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 چکيده
هاست توجه پژوهشگران حوزه ها یکی از موضوعات مهم مدیریتی است که سالاعتماد در سازمان

کارکنان به سرپرست خود، یکی از ابعاد اعتماد سازمانی  اعتمادمدیریت را به خود جلب کرده است. 

عات مطالبه عنوان متغیری اساسی در تأثیر بر اثربخشی سازمانی شناخته شده است.  است که

در نهایت موجب  ت خودبه مدیر و سرپرس کارکنان اعتمادمتعددی نشان داده است که افزایش 

 اعتماد مارمنان به سرپرستبا توجه به اهمیت موضوع گردد. وری سازمان میبهبود عملکرد و بهره

شده بر اعتماد بررسی تأثیر صداقت رفتاری ادراکژوهش حاضر با هدف بر آن، پ مؤثرو عوامل 

آوری اطالعات از نظر جمع ،کارکنان به سرپرست انجام گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی

 یشامل تمامباشد. جامعه آماری پژوهش تحلیلی می-پیمایشی و از نظر روش پژوهش، توصیفی

که از این تعداد،  باشدنفر می 333بوده که برابر با  اندوآبیشهرستان م کارکنان دائمی کارخانه قند

ن نمونه پژوهش انتخاب شدند. نفر بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی ساده به عنوا 031

و پرسشنامه اعتماد  33/1قت رفتاری با ضریب پایایی پرسشنامه صدا دوآوری اطالعات از برای جمع

استفاده شده است. به منظور  تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون  38/1سازمانی با ضریب پایایی 

با کمک  t بی( و ضراβ) ریمس بیضراپژوهش از روش معادالت ساختاری، آزمون  فرضیه

. نتایج به دست آمده از آزمون بهره گرفته شده است SmartPLS 3و  SPSS 23ی افزارهانرم

 عتماداداری بر روی شده تأثیر مثبت و معنیصداقت رفتاری ادراک کهاین پژوهش نشان داد  فرضیه

 دارد. به سرپرست کارکنان

 .شدهسرپرست، صداقت رفتاری ادراکاعتماد، اعتماد کارکنان به  :يديکل واژگان 
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   امين داداشی

 .دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانکارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، گرایش مدیریت نیروی انسانی، 

 

 نام نویسنده مسئول:
 امين داداشی

شده بر اعتماد کارکنان به سرپرست تأثير صداقت رفتاري ادراک

 )کارخانه قند مياندوآب(
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 مقدمه
شود؛ نحوه نگرش کارکنان به محیط کاری ها میگیری رفتار آنشان دارند در نهایت باعث شکلادراکی که  افراد از محیط و شرایط کاری

انتظاراتی که از شغل خود دارند، نحوه تعامل با همکاران و سرپرستان خود و برداشت از اقدامات مدیریت، به ادراک کارکنان از این امور  خود،

گیرد، صداقت رفتاری است. صداقت رفتاری [. یکی از مفاهیمی است که با توجه به ادراک افراد از محیط و شرایط شکل می0بستگی دارد ]

 طریق از [. مدیران2تعهدات دارند ] حفظ در سازگاری او و ثبات مدیر و واقعی هایعبارت است از ادراکی که کارکنان از ارزش 0شدهادراک

کنند می سازمانی اهداف تحقق و عملکرد بهبود به در روابطشان با کارکنان، منابع انسانی سازمان را ترغیب های اخالقی و رفتاریبه ارزش پایبندی

ده شهایی که صداقت رفتاری ادراکاست. یکی از مولفه مولفه صداقت رفتاری شده در مدیران،اخالقی و رفتاری تحسین هایارزش این از که یکی

های اعتماد ازمانی است است. اعتماد کارکنان به سرپرست، یکی از مولفه 2می تواند بر روی آن تأثیر بگذارد، مفهوم اعتماد کارکنان به سرپرست

ان بر اساس شهای یکپارچه نیروی انسانی در سازمان تأثیر مثبت دارد و به معنای اعتقاد کارکنان به این موضوع است که سرپرستانبر فعالیتکه 

 سازمانی ادبیات مطالعه. اذعان دارند هادر سازمان اعتماد نقش و اهمیت نظران بهصاحب [. اکثر3منافع آنان عمل کرده و خیرخواهشان هستند ]

 و وظایف خوبی به بتوانند مدیران اینکه منظور به. است سازمانی و فردی موفقیت برای ضروری و حیاتی عامل یک اعتماد دهد،می نشان

ها سازمانت مدیری کیفیت بر کارکنان و مدیریت بین اعتماد. اعتماد داشته باشند به مدیرانشان کارکنان بایستی انجام دهند، را خود هایفعالیت

