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  چکیده
 یانتظام يروین یفرمانده یانسان يروین وري بهرهبا  یرابطه اعتماد سازمان یبررس، این پژوهش یهدف اصل

پرداخته شده  یرفتار سازمان تیریمد يها دگاهید هیمقاله حاضر بر پا ينظر یمبان. استان مازندران است
 یکارکنان انتظام، نآ يبوده و جامعه آمار بستگی هماز نوع  یفیروش پژوهش مورد استفاده توص. است

شد و روش  نیینفر تع 220حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران . بود 1396استان مازندران در سال 
 یدانیو م يا پژوهش با روش کتابخانه يها داده. بوده است يا طبقه یپژوهش حاضر تصادف يریگ نمونه

 ییایپا بی) با ضر2008(گرانیآلونن و د یماناعتماد ساز نامه پرسششده و ابزار مورد استفاده  يگردآور
 نیابزارها در ا ییایپا. ) بود95/0(ییای) با پا1385جاهد( یانسان يروین وري بهره نامه پرسشو  )90/0(

قرار  تأییدمورد  ییابزارها با روش محتوا ییروا ) و96/0( وري بهره) و 95/0(  یاعتماد سازمان؛ پژوهش
 یبستگ هم، k-s يها آزمون از، یفیها عالوه بر آمار توص داده لیو تحل هیتجز يبرا نیچن هم. دگرفتن

نشان  جینتا. استفاده شده است spss21افزار  زمان با استفاده از نرم هم ونیواتسون و رگرس نیدورب، رسونیپ
 ينهاد مادو اعت 60/0 يعموداعتماد ، 83/0 یآن (اعتماد جانب مؤلفهو هر سه  یاعتماد سازمان نیداد که ب

وارد بر  نیب شیپ يرهایمتغ نیچن هم. دار و مثبت وجود داردا)رابطه معن72/0کارکنان ( وري بهره) با 50/0
 يو اعتماد نهاد %1/36 ياعتماد عمود، %5/69 ی% (اعتماد جانب2/53زمان  طور هم مدل قادرهستند به

واحد  کی شیبا افزا یعبارت به. کنند نیی(مالك) را تبینانسا يروین وري بهره ریمتغ راتییاز تغ %)5/24
اعتماد  يها مؤلفهدر خصوص  نیچن هم، شود یکارکنان افزوده م وري بهرهبر  %2/53، یاعتماد سازمان

 يواعتماد نهاد 1/36/0 ياعتماد عمود، 5/69/0 یواحد اعتماد جانب کی شیبا افزا، بیبه ترت یسازمان
  . شود یکارکنان افزوده م وري بهرهبر  5/24/0

  . مازندران، یانتظام يروین، یانسان يروین وري بهره، یاعتماد سازمان: کلیدي هاي واژه
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  مسئله انیمقدمه و ب
اثر هاي  به عنوان عامل بنیادي براي سازمان 1امروزه در مطالعات سازمانی از اعتماد

اهمیت ایجاد اعتماد در بین شود و متخصصین رهبري و محققان به  می بخش نام برده
باال بودن اعتماد درون سازمانی ضعف در سایر منابع الزم براي . نیروي کار اذعان دارند

کاري به هاي  این عقیده که اعتماد درمحیط. کند می را تا حدي جبران وري بهرهارتقاء 
تواند  می شود و می اي است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی عنوان عامل اصلی بالقوه

. سرعت مورد توجه قرار گرفته است نیز به، یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد
، عنوان انتظار رفتار منظم ) اعتماد را به2007(2وبر. )8: 1395، (مجیدي و همکاران

کند که در یک اجتماع بر اساس هنجارها  می صادقانه و همکارانه از دیگر افراد تعریف
عنوان انتظارات  ) اعتماد سازمانی را به2000و همکاران ( 3شاکلی. کند می نمود پیدا

متقابل از هاي  وابستگی، تجربیات، مناسبات، سازمانیهاي  بر پایه نقش، مثبتی که افراد
، کنند (هویدا و همکاران می تعریف، نیات و رفتارهاي مختلف اعضاء سازمان دارند

1394 :121(.  
موجب ، اعتماد میان اعضاي سازمان و بین مدیریت و کارکناناعتمادي یا کمبود  بی

اعتماد . شود می کارایی سازمان و مشارکت، مدیریت دانش، توقف ارتباطات سازمانی
دهنده ارتباط  نشان ها پژوهشآید و  می حساب ربخشی سازمان یک نیازمندي بهبراي اث

تماد میان کارکنان و بین ها با سطح باالتري از اع سازمان. آن با رضایت شغلی است
یابی به  دست آوردن و حفظ استعدادها در جهت دست تري براي به مدیران قابلیت بیش

کند و  عالوه اعتماد زمینه انضباط اجتماعی را فراهم می مزیت رقابتی در تجارت دارند به
عنوان  توان گفت که اعتماد به می وضوح به. است مؤثردر بهبود کیفیت زندگی کاري 

ارچوبی انجامد که در نهایت به چ می نتایجی احساسی بههاي  گذار بر واکنشتأثیرعاملی 
  . )38: 1395، انجامد (فعال و همکاران می سازمانی وري بهرهدر افزایش 

اصلی مدیران اجرایی و هاي  عنوان یکی از دغدغه وري به افزایش بهره، از طرفی امروزه
بسیاري از کشورها عمده برنامه توسعه خود را بر مبناي ، گیران هر کشور است تصمیم

                                                                                                                                               
1- trust 
2- Weber 
3- SHockley 



 
 117...  يروین یدر فرمانده یانسان يروین يو بهره ور یرابطه اعتماد سازمان

وري در سطح  سال اخیر افزایش بهره 15نحوي که طی  به؛ اند وري قرار داده افزایش بهره
نگرشی ، بهروري. )72: 1391، برابر شده است (عزیزي و شفیعی رودپشتی 40جهان 

 خردمندانه انجام –ه خود را هوشمندانهاي  فعالیت، انسان، فرهنگی است که در آن
. دست آورد یابی به اهداف مادي و معنوي به دهد تا بهترین نتیجه را در جهت دست می

تجهیزات و ، نیروي انسانی، به حداکثر رساندن استفاده از منابع اعم از سرمایه وري بهره
، تایجاد امکان رقاب، گسترش بازار، تولیدهاي  م با کاهش هزینهأغیره به طریق عملی تو

سوددهی مناسب سازمان و ، کوشش براي افزایش دستمزدهاي واقعی، افزایش اشتغال
مدیران ، گونه که منافع کارکنان توسعه امکانات در جهت رفاه و بهبود شرایط زندگی آن

به نقل از موسوي  1387، (طاهري. ترین شرایط لحاظ کند کنندگان را در عالی و مصرف
  . )1396: کتی لته و همکاران

در  وري بهرهیکی از عوامل پیشرفت هر جامعه است و مقدار و میزان رشد  وري بهره
سالمت اقتصادي جامعه و ، بیکاري، میزان تورم، سزایی بر سطح رفاه هر کشوري نقش به

افزایش جمعیت و رشد ، با توجه به محدودیت منابع. پذیري در سطح جهان دارد رقابت
عامل رشد و  وري بهره، ن رقابت شدید در صحنه جهانیبشري در ایهاي  نیازها و خواسته

به علت اهمیت . )205: 1390، باشد (محمدي پیراسته و همکاران می بقا در بلند مدت
صورت گرفته  وري بهرهمتعددي در زمینه عوامل مؤثر بر  هاي پژوهش، وري بهرهباالي 

بعد در مجموعه عوامل ترین  اند که نیروي انسانی داراي بیش کرده تأکیداست و همگی 
نیروي  وري بهره، در واقع. )188: 1391، پناه و همکاران است (نصرت وري بهرهمؤثر بر 

شود و هرگونه  می سازمانی محسوب وري بهرههاي  فرض ترین پیش انسانی یکی از اساسی
معناست (محمدي  کارکنان بی وري بهرهسازمان بدون وجود  وري بهرهسعی و تالش در 

ترین زیرساخت  توان گفت که منابع انسانی مهم می .)205: 1390، پیراسته و همکاران
تواند بر  می آگاهانه آنانهاي  در امور و تالشها  هر کشور و سازمان است و مشارکت آن

که همین امر موجب افزایش ، عمده بگذارد تأثیرسازمانی در دنیاي  وري بهرهافزایش 
. ویژه در دنیاي سازمانی) شده است انی در دنیاي امروز (بهنیروي انس وري بهرهاهمیت 

  )28: 1384، (صیادي و همکاران
هاي الزم و  شرط همگام بودن و هماهنگ عمل کردن سازمان این است که از ویژگی

هاي یک سازمان  ها از ویژگی چه خرده سیستم چنان. کافی یک سازمان برخوردار باشد
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بلکه در انجام وظایف ، تواند به وظایف خود عمل کنند نمی سالم برخوردار نباشد نه تنها
زمانی سازمان سالم است که . ي دیگر جامعه اثر منفی خواهند گذاشتها سیستم

دهند و به احساس رشد و پرورش  می کارکنان احساس کنند کاري سودمند انجام
که قلمرو  یجای از آن. )127: 1396، یابند (احمدي باالدهی و همکاران می شخصی دست

با  مکانی این پژوهش محدود به کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران است و
این  موردي در این فرماندهی تاکنون انجام نشده است لذاهاي  که پژوهش توجه به این

رابطه بین دو متغیر ها  داده پژوهش در پی آن است تا با انجام یک تحلیل مبتنی بر
تواند  می چنین این پژوهش از این نظر هم. را بررسی نماید وري هرهباعتماد سازمانی و 

عنوان برداشتن گامی در جهت پژوهش در زمینه  براي فرماندهی حائز اهمیت باشد که به
عنوان پایه  تواند به می وري کارکنان باشد و نتایج آن اعتماد سازمانی و ارتقاي بهره

الی که در این پژوهش بنابراین سؤ، ر باشددیگهاي  مدیریتی براي سازمان هاي پژوهش
کارکنان ناجا  وري بهرهگیرد این است که آیا بین اعتماد سازمانی و  می مورد بررسی قرار
  رابطه وجود دارد؟

  مروري بر ادبیات پژوهش
نظران  مفهوم اعتماد از جمله مفاهیمی است که از سوي صاحب :اعتماد سازمانی

توجه و بررسی قرار گرفته است و معتقدند مدیریت براي مورد ، علمی مختلفهاي  رشته
ارتقاي کیفیت نیازمند ابزارهاي مختلفی است که یکی از این ابزارها استقرار اعتماد 

به توانایی توسعه روابط ها  در واقع موفقیت در دنیاي رقابتی سازمان. سازمانی است
یاز دارند که هم خودشان قابل به کارکنانی نها  مبتنی بر اعتماد نیاز دارد و سازمان

به نقل از هویدا و ، 2003، 2و کلی 1اعتماد باشند و هم به یکدگر اعتماد کنند (هوف
  . )121 :1394، همکاران

شروع شد و در طول چند  1990و  1980توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت از دهه 
) 1998(3گامبیتا. گرفته استدهه گذشته از زوایا و رویکردهاي مختلف مورد مطالعه قرار 

عنوان ارزیابی کلی قابلیت اطمینان یک سازمان که به  اولین تعریف از اعتماد سازمانی را به

                                                                                                                                               
1- Hof 
2- Kelly 
3- Gambeta 
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بنابراین قابلیت اطمینان سازمانی اعتقادي . دهد می ارائه، شود می وسیله کارمند ادراك
ي اصلی اعتماد اجزا، کند استفاده نمی پذیري آنان سوء شود سازمان از آسیب می محسوب

ل مربوط به آن در چند سال گذشته مفهوم اعتماد و مسائ. دهد می سازمانی را تشکیل
به ها  امروزه اهمیت اعتماد در سازمان. گردیدها  طور فزاینده اي محور مطاله سازمان به

خوبی آشکار گردیده است چرا که برقراري ارتباط و تحقق همکاري میان افراد نیازمند 
  . )28 :1395، شاروخ ماد است ( جزنی ووجود اعت
گیرند که  می ) سه بعد را براي اعتماد سازمانی درنظر2008همکاران( و 1الونن

در . گردد می به اعتماد بین کارکنان در یک سازمان اطالق: 2) اعتماد جانبی1عبارتند از 
 ویژگی افزایشوسیله داشتن چیزي یا دارا بودن  چنین به اعتماد هم، این نوع اعتماد

اعتمادي است که : 3) اعتماد عمودي2. داند می یابد که اعتمادکننده آن را مطلوب می
عنوان عاملی کلیدي  کارمند به-اعتماد دوگانه مدیر. بین کارکنان و رهبران وجود دارد

نوع غیر : 4) اعتماد نهادي3. گذارد شناخته شده است می که بر رفتارها در سازمان اثر
انداز  و چشم راهبردعنوان اعتماد اعضاء سازمان نسبت به  ماد است و بهشخصی اعت

منابع هاي  فرایندها و ساختارهاي منصفانه و سیاست، سازمان قابلیت تجاري و فناوري
  ) 160 :2008، همکاران و 5( الونن. شود می انسانی معرفی

سیاسی ، اقتصادي، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، سازي با گسترش پدیده جهانی
نظران در علوم  طوري که اکثر صاحب هب، گیري مورد توجه قرار گرفته است طور چشم هب

مطالعات ادبیات سازمانی نیز بر . اند اشاره کردهها  مختلف به اهمیت نقش آن در سازمان
اعتماد براي موفقیت . اند داشته تأکیدنیاز اثربخشی سازمانی  عنوان پیش اهمیت اعتماد به

چنین طراحی مشاغل و  و همها  ها و تکنولوژي انجام تغییرات مداوم در نقش، سازمانی
تواند اثرات درون فردي و بین فردي ایجاد کند و  می باشد و می ضروريها  مسئولیت

  . )38 :1395، (فعال و همکاران. قرار دهد تأثیرروابط درون و برون سازمانی را تحت 

                                                                                                                                               
1- Ellonen 
2- lateral trust 
3- vertical trust 
4- instiutional trust 
5- Ellonen 
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اولین بار . باشد می به معنی سودمندي و استعداد تولیدي وري بهره هواژ :1وري بهره
کار برده  سال پیش به 249در حدود  1766در سال  2اي از کاس نی این واژه در مقاله

، ها سرمایه، ها ظرفیت، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، مطلوب هاستفاد، وري بهره. شد
استفاده مؤثر و بهینه از ، وري بهرهعبارت دیگر  به. تعریف شده استها  منابع و فرصت

و استعدادها در یک واحد ها  اندیشه و توان، فکر، عمر، زمان و ارزش حاصل از سرمایه
نیروي  وري بهره. )76: 1392، زمان و استفاده مطلوب از همه لحظات است (شیرازي

، د (خاکیباش می استفاده بهینه از منابع انسانی در جهت نیل به اهداف سازمان، انسانی
داد منابع  داد منابع انسانی به درون نسبت برون، نیروي انسانی وري بهره. )25، 1386
  . )358 :1392، باشد (میرسپاسی می انسانی

: 4توانایی: )1980، 3اند از (هرسی و گلداسمیت نیروي انسانی عبارت وري بهرهابعاد  
که : 5درك و شناخت. باشد می آموزشی و احساس موفقیت شغلیهاي  که شامل دوره

 انجام صحیح کار، شامل درك صحیح و درست از کار و اهداف کاري و اشتباهات
حمایت ، که شامل امکانات مالی و مادي مورد نیاز شغلی: 6حمایت سازمانی. باشد می

که : 7انگیزه. باشد می سایر واحدها و مسووالن در تحقق اهداف و انجام کارهاي دشوار
جویی  دل، قدردانی و استقبال از ابتکار عمل، نقديهاي  پاداش ءارتقاهاي  شامل فرصت

که شامل اطالع و آگاهی از عملکرد و : 8بازخورد. باشد می مافوق در زمان مشکالت
که : 9اعتبار. باشد می بهبود عملکرد و کیفیت کار و نتایج مثبت و منفی کارهاي  روش

انتصاب بر اساس شایستگی و ، ول اخالقیشامل اتخاذ تصمیمات منصفانه و مطابق با اص
گذاري شرایط بازار و تأثیرکه شامل میزان : 10سازگاري. باشد می اعتماد به مافوق، ضوابط

  . باشد می شرایط اقتصادي و رقابت بر عملکرد

                                                                                                                                               
1- Productivity 
2- Quesnay 
3- Hersey & Goldsmith 
4- Ability 
5- Perception & Recognition 
6- Organization Help 
7- Motivation 
8- Feedback 
9- Credit 
10- Compatibility 
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 وري بهرهمقدار ، بنابراین. وري نسبت واحد خروجی به ورودي است بهره، طور کلی به
اساساً به عنوان مدت زمان مورد نیاز در روز براي تکمیل مقدار توان  می نیروي کار را

، نیروي کار وري بهره. )14 :2014، 1واحد یک فعالیت تعریف کرد (یولوبیلی و همکاران
کار و  وري بهرهدهد و  می قرار تأثیرتولید را تحت هاي  به شدت فرایند تولید و هزینه

د رقابت پذیري کشورهاي در بازار جهانی رشد اقتصادي عوامل کلیدي براي حفظ و بهبو
  . )317 :2014، 2هستند (اوزینا

نیروي انسانی متأثر از عوامل خاصی نیست و نتیجه  وري بهرهبدون تردید فرایند 
، اي انتزاعی نبوده مقوله وري بهرهجایی که  از آن. تکامل و ترکیب عوامل گوناگونی است
سزایی در فراهم  مدیریت سازمان نقش به، باشدپس لزوماً باید جنبه کاربردي داشته 

منظور نهادینه کردن و ارتقاي آن خواهد داشت و از این منظر  آوردن زمینه مناسب به
بر کرامت انسان  تأکیدچرا که توجه و . اي است مشارکت کارکنان داراي اهمیت ویژه

را  وري بهرهنوشت و توجه فزاینده به این عامل است که سر، عنوان یک عامل راهبردي به
دهی مناسب به  تر به این عامل هدایت و سازمان زند و توجه هرچه افزون می رقم

بالقوه هاي  ضروري براي رشد و شکوفایی تواناییهاي  و فراهم آوردن زمینهها  فعالیت
  . )7 :1388، زاده و همکاران ریزي هر سازمان قرار گیرد (شریف انسان باید در رأس برنامه

  پژوهش پیشینه
) در پژوهش خود با عنوان تحلیلی بر ارتباط سالمت 1396احمدي باالدهی و همکاران (

کارکنان فرماندهی انتظامی مازندران به این نتیجه  وري بهرهسازمانی با ارتقاي سطح 
آن رابطه مثبت و هاي  مؤلفهکارکنان و  وري بهرهرسیدند که بین سالمت سازمانی با 

) در پژوهش خود با عنوان رابطه اعتماد 1395فعال و همکاران (. معناداري وجود دارد
نیروي انسانی به این نتیجه دست یافتند که اعتماد  وري بهرهآن با هاي  مؤلفهسازمانی و 

درستی و صداقت و ، افراد سهم داشته باشد وري بهرهبینی  تواند در پیش می سازمانی
) 1395جزنی و سلطانی (. دارند وري بهرهی بین ترین نقش را در پیش تعهد سازمانی بیش

عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی  تأثیردر پژوهش خود با عنوان 

                                                                                                                                               
1- Ulubeylia. S et al 
2- Auzina- Emsina,A 
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مثبت و معنادار  تأثیربه این نتیجه رسیدند که بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی 
مثبت و معناداري  تأثیر چنین اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان هم. وجود دارد

 تأثیردارد و عدالت سازمانی از طریق اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان 
  . غیرمستقیم و معناداري دارد

وهش خود با عنوان رابطه سالمت سازمانی و ژ) در پ1394افشانی و همکاران ( گل
نیروي انسانی به این نتیجه رسیدند که بین سالمت سازمانی  وري بهرهعدالت سازمانی با 

نیروي انسانی در کارکنان مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم  وري بهرهو عدالت سازمانی با 
) درپژوهش خود با عنوان 1394امانی تهرانی (. رابطه مثبت و معناداري وجود دارد

این نتیجه رسید که بین سالمت  کارکنان به وري بهرهبررسی رابطه سالمت سازمانی با 
آباد هم  کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان نجف وري بهرهسازمانی در ابعاد مختلف و 

) در پژوهش خود با عنوان بررسی 1394زارع و همکاران (. داري وجود داردابستگی معن
سالمت سازمانی و رابطه آن با سبک مدیریت فرماندهان در فرماندهی انتظامی 

ردستان به این نتیجه رسیدند که سالمت سازمانی در این فرماندهی در وضعیت ک
  . مطلوبی قرار دارد

نیروي انسانی را  وري بهرهرابطه معنویت در کار با ، در پژوهشی، )1393آبادي ( علی
بین معنویت در کار با  بستگی هممورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مقدار 

دهنده رابطه معنادار  آمده که نشان دست به 364/0وي انسانی کارکنان برابر نیر وري بهره
نیروي انسانی و متغیرهاي تعهد و  وري بهرهچنین رابه بین  هم. باشد می مثبت و مستقیم

) در 1393زاده و پاکدل ( ایران. دست آمد به 231/0و  174/0وجدان کاري به ترتیب 
سازي مدیریت  ند که هر یک از هفت عامل پیادهخود به این نتیجه دست یافت پژوهش

، نگهداري دانش، تسهیم دانش، توسعه دانش، کسب دانش، دانش (شