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Presenting a Model to Promote Organizational Trust in Faculty 

Members of Islamic Azad University Case: Hormozgan Province 

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: This study aims to provide a model for promoting 

organizational trust of faculty members of the Islamic Azad University of 

Hormozgan Province. 

Materials and Methods: The present study was a descriptive survey in 

terms of quantitative and qualitative data type, and in terms of how to 

implement and manipulate variables. In the qualitative section, 18 

university professors and specialists in higher education of the Islamic 

Azad University of Hormozgan province were interviewed. In the 

quantitative section, a sample of 169 faculty members was selected by 

systematic random sampling method with appropriate allocation from the 

statistical population of faculty members of the Islamic Azad University of 

Hormozgan province. The order was 290 people in the 2015-2016 

academic year. A researcher-made questionnaire was used to collect data. 

The face validity of the questionnaire was assessed and confirmed through 

experimental implementation and comprehensive literature review and 

expert judgment, and structural validity was assessed and confirmed 

through factor analysis. The reliability of the questionnaire was also 

calculated through Cronbach's alpha coefficient (0.89). Exploratory factor 

analysis and confirmatory factor analysis with the help of SPSS software 

were used for data analysis and measurement modeling and structural 

equation modeling using AMOS software were used to present the final 

research model. 

Finding: The main finding of the study is a model that showed that to 

promote organizational trust in Islamic Azad University, four dimensions 

of management and leadership with a factor load of 0.96, job satisfaction 

with a factor load of 0.90, personal and individual considerations with a 

factor load of 0.89 and culture - Construction with a factor load of 0.87 was 

considered. in addition to; Execution and transfer mechanisms are 

proposed to implement the proposed model. 

Conclusion: The results show that the presentation of the model of 

promoting organizational trust, all dimensions of organizational trust have 

a positive and significant relationship with each other, and this means that 

many parameters and indicators of these aspects operate in a multifaceted 

manner. It does not seem possible. 
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 9911ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 اعضای در سازمانی اعتماد ارتقای جهت مدلی ارائه
  استان: مورد اسالمی آزاد دانشگاه علمیهیات

 هرمزگان
 

 ،1 رحمانی خزران
 واحد اسالمی،  آزاد مدیریت آموزشی، دانشگاه دانشجوی دکتری

 .ایران ،تهران تحقیقات علوم
 

 ،2*قربانی محمود
 (.مسؤول نویسنده) .یرانا مشهد، اسالمی، واحد آزاد دانشیار، دانشگاه

 
 3 محمدخانی کامران
 .ایران تهران، تحقیقات علوم اسالمی، واحد آزاد ، دانشگاه دانشیار

  
 چکیده

 سازمانی اعتماد ارتقای برای مدلی ارائه هدف با پژوهش : اینهدف
 شده انجام هرمزگان استان اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات اعضای

 . است
 کیفی، و کمی ها داده نوع نظر از حاضر وهش: پژمواد و روش ها

 د. دربو پیمایشی توصیفی متغیرها، دستکاری و اجرا نحوه نظر از و
 آموزش در در متخصص و دانشگاه اساتید از نفر 91 از کیفی بخش
.  آمد عمل به مصاحبه هرمزگان استان اسالمی آزاد دانشگاه عالی

 روش به علمی تهیا اعضای نفری 961 نمونه ،یک کمی بخش در
 یآمار جامعه از متناسب تخصیص با ایطیقه تصادفی گیرینمونه

 انتخاب هرمزگان استان اسالمی آزاد دانشگاه علمیهیات اعضای
 اسالمی استان آزاد علمی دانشگاهاعضای هیات رسمی آمار طبق. شدند

 برای.  اند بوده 9911-9911 تحصیلی سال نفردر 012 ترتیب به
 روایی است. شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه ، هاادهد آوریجمع

 و ادبیات جامع مرور و آزمایشی اجرای طریق از صوری پرسشنامه
عاملی بررسی و  تحلیل طریق از سازه روایی ، و خبرگان قضاوت

( 11/2)  کرنباخ آلفای ضریب طریق از نیز پرسشنامه پایایی. شد تایید
 لیلتح و اکتشافی عاملی تحلیل از هاداده تحلیل برای.  شد محاسبه

 نهایی مدل ارائه برای و SPSSافزارنرم کمک با تاییدی عاملی
 مدل معادالت ساختاری با برازش و گیریاندازه یابیمدل از تحقیق
 .است شده استفاده AMOSافزارنرم از استفاده

 داد که برای نشان که است مدلی پژوهش، اصلی : یافتهیافته ها
 مدیریت بعد چهار اسالمی آزاد دانشگاه در سازمانی اعتماد ایارتق

 ،12/2 عاملی بار با شغلی ،رضایتمندی 16/2 عاملی بار با رهبری و
 بار با سازیفرهنگ و11/2 عاملی بار با فردی و شخصی مالحظات

 ارائه مدل اجرای برای بعالوه؛. گرفت قرار توجه مورد 18/2عاملی
 .است شده پیشنهاد انتقال و اییاجر کارهای ساز و شده،

 اعتماد یارائه مدل ارتقا میدهد نشان تحقیق نتایج: نتیجه گیری

 داری معنی و مثبت رابطه باهم سازمانی اعتماد همه ابعاد سازمانی

 های شاخص و از پارامترها بسیاری که است معنی بدان این و دارند

 تعیین و کتفکی و کنند می  عمل جانبه چند صورت به وجوه این

 .رسد نمی بنظر ممکن سازمانی اعتماد ابعاد مرز مشخص
 

 زناشویی، فرا روابط ،نگریمثبت هایمهارت واژه های کلیدی:
 دلبستگی هایسبک

 
 15/07/1311تاریخ دریافت: 
 10/08/1311 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولdrm_ghorbani2020@yahoo.com 
 

 مقدمه
سازمانی  به عنوان  یکی از مهمترین  در دنیای نوین ،مبحث اعتماد

عوامل در موفقیت سازمان به شمار می آید به گونه ای که این مقوله 
می تواند در افزایش مشارکت اعضای هیات علمی نقش ایفا نماید و 

(. از این 9فرصتی را برای همکاری اعضاء در سازمان ها ایجاد کند )
در حال حاضر ، کار با  رو ، بخشی  از وظیفه مدیران در گذشته  و

اعضاء هیات علمی برای پیدا کردن مسائل و حل آنها است اما 
دسترسی مدیران به دانش  و تفکر خالقانه مورد نیاز برای حل مسائل 
در گروی مقدار اعتمادی است که اعضای هیات علمی به مدیران 
خویش دارند چرا که اعتماد تعین کننده دسترسی مدیریت  به دانش 

(. در واقع می توان گفت  که اعتماد 0مکاری  آن ها است )و ه
سازمانی  شامل میزان اعتقاد و اطمینانی است که کارکنان هم به 
مدیران و هم به سازمان  و هم به اهداف  سازمانی دارند، می 

(. لذا ایجاد اعتماد و روابط موثر بین مدیر و کارکنان از ریشه 9باشد)
تعلق سازمانی است  چرا که این اعتماد  های اصلی تعمیق و گسترش

از پرداخت و تقسیم عادالنه  تسهیالت برای هر محیطی شروع شده 
و در مراتب بعدی به پایبندی ارزشها ، ایجاد صویری روشن  و امید 
بخش از آینده و توان و قابلیت مدیریت  راهبردی و اجرای برنامه 

اد ، حفظ و مراقبت از (. از این رو ایج1های سازمان وابسته است )
این سرمایه بزرگ و حساس دارای اهمیتی انکار ناپذیر و حیاتی در 
سازمان محسوب  می گردد به طوری که اگر مدیران سازمان ها به 
خوبی نتوانند از آن در فعالیتهای ارتباطی خود بهره گیرند بی شک  

 .(1نخواهند توانست به نتایج کیفی مطلوب دست یابند )
نوعی ارزش اساسی انسانی است که باید در هر سازمانی توسعه  اعتماد

های مکمل، به منظور دستیابی به داده شود. ایجاد اعتماد برای بخش
 (. اعتماد6مزایای بلقوه سازمان در واقع نوعی الزام و اجبار است )

 بین تعامل برای ای پایه اشکال اعتماد " نیست، جدا مفهوم یک
 ایبر و است انسان زندگی برای ست ومرکزیا کارکنان و مدیریت

 ضروری در روزمره تعامل از معمول  بیشتر حتی و پایدار روابط
. (8است ) الزم همکاری، حفظ برای اساسی و شود می گرفته نظر
 شناخته سازمانی و فردی سطح دو هر در اعتماد اهمیت سازمان در

 هب داشتن میناناط شامل حالتی را اعتماد محققان (. اکثر1است) شده
 هک هایی موقعیت در دیگران های انگیزه مورد در مثبت انتظارات

ها، عالوه در واقع امروزه سازمان (1.)دانند می دارد، پی در خطری
بر توانایی تخصصی، به نیروی فکری و خالقیت منابع انسانی 

های سلسله مراتب (. در این شرایط، نه تنها روش92نیازمندند)
نترلی مناسب نخواهد بود بلکه کارکنان باید خودشان دستوری و ک

ابتکار عمل نشان دهند و برای حل مشکالت به سرعت اقدام کنند 
نان های کارک(. بنابراین ایجاد پیوند مناسب بین شغل و قابلیت99)

تر به جلب در شرایط کنونی، یک ضرورت اساسی است، لذا کم
وبیشتر به سمت افزایش  شوداطاعت اعضا از طریق اجبار توجه می
اند و این ها گرایش پیدا کردهتعهد ، درونی شده و اتحاد در سازمان

بنابراین  (90گردد )ی اعتماد سازمانی میسر نمیامر هم جز در سایه
نخستین وظیفه مدیریت در چنین سازمانهایی کوشش برای ایجاد 

اهمیت  برداشت واحد در میان سطوح عالی و میانی مدیریت پیرامون
بوروکراتیک، شفافیت –برون نگری ، خروج از محدوده سنتی 
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سازی اطالعات،جلب اعتماد کارکنان و آمادگی برای پاسخگویی به 
آنها با شیوه ها و سازوکارهای متنوع وموثر  می باشد و نه ریخت 

. زیرا اگر (99) و پاشهای تبلیغاتی و پمپاژ بودجه های بی هدف
ه سازمان ها نتواند از از مشاوره تخصصی مدیریت کالن در اینگون

فعالیتهای ارتباطی خود بهره  ازماندهیسگردرنو علمی وجامع 
بگیرند، بی شک نخواهند توانست به نتایج کیفی و مطلوبی  دست 
یابند. از جمله مواردی است که صاحبنظران بر ضرورت اعتماد در 

 روشهایو ری رفتار مبتنی بر همکا اعتماد،و سازمان توافق دارند 
تضاد های مخرب را کاهش می ، سازگاری را توسعه می دهد

با مالحظه موارد مطرح شده  و فقدان شناسایی مولفه های (.91دهد.)
اصلی ارتقای اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی این تحقیق درصدد 
شناسایی آن  و ارائه مدلی جهت ارتقای اعتماد سازمانی اعضای هیات 

 آزاد اسالمی می باشد. علمی دانشگاه
 هامواد و روش

 -پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع زمینه یابی پ
اعضای  نفر012. جامعه مورد نظر در این پژوهش پیمایشی است

استان هرمزگان  در  91هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی منطقه 
 شیوهنفر مشخص گردید که از961بودند. حجم نمونه   16-11سال 

ه شده استفادبا نخصیص متناسب   طبقه ای–گیری تصادفی ی نمونه
است و برای تبیین  ابعاد و مولفه ها از روش تکنیک دلفی و در 
معیار دیگر در جهت اتفاق نظر گروه خبرگان با استفاده از ضریب 
 توافق کندال مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن پرسشنامه محقق

عتماد سازمانی در ابعاد رضایتمندی شغلی، ا همراه با مصاحبه ساخته
مالحضات شخصی و فردی، فرهنگ سازی و مدیریت و رهبری را 

 نامهپرسش کل مد نظر داشت . ضریب آلفای کرنباخ پایایی مولفه ها
الحظات شخصی و بعد م 16/2برای بعد رضایتمندی شغلیو   11/2

 19/2مدیریت و رهبری و بعد  19/2فرهنگ سازی بعد 11/2فردی 
بدست آمد. که همه ضرایب قابل قبول  و معنادار است. روایی 

مورد سنجش و ارزیابی قرار  9پرسشنامه به صورت روایی صوری
 گرفت. 

نفر از خبرگان پانل دلفی ارسال شد  91برای میزان توافق نظرات به  
ی مختلف دلفی مورد و روایی هر کدام از سئواالت در چهار مرحله

رار گرفت. در این پژوهش برمبنای نظرات و سنجش و پایش ق
های اعضای دلفی، از ضریب کندال نیز جهت اطمینان بیشتر دیدگاه

های طراحی شده استفاده گردید. نتایج حاصل در اتفاق نظر شاخص
دست آمد که حاکی از اتفاق نظر قوی به 88/2از این معیار برابر با 

 باشد.عاد مدل مفهومی تحقیق یو قابل قبول اعضای پانل در رابطه با اب
های ابعاد مختلف نیز همچنین این ضریب برای هر یک از مؤلفه

صورت مستقل محاسبه گردید و نتایج حاصله نشان داد که مقدار به
های بُعد رضایتمندی شغلی برابر با ضریب توافق کندال برای مؤلفه

، 61/2با  های بُعد مالحظات شخصی و فردی برابر، برای مؤلفه80/2
های و برای مؤلفه 19/2های بُعد فرهنگ سازی برابر با برای مؤلفه

باشد. بنابراین اتفاق نظر قابل می 11/2بُعد مدیریت و رهبری برابر با 
های در نظر گرفته شده برای قبولی برای ابعاد مورد مطالعه و مؤلفه

 رد.هر بُعد، در بین گروه خبرگان یا اعضای پانل دلفی وجود دا
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی واحد های 

می  9911دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان در سال تحصیلی 
نفر عضو هیأت علمی رسمی، پیمانی و  012که تعداد باشند .

وقت در یکی از واحدهای قراردادی بصورت تمام وقت و نیمه
( مشغول به فعالیت بوده 91ه دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان )منطق

از آنجا که حجم جامعه آماری تقریباً بزرگ بوده و بررسی  اند
 …نظرات تمام افراد جامعه به لحاظ زمان، هزینه اقتصادی و

های آماری و فنون باشد، لذا با استفاده از تکنیکمقدور نمی
هایی دسترسی پیدا گردد که گیری سعی شده که به نمونهنمونه
اج نتایج از آنها با اعتماد الزم همراه باشد. لذا با توجه به استخر

 یدر این پژوهش برای انتخاب نمونه از شیوهساختار جامعه یادشده 
تفاده شده اسبندی و با تخصیص متناسب گیری تصادفی با طبقهنمونه

است. در واقع با توجه به نوع و ساختار جامعه آماری مورد مطالعه 
بندی با گیری تصادفی طبقهنجش، شیوه نمونهو متغیر مورد س

ن گیری احتمالی، بیشتریعنوان یک روش نمونهتخصیص متناسب  به
دنبال خواهد داشت. بنابراین حداقل دقت را در پژوهش حاضر به

باشد. حجم نمونه نفر می 961حجم نمونه مورد نیاز حدوداً برابر با 
 گردد.گزارش می 9مورد نیاز هر طبقه در جدول 

 
  )حجم طبقات جامعه و نمونه مورد نیاز هریک از طبقات(. 9جدول

_________________________________ 
1. Face Validity 
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 9911ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 طبقات
 هاي آموزشي()گروه

 تعداد اعضاي هيأت علمي
 )مؤسسات مالي منتخب(

 انتخاب  ضريب
 طبقه هر حجم نمونه

 نمونه مورد نياز حجم
 طبقه در هر

 47 44/0 821 گروه آموزشي علوم انساني

 25 81/0 44 گروه علوم پايه

 74 22/0 44 گروه فني و مهندسي

 4 04/0 82 گروه پزشكي و پرستاري

 47 01/0 24 گروه هنر و معماري

 42 00/0 20 گروه كشاورزي و دامپروري

 469 4 292 جمع كل

 
محقق ساخته اعتماد در این پژوهش روایی ابزار تحقیق )پرسشنامه

رد سنجش و ارزیابی قرار سازمانی( به صورت روایی صوری مو
گرفت . محقق پس از اخذ نمونه از اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد 

نهایی که  آوری پرسشنامهاستان هرمزگان و جمع 91اسالمی منطقه 
پرسشنامه بود، از این روش استفاده نمود و پس  961مجموعاً شامل 

بایست از طی مراحل مختلفی که در یک تحلیل عاملی خوب می
پذیری واریانس، بررسی میزان همبستگی صورت گیرد )میزان تبیین

بین متغیرها، تعیین تعداد عوامل، شیوه برآورد بارهای عاملی، بررسی 
( یک الگو تحلیل …ها، نوع دوران وها، بررسی همداشتباقیمانده

ها های اصلی و پس از دوران واریماکس، به دادهعاملی به روش مؤلفه
های انتخابی برای هر که این الگو نیز مؤید شاخصبرازش نمود، 

ید تأیی آماری عامل )مؤلفه( بوده و در نتیجه روایی ابزار را به شیوه
 نمود.

لی عام تحلیل از پژوهش پرسشنامه سازه روایی تعیین همچنین برای
 هب ساختاری معادالت مدل سازی از استفاده اکتشافی و تأییدی با

 بهره گیری شده است. Amosی آمار افزار نرم واسطه
 نرم و کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با پژوهش پرسشنامه پایایی
که مقدار آن برای پرسشنامه  صورت گرفته است SPSS افزار

 گردید. حاصل 11/2مورد مطالعه برابر با 

 
 هایافته

 مشخص مدل، برازش و ساختاری معادالت از حاصله نتایج اساس بر
. باشدمی اصلی بعد چهار دارای سازمانی اعتماد تقایار مدل که شد

-222/2P>21/2 سازمانی، اعتماد ارتقای ابعاد همگی ضرایب برای

value =، درصد 11 اطمینان سطح در ضرایب این همگی لذا 
 .است دارمعنی
 با یسازمان اعتماد ارتقای مدل دهنده تشکیل اصلی ابعاد تأیید از پس

 یقتحق سوال دومین در ساختاری، معادالت از هحاصل نتایج از استفاده

 مدل چهارگانه ابعاد از یک هر دهنده تشکیل هایمؤلفه بررسی به
 ها،مؤلفه همگی ضرایب برای. شد پرداخته سازمانی اعتماد ارتقای

21/2<2/2P-value =، اطمینان سطح در ضرایب این همگی لذا 
 در هایمؤلفه گفت توانمی اساس این بر. است دارمعنی درصد 11
 ینقش از سازمانی ارتقای اصلی بعد چهار هر برای شده گرفته نظر

 .برخوردارند آن تببین در دارمعنی
 ندهده تشکیل ابعاد از یک هر تأثیرگذاری میزان از  حاصله نتایج
. شده ارائه  چندگانه همبستگی مربع ، سازمانی اعتماد ارتقای مدل
 از یک هر واریانس از درصدی ردبرآو چندگانه، همبستگی مربع
 به. ودشمی تببین است سازمانی اعتماد ارتقای توسط که است ابعاد

 مدل در رهبری و مدیریت واریانس از درصد 19 حدود مثال عنوان
 .شودمی تبیین سازمانی اعتماد ارتقای توسط تحقیق،

 آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای سازمانی اعتماد ارتقای مدل در
 قرار اول اولویت در( 16/2 ضریب با) رهبری و مدیریت می،اسال
 دوم اولویت در( 12/2 ضریب با) شغلی رضایتمندی آن از پس. دارد
( 11/2 ضریب با) فردی و شخصی مالحظات. است گرفته قرار

. است داده اختصاص خود به را اولویت لحاظ به جایگاه سومین
 ضریب با) سازیرهنگف به متعلق نیز اولویت آخرین و چهارمین

 .است( 18/2
 علمی هیأت اعضای سازمانی اعتماد ارتقای شده تأیید و نهایی مدل

 شغلی، مندیرضایت اصلی بعد چهار دارای اسالمی، آزاد دانشگاه
 رهبری  و مدیریت و سازیفرهنگ فردی، و شخصی مالحظات

باشند می هاییشاخص و هامؤلفه دارای ابعاد این از کدام هر که است
 مدل مناسبت که شد مشخص و بررسی مذکور مدل برازش چنین
 بضرای یکلیه چنین هم و باشدمی تأیید مورد هاداده به برازش برای
 هستند. دارمعنی
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 نشان داده شده است. 9مدل مفهومی بدست آمده به انضمام ضرایب مسیر در شکل :  9شکل 
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 های برازش مدلشاخص   :0جدول

 شاخص
 برازش

 ایمقایسه 
(CFI) 

 ضریب
-توکر 

 لوییس
((TLI 

ی ریشه
میانگین 

مربع خطای 
 تقریب

(RMSE

A) 

ریشه 
میانگین 

مربع 
باقیمانده 

استانداردشد
 ه

(SRMS

R 

df/
2


 

13/0 12/0 010/0 007/0 08/2 

/ ; , / ; / ; /df TLI CFI RMSEA SRMSR    
2 3 0 90 0 09 0 10

 : مقادیر مطلوب

115df =    04/285و2
 

 

های شود، تمامی شاخصمشاهده می 0همان طور که در جدول         
ی مطلوب قرار دارند. بنابراین مناسبت مدل برازش  در محدوده

 .شودهای گرداوری شده تأیید میگیری در برازش به دادهاندازه
نشان می دهد: که مجذور کای  0شاخص های برازش در جدول      

، حاکی از برازش مدل 21/2وسطح معناداری بیشتر از 16/011برابر 
 با داد ه ها است.

 11/0 :مجذور کای نرم شده برای مدل اندازه گیری در این پژوهش
را نشان  9اغلب صاحبنظران مجذور کای نرم شده کوچکتر از 

دهنده برازندگی مناسب مدل تلقی می کنند، شاخص برازندگی 
لویس -و شاخص توکر1/2االتر از ( بCFIمقایسه ای )تطبیقی()

ی میانگین مربع خطای تقریب و ریشه 10/2( با TLIبرابر)
(RMSEA)211/2  و همچنین ریشه میانگین مربع باقیمانده

که بر اساس مقادیر  218/2( برابر با SRMSR) استانداردشده
بدست آمده می توان گفت مدل مطالعه حاضر برازش مناسبی با داده 

 ها دارد.
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یب در تمام مسیر ها معنی دار بود نتایج بدست آمده از مدل ضرا
اشد بها مورد تأیید میعبارتست از: مناسبت مدل برای برازش به داده

ان تودار هستند. لذا بر این اساس میی ضرایب معنیو هم چنین کلیه
گفت که مدل مناسب برای ارتقای اعتماد سازمانی اعضای هیئت 

سالمی شناسایی شده است. طی این مدل مشخص علمی دانشگاه آزاد ا
شد که ارتقای اعتماد سازمانی شامل چهار بعد اصلی رضایتمندی 

و مدیریت و  سازی، فرهنگ ، مالحظات شخصی و فردی شغلی
ی امنیت شغلی، است. بعد رضایتمندی شغلی از شش مؤلفه رهبری

تعهد توسعه شغلی، عوامل شخصی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و 
ی . بعد مالحظات شخصی و فردی شامل سه مؤلفهشده است تشکیل

های ثبات انسانی، گشودگی شغلی و برونگرایی است. مؤلفه
سازی عبارتند از هویت، و انسجام و ی فرهنگدهندهتشکیل

ی یکپارچگی. و در نهایت بعد مدیریت و رهبری شامل شش مؤلفه
ه گروهی، توانمندسازی، قابلیت اطمینان، تقسیم اطالعات، توسع

 مدیریت تیمی و مدیریت دانش است.
 
 

 گیرینتیجه

امروزه یکی از چالش های پیش روی موسسات آموزش عالی این 
است که چگونه می توان ظرفیت های فکری افراد را در فرایند های 
ارتقاء اعتماد وبهبود مهارت ها در اعضای هیات علمی در انجام 

 جراییا سازمانهای به اعتماد اینکه به نظرند. وظایفشان  استفاده کن
 مدیران و کارکنان اعتماد میان ایجاد نیازمند دانشگاه بخصوص

 همم بسیار سازمانی درون ایجاداعتماد به توجه بنابراین است، بخشها
 است . 

 ار حقیقت این باید علمی هیات اعضای بین در اعتماد ارتقای برای
 مورد در آزادانه بتوانند باید معل اهل که کرد کشف و جستجو

 تحمل بردن باال به و نمایند کاووش خویش عالقه مورد موضوعات
 پیدا با  ومدیران بپردازند نامعین و نامشخص های درضعیت  ابهام

  طات،ارتبا وجود با  دیگران، با ارتباط ایجاد در مشترک نقاط کردن
 خوش نتایج ارائه و نگری آینده و تجسم ، سازمانی تعهد ، رهبری

 در را یسازمان اعتماد فقدان میتوانند افراد برای دستیابی قابل بینانه
 .  بخشند بهبود دانشگاهها

هدف پژوهش حاضر  شناسایی ابعاد و مولفه های اعتماد سازمانی 
اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه  مدلی جهت 

لمی در دانشگاه آزاد اسالمی ارتقاء اعتماد سازمانی اعضای هیات ع
حلیل با استفاده از روش ت و تاییدی  بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

که اعتماد سازمانی   می دهدنشان  ابعاد و مولفه ها و شاخص های آن
اعضای هیات علمی دارای چهار بعد است . بر این اساس چهار بعد 

، 11/2، مالحظات شخصی و فردی12/2لیاصلی رضایتمندی شغ
  .استخراج شد 16/2و مدیریت و رهبری 18/2فرهنگ سازی

 مهمترین عنوان به اعتماد سازمانی دردانشگاه آزاد اسالمی  ارتقای

 و ویژه ارزش نوآوری و رشد سازمانی  و بهره وری ،دارای  عامل
 انجام از پس که را پژوهش این نتایج مهمترین.باشد می توجه قابل

 در موجود ادبیات دقیق مرور شامل هک مستندات مراحل بررسی

 انجام همچنین و وخارجی داخلی های بخش در حوزه این

 زیر 68 و مولفه 98 با ای پرسشنامه از استفاده با میدانی مطالعات

 نمود. بندی طبقه توان می زیر قالب موارد در ، مولفه
مالحظات شخصی و فردی  -0رضایتمندی شغلی  -9بعد شامل:  1 
 اصلی ابعاد عنوان فرهنگ سازی به -1و رهبری  مدیریت -9

 ارتقای اعتماد سازمانی  دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان تعیین

 ، اعتماد سازمانی ارتقای در سهم باالترین که شدند. شناسایی و
 متعلق سهم ترین پایین و مدیریت و رهبری ارتقای بعد به متعلق

 ارتقای فرهنگ سازی می باشد. بعد به
عوامل  -9توسعه شغلی،  -0امنیت شغلی،  -9: مولفه ها شامل 98 

ثبات  -8تعهد، -6عوامل محیطی،  -1عوامل سازمانی،  -1شخصی، 
 -99هویت،  -92برون گرایی،  -1گشودگی تجربیات،  -1انسانی، 

تقسیم اطالعات،  -99قابلیت اطمینان،  -90انسجام و یکپارچگی، 
 -98مدیریت تیمی،  -96د سازی، توانمن -91توسعه گروهی،  -91

 اعماد سازمانی ارتقای در مهم های مولفه عنوان به مدیریت دانش

 .شدند شناسایی آزاد اسالمیدانشگاه 
 گردید طراحی مولفه زیر 68 ، یادشده های مولفه استقرار جهت

دانشگاه  اعتماد سازمانی  عملی ارتقای وراهنمای نقشه عنوان به که
 .باشد می حمطر آزاد اسالمی 

اعتماد سازمانی برمبنای نظرات  های مولفه و ابعاد تمامی میانگین
های اعضای دلفی و از ضریب کندال جهت اطمینان بیشتر و دیدگاه

های طراحی شده استفاده شد و. نتایج حاصل از در اتفاق نظر شاخص
دست آمد که حاکی از اتفاق نظر قوی و به 88/2این معیار برابر با 

قبول اعضای پانل در رابطه با ابعاد مدل مفهومی تحقیق  قابل
دانشگاه آزاد  اعتماد سازمانی در کننده باالبودن بیان و باشد. می

 .باشد اسالمی می
ارتقاء  ابعاد بندی اولویت در که دهد می نشان تحقیق نتایج

بر (بندی رتبه نمره بیشترین دارای اعتمادسازمانی) مدیریت و رهبری 
 به شاخص که است معنی بدان این ایب توافقی کندال واساس ظر

 شاخصهای از بیشتر سازمان این در سازمانی اعتماد از بعد این های

 مفهوم این به امر این و میشود توجه اعتماد سازمانی وجوه سایر

چشم انداز  و استراتژی به اعضاء هیات علمی اعتماد که است
اطمینان و توسعه جمعی و  های آن، قابلیت های شایستگی سازمان،

 .است نمایان بیشتر توانمندسازی 
بر اساس نتایج پژوهش مشاهده شده در میزان تاثیر گذاری ابعاد 
مدیریت و رهبری) قابلیت اطمینان بخشی( بیشترین واریانس را به 
خود اختصاص دادو بر اساس مربع همبستگی چندگانه برآورد 

میدهد که هرچه در دانشگاه  درصدی از واریانس ارائه شد و نشان
مدیریت و رهبری فضای اطمینان بخش را بوجود آورد در رسیدن 

 .به اعتمادسازی بیشتر میتوان قدم بردارد
 ابعاد بندی رتبه در که گردید مشاهده تحقیق نتایج اساس بر  

 میانگین بیشترین دارای )حیطه توسعه شغلی شغلی رضایتمندی 

 بدان این و فی وضرایب توافقی کندالروش دل اساس بر(بندی رتبه

غنی سازی شغلی ،تنوع و توسعه مهارتها، ترفیع  تاثیر که است معنی
 ،کاوش در خلق عالئق و برنامه ریزی در جهت رسیدن به اهداف  

 باالتر رضایتمندی  سایرمولفه های اعتماد سازمانی از ارتقاء در

 .است بوده
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، ) دانش و توانمندسازی تسهیم های پتانسیل از گرفتن بهره با
اعتماد  جهت ارتقای را دانشگاه آزاد اسالمی   مدیریت مشارکت(

 ارائه مدل اجرای برای را زمینه و نمود همگام و همسو سازمانی 

 .آماده نمود شده
خلق طرحهای اجرای  دانشگاهی   به قادر پژوهش می تواند  این

بر  تغییر نگرش ها  ابعاد مبنی تمام اعتماد سازمانی در ارتقای جهت
  و باورها ی اعضایی هیات علمی گامی در توسعه و بهروری باشد.

همه  سازمانی اعتماد یارائه مدل ارتقا میدهد نشان تحقیق نتایج
 این و دارند داری معنی و مثبت رابطه باهم سازمانی اعتماد ابعاد

 وجوه این های شاخص و از پارامترها بسیاری که است معنی بدان

مرز  تعیین و تفکیک و کنند می  عمل جانبه چند صورت به
 .رسد نمی بنظر ممکن سازمانی اعتماد ابعاد مشخص

موضوع اعتماد اهمیت نظری و عملی مهمی برای مطالعه سازمانها 
زیرا منجر به پایبندی به ارزشها ،قابلیت مدیریت در راهبری دارد ، 

ظ و مراقبت از این و اجرای برنامه ها است از این رو ایجاد و حف
سرمایه بزرگ و حساس دارای اهمیتی انکار ناپذیر و حیاتی در 
سازمان ها بخصوص دانشگاه که در سطح عالی رسالت خطیری دارد 

در اولین فرصت  عوامل بی  ،محسوب می شود. الزم است  مدیران
اعتمادی در سازمان را شناسایی و برطرف نمایند، زیرا بی توجهی به 

ع می تواند سبب خدشه دار شدن اعتبار سازمان می گردد. این موضو
 علمی هیات اعضای مشارکت سطح افزایش و انگیزه لذا با تقویت

 دانشگاهی بین گسترش ارتباطات درون و زمینه فرهنگ سازی ، در

گروهی    تقویت و توسعه و تفکر جمعی ، اعتمادسازمانی  زمینه در
برنامه ها و  تدوین دانشگاه ، ناطمینا فضای سازماندهی و ارتقاء ،

 در اساتید و مشارکت سازی سیاست هایی که منجر به توانمند

 و هماهنگی دانش، جهت توسعه و تسهیم ها، مهارت روند
 واصالح  بین اعضای هیات علمی  دانشگاه بیشتر های همکاری

مناسب می  جاری بودجه ، با تعیین موانع موجود و ها محدودیت
سازو  اجرای برای الزم های زیرساخت نمودن مفراه جهت توان

متخصصین میتوان  سوی از و. نمود کار های اجرایی  مدل را پیشنهاد
 ازمانی بهره گرفت .اعتماد س ارتقای آن برای از
شاه حسینی و همکاران، رحیمی نژاد،  در مطالعات قربانی، این موارد 

بیداریان،  زینب آبادی، جزنی و سلطانی، جبار زاده و سپهری، 
نیفر، یوسفی، وادانایی فرد و همکاران، خ می،سالباقر ،بودالیی، 

 و همخوانی دارد پناهی، فرهنگ و همکاران، کرمی و همکاران
نقش شفاف سازی مدیر و فرهنگ تسهیم دانش در  آنها تمام در

 ارتقای نیز به منظورارتقاء اعتماد سازمانی گزارش شده است  و

 شده ارائه مدل بررسی (.1-91)است شده هاداعتماد سازمانی پیشن

 ابزار و آن در اندکی تغییرات با که دهد می نشان همچنین

دانشگاه ،  بر دانشگاه آزاد اسالمی  عالوه میتوان مدل از مستخرج
های وزارت  علوم و تحقیقات، دانشگاه های آموزش پزشکی ، 

آزاد دانشگاه های فرهنگیان به طور عام و واحدهای دانشگاه 
اسالمی استان هرمزگان  به طور اخص از بهره برداران  این پژوهش 

 مولفه درزیر کلی تغییرات ایجاد با تنها منظور بدین خواهند بود

 دانشگاه ها سایر در توان می ابعاد سایر در جزئی وتغییرات های

ا توجه به نقش پر اهمیت اعتماد سازمانی در ب . گرفت بهره آن از

سازمانها بخصوص در دانشگاهها میتوان شکاف بین  نظام آموزشی 
مدیریت و اعضای هیات علمی و خواسته های این دو را  ازبین برد 

تا تصمیمات با مشکالت اجرایی روبرو نشود و سبب ایجاد فضای  
اعتماد در سازمان شود و پدید آمدن رفتارهایی مانند ثبات سازمانی 

نداشتن ازگفتن حقیقت، ارائه سازی ،داشتن صداقت و امتناع وشفاف
نوآوری در سازمان، مسئولیت پذیری و شایستگی، داشتن وفای به 
عهد مدیران و کارایی خدمات، احساس امنیت در محیط کار، 
ارتباط صحیح مدیر با اعضاء گرددتا اعضای هیات علمی دچار کمبود 
حمایت مدیریتی ،کم کاری  و عدم همکاری با کارکنان دیگر و 

سیاسی کاری  نداشته باشند  که کماکان منجر به از دست دادن  تضاد 
انرژی باالیی از سازمان و افزایش هزینه ها می گردد.. تحقق این  
اهداف مستلزم همکاری اعضای سازمان با یکدیگر است و مهمترین 
راه تسهیل همکاری ، اعتماد متقابل اعضای هیات علمی به یکدیکر 

 .و مدیران می باشد  و نیز اعضای هیات علمی 
 تیاف دست متعددی تجربیات به پژوهش انجام جریان در پژوهشگر

 خواهد موثر  اسالمی آزاد دانشگاه سازمانی اعتماد ارتقای در که
 اعتماد اصلی های مولفه که اهمیتی و پژوهش نتایج براساس. بود

 ادهپیشن زیر موارد دارند آن ارتقای در  اسالمی آزاد دانشگاه سازمانی
  :شود می
 با که روسای دانشگاه میشودپیشنهاد  پژوهش یافته های براساس -

رویکردهای مناسب موجبات  بهره وری درروابط  به کارگیری
وسبب تسهیل شدن  دهنددرونی  دانشگاه آزاد اسالمی افزایش 

فعالیت های جمعی و تشریک مساعی بین اعضای هیات علمی درون 
ها بهبود یابد و به توسعه روابط موثر دانشگاهی شوند تا عملکرد

جایگاه اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه ها وکمک کند 
و استفاده بهینه از نظرات اساتید و مشارکت آنها در انجام هرچه 

تا در نهایت چارچوبی برای اعمال شود  بهتر  سازو کارهای فرهنگی 
 افزایش ارتقاء اعتماد سازمانی  تبیین شود.

از انجا که بین مولفه ها تمایزی وجود ندارد و مولفه ها با  - 
یکدیگر در تعامل هستند و هر مولفه با کمک شاخص هایی قابل 

مدیران  به نیاز  ویژه توجه اندازه گیری است پیشنهاد  می شود که 
های اعضای هیات علمی و حمایت از آنها برای رسیدن به اهداف 

رعایت عدالت و انصاف در رویه امنیتی )نیاز های  از جملهسازمان 
ی و ترفیعامتیازات تشویقی، و  حقوق ودستمزد، ارائه تسهیالت( ها،

اه در دانشگ مطالعات  بیشتر( نیاز به ) طرح های تحقیقاتی   ویژه،
 .را بر اساس شایستگی های اعضای هیات علمی فراهم آورند  ها
رفه ای و علمی اگر چه اعضای هیات علمی به پژوهش و رشد ح -

می پردازند ولی این مدل نشان داد که اعضای هیات علمی  باید 
 مدیران با )شفاف سازی فعالیت های کلی تری را تعقیب کنند زیرا 

تجربیات  و سهیم کردن اعضای در  گشودگی ،در دادن  اطالعات( 
و  برند  می باال را راه  رسیدن به تعهدات دانشگاهی ،هیات علمی
 شوند.اعتماد سازمانی  ارتقای سبب وقوع

ه عمل ب ،ثبات مدیریتی با  سای دانشگاه ورو پیشنهاد می شود  -
وعده های خود و قابل اطمینان بودن، زمینه ساز رشد اعتماد سازمانی  

و با فرهنگ سازی بتوانند زمینه رشد حرفه ای و  را فراهم کنند
 . د شخصی و رضایتمندی اعضای هیات علمی را بهبود بخشن
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پیشنهاد می شود که مدیران دانشگاهی  بستری برای ارائه این سطح  -
از فعالیتها را فراهم آورد تا اعضای هیات علمی بتوانند با حرکت و  

پیش نیاز و هم به  یک هم به عنواننقش آفرینی در تسهیم دانش 
 و سهیم شدن بابه آنان تفویض اختیار   ودانشگاه  در  عنوان پیامد

 باشند.، آینده پژوهی ن خود  زمینه ساز خلق  ایده های جدیدهمکارا
 ینا مدل ارائه برای بستری ورهبری مدیریت که شود می پیشنهاد -

 با بتوانند علمی هیات اعضای تا آورد فراهم را فعالیتها از سطح
 یازن پیش یک عنوان به هم دانش تسهیم در آفرینی نقش  و حرکت

 یمسه و آنان به اختیار تفویض  و دانشگاه  در پیامد عنوان به هم و
 نوآوری جدید، های ایده  خلق ساز زمینه  خود همکاران با شدن

 اب متعدد صمیمانه جلسات برگزاری طریق از. باشند پژوهی وآینده
 لوبمط شرایط ایجاد با کارکنان، در مشترک دیدگاه یک به رسیدن

 برون و درون ورام فعالیتها، که شود القاء آنان در احساس این
 اهمیت دارای سازمان جایگاه ارتقای برای عملکردشان و سازمانی

 در را یرتاث بیشترین سازمانی اعتماد ارتقای که این به توجه با. است
 با اآورندت وجود به را شرایطی باید دانشگاه مسؤولین دارد، دانشگاه
 در علمی هیات اعضای تعهد از فضای در انسجام و سازی فرهنگ

 اعضای پیشنهادات به توجه و امور در گیری تصمیم  مشارکت،
 اصالح عملکردو ارزشیابی بررسی و ها روش بهبود به  علمی هیات

 برای اصالحات اعمال کارهای سازو تدوین به مجدد، بازسازی و
 .کنند جلب را بیشتری اعتماد  بتوانند دانشگاهی اهداف به دستیابی
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