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امين داداشی
کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت دولتی ،گرایش مدیریت نیروی انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
امين داداشی

چکيده
اعتماد در سازمانها یکی از موضوعات مهم مدیریتی است که سالهاست توجه پژوهشگران حوزه
مدیریت را به خود جلب کرده است .اعتماد کارکنان به سرپرست خود ،یکی از ابعاد اعتماد سازمانی
است که به عنوان متغیری اساسی در تأثیر بر اثربخشی سازمانی شناخته شده است .مطالعات
متعددی نشان داده است که افزایش اعتماد کارکنان به مدیر و سرپرست خود در نهایت موجب
بهبود عملکرد و بهرهوری سازمان میگردد .با توجه به اهمیت موضوع اعتماد مارمنان به سرپرست
و عوامل مؤثر بر آن ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر صداقت رفتاری ادراکشده بر اعتماد
کارکنان به سرپرست انجام گردید .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر جمعآوری اطالعات
پیمایشی و از نظر روش پژوهش ،توصیفی-تحلیلی میباشد .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی
کارکنان دائمی کارخانه قند شهرستان میاندوآب بوده که برابر با  333نفر میباشد که از این تعداد،
 031نفر بر اساس فرمول کوکران و به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.
برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه صداقت رفتاری با ضریب پایایی  1/33و پرسشنامه اعتماد
سازمانی با ضریب پایایی  1/38استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون
فرضیه پژوهش از روش معادالت ساختاری ،آزمون ضرایب مسیر ( )βو ضرایب  tبا کمک
نرمافزارهای  SPSS 23و  SmartPLS 3بهره گرفته شده است .نتایج به دست آمده از آزمون
فرضیه این پژوهش نشان داد که صداقت رفتاری ادراکشده تأثیر مثبت و معنیداری بر روی اعتماد
کارکنان به سرپرست دارد.

