساختار عاملی این مقیاس طی دو مرحله و با دو روش تحلیل عاملی اکتشافی

 . تاییدی مورد بررسی قرار گرفت

 

 تحليل عاملی اکتشافی. 6-2

بنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه محقق آن است  در تحلیل عاملی محقق درصدد کشف ساختار زیر

 :مرحله است تحلیل عاملی دارای چهار. که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد
 گیری آزمون کفایت نمونه -

 تشکیل ماتریسی از ضرایب همبستگی -

 ها از ماتریس همبستگی استخراج عامل -

 .باشد 5/1ها که مقدار آن باید بیش از  ها و عامل ها به منظور به حداکثر رساندن رابطه متغیر چرخش عامل -

 :گیری آزمون کفایت نمونه

های موجود برای تحلیل را می توان استفاده کرد؟ بدین منظور از  ن حاصل شود که آیا دادهدر تحلیل عاملی باید اطمینا

 .و آزمون بارتلت استفاده شده است KMOشاخص

 گيري کفایت نمونه: 4جدول شماره
 KMO 331/1شاخص

 466/6894 آزمون بارتلت

 381 درجه آزادی

 111/1 داری سطح معنی

تعداد نمونه آماری برای تحلیل عاملی کافی ( باشد می 3/1شاخص مناسب بیشتر از )است KMO  ،331/1از آنجا که مقدار شاخص

دهد تحلیل عاملی برای  باشد که نشان می درصد می 15/1داری آزمون بارتلت کمتر از  همچنین مقدار سطح معنی. باشد می

 . شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب است

   

عامل ها نشان داده شده است که میزان تبیین واریانس سؤاالت را نشان       می  0اک استخراجی، اشتر5در جدول شماره       

است حذف می گردد زیرا کوچک بودن این  5/1دهد در این مرحله عامل هایی که مقادیر اشتراک استخراجی شان کوچکتر از 

ین مرحله را تا آنجا ادامه می دهیم که مقادیر استخراجی و ا. مقدار بدان معناست که عامل با هیچ یک از عامل ها ارتباط ندارد

 .باشد در این تحقیق مقادیر زیر بدست آمد 5/1بیشتر از 
 نتایج اشتراک استخراجی:  5 جدول شماره

 اشتراک استخراجی عامل ها اشتراک استخراجی عامل ها

0 363/1 23 330/1 

2 332/1 28 838/1 

6 326/1 60 393/1 

4 325/1 62 369/1 

5 816/1 66 391/1 

3 815/1 64 851/1 

8 386/1 65 352/1 

9 396/1 63 335/1 

                                                           
1  .  Extraction
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00 399/1 63 869/1 

02 358/1 68 862/1 

06 390/1 69 832/1 

05 868/1 41 829/1 

03 358/1 40 323/1 

03 333/1 42 336/1 

09 321/1 51 392/1 

20 388/1 50 805/1 

22 349/1 52 333/1 

26 565/1 56 826 

25 385/1 55 862/1 

23 343/1 31 346/1 

  .بنابراین در این مرحله عاملی حذف نمی شود. می باشد 5/1با توجه به نتایج بدست آمده اشتراک عامل ها بزرگتر از 

 

 واریانس تبيين جدول
در این جدول تعداد . مانند هایی هستند که در تحلیل باقی می مرحله سوم از تحلیل عاملی اکتشافی تعیین کننده عامل 

با توجه به نتایج خروجی برآمده از تحلیل . شود زان تببین واریانس برای هر یک از آنها مشخص میعوامل شناسایی شده و می

SPSS  مانند توان بیان کرد که در اینجا ده عامل اول دارای بردارهای ویژه بزرگتر از یک هستند و در مدل باقی می می. 