 هامانساز که داد نسبت واقعیت این به توانمی را اعتماد زمینه در تحقیقات چشمگیر معتقد هستند افزایش ایعده. داشت خواهد زیادی تاثیر

کالت از بروز برخی مششود تا  ارائه مشکل این رفع منظور به هاییحلراه بایستی برند، لذامی رنج خود کارکنان و مدیران بین در اعتماد کمبود از

 [. 4ها جلوگیری شود ]در سازمان

ها و اساس یک رابطه تعاملی اثربخش بین کارکنان و سرپرستان است که میزان تطابق بین گفتار شده یکی از پایهصداقت رفتاری ادراک

 است، شده تعریف فرد وعمل حـرف بـین همسـویی از شـده ادراک الگوی معنای به رفتاری، صداقت[. 5دهد ]و عمل سرپرست را نشان می

 کلمات و حرف اعتبار و قوت درمورد قضاوتی در واقع آن را. باشد پایبند هـایشارزش بـه و وفادار خود عهد به دارد تمایل فرد حد چه تا اینکه

 سازگاری و ثبات مدیر، واقعی هایرفتاری ارزشصداقت  دیگر عبارت [. به8کنند ]شود، تعریف میمی داده نسبت فرد به که هاییویژگـی و افـراد

 ینب و مطابقت اعمال و گفتارشان، بین آن اساس بر که ایجاد کنند را شرایطی مدیران بتوانند اگر[. در نتیجه 2باشد ]می تعهدات حفظ در او

ازمانی بر مدیران س. هستند صداقت رفتاری دارای در رفتارشان نتیجه گرفت که مدیران توانباشد؛ می وجود داشته یکپارچگی شان،گفتار و نیت

های طی پژوهش [. در5داشته باشند ] زیردستان خود و کارکنان با بر اعتماد مبتنی تعاملی رابطه یک تواننداساس این صداقت رفتاری می

که این جنبه،   اعمال و گفتار تطبیق نوانع به .صداقت0است:  نمایان رفتاری چهار جنبه مختلفی که در حوزه صداقت رفتاری انجام گرفته است،

 صداقت دارای نامالیمات که بیانگر این است که افراد در ثبات عنوان به . صداقت2توجه دارد  اجتماعی رفتار به که است صداقت از مهمی بخش

 با بودن روراست عنوان به . صداقت3هستند  ثبات رفتاری دارای و مانندمی قدم ثابت شوند،می رو به رو چالش و وسوسه یا نامالیمات با وقتی

 هایجنبه از اصول اخالقی کلی سازیمفهوم به اخالقی که رفتار عنوان به . صداقت4خود که به معنای عمل کردن بر مبنای اگاهی خود فرد است 

مسئولیت  هایجنبش رشد و رسانی،خدمت در قصور ها،رسوایی مالی، غیراخالقی رفتارهای [.  از طرفی دیگر افزایش7کند ]اشاره می مختلف

 هایاختالس و آمار فساد مانند هاییکند. در واقع نمونهسراسرجهان اهمیت صداقت رفتاری در جوامع را دوچندان برابر می در هایسازمان اجتماعی

 قانونیغیر غیراخالقی، کارهای میزان افزایش ها،سازمان روزافزون شدن ترپیچیده ادعاست. شرایط کنونی با این بر گواهی اخیر، سال چند در مالی

در  ادیزی هاینگرانی کاری هایدر محیط دروغگویی و نفاق و بدبینی انحرافی، رفتارهای شیوع اعتمادی،جو بی حاکمیت تصور و غیرمسئوالنه،

[. با توجه به 3جلب کرده است ] خود به را مدیریتها و پژوهشگران مدیران سازمان توجه است که آورده وجود به غیردولتی و دولتی هایبخش

 گوید بـدان عملآنچه را که رهبر یا مدیر می بیانگر این است که ,هنگامی که بین گفتار و اعمال رهبر یا مدیر مطابقت وجود دارداین موارد، 

شـود و آنـان بـا میـل و ر پیروان و کارکنان مـیموجب اعتماد د ،بین نیت و رفتارش یکپارچگی وجود داشته باشـد خواهدکرد. در نتیجه اگر

رهبـران و مدیران سازمانی برای اثربخشی بیشتر باید بـه صـداقت رفتـاری اهمیت داده و  بنابراینکنند. می رغبت از فرامین رهبر و مدیر پیروی

تر تری برخوردار بوده و اهداف سازمانی را تحقق بخشند و موفقآن را در رفتار و اعمال خود پیاده نمایند تا از ایـن طریق بتوانند از حمایت بیش