واژگان کليدي :اعتماد ،اعتماد کارکنان به سرپرست ،صداقت رفتاری ادراکشده.
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مقدمه
ادراکی که افراد از محیط و شرایط کاریشان دارند در نهایت باعث شکلگیری رفتار آنها میشود؛ نحوه نگرش کارکنان به محیط کاری
خود ،انتظاراتی که از شغل خود دارند ،نحوه تعامل با همکاران و سرپرستان خود و برداشت از اقدامات مدیریت ،به ادراک کارکنان از این امور
بستگی دارد [ .] 0یکی از مفاهیمی است که با توجه به ادراک افراد از محیط و شرایط شکل میگیرد ،صداقت رفتاری است .صداقت رفتاری
ادراکشده 0عبارت است از ادراکی که کارکنان از ارزشهای واقعی مدیر و ثبات و سازگاری او در حفظ تعهدات دارند [ .]2مدیران از طریق
پایبندی به ارزشهای اخالقی و رفتاری در روابطشان با کارکنان ،منابع انسانی سازمان را ترغیب به بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی میکنند
که یکی از این ارزشهای اخالقی و رفتاری تحسینشده در مدیران ،مولفه صداقت رفتاری است .یکی از مولفههایی که صداقت رفتاری ادراکشده
می تواند بر روی آن تأثیر بگذارد ،مفهوم اعتماد کارکنان به سرپرست 2است .اعتماد کارکنان به سرپرست ،یکی از مولفههای اعتماد ازمانی است
که بر فعالیت های یکپارچه نیروی انسانی در سازمان تأثیر مثبت دارد و به معنای اعتقاد کارکنان به این موضوع است که سرپرستانشان بر اساس
منافع آنان عمل کرده و خیرخواهشان هستند [ .]3اکثر صاحبنظران به اهمیت و نقش اعتماد در سازمانها اذعان دارند .مطالعه ادبیات سازمانی
نشان میدهد ،اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت فردی و سازمانی است .به منظور اینکه مدیران بتوانند به خوبی وظایف و
فعالیتهای خود را انجام دهند ،بایستی کارکنان به مدیرانشان اعتماد داشته باشند .اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت سازمانها
تاثیر زیادی خواهد داشت .عدهای معتقد هستند افزایش چشمگیر تحقیقات در زمینه اعتماد را میتوان به این واقعیت نسبت داد که سازمانها
از کمبود اعتماد در بین مدیران و کارکنان خود رنج میبرند ،لذا بایستی راهحلهایی به منظور رفع این مشکل ارائه شود تا از بروز برخی مشکالت
در سازمانها جلوگیری شود [.]4
صداقت رفتاری ادراکشده یکی از پایه ها و اساس یک رابطه تعاملی اثربخش بین کارکنان و سرپرستان است که میزان تطابق بین گفتار
و عمل سرپرست را نشان میدهد [ .]5صداقت رفتاری ،به معنای الگوی ادراک شـده از همسـویی بـین حـرف وعمل فرد تعریف شده است،
اینکه تا چه حد فرد تمایل دارد به عهد خود وفادار و بـه ارزشهـایش پایبند باشد .در واقع آن را قضاوتی درمورد قوت و اعتبار حرف و کلمات
افـراد و ویژگـیهایی که به فرد نسبت داده میشود ،تعریف میکنند [ .]8به عبارت دیگر صداقت رفتاری ارزشهای واقعی مدیر ،ثبات و سازگاری
او در حفظ تعهدات میباشد [ .]2در نتیجه اگر مدیران بتوانند شرایطی را ایجاد کنند که بر اساس آن بین اعمال و گفتارشان ،مطابقت و بین
گفتار و نیتشان ،یکپارچگی وجود داشته باشد؛ میتوان نتیجه گرفت که مدیران در رفتارشان دارای صداقت رفتاری هستند .مدیران سازمانی بر
اساس این صداقت رفتاری میتوانند یک رابطه تعاملی مبتنی بر اعتماد با کارکنان و زیردستان خود داشته باشند [ .]5در طی پژوهشهای
مختلفی که در حوزه صداقت رفتاری انجام گرفته است ،چهار جنبه رفتاری نمایان است.0 :صداقت به عنوان تطبیق گفتار و اعمال که این جنبه،
بخش مهمی از صداقت است که به رفتار اجتماعی توجه دارد  .2صداقت به عنوان ثبات در نامالیمات که بیانگر این است که افراد دارای صداقت
وقتی با نامالیمات یا وسوسه و چالش رو به رو میشوند ،ثابت قدم میمانند و دارای ثبات رفتاری هستند  .3صداقت به عنوان روراست بودن با
خود که به معنای عمل کردن بر مبنای اگاهی خود فرد است  .4صداقت به عنوان رفتار اخالقی که به مفهومسازی کلی اصول اخالقی از جنبههای
مختلف اشاره میکند [ .]7از طرفی دیگر افزایش رفتارهای غیراخالقی مالی ،رسواییها ،قصور در خدمترسانی ،و رشد جنبشهای مسئولیت
اجتماعی سازمانهای در سراسرجهان اهمیت صداقت رفتاری در جوامع را دوچندان برابر میکند .در واقع نمونههایی مانند آمار فساد و اختالسهای
مالی در چند سال اخیر ،گواهی بر این ادعاست .شرایط کنونی با پیچیدهتر شدن روزافزون سازمانها ،افزایش میزان کارهای غیراخالقی ،غیرقانونی
و غیرمسئوالنه ،تصور حاکمیت جو بیاعتمادی ،شیوع رفتارهای انحرافی ،بدبینی و نفاق و دروغگویی در محیطهای کاری نگرانیهای زیادی در
بخشهای دولتی و غیردولتی به وجود آورده است که توجه مدیران سازمانها و پژوهشگران مدیریت را به خود جلب کرده است [ .]3با توجه به
این موارد ،هنگامی که بین گفتار و اعمال رهبر یا مدیر مطابقت وجود دارد ,بیانگر این است که آنچه را که رهبر یا مدیر میگوید بـدان عمل
خواهدکرد .در نتیجه اگر بین نیت و رفتارش یکپارچگی وجود داشته باشـد ،موجب اعتماد در پیروان و کارکنان مـیشـود و آنـان بـا میـل و
رغبت از فرامین رهبر و مدیر پیروی میکنند .بنابراین رهبـران و مدیران سازمانی برای اثربخشی بیشتر باید بـه صـداقت رفتـاری اهمیت داده و
آن را در رفتار و اعمال خود پیاده نمایند تا از ایـن طریق بتوانند از حمایت بیشتری برخوردار بوده و اهداف سازمانی را تحقق بخشند و موفقتر
از همیشه عمل نمایند [ .]9به طور کلی میتوان بیان کرد که مفهوم صداقت رفتاری ادراکشده محدوده ادراک کارکنان را از کلماتی که مدیران
و سرپرستان سازمانی بکار میبرند ,وفای به عهدشان ,و زندگی با مقررات با ارزش را توصیف میکند .مدیریت اثربخش بستگی به این دارد که
چگونه کارکنان رفتار مدیرشان را در مواردی که بدانها اشاره شد ,درک میکنند[.]01
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اعتماد به معنی اعتقاداتی است که افراد در مورد رفتار آینده گروه مقابل انتظار دارند؛ هرچه گروه الف اعتقاد بیشتری داشته باشد که گروه