 

 تبيين واریانس: 6جدول شماره 

 طبقات
 ه عامل استخراجی با چرخشمقادیر ویژ مقادیر ویژه

درصد   مجموع

 واریانس

درصد  مجموع درصد تجمعی

 واریانس

درصد 

 125/06 125/06 201/5 849/68 849/68 541/05 0 تجمعی

2 222/6 153/8 915/43 000/4 238/01 616/26 

6 221/2 551/5 453/52 984/6 930/9 236/66 

4 932/0 961/4 683/53 902/6 380/9 144/46 

5 598/0 995/6 681/30 858/2 043/3 091/51 

3 510/0 338/4 633/35 298/2 081/3 968/31 

3 635/0 406/6 543/38 382/2 315/3 893/53 

8 088/0 931/2 503/30 432/2 055/3 412/39 
9 068/0 844/2 631/34 599/0 993/6 699/36 

01 001/0 335/2 065/33 494/0 363/6 065/33 
  

 01درصد، عامل دو حدود  06، ده عامل دارای بردارهای ویژه بزرگتر از یک هستند، عامل اول حدود 5س جدول شماره بر اسا 

درصد، عامل هفت  3امل شش حدود درصد، ع 3درصد، عامل پنج حدود  01درصد، عامل چهار حدود  01درصد، عامل سه حدود 

. دهد درصد از واریانس را توضیح  می 4درصد و عامل ده حدود  4درصد، عامل نه حدود  3درصد، عامل هشت حدود  3حدود 

درصد واریانس سؤاالت را  33این به این معناست که این ده عامل حدود . درصد است 065/33همچنین واریانس تجمعی برابر با 

 . درصد باشد 31میزان تبیین واریانس تجمعی باید بزرگتر از . هدد توضیح می
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 ماتریس چرخش یافته عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بين مدیران و کارکنان

ها  شود که هر یک از عامل در این ماتریس مشخص می. مهمترین خروجی تحلیل عاملی اکتشافی ماتریس چرخش یافته نام دارد  

 .دهیم برای این منظور بزرگترین عدد هر عامل را در هر سطر مشخص کرده و در دسته مربوطه قرار می. گیرد  میدر کدام دسته قرار 
 ماتریس چرخش یافته بارهاي عاملی سؤاالت مقياس توسعه اعتماد بين مدیران و کارکنان: 7جدول شماره

کار  ها عامل

 گروهی

های  ویژگی فردی

 شخصیتی

مندی توان مدیریتی شغلی سازمانی

 کارکنان

 ارتباطی

        313/1 0عامل 
        555/1 2عامل 
        391/1 4عامل 
        339/1 60عامل 
        364/1 51عامل
       320/1  2عامل
       336/1  5عامل 
       536/1  3عامل 
       326/1  22عامل
       534/1  69عامل 
       541/1  50عامل 

       384/1  52امل ع
      335/1   28عامل 
      334/1   62عامل 
      351/1   65عامل
      503/1   63عامل 
      555/1   63عامل 
      362/1   68عامل 
      344/1   41عامل 
      311/1   42عامل 
     586/1    03عامل 
     524/1    09عامل 
     539/1    20عامل 
     331/1    25عامل 
     368/1    23عامل 
     513/1    66عامل 
     563/1    40عامل 
    528/1     00عامل 
    359/1     02عامل  
    334/1     06عامل 
    525/1     03عامل 
   595/1      26عامل 
   822/1      51عامل
  341/1       9عامل 
  591/1       23عامل 
  329/1       56عامل 

گذاری  که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل کارگروهی نام (51و  60، 4، 6، 0)های عامل بر مبتنی0طبق جدول باال، عوامل    

ی گذار که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل فردی نام (52و  50، 69، 22، 3، 5، 2)های مبتنی بر عامل 2 عوامل شود، می

های  که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل ویژگی( 42و  41، 68، 63، 63، 65، 62، 28)های مبتنی بر عامل 6 عوامل شود، می

که بر اساس مبانی نظری تحقیق ( 40و  66، 23، 25، 20، 09، 05)های عامل مبتنی بر 4 عوامل شود، گذاری می شخصیتی نام

که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل شغلی ( 03و  06، 02، 00) های مبتنی بر عامل 5 ملعوا. شود گذاری می عوامل سازمانی نام

. شود گذاری می که بر اساس مبانی نظری تحقیق عوامل مدیریتی نام( 55و  26) های مبتنی بر عامل 3شود، عوامل  گذاری می نام

. شود گذاری می ی نظری تحقیق عوامل توانمندی کارکنان نامباشد، که بر اساس مبان می( 56و  23، 9)های مبتنی بر عامل 3عوامل 

به دلیل  01و  9عامل . شود که بر اساس مبانی نظری تحقیق عامل ارتباطی نام گذاری می( 05و  8)های مبتنی بر عامل  8عوامل 