شده محدوده ادراک کارکنان را از کلماتی که مدیران توان بیان کرد که مفهوم صداقت رفتاری ادراک[. به طور کلی می9] از همیشه عمل نمایند

کند. مدیریت اثربخش بستگی به این دارد که ارزش را توصیف می برند, وفای به عهدشان, و زندگی با مقررات باو سرپرستان سازمانی بکار می

 [.01کنند]می درک ها اشاره شد,مواردی که بدان در را مدیرشان رفتار کارکنان چگونه

                                                           
1 Perceived  Behavioral Integrity 
2 Employee’s Trust in Supervisor 
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د که گروه باشاعتماد به معنی اعتقاداتی است که افراد در مورد رفتار آینده گروه مقابل انتظار دارند؛ هرچه گروه الف اعتقاد بیشتری داشته 

 نیها چنسازمان طیدر مح اعتمادعالوه بر این، [. 00کند، گروه الف به گروه ب اعتماد بیشتری خواهد کرد ]ب در روابط به تعهداتش عمل می

رد، کمنفعت شرکت عمل خواهد  نیکسب کند، مطابق بهتر تیمز تواندیکه شرکت م یطیدر شرا گریطرف د کهنیشده است: اعتقاد به ا فیتعر

 باور یاعتماد نوع نیمعلوم است، ا فیتعر نیاز ا چنانچه.  دیآیشرکت بر م هنیطلبانه، در جهت کسب سود برای خود با هزطور فرصتبه کهنیا ای

 قرار "یاعتمادیب"اعتماد را در مقابل  ،فیدسته از تعار نی. اردیگ تعلق و هم بر بدی طرف مقابل یکیتواند هم بر نی)اعتقاد( است که م

 ردیف موفقیت برای ضروری و حیاتی عوامل یکی از  های مختلفی که در حوزه اعتماد انجام گرفته است بیانگر این است که[. پژوهش02]دهدیم

متغیرهای کند؛ یکی از فردی در سازمان نقش بسیار مهم و کلیدی را ایفا می که در بسیاری از روابط بین این مفهوم .است سازمانی، اعتماد و

مؤثر سازمان  تیفعال ریناپذکیاعتماد به عنوان جزء ضروری و تفکدر نتیجه  [.03شود ]بسیار مهم در ایجاد یک سازمان موفق محسوب می

. ودشیای مگسترده یو سازمان یمیفردی، ت اییشود که اعتماد منجر به مزایم یناش تیواقع نیاعتماد از ا ندهیفزا تیشناخته شده است. اهم

 کاری هایمنجر به رفتارها و نگرش میمستقریو غ میطور مستقاند که اعتماد چگونه بهموضوع پرداخته نیا یبررس به زیمتعددی ن قاتیتحق

. شودیباالی عملکرد م و سطح رییموفق تغ تیریهای معامله، مدنهیدانش و اطالعات، کاهش در هز شتریسطوح باالی همکاری، تبادل ب سازنده،

در  یهای معامالتنهیکاهش هز (0: کند تیتقو را 4یاجتماع هیسرما ،ریز وهیتواند در سه شیکه اعتماد مکند بیان می 3طور خالصه، کارمربه

دوستانه دوستانه و جامعهکارکنان که در عوض منجر به رفتارهای نوع رییپذجامعه شیافزا( 2 همکاری و مشارکت شیافزا قیسازمان از طر

طور مداوم به رانیدارد که سرپرستان و مد نیداللت بر ا نیهستند؛ ا اریکه در قدرت و دارای اخت یاحترام و اطاعت از کسان لیتسه( 3 شودیم

 ده،یعق کیبه عنوان  اعتماداست: مرحله  3 شاملاعتماد را  ندیفرآ[. 3]نکنند  حیتشر و هیتوج ردستانشانیاعمال و رفتارهای خود را برای ز

ها دهیای از عقمرحله از اعتماد، مجموعه نیاول. دهیعق کیاول: اعتماد به عنوان  مرحله .عمل کیو اعتماد به عنوان  میتصم کیماد به عنوان اعت

ای او به بر یمثبت جیاو نتا کیتواند تصور کند که عمل شریفرد م کهیطورباشد بهیم گری)طرف( د کیدرباره شر کپارچهیو  یو باورهای ذهن

 ای است کهمرحله نیباشد. ایم گرییبه اعتماد کردن به د میمرحله، تصم نیدوم. میتصم کیدوم: اعتماد به عنوان  مرحله .دنبال خواهد داشت

انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و  یکیاعتماد، دو انتظار وجود دارد.  یواقع طیگردد. در شرایآشکار م یخوببه گرییاعتماد به د تیباور به قابل

کند؛ یعمل بروز م کیاعتماد به عنوان  زیمرحله سوم ن در. عمل کیسوم: اعتماد به عنوان  مرحله .کردن بر مبنای آن عمل به لیتما گریید

های گوناگونی درباره اعتماد صورت گرفته بندیکه طبقه[. با این04] کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته استیمی فرد قصد به انجام اعمال یعنی

اعتماد  5همکاران[. الونن و 03-05ی را ارائه دهند ]بندطبقهترین ش توانستند جامعالونن و همکاراناست، بسیاری از پژوهشگران معتقدند که 

که  یقبه دو بعد شکسته شود: اعتماد اف دتوانیم یاعتماد شخص .کردند کیتفک یرشخصی( و غی)ارتباط یشخصنیبه دو بعد اعتماد ب را یسازمان

به نوع غیرشخصی اعتماد، اعتماد . گرددیبرم شانرانیکارکنان و مد نیکه به اعتماد ب عمودی و اعتماد شودیکارکنان مربوط م نیبه اعتماد ب

 ندهاییتجاری و فناوری آن، ساختارها و فرآ یستگیشاانداز سازمان، و چشم استراتژی به اعتماد اعضا به تواندیاعتماد نهادی مگویند. نهادی نیز می

( 0خیرخواهی دانست:  و صالحیت توان سه مولفه اعتبار،[. ابعاد اصلی اعتماد را می09]سازمان اشاره کند یهای منابع انساناستیمنصفانه و س

 دیگران هایقابلیت به صالحیت :( صالحیت2د است. سازمان به تعهدات خود پایبن یا فرد یک که این موضوع است به اعتقاد معنی به :اعتبار

 هایانگیزه معنی به خیرخواهی :( خیرخواهی3 (.دانش و هامهارت براساس) دهندرا انجام خـود وظـایف تواننـدمـی آن اساس بر که گرددبرمی

[. در این پژوهش، با توجه به متغیرهای 21است ] دیگران رفاه به صادقانه توجه و گـروه مقابل بـه نسـبت شـخص یـک محبـت میزان و مهربانانه

موجود و موضوع پژوهش ، به اعتماد کارکنان به سرپرست خود )اعتماد عمودی( پرداخته شده است. اعتماد به سرپرست به معنای سطح اطمینان 

[. سرپرستان نقش مهمی در زندگی و 20نند ]کو انتظار مثبتی است که کارکنان در قبال گفتارها و رفتارهای مدیران سازمان احساس می

 سازمان در سرپرستان به کارکنان اعتماد میزان چه هر که اندداده نشان های مختلفو پژوهش کنند. مطالعاتهای یک سازمان ایفا میفعالیت

روابط  هگاتکیه و محور اساسی گفت توانمی که نحوی به. بودخواهد  برخوردار تریمحکم و ترمنسجم اجتماعی روابط از سازمان آن باشد، بیشتر

 ودشمی کارکنان به سرپرستان در سازمان موجب اعتماد. است اعتماد ها،سازمان و سرپرستان در کارکنان بین موجود روابط ویژهبه و اجتماعی

 اینکه [. به منظور22کنند ] برقرار ایصمیمانه روابط و گذاشته کنار را بدگمانی گونه هر سازمان، سرپرستان با خود اجتماعی روابط در کارکنان

 و ریتمدی بین اعتماد. اعتماد داشته باشند به مدیرانشان کارکنان بایستی انجام دهند، را خود هایفعالیت و وظایف خوبی به بتوانند مدیران

 به توانیم را اعتماد زمینه در تحقیقات چشمگیر افزایشمعتقد هستند  ایعده. داشت خواهد زیادی ها تاثیرمدیریت سازمان کیفیت بر کارکنان

 ینا رفع منظور به هاییحلراه بایستی برند، لذامی رنج خود کارکنان و مدیران بین در اعتماد کمبود از هاسازمان که داد نسبت واقعیت این

 کارکنان اعتماد میزان چه هر که توان بیان کردارتی دیگر می[. به عب23ها جلوگیری شود ]شود تا از بروز برخی مشکالت در سازمان ارائه مشکل

                                                           
3 Karmer 
4 Social Capital 
5 Ellonen et al. 
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ر محو گفت توانمی که نحوی به. بودخواهد  برخوردار تریمحکم و ترمنسجم اجتماعی روابط از سازمان آن باشد، بیشتر سازمان در مدیران به

کارکنان به مدیران در سازمان  اعتماد. است اعتماد ها،سازمان مدیران درو  کارکنان بین موجود روابط ویژهبه و روابط اجتماعی گاهتکیه و اساسی

[. با 22کنند ] برقرار ایصمیمانه روابط و گذاشته کنار را بدگمانی گونه هر سازمان، مدیران با خود اجتماعی روابط در کارکنان شودمی موجب

ر شده را بشود تا تأثیر صداقت رفتاری ادراکعملکرد آنها، در این پژوهش تالش میها و توجه به اهمیت مفهوم اعتماد به سرپرستان در سازمان

 اعتماد کارکنان به سرپرست مورد بررسی قرر بگیرد.

توان بیان کرد که یکی از متغیرهایی ، میگرفته استشده صورت هایی که در زمینه صداقت رفتاری ادراکبه طور کلی با توجه به پژوهش

[ در ارتباط میان صداقت رفتاری 5] 8باشد. مایر و دیویسدارد، اعتماد کارکنان به سرپرست می ریتأثشده بر روی آن اری ادراککه صداقت رفت

 و طابقتم اعمالشان، و گفتار بین آن اساس بر که آورندوجود به را شرایطی مدیران شده و اعتماد کارکنان به سرپرست بیان کردند که اگرادراک

رسد ه نظر میب. هستند صداقت رفتاری دارای در رفتارشان نتیجه گرفت که مدیران توانباشد؛ می وجود داشته یکپارچگی گفتارشان، و نیت بین

های مولفه داشته باشند. یکی از زیردستان خود و کارکنان با بر اعتماد مبتنی تعاملی رابطه یک توانندکه مدیران بر اساس این صداقت رفتاری می

ای هبه ارزش پایبندی طریق از های اخالقی و رفتاری است. مدیرانارزش به پایبندی مدیران رگذار بر میزان اعتماد کارکنان به مدیران؛تاثی

 رپرستانس کهزمانی .کنندمی سازمانی اهداف تحقق و عملکرد بهبود به در روابطشان با کارکنان، منابع انسانی سازمان را ترغیب اخالقی و رفتاری

های کاری به فعالیت در را خودشان و بیشتری کرده تعهد و مالکیت احساس باشند، کارکنان داشته رفتاری صداقت خود کارکنان با سازمانی

[ نیز رابطه مثبت میان 25] 7[ و پاالنسکی و همکاران3فرد و همکاران ][، ضرغامی24های سایمون ]خواهند کرد. پژوهش درگیر میزان بیشتری

 صداقت رفتاری ادراک شده و اعتماد کارکنان به سرپرست را نشان داده است.

صداقت مدل  نیا ارائه شده است. در 0در قالب شکل شماره  ،یو اهداف مورد بررس یقاتیتحق نهیشیپژوهش با توجه به پ نیا یمدل مفهوم

 .شده است یمعرف و اعتماد کارکنان به سرپرست به عنوان متغیر مستقل مستقل ریشده به عنوان متغادراک رفتاری

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

پژوهش، شامل  نیا یجامعه آمارپیمایشی است. -های توصیفیاین پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش، کاربردی و از نوع پژوهش

روش باشد. در این پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه، نفر می 333بوده که برابر با  اندوآبیشهرستان م کارکنان دائمی کارخانه قند یتمام

نفر است، حجم  333که جامعه پژوهش با توجه به این .است پرسشنامه استفاده شده عیو توز کارکنانانتخاب  یساده برا یتصادف یریگنمونه

ای آوری اطالعات نظری، از مطالعات کتابخانهمنظور جمعدر این پژوهش به. باشدیمنفر  031 تعیین شد و برابر با استفاده از فرمول کوکراننمونه 

ظور سنجش متغیرهای پژوهش، از ابزار منهای داخلی و خارجی و مقاالت فارسی و التین استفاده شده است. همچنین بهنامهدر قالب پایان

روایی این  ( استفاده شده است.2113و اعتماد سازمانی الونن و همکاران  2117شده سایمون پرسشنامه صداقت رفتاری ادراکپرسشنامه )

الزم  ندین مرحله اصالحاتی که با توزیع پرسشنامه بین اساتید و نخبگان، در چاگونهبهپژوهش، بر اساس روایی محتوایی سنجیده شده است. 

گیری مورد استفاده در این پژوهش، از روش آلفای کرونباخ که از انجام گردید و پرسشنامه نهایی استخراج شد. جهت سنجش پایایی ابزار اندازه

استفاده شد  SPSS 23افزار باشد، استفاده شده است. برای محاسبه پایایی پرسشنامه در این پژوهش، از نرمها میترین روشترین و رایجمهم

به دست آمد که چون هر دوی  38/1و برای متغیر اعتماد کارکنان به سرپرست  33/1شده که آلفای کرونباخ برای متغیر صداقت رفتاری ادراک

ت دارای پایایی قوی شده و اعتماد کارکنان به سرپرسهای صداقت رفتاری ادراکتوان بیان کرد که پرسشنامهباشند، میمی 7/1ها باالی آن

ها استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل های آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهباشند. در این پژوهش از روشمی

 SPSS.23 هایافزاراز نرم متغیرها بر یکدیگر از معادالت ساختاری استفاده شد و ریتأثاطالعات و آزمون فرضیه پژوهش و جهت بررسی میزان 

 در نظر گرفته شده است. 15/1ها، برای تمام آزمون ∝ یخطاسطح  ضمناً .شده استبهره گرفته  SmartPLS. 3 و

 

                                                           
6 Mayer and Davis 
7 Palanski et al. 

 اعتماد کارکنان به سرپرست

 

 شدهصداقت رفتاری ادراک
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 نتایج پژوهش
درصد در توزیع  0/92درصد و مردان با تعداد  9/7تحلیل اطالعات مربوط به آمار توصیفی در این پژوهش نشان داد که زنان با تعداد 

این گروه قرار داشتند که در نتیجه تعداد مردان در این نمونه بیشتر بوده است. همچنین بیشترین فراوانی از نظر گروه سنی، مربوط به جنسیتی 

درصد، بیشترین فراوانی از نظر  3/5سال با فراوانی  51ترین فراوانی مربوط به گروه سنی باالی درصد و کم 2/50با فراوانی  31-41گروه سنی 

درصد، بیشترین فراوانی از نظر تحصیالت، مربوط به مقطع دیپلم و زیر دیپلم  3/85با فراوانی  متأهلدهندگان، مربوط به افراد در میان پاسخ تأهل

 باشند.میدرصد  7/43سال سابقه خدمت با فراوانی  05-8دارای  سابقه خدمت، نظر از دهندهافراد پاسخ درصد و اکثر 9/59با فراوانی 

معیاری  2Rشود. استفاده می 2Rامه به بررسی برازش مدل ساختاری و کلی پژوهش خواهیم پرداخت. بدین منظور از شاخصی به نام در اد

ی دارد که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته ریتأثرود و نشان از سازی ساختاری به کار میاست که برای متصل کردن بخش ساختاری مدل

به  87/1و  33/1، 09/1های مستقل، مقدار این معیار صفر است. مقادیر شود و در مورد سازههای وابسته محاسبه میای سازهدارد. این مقدار بر

است که گویای  بوده 832/1برابر با  2Rمیانگین مقدار  معرفی شده است. در این پژوهش 2Rعنوان مالکی برای ضعیف، متوسط و قوی بودن 

 باشد.در این معیار میبرازش قوی ساختاری مدل 

شود. این معیار مربوط به بخش کلی معادالت ساختاری ارزیابی می 3GOFپس از برازش مدل ساختاری، برازش مدل کلی از طریق شاخص 

 شگیری و بخش ساختاری مدل پژوهش، برازش بختواند پس از بررسی برازش بخش اندازهاست؛ بدین معنی که توسط این معیار، پژوهشگر می

زا، طبق های درونمربوط به سازه   2Rها و متوسط با گرفتن ریشه مجذور از متوسط اشتراک برای همه سازه GOFکلی را نیز کنترل کند. 

 شود:فرمول زیر محاسبه می

 (0                                             )                                                          GOF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅22 
 

 هاي برازش مدل ساختاري و مدل کلی پژوهششاخص -1جدول 

 

 2R Communality متغیر

 402/1 - شدهصداقت رفتاری ادراک

 397/1 832/1 اعتماد به سرپرست

 415/1 832/1 میانگین معیارها

GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅22
= √0.276

2
= 0.53 

 

به عنوان مقادیر  38/1و  25/1، 10/1باشد. سه مقدار دهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه مینشان Communalityی طورکلبه

برای مدل پژوهش برابر  GOFدهد، مقدار نشان می 0که جدول شماره  طورهمانمعرفی شده است.  GOFضعیف، متوسط و قوی برای معیار 

 دهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است.نشانباشد که می 528/1با 

دهد. مقادیر های خود را نشان میها است که میزان همبستگی یک سازه با شاخصمربوط به سازه 9AVEشده مقادیر واریانس استخراج

شود، مالحظه می 2که در جدول شماره  طوراست. همان 5/1گیری است، مقدار قابل قبول برای این معیار که بیانگر اعتبار مناسب ابزارهای اندازه

 باشند.گیری دارای اعتبار میباشد، پس ابزارهای اندازهمی 5/1شده باالی تمامی مقادیر استخراج
 

 هابررسی اعتبار ترکيبی هر یک از سازه -2جدول 
 

 Average Variance Extracted (AVE) متغیر

 80/1 شدهصداقت رفتاری ادراک

 83/1 سرپرستاعتماد به 

 

ی پژوهش پرداخته و به یابد که به بررسی و آزمون فرضیهگیری، مدل ساختاری و کلی، پژوهشگر اجازه میپس از برازش مدل اندازه

 گیرد.صورت می tو ضرایب ( β)های پژوهش دست یابد. این امر از طریق بررسی دو بخش ضرایب مسیر یافته

 دار وجود داشته باشد.شده و اعتماد کارکنان به سرپرست، رابطه معنیبین صداقت رفتاری ادراک فرضیه پژوهش:

                                                           
8 Goodness-of-Fit 
9 Average Variance Extracted 
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متغیر صداقت رفتاری  ریتأثدهنده استفاده شده است که نشان tمنظور بررسی و آزمون فرضیه پژوهش، از ضرایب مسیر و آزمون به

 باشد.شده بر اعتماد کارکنان به سرپرست میادراک

 
 شده و اعتماد کارکنان به سرپرستضرایب مسير بين صداقت رفتاري ادراک -1نمودار 

 

باشد،  8/1ضرایب مسیر بین متغیرها بیشتر از  کهیدرصورتدهنده اثر مستقیم یک سازه بر روی سازه دیگر است. نشان( β)ضریب مسیر 

 ریتأثباشد، میزان  8/1تا  3/1متغیر پنهان نسبت به متغیر وابسته قوی است؛ اگر این مقدار بین  کننده ینیبشیپ ریتأثبدین معنی است که 

توان بیان کرد که در می 0نمودار شماره  شود. به همین منظور با توجه به خروجیباشد، ضعیف ارزیابی می 3/1کمتر از  کهیدرصورتمتوسط و 

باشد و در نتیجه این مقدار دارای می 8/1باشد که باالی می 740/1مستقل نسبت به متغیر وابسته، متغیر  کننده ینیبشیپ ریتأثاین آزمون، 

 باشد.ی قوی میرگذاریتأث
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 و اعتماد کارکنان به سرپرست شدهاکراد بين صداقت رفتاري tمقادیر  -2نمودار 

 

 و اعتماد کارکنان به سرپرست شدهاکراد صداقت رفتاري نيب tمقادیر  -3جدول

 

  نمونه اصلی میانگین نمونه انحراف استاندارد tآماره  داریسطح معنی

111/1 299/29 157/1 742/1 740/1 
  ←شده صداقت رفتاری ادراک

 اعتماد کارکنان به سرپرست

 

داری وجود ندارد و باشد، اثر معنی -98/0و  98/0بین  داری وجود دارد. اگرباشد، یعنی اثر مثبت و معنی 98/0بیشتر از  tاگر مقدار آماره 

 98/0، کلیه مقادیر بیشتر از 2نمودار شماره داری دارد. به همین منظور با توجه به خروجیباشد، یعنی اثر منفی معنی -98/0از  ترکوچکاگر 

 0داری وجود دارد. از این رو با توجه به نمودار مثبت و معنیشده، اثر داری نیز مورد قبول است، یعنی بین متغیرهای بیانباشد و سطح معنیمی

شده بر اعتماد کارکنان به سرپرست، تأثیر باشد که صداقت رفتاری ادراک، فرضیه ما مورد تایید قرار گرفت و این بدین معنی می3و جدول  2و 

 داری دارد.مثبت و معنی
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 گيري و بحثنتيجه

 مورد توجه گیریچشم طور روابط درون سازمانی به روابط بین گروهی و روابط درون گروهی، بین فردی، روابط در اعتماد اهمیت امروزه

کند؛ یکی از متغیرهای بسیار مهم فردی در سازمان نقش بسیار مهم و کلیدی را ایفا می که در بسیاری از روابط بین است.  این مفهوم قرارگرفته

های مختلفی نشان داده است میزان اعتمادی که کارکنان نسبت به مدیران خود دارند، شود. پژوهشمیدر ایجاد یک سازمان موفق محسوب 

نان باشد. اعتماد کارکنان به مدیران به معنای اعتقاد کارکهای یکپارچه نیروی انسانی در سازمان میترین عوامل تأثیرگذار بر فعالیتیکی از کلیدی

تواند بر مفهوم اعتماد به مدیران هایی که میاساس منافع آنان عمل کرده و خیرخواهشان هستند. یکی از مؤلفه به این موضوع است که مدیران بر

ه دهد که هیچ مطالعه داخلی تاکنون پیرامون رابطتاثیرگذار باشد؛ متغیر صداقت رفتاری است. البته جستجو در مطالعات و مبانی نظری نشان می

اند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی و تنها چند مطالعه خارجی به صورت محدود این رابطه را مورد بررسی قرار دادهاین دو متغیر صورت نگرفته 

 باشد.شده بر اعتماد کارکنان به سرپرست میتأثیر صداقت رفتاری ادراک

شان داد که متغیر صداقت رفتاری های پژوهش نیافته استفاده شد. t زمونو آ ریمس بیپژوهش از ضرا هیو آزمون فرض یبررس برای

شود. به می دیتائ( و در نتیجه فرض پژوهش =299/29tو  β=740/1داری با اعتماد کارکنان به سرپرست دارد )شده، اثر مستقیم و معنیادراک

 بین و قتمطاب اعمالشان، و گفتار بین آن اساس بر اند که کهشان شرایطی را بوجود آوردهکه کارکنان درک کنند که سرپرستانعبارتی هنگامی

شان دارای صداقت رفتاری هستند و به تبع آن نیز یک رابطه رسند که سرپرستانوجود دارند، به این نتیجه می یکپارچگی گفتارشان، و نیت

های یافته د. نتایج این فرضیه باشود و کارکنان به سرپرستان خود اعتماد خواهند کرتعاملی مبتنی بر اعتماد بین کارکنان و سرپرستان ایجاد می

 [  همخوانی دارد.24[ و سایمون ]25، [، پاالنسکی و همکاران ]28] 01گسانگ و همکارانوگل

توان نتیجه گرفت که هرگونه بهبود در ادراک صداقت رفتاری، باعث بهبود اعتماد های به دست آمده از این پژوهش میبر اساس یافته

د. بنابراین نتایج این پژوهش، نقش ادراک صداقت رفتاری و اهمیت آن را به عنوان یک ابزار مهم در بهبود روابط شوکارکنان به سرپرست می

 ها را مدشود و الزم است مدیران و سرپرستان سازمان آنکند که در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمانی میمیان کارکنان و مدیران بیان می

رهبـران و مدیران سازمانی برای اثربخشی بیشتر باید بـه صـداقت رفتـاری اهمیت داده و آن را در رفتار و اعمال خود  در نتیجهنظر قرار دهند. 

 و اهداف سازمانی را تحقق باشنداز حمایت بیشتری برخوردار روابط میان خود و کارکنان را بهبود داده و پیاده نمایند تا از ایـن طریق بتوانند 

شود که این امر ادراک صداقت رفتاری مدیران توسط کارکنان موجب افزایش اعتماد کارکنان به مدیران و سرپرستان خود میافزایش  .دبخشن

 بیشتری کرده تعهد و مالکیت احساسبینند و از این رو شان در سازمان میشود که کارکنان، مدیران را حامی خود و منافعدر تهایت موجب می

د شان به کار خواهنها و وظایفخواهند کرد و تمام تالش خود را برای انجام مسئولیت درگیر ی، خودشان را به میزان بیشتریهای کارفعالیت در و

باشند و و در نتیجه برخود منصفانه و قابل اعتماد به او، ترین نماینده سازمان با کارکنان میبرد. مدیران و سرپرستان سازمان، به عنوان نزدیک

 تواند بر نوع نگرش کارکنان بهگیری اعتماد سازمانی در افراد خواهد شد. این اعتماد بر پیامدهای مهم سازمانی تأثیرگذار است و میموجب شکل

وری سازمان گردد. بنابراین با توجه به ها در سازمان تأثیر گذاشته و موجب بهبود کارایی و اثربخشی و در نهایت بهرهسازمان و میزان تالش آن

شود که سرپرستان سازمانی به این نکته مهم توجه داشته باشند و در جهت افزایش ادراک صداقت ایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد مینت

 احساسرفتاری در سازمان و بهبود اعتماد با کارکنان، از هیچ کوششی دریغ نکنند؛ زیرا کارکنانی که به سرپرستان خود اعتماد داشته باشد، 

خواهند کرد که این امر موجب افزایش رضایت شغلی  درگیر های کاری به میزان بیشتریفعالیت در را خودشان و بیشتری کرده تعهد و مالکیت

 گردد.وری و عملکرد سازمانی میکارکنان و بهبود بهره
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