ب در روابط به تعهداتش عمل میکند ،گروه الف به گروه ب اعتماد بیشتری خواهد کرد [ .]00عالوه بر این ،اعتماد در محیط سازمانها چنین
تعریف شده است :اعتقاد به اینکه طرف دیگر در شرایطی که شرکت میتواند مزیت کسب کند ،مطابق بهترین منفعت شرکت عمل خواهد کرد،
یا اینکه بهطور فرصتطلبانه ،در جهت کسب سود برای خود با هزینه شرکت بر میآید .چنانچه از این تعریف معلوم است ،این اعتماد نوعی باور
(اعتقاد) است که میتواند هم بر نیکی و هم بر بدی طرف مقابل تعلق گیرد .این دسته از تعاریف ،اعتماد را در مقابل "بیاعتمادی" قرار
میدهد[ .]02پژوهشهای مختلفی که در حوزه اعتماد انجام گرفته است بیانگر این است که یکی از عوامل حیاتی و ضروری برای موفقیت فردی
و سازمانی ،اعتماد است .این مفهوم که در بسیاری از روابط بین فردی در سازمان نقش بسیار مهم و کلیدی را ایفا میکند؛ یکی از متغیرهای
بسیار مهم در ایجاد یک سازمان موفق محسوب میشود [ .]03در نتیجه اعتماد به عنوان جزء ضروری و تفکیکناپذیر فعالیت مؤثر سازمان
شناخته شده است .اهمیت فزاینده اعتماد از این واقعیت ناشی میشود که اعتماد منجر به مزایای فردی ،تیمی و سازمانی گستردهای میشود.
تحقیقات متعددی نیز به بررسی این موضوع پرداختهاند که اعتماد چگونه بهطور مستقیم و غیرمستقیم منجر به رفتارها و نگرشهای کاری
سازنده ،سطوح باالی همکاری ،تبادل بیشتر دانش و اطالعات ،کاهش در هزینههای معامله ،مدیریت موفق تغییر و سطح باالی عملکرد میشود.
بهطور خالصه ،کارمر 3بیان میکند که اعتماد میتواند در سه شیوه زیر ،سرمایه اجتماعی 4را تقویت کند )0 :کاهش هزینههای معامالتی در
سازمان از طریق افزایش همکاری و مشارکت  )2افزایش جامعهپذیری کارکنان که در عوض منجر به رفتارهای نوعدوستانه و جامعهدوستانه
میشود  )3تسهیل احترام و اطاعت از کسانی که در قدرت و دارای اختیار هستند؛ این داللت بر این دارد که سرپرستان و مدیران بهطور مداوم
اعمال و رفتارهای خود را برای زیردستانشان توجیه و تشریح نکنند [ .]3فرآیند اعتماد را شامل  3مرحله است :اعتماد به عنوان یک عقیده،
اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک عمل .مرحله اول :اعتماد به عنوان یک عقیده .اولین مرحله از اعتماد ،مجموعهای از عقیدهها
و باورهای ذهنی و یکپارچه درباره شریک (طرف) دیگر میباشد بهطوریکه فرد میتواند تصور کند که عمل شریک او نتایج مثبتی برای او به
دنبال خواهد داشت .مرحله دوم :اعتماد به عنوان یک تصمیم .دومین مرحله ،تصمیم به اعتماد کردن به دیگری میباشد .این مرحلهای است که
باور به قابلیت اعتماد به دیگری بهخوبی آشکار میگردد .در شرایط واقعی اعتماد ،دو انتظار وجود دارد .یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و
دیگری تمایل به عمل کردن بر مبنای آن .مرحله سوم :اعتماد به عنوان یک عمل .در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز میکند؛
یعنی فرد قصد به انجام اعمالی میکند که بر اساس اعتماد شکل گرفته است [ .]04با اینکه طبقهبندیهای گوناگونی درباره اعتماد صورت گرفته
است ،بسیاری از پژوهشگران معتقدند که الونن و همکارانش توانستند جامعترین طبقهبندی را ارائه دهند [ .]03-05الونن و همکاران 5اعتماد
سازمانی را به دو بعد اعتماد بینشخصی (ارتباطی) و غیرشخصی تفکیک کردند .اعتماد شخصی میتواند به دو بعد شکسته شود :اعتماد افقی که
به اعتماد بین کارکنان مربوط میشود و اعتماد عمودی که به اعتماد بین کارکنان و مدیرانشان برمیگردد .به نوع غیرشخصی اعتماد ،اعتماد
نهادی نیز میگویند .اعتماد نهادی میتواند به اعتماد اعضا به استراتژی و چشمانداز سازمان ،شایستگی تجاری و فناوری آن ،ساختارها و فرآیندهای
منصفانه و سیاستهای منابع انسانی سازمان اشاره کند[ .]09ابعاد اصلی اعتماد را میتوان سه مولفه اعتبار ،صالحیت و خیرخواهی دانست)0 :
اعتبار :به معنی اعتقاد به این موضوع است که یک فرد یا سازمان به تعهدات خود پایبند است )2 .صالحیت :صالحیت به قابلیتهای دیگران
برمیگردد که بر اساس آن مـیتواننـد وظـایف خـود را انجامدهند (براساس مهارتها و دانش) )3 .خیرخواهی :خیرخواهی به معنی انگیزههای
مهربانانه و میزان محبـت یـک شـخص نسـبت بـه گـروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه دیگران است [ .]21در این پژوهش ،با توجه به متغیرهای
موجود و موضوع پژوهش  ،به اعتماد کارکنان به سرپرست خود (اعتماد عمودی) پرداخته شده است .اعتماد به سرپرست به معنای سطح اطمینان
و انتظار مثبتی است که کارکنان در قبال گفتارها و رفتارهای مدیران سازمان احساس میکنند [ .]20سرپرستان نقش مهمی در زندگی و
فعالیتهای یک سازمان ایفا میکنند .مطالعات و پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که هر چه میزان اعتماد کارکنان به سرپرستان در سازمان
بیشتر باشد ،آن سازمان از روابط اجتماعی منسجمتر و محکمتری برخوردار خواهد بود .به نحوی که میتوان گفت محور اساسی و تکیهگاه روابط
اجتماعی و بهویژه روابط موجود بین کارکنان و سرپرستان در سازمانها ،اعتماد است .اعتماد کارکنان به سرپرستان در سازمان موجب میشود
کارکنان در روابط اجتماعی خود با سرپرستان سازمان ،هر گونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانهای برقرار کنند [ .]22به منظور اینکه
مدیران بتوانند به خوبی وظایف و فعالیتهای خود را انجام دهند ،بایستی کارکنان به مدیرانشان اعتماد داشته باشند .اعتماد بین مدیریت و
کارکنان بر کیفیت مدیریت سازمانها تاثیر زیادی خواهد داشت .عدهای معتقد هستند افزایش چشمگیر تحقیقات در زمینه اعتماد را میتوان به
این واقعیت نسبت داد که سازمانها از کمبود اعتماد در بین مدیران و کارکنان خود رنج میبرند ،لذا بایستی راهحلهایی به منظور رفع این
مشکل ارائه شود تا از بروز برخی مشکالت در سازمانها جلوگیری شود [ .]23به عبارتی دیگر میتوان بیان کرد که هر چه میزان اعتماد کارکنان
3