 .شود اینکه تنها یک عامل در آن قرار دارد حذف می
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برای پاسخ به این سؤال از تکنیک بين مدیران و کارکنان درشرکت گاز تبریزمدل مناسب عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد . 7

نشان ( 0-3)باشد که در نمودار  افزار لیزرل استفاده شده است که در برگیرنده نتایج زیر می تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم

 .داده شده است
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 ه دوم متغير اعتماد بين مدیران و کارکنان بر اساس بار عاملیعاملی تأیيدي مرتب  تحليل: 1-7نمودار شماره 

 Υ(yλ ،LAMBDA-Y) اثر متغيرهاي نهفته درون زا بر متغيرهاي مشاهده: 8جدول شماره 

 پارامتر           

 گویه و عامل ها

برآورد 

 bپارامتر

پارامتر استاندارد  خطاي معيار

 شده

t 

     از عامل کار گروهی بر 

 - 82/1 66/1 93/1 0سؤال 

 60/8 31/1 50/1 80/1 6سؤال 

 24/8 31/1 50/1 85/1 4سؤال 

 18/5 43/1 39/1 49/1 60سؤال 

 83/3 31/1 34/1 38/1 51سؤال 

     از عامل فردی بر

 - 35/1 58/1 38/1 2سؤال 

 00/3 59/1 35/1 33/1 5سؤال 

  3سؤال 

 36/1 

58/1 35/1 39/3 

 33/3 38/1 69/1 92/1 22سؤال 

 51/3 36/1 31/1 38/1 69 سؤال 

 19/3 58/1 33/1 38/1 50سؤال 

 81/5 55/1 31/1 30/1 52سؤال 

ویژگیهای  عوامل از

 بر شخصیتی

    

 - 53/1 38/1 59/1 28سؤال 

 09/3 34/1 45/1 33/1 62سؤال 

 03/3 34/1 43/1 92/1 65سؤال            

 04/3 36/1 43/1 31/1 63سؤال 

 68/3 38/1 69/1 92/1 63 سؤال

 61/4 45/1 81/1 56/1 68سؤال 

 64/3 38/1 41/1 88/1 41سؤال 

 04/5 53/1 39/1 58/1 42سؤال 

 59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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آن  t-valueدر این اندازه گیری به عنوان متغیر مقیاس ثابت در نظر گرفته شده و مقادیر  28، 26، 03، 00 ،9، 8، 2، 0سؤالهای   

مقادیر پارامتر . ، ضرایب برآورد شده کلیه مسیر ها معنادار می باشد05-4گزارش نشده است و با توجه به اطالعات جدول شماره  

بوده و ( متغیر مکنون)، نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (نشانگر)ده شده استاندارد شده برای هر یک از متغیر های مشاه

 .معناداری این سهم را نشان می دهد 93/0بزرگتر از  tمقادیر 

 

، بر متغیر های نهفته درون زا (توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان)نشان دهنده اثر متغیرهای نهفته برون زا  9جدول شماره 

 .می باشد( ی، ویژگیهای شخصیتی، سازمانی، شغلی، مدیریتی، توانمندی و ارتباطیگروهی، فرد)

 (.η ،ETA)بر متغير هاي نهفته درون زا  (ξ ،KSI)اثر کل متغيرهاي نهفته برون زا : 9جدول  

پارامتر استاندارد شده   پارامتر برآورد جهت مسیر
B 

t 

از سازه توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان 

 بر

 

 
  

 06/8 11/0 88/1 عامل  گروهی

 68/9 88/1 99/1 عامل فردی

 93/5 81/1 39/1 عامل ویژگی شخصیتی

 21/8 98/1 98/1 عامل سازمانی

     از عامل سازمانی بر

 - 33/1 53/1 34/1 03سؤال            

 68/3 32/1 48/1 86/1  09سؤال 

 35/3 34/1 59/1 30/1 20سؤال 

 84/5 53/1 39/1 56/1 25سؤال 

 88/5 53/1 39/1 53/1 23سؤال 

 53/3 36/1 31/1 /35 66سؤال 

 86/4 45/1 81/1 52/1 40سؤال 

     از عامل شغلی بر

 - 30/1 49/1 82/1 00سؤال 

 64/8 35/1 46/1 86/1 02سؤال 

 93/3 32/1 48/1 93/1 06سؤال 

 42/8 33/1 42/1 92/1 03سؤال 

     از عامل مدیریتی بر 

-  08/1 93/1 09/1 26سؤال 

 41/6 22/1 95/1 22/1 55سؤال 

     از عامل توانمندی بر

-  31/1 59/1 36/1 9سؤال 

 49/3 30/1 36/1 35/1 23سؤال 

 42/5 49/1 33/1 52/1 56سؤال 

     از عامل ارتباطی بر 

-  32/1 49/1 8/1 8سؤال 

 03/8 30/1 49/1 85/1 05سؤال 
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 15/9 99/1 98/1 عامل شغلی

 42/4 03/2 22/2 عامل مدیریتی

 63/8 15/0 16/0 عامل توانمندی

 54/9 16/0 16/0 عامل ارتباطی

 .درصد معنا دار می باشد 95که اثر اعتماد بین مدیران و کارکنان بر عوامل یک تا هشت و با احتمالنشان می دهد  tمقدار 

 

شاخص های نیکویی برازش الگوی حاصل تحلیل عامل تأییدی را که حاکی از خوبی برازش الگو با داده های  01جدول شماره        

با هشت مولفه در این تحقیق با داده ها  کارکنان و مدیران بین اعتماد به عبارت دیگر تعریف. مشاهده شده است را نشان می دهد

 .مطابقت دارد

 کارکنان و مدیران بين شاخص هاي نيکوئی برازش الگوي توسعه اعتماد: 11جدول شماره 
ریشه خطای میانگین مجذورات  سطح معناداری درجه آزادی مجذور خی

 تقریب

شاخص نیکویی 

 برازش

2233/09 353 111/1 068/1 55/1 

      

. این آماره میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برآورد شده را اندازه       می گیرد. مهمترین آماره برازش آماره مجذور خی است  

نی عدم معناداری این آماره برازش مدل را با داده ها نشان می دهد ولی ایراد این آماره حساس بودن نسبت به حجم نمونه است، یع

برای شاخص ریشه خطای میانگین  15/1مقدار کمتر از . در نمونه های با حجم باال امکان عدم معناداری آن کاهش می یابد

برای شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیل شده نیکویی برازش به عنوان مالکهای انطباق  9/1مجذورات تقریب و مقادیر باالتر از 

با هشت عامل مورد تائید  کارکنان و مدیران بین در نتیجه این مدل اعتماد. نظر گرفته می شودالگو با داده های مشاهده شده در 

 .می باشد

 در شرکت گاز چگونه است؟  کارکنان و مدیران بين بندي عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد اولویت: 3سؤال 

شرکت گاز تبریز از آزمون فریدمن استفاده شده است که  بندی عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان برای اولویت    

 .بندی گردیده است گانه طی جداولی به صورت مجزا، اولویت گانه سپس هر یک از عوامل هشت ابتدا عوامل هشت

 گانه مؤثر بر نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل هشت: 11جدول شماره

 تبریز گاز شرکت کارکنان و مدیران بين اعتماد توسعه

 رتبه میانگین عوامل             ردیف  

 98/3 های شخصیتی عوامل ویژگی 0

 46/4 عوامل سازمانی 2

 29/4 عوامل توانمندی 6

 23/4 عوامل کارگروهی 4

 05/4 عوامل فردی 5

 95/6 عوامل مدیریتی 3

 80/6 عوامل ارتباطی 3

 23/6 عوامل شغلی 8

 111/1داری سطح معنی*                 3: درجه آزادی*

 

گانه موثر بر  پس بین میزان تاثیر هریک از عوامل هشت. است 15/1داری آزمون فریدمن کمتر از  طبق جدول باال، چون سطح معنی

گانه، عوامل  بطوری که از بین عوامل هشت. داری وجود دارد تبریز تفاوت معنی گاز کارکنان در شرکت و مدیران بین اعتماد توسعه

 .تبریز دارد گاز در شرکت کارکنان و مدیران بین اعتماد های شخصیتی بیشترین و عوامل شغلی کمترین تاثیر را بر توسعه یژگیو
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 :اند بندی شده گانه زیر که طی جداول مجزا اولویت در هر یک از عوامل هشت

های شخصیتی،عوامل سازمانی، عوامل  گی ویژعوامل کار گروهی، عوامل فردی، عوامل ( )05و 02، 00، 01، 9، 8)طبق جداول زیر 

پس بین میزان تاثیر هریک از عوامل . است 15/1داری آزمون فریدمن کمتر از  به دلیل اینکه سطح معنی( شغلی و عوامل ارتباطی

 . داری وجود دارد تبریز تفاوت معنی گاز در شرکت کارکنان و مدیران بین اعتماد مؤثر بر توسعه

. است 15/1داری آزمون فریدمن بیشتر از  به دلیل اینکه سطح معنی( عوامل مدیریتی و عوامل توانمندی( )04و  06)و طبق جداول

داری وجود  تبریز تفاوت معنی گاز در شرکت کارکنان و مدیران بین اعتماد پس بین میزان تاثیر هریک از عوامل مؤثر بر توسعه

 .ندارد

 

 

 

 

 



   222 -222، ص 5931 زمستان،  4پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2375-3675 

http://www.Joas.ir 

 
 

 
 

ریدمن مربوط به عوامل نتایج آزمون ف:  12جدول شماره 

 کارکنان و مدیران بين اعتماد کارگروهی مؤثر برتوسعه

 تبریز گاز شرکت

 رتبه میانگین عوامل ردیف

 20/6 ها تبادل دیدگاه ها و ارزش 0

 99/2 حمایت از منافع یکدیگر 2

 98/2 سطح تعاون و همکاری 6

 93/2 کار تیمی 4

 83/2 مشارکت کارکنان 5

 145/1:  داری سطح معنی*        4: درجه آزادی*
نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل ویژگيهاي : 14جدول شماره

 کارکنان و مدیران بين اعتماد شخصيتی مؤثر برتوسعه

 رتبه میانگین عوامل ردیف

 42/5 رازدار بودن 0

 96/4 صداقت 2

 80/4 نوع دوستی 6

 50/4 تراشی و مالمت پرهیز از بهانه 4

 63/4 طعیتقا 5

 21/4 خواهی خیر 3

 00/4 پیروی از وجدان 3

توجه به عامل راستگویی  8

 وترویج آن 

33/6 

 111/1: داری سطح معنی*       3: درجه آزادی*

نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل شغلی : 16جدول شماره

 مؤثر برتوسعه اعتماد

 رتبه میانگین عوامل ردیف  

 34/2 نهویت شغلی کارکنا 0

 34/2 اهمیت شغل کارکنان 2

 46/2 ها ها و مسئولیت شفافیت نقش 6

 29/2 استقالل شغلی 4

 104/1: داری سطح معنی*            6: درجه آزادی*

 نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل توانمندي: 18جدول شماره  

 رتبه میانگین عوامل ردیف   

 14/2       سازی کارکنان بالنده 0

 13/6 مهارتهای ارتباطی 2

 91/0 احساس توانمندی کارکنان 6
 232/1: داری سطح معنی*         62: درجه آزادی*
 

 

 

 

 

 

 

 
 نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل فردي مؤثر بر:  13جدول شماره

 گاز تبریز شرکت کارکنان و مدیران بين اعتماد توسعه

 رتبه ميانگين عوامل ردیف
 42/4 ت نفسعز 0

 62/4 روحیه خود کنترلی کارکنان 2

 61/4 تعهد سازمانی 6

 10/4 پذیری کارکنان روحیه انتقاد 4

 89/6 کانون کنترل بیرونی کارکنان 5

 32/6 شایستگی افراد در سازمان 3

 46/6 در دسترس بودن 3

 111/1: داری سطح معنی*         3: درجه آزادی*

آزمون فریدمن مربوط به عوامل سازمانی مؤثر  نتایج: 15جدول شماره 

 تبریز گاز شرکت کارکنان و مدیران بين اعتماد برتوسعه

 رتبه ميانگين عوامل ردیف
 13/4 عدالت سازمانی 0

 38/6 فرهنگ سازمانی 2

 58/6 نوآوری سازمانی 6

سیستم مناسب ارزیابی  4

 عملکرد
44/6 

 09/6 گویی سیستم مناسب پاسخ 5

 09/6 سازی سازمانی کوچک 3

 08/6 ساختار سازمانی ارگانیکی 3

 111/1: داری سطح معنی*            5: درجه آزادی*

نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل مدیریتی مؤثر بر : 17جدول شماره

 تبریز گاز شرکت کارکنان و مدیران بين اعتماد توسعه

 رتبه ميانگين عوامل ردیف

 55/0 مشروعیت مدیران 0

 45/0 تفویض اختیار به کارکنان 2

 054/1: داری سطح معنی*            6: درجه آزادی*

 

 
نتایج آزمون فریدمن مربوط به عوامل ارتباطی مؤثر : 19جدول شماره

 تبریز گاز شرکت کارکنان و مدیران بين اعتماد برتوسعه

ردیف      

 ردیف

 رتبه میانگین عوامل

 31/0 ی درسازمانسیستم مناسب ارتباط 0

 41/0 رسانی استقرار سیستم مناسب اطالع 2

 110/1: داری سطح معنی*              0: درجه آزادی*

91/0 
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 گيري بحث و نتيجه            .   8

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن، در بین عوامل کار گروهی عامل تبادل دیدگاهها و ارزش ها بیشترین و عامل                  

ان کمترین، در بین عوامل فردی عامل عزت نفس بیشترین و عامل در دسترس بودن کمترین، در بین عوامل مشارکت کارکن

ویژگیهای شخصیتی عامل رازدار بودن بیشترین و عامل توجه به راستگویی و ترویج آن در سازمان کمترین، در بین عوامل سازمانی 

ارگانیکی کمترین، از بین عوامل شغلی عامل هویت شغلی کارکنان بیشترین عامل عدالت سازمانی بیشترین و عامل ساختار سازمانی 

و عامل استقالل شغلی کمترین، در بین عوامل ارتباطی عامل سیستم مناسب ارتباطی در سازمان بیشترین و عامل استقرار سیستم 

 . نان در شرکت گاز تبریز دارندمناسب اطالع رسانی در سازمان کمترین تأثیر را بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارک

 .    با توجه به نتایج حاصل از آزمون نسبت، میزان اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گاز تبریز در حدباالتر از متوسط است

بر توسعه عامل اولیه شناخته شده مؤثر  36باتوجه به نتایج حاصل از پایایی مقیاس و تحلیل عاملی و اکتشافی و تأییدی از     

دسته؛ عوامل کار گروهی، عوامل کار فردی، عوامل  8عامل شناسایی و در 63اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز، 

 .ویژگیهای شخصیتی، عوامل سازمانی، عوامل شغلی، عوامل مدیریتی، عوامل توانمندی و عوامل ارتباطی دسته بندی گردید

مون فریدمن، در بین عوامل کار گروهی عامل تبادل دیدگاهها و ارزشها، عوامل فردی عامل عزت با توجه به نتایج حاصل از آز -

نفس، عوامل ویژگیهای شخصیتی عامل رازدار بودن، عوامل سازمانی عامل عدالت سازمانی، عوامل شغلی عامل هویت شغلی 

تاثیر را بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در کارکنان، عوامل ارتباطی عامل سیستم مناسب ارتباطی در سازمان بیشترین 

 . شرکت گاز تبریز دارند

باتوجه به نتایج حاصل از آزمون فریدمن، در بین عوامل مدیریتی هر دو عامل مشروعیت مدیران و عامل تفویض اختیار به کارکنان 

ی و احساس توانمندی کارکنان بر توسعه اعتماد بین ودر بین عوامل توانمندی عامل های بالنده سازی کارکنان، مهارتهای ارتباط

مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز تأثیر یکسان دارند به عبارتی میزان تأثیر هریک از عوامل مدیریتی و عوامل توانمندی مؤثر بر 

 .گاز تبریز تفاوت معنی داری وجود ندارد در شرکت کارکنان و مدیران بین اعتماد توسعه

مؤثر ( کار گروهی، کارفردی، ویژگیهای شخصیتی، سازمانی، شغلی، مدیریتی، توانمندی، ارتباطی)بین عوامل هشتگانههمچنین در 

بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز عوامل ویژگیهای شخصیتی بیشترین و عوامل شغلی کمترین تأثیر را 

 .دارند

عامل  63ناسب عوامل مؤثر بر توسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان در شرکت گز تبریز با در نهایت بر اساس نتایج حاصله، مدل م

 .دسته ارائه گردید 8در 

 

 پيشنهادها              .9

 ها ها و ارزش تبادل دیدگاه 

ها در ها به هنگام وقوع رخداد گفتگو کردن در مورد ارزش. 2( ها تعیین ارزش)ها  ها و ارزش مشخص بودن و شفاف کردن دیدگاه. 0

مطابقت عملکردها و رفتارهای سازمانی با مقاصد اعالم شده، . 4های سازمان  همسو کردن کارهای روزانه با ارزش. 6سازمان 

تقویت گفتمان . 3های سازمان  سهیم بودن در تغییر سازمانی، تصمیم به شروع تغییرات در ارزش. 5ها و اهداف جنبی  اولویت

برقراری ارتباط مؤثر با رفع موانع ارتباطی مؤثر از جمله موانع کالمی و موانع . 3ای سازمانی ه سازمانی و مشترک ساختن ارزش

 .ادراکی

 عزت نفس 
مشخص کردن حد و مرزهای . 4ایجاد امنیت در محیط کار . 6های سازمانی  رفتار مطابق ارزش. 2توانا ساختن و اختیار دادن . 0

تقویت استعدادهای . 3های اجرایی کارکنان  کنش کاربردی دقیق مدیران در مورد تواناییوا. 3اعتماد به گروه . 5فردی در سازمان  

 .همکاری و مشارکت. 8بالقوه و شناسایی کارکردها 

 رازدار بودن 
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ایجاد وحفظ سطوح . 6کنندگان برای محرم راز بودن  دادن اطمینان به مراجعه. 2احساس مسؤلیت کارکنان در قبال اطالعات . 0

های ناشی  متوجه ساختن افراد به ارزش رازداری و خسارت. 5انتخاب افراد امین و درستکار . 4ی در ساختار امنیت سازمان محرمانگ

 .بندی شده و محرمانه دسترسی دارند اعتماد به افرادی که به اسرار طبقه. 3از فاش آن 

  عدالت سازمانی 
عدالت در آموزش کارکنان . 4عدالت در طراحی نظام جبران خدمات . 6 عدالت در استخدام افراد سازمان. 2عدالت در مدیریت . 0

 .ها در سازمان عدالت در تخصیص شایستگی ستاده. 3عدالت در طراحی نظام ارزیابی کارکنان . 5

 هویت شغلی کارکنان 
 ناشی از شغل میزان مسئولیت. 2طوری که موجبات رضایت شاغل را فراهم آورد  های شغلی به بهبود وضعیت و ویژگی. 0

بهبود شرایط مالی شغل، شامل نظام جبران کار، . 5دار بودن و مهم بودن شغل  معنی. 4کند  تنوع عملیاتی که شغل ایجاد می. 6

هویت دادن و . 8تغییرپذیری شغل و وجود آزادی عمل . 3مهم بودن خصوصیات مدیران در محیط کار . 3حقوق و دستمزد 

افزایش امنیت شغلی . 00عملکرد متعهدانه کارکنان . 01ها  کنندگان سازمان ایش آگاهی مدیران و ادارهافز. 9شخصیت دادن به افراد 

 .بهبود شرایط محیط کاری. 02

 مشروعيت مدیران 
. 8تفویض اختیار . 3ایجاد اعتماد . 3تزریق انگیزش . 5حمایت از گروه  . 4تعیین اهداف . 6مشارکت کارکنان . 2بهبود عملکرد . 0

 .ها یم وظایف و تعیین مسئولیتتقس

 بالنده سازي کارکنان 
الگوسازی یا . 5های اجتماعی و عاطفی  اعمال حمایت. 4بازخورد . 6سهیم نمودن کارکنان در اطالعات . 2آموزش ضمن خدمت . 0

ی شخصی کارکنان تجربه کردن برتر)پرورش تجارب تسلط شخصی.. 8ایجاد اعتماد  . 3کار تیمی . 3نمایش الگوی رفتاری صحیح  

 .ها و مشکالت در مورد چالش

  سيستم مناسب ارتباطی 
حفظ آرامش و . 4همدلی و همدردی . 6صریح و صادق بودن . 2برقراری روابط مناسب بین کارکنان با ایجاد اعتماد و اطمینان . 0

در . 8شناسایی افکار تحریف شده   .3خودشناسی و افزایش آگاهی . 3مخالفت نمودن به شیوه مناسب . 5احترام به طرف مقابل  

 .نظر گرفتن شخصیت افراد
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