Karmer
Social Capital
5 Ellonen et al.
4
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به مدیران در سازمان بیشتر باشد ،آن سازمان از روابط اجتماعی منسجمتر و محکمتری برخوردار خواهد بود .به نحوی که میتوان گفت محور
اساسی و تکیهگاه روابط اجتماعی و بهویژه روابط موجود بین کارکنان و مدیران در سازمانها ،اعتماد است .اعتماد کارکنان به مدیران در سازمان
موجب میشود کارکنان در روابط اجتماعی خود با مدیران سازمان ،هر گونه بدگمانی را کنار گذاشته و روابط صمیمانهای برقرار کنند [ .]22با
توجه به اهمیت مفهوم اعتماد به سرپرستان در سازمانها و عملکرد آنها ،در این پژوهش تالش میشود تا تأثیر صداقت رفتاری ادراکشده را بر
اعتماد کارکنان به سرپرست مورد بررسی قرر بگیرد.
به طور کلی با توجه به پژوهشهایی که در زمینه صداقت رفتاری ادراکشده صورت گرفته است ،میتوان بیان کرد که یکی از متغیرهایی
که صداقت رفتاری ادراکشده بر روی آن تأثیر دارد ،اعتماد کارکنان به سرپرست میباشد .مایر و دیویس ]5[ 8در ارتباط میان صداقت رفتاری
ادراکشده و اعتماد کارکنان به سرپرست بیان کردند که اگر مدیران شرایطی را بهوجود آورند که بر اساس آن بین گفتار و اعمالشان ،مطابقت و
بین نیت و گفتارشان ،یکپارچگی وجود داشته باشد؛ میتوان نتیجه گرفت که مدیران در رفتارشان دارای صداقت رفتاری هستند .به نظر میرسد
که مدیران بر اساس این صداقت رفتاری میتوانند یک رابطه تعاملی مبتنی بر اعتماد با کارکنان و زیردستان خود داشته باشند .یکی از مولفههای
تاثیرگذار بر میزان اعتماد کارکنان به مدیران؛ پایبندی مدیران به ارزشهای اخالقی و رفتاری است .مدیران از طریق پایبندی به ارزشهای
اخالقی و رفتاری در روابطشان با کارکنان ،منابع انسانی سازمان را ترغیب به بهبود عملکرد و تحقق اهداف سازمانی میکنند .زمانیکه سرپرستان
سازمانی با کارکنان خود صداقت رفتاری داشته باشند ،کارکنان احساس مالکیت و تعهد بیشتری کرده و خودشان را در فعالیتهای کاری به
میزان بیشتری درگیر خواهند کرد .پژوهشهای سایمون [ ،]24ضرغامیفرد و همکاران [ ]3و پاالنسکی و همکاران ]25[ 7نیز رابطه مثبت میان
صداقت رفتاری ادراک شده و اعتماد کارکنان به سرپرست را نشان داده است.
مدل مفهومی این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیقاتی و اهداف مورد بررسی ،در قالب شکل شماره  0ارائه شده است .در این مدل صداقت
رفتاری ادراکشده به عنوان متغیر مستقل و اعتماد کارکنان به سرپرست به عنوان متغیر مستقل معرفی شده است.
اعتماد کارکنان به سرپرست

صداقت رفتاری ادراکشده

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت و هدف پژوهش ،کاربردی و از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش ،شامل
تمامی کارکنان دائمی کارخانه قند شهرستان میاندوآب بوده که برابر با  333نفر میباشد .در این پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه ،روش
نمونهگیری تصادفی ساده برای انتخاب کارکنان و توزیع پرسشنامه استفاده شده است .با توجه به اینکه جامعه پژوهش  333نفر است ،حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد و برابر  031نفر میباشد .در این پژوهش بهمنظور جمعآوری اطالعات نظری ،از مطالعات کتابخانهای
در قالب پایاننامه های داخلی و خارجی و مقاالت فارسی و التین استفاده شده است .همچنین بهمنظور سنجش متغیرهای پژوهش ،از ابزار
پرسشنامه (پرسشنامه صداقت رفتاری ادراکشده سایمون  2117و اعتماد سازمانی الونن و همکاران  )2113استفاده شده است .روایی این
پژوهش ،بر اساس روایی محتوایی سنجیده شده است .بهگونهای که با توزیع پرسشنامه بین اساتید و نخبگان ،در چندین مرحله اصالحات الزم
انجام گردید و پرسشنامه نهایی استخراج شد .جهت سنجش پایایی ابزار اندازهگیری مورد استفاده در این پژوهش ،از روش آلفای کرونباخ که از
مهمترین و رایجترین روشها می باشد ،استفاده شده است .برای محاسبه پایایی پرسشنامه در این پژوهش ،از نرمافزار  SPSS 23استفاده شد
که آلفای کرونباخ برای متغیر صداقت رفتاری ادراکشده  1/33و برای متغیر اعتماد کارکنان به سرپرست  1/38به دست آمد که چون هر دوی
آنها باالی  1/7میباشند ،میتوان بیان کرد که پرسشنامههای صداقت رفتاری ادراکشده و اعتماد کارکنان به سرپرست دارای پایایی قوی
میباشند .در این پژوهش از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعات و آزمون فرضیه پژوهش و جهت بررسی میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر از معادالت ساختاری استفاده شد و از نرمافزارهای SPSS.23
و  SmartPLS. 3بهره گرفته شده است .ضمناً سطح خطای ∝ برای تمام آزمونها 1/15 ،در نظر گرفته شده است.

Mayer and Davis
Palanski et al.
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نتایج پژوهش
تحلیل اطالعات مربوط به آمار توصیفی در این پژوهش نشان داد که زنان با تعداد  7/9درصد و مردان با تعداد  92/0درصد در توزیع
جنسیتی این گروه قرار داشتند که در نتیجه تعداد مردان در این نمونه بیشتر بوده است .همچنین بیشترین فراوانی از نظر گروه سنی ،مربوط به
گروه سنی  31-41با فراوانی  50/2درصد و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی باالی  51سال با فراوانی  5/3درصد ،بیشترین فراوانی از نظر
تأهل در میان پاسخدهندگان ،مربوط به افراد متأهل با فراوانی  85/3درصد ،بیشترین فراوانی از نظر تحصیالت ،مربوط به مقطع دیپلم و زیر دیپلم
با فراوانی  59/9درصد و اکثر افراد پاسخدهنده از نظر سابقه خدمت ،دارای  05-8سال سابقه خدمت با فراوانی  43/7درصد میباشند.
در اد امه به بررسی برازش مدل ساختاری و کلی پژوهش خواهیم پرداخت .بدین منظور از شاخصی به نام  R2استفاده میشود R2 .معیاری
است که برای متصل کردن بخش ساختاری مدلسازی ساختاری به کار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته
دارد .این مقدار برای سازههای وابسته محاسبه میشود و در مورد سازههای مستقل ،مقدار این معیار صفر است .مقادیر  1/33 ،1/09و  1/87به
عنوان مالکی برای ضعیف ،متوسط و قوی بودن  R2معرفی شده است .در این پژوهش میانگین مقدار  R2برابر با  1/832بوده است که گویای
برازش قوی ساختاری مدل در این معیار میباشد.
3
پس از برازش مدل ساختاری ،برازش مدل کلی از طریق شاخص  GOFارزیابی میشود .این معیار مربوط به بخش کلی معادالت ساختاری
است؛ بدین معنی که توسط این معیار ،پژوهشگر میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل پژوهش ،برازش بخش
کلی را نیز کنترل کند GOF .با گرفتن ریشه مجذور از متوسط اشتراک برای همه سازهها و متوسط  R2مربوط به سازههای درونزا ،طبق
فرمول زیر محاسبه میشود:
2

GOF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅 2

()0

جدول  -1شاخصهاي برازش مدل ساختاري و مدل کلی پژوهش

صداقت رفتاری ادراکشده

R2
-

Communality
1/402

اعتماد به سرپرست

1/832

1/397

متغیر

1/832

میانگین معیارها
2

1/415
2

GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 × 𝑅 2 = √0.276 = 0.53
بهطورکلی  Communalityنشاندهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه میباشد .سه مقدار  1/25 ،1/10و  1/38به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای معیار  GOFمعرفی شده است .همانطور که جدول شماره  0نشان میدهد ،مقدار  GOFبرای مدل پژوهش برابر
با  1/528میباشد که نشاندهنده برازش بسیار قوی مدل پژوهش است.
مقادیر واریانس استخراجشده  AVE9مربوط به سازهها است که میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد .مقادیر
قابل قبول برای این معیار که بیانگر اعتبار مناسب ابزارهای اندازهگیری است ،مقدار  1/5است .همانطور که در جدول شماره  2مالحظه میشود،
تمامی مقادیر استخراجشده باالی  1/5میباشد ،پس ابزارهای اندازهگیری دارای اعتبار میباشند.
جدول  -2بررسی اعتبار ترکيبی هر یک از سازهها

متغیر
صداقت رفتاری ادراکشده

)Average Variance Extracted (AVE
1/80

اعتماد به سرپرست

1/83

پس از برازش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و کلی ،پژوهشگر اجازه مییابد که به بررسی و آزمون فرضیهی پژوهش پرداخته و به
یافتههای پژوهش دست یابد .این امر از طریق بررسی دو بخش ضرایب مسیر ( )βو ضرایب  tصورت میگیرد.
فرضیه پژوهش :بین صداقت رفتاری ادراکشده و اعتماد کارکنان به سرپرست ،رابطه معنیدار وجود داشته باشد.
Goodness-of-Fit
Average Variance Extracted

8
9

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 9بهار  ،7991ص 24 -17
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

به منظور بررسی و آزمون فرضیه پژوهش ،از ضرایب مسیر و آزمون  tاستفاده شده است که نشاندهنده تأثیر متغیر صداقت رفتاری
ادراکشده بر اعتماد کارکنان به سرپرست میباشد.

نمودار  -1ضرایب مسير بين صداقت رفتاري ادراکشده و اعتماد کارکنان به سرپرست

ضریب مسیر ( )βنشاندهنده اثر مستقیم یک سازه بر روی سازه دیگر است .درصورتیکه ضرایب مسیر بین متغیرها بیشتر از  1/8باشد،
بدین معنی است که تأثیر پیشبینی کننده متغیر پنهان نسبت به متغیر وابسته قوی است؛ اگر این مقدار بین  1/3تا  1/8باشد ،میزان تأثیر
متوسط و درصورتیکه کمتر از  1/3باشد ،ضعیف ارزیابی میشود .به همین منظور با توجه به خروجی نمودار شماره  0میتوان بیان کرد که در
این آزمون ،تأثیر پیشبینی کننده متغیر مستقل نسبت به متغیر وابسته 1/740 ،میباشد که باالی  1/8میباشد و در نتیجه این مقدار دارای
تأثیرگذاری قوی میباشد.
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نمودار  -2مقادیر  tبين صداقت رفتاري ادراکشده و اعتماد کارکنان به سرپرست
جدول -3مقادیر  tبين صداقت رفتاري ادراکشده و اعتماد کارکنان به سرپرست

سطح معنیداری

آماره t

انحراف استاندارد

میانگین نمونه

نمونه اصلی

1/111

29/299

1/157

1/742

1/740

صداقت رفتاری ادراکشده ←
اعتماد کارکنان به سرپرست

اگر مقدار آماره  tبیشتر از  0/98باشد ،یعنی اثر مثبت و معنیداری وجود دارد .اگر بین  0/98و  -0/98باشد ،اثر معنیداری وجود ندارد و
اگر کوچکتر از  -0/98باشد ،یعنی اثر منفی معنیداری دارد .به همین منظور با توجه به خروجی نمودار شماره ،2کلیه مقادیر بیشتر از 0/98
میباشد و سطح معنیداری نیز مورد قبول است ،یعنی بین متغیرهای بیانشده ،اثر مثبت و معنیداری وجود دارد .از این رو با توجه به نمودار 0
و  2و جدول  ، 3فرضیه ما مورد تایید قرار گرفت و این بدین معنی میباشد که صداقت رفتاری ادراکشده بر اعتماد کارکنان به سرپرست ،تأثیر
مثبت و معنیداری دارد.
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نتيجهگيري و بحث
امروزه اهمیت اعتماد در روابط بین فردی ،روابط درون گروهی ،روابط بین گروهی و روابط درون سازمانی به طور چشمگیری مورد توجه
قرارگرفته است .این مفهوم که در بسیاری از روابط بین فردی در سازمان نقش بسیار مهم و کلیدی را ایفا میکند؛ یکی از متغیرهای بسیار مهم
در ایجاد یک سازمان موفق محسوب میشود .پژوهش های مختلفی نشان داده است میزان اعتمادی که کارکنان نسبت به مدیران خود دارند،
یکی از کلیدیترین عوامل تأثیرگذار بر فعالیتهای یکپارچه نیروی انسانی در سازمان میباشد .اعتماد کارکنان به مدیران به معنای اعتقاد کارکنان
به این موضوع است که مدیران بر اساس منافع آنان عمل کرده و خیرخواهشان هستند .یکی از مؤلفههایی که میتواند بر مفهوم اعتماد به مدیران
تاثیرگذار باشد؛ متغیر صداقت رفتاری است .البته جستجو در مطالعات و مبانی نظری نشان میدهد که هیچ مطالعه داخلی تاکنون پیرامون رابطه
این دو متغیر صورت نگرفته و تنها چند مطالعه خارجی به صورت محدود این رابطه را مورد بررسی قرار دادهاند؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی
تأثیر صداقت رفتاری ادراکشده بر اعتماد کارکنان به سرپرست میباشد.
برای بررسی و آزمون فرضیه پژوهش از ضرایب مسیر و آزمون  tاستفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که متغیر صداقت رفتاری
ادراکشده ،اثر مستقیم و معنیداری با اعتماد کارکنان به سرپرست دارد ( β=1/740و  )t=29/299و در نتیجه فرض پژوهش تائید میشود .به
عبارتی هنگامیکه کارکنان درک کنند که سرپرستانشان شرایطی را بوجود آوردهاند که که بر اساس آن بین گفتار و اعمالشان ،مطابقت و بین
نیت و گفتارشان ،یکپارچگی وجود دارند ،به این نتیجه میرسند که سرپرستان شان دارای صداقت رفتاری هستند و به تبع آن نیز یک رابطه
تعاملی مبتنی بر اعتماد بین کارکنان و سرپرستان ایجاد میشود و کارکنان به سرپرستان خود اعتماد خواهند کرد .نتایج این فرضیه با یافتههای
وگلگسانگ و همکاران ،] ،28[ 01پاالنسکی و همکاران [ ]25و سایمون [ ]24همخوانی دارد.
بر اساس یافتههای به دست آمده از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که هرگونه بهبود در ادراک صداقت رفتاری ،باعث بهبود اعتماد
کارکنان به سرپرست میشو د .بنابراین نتایج این پژوهش ،نقش ادراک صداقت رفتاری و اهمیت آن را به عنوان یک ابزار مهم در بهبود روابط
میان کارکنان و مدیران بیان میکند که در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمانی میشود و الزم است مدیران و سرپرستان سازمان آنها را مد
نظر قرار دهند .در نتیجه رهبـران و مدیران سازمانی برای اثربخشی بیشتر باید بـه صـداقت رفتـاری اهمیت داده و آن را در رفتار و اعمال خود
پیاده نمایند تا از ایـن طریق بتوانند روابط میان خود و کارکنان را بهبود داده و از حمایت بیشتری برخوردار باشند و اهداف سازمانی را تحقق
بخشند .افزایش ادراک صداقت رفتاری مدیران توسط کارکنان موجب افزایش اعتماد کارکنان به مدیران و سرپرستان خود میشود که این امر
در تهایت موجب میشود که کارکنان ،مدیران را حامی خود و منافعشان در سازمان میبینند و از این رو احساس مالکیت و تعهد بیشتری کرده
و در فعالیتهای کاری ،خودشان را به میزان بیشتری درگیر خواهند کرد و تمام تالش خود را برای انجام مسئولیتها و وظایفشان به کار خواهند
برد .مدیران و سرپرستان سازمان ،به عنوان نزدیکترین نماینده سازمان با کارکنان میباشند و و در نتیجه برخود منصفانه و قابل اعتماد به او،
موجب شکل گیری اعتماد سازمانی در افراد خواهد شد .این اعتماد بر پیامدهای مهم سازمانی تأثیرگذار است و میتواند بر نوع نگرش کارکنان به
سازمان و میزان تالش آن ها در سازمان تأثیر گذاشته و موجب بهبود کارایی و اثربخشی و در نهایت بهرهوری سازمان گردد .بنابراین با توجه به
نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد میشود که سرپرستان سازمانی به این نکته مهم توجه داشته باشند و در جهت افزایش ادراک صداقت
رفتاری در سازمان و بهبود اعتماد با کارکنان ،از هیچ کوششی دریغ نکنند؛ زیرا کارکنانی که به سرپرستان خود اعتماد داشته باشد ،احساس
مالکیت و تعهد بیشتری کرده و خودشان را در فعالیتهای کاری به میزان بیشتری درگیر خواهند کرد که این امر موجب افزایش رضایت شغلی
کارکنان و بهبود بهرهوری و عملکرد سازمانی میگردد.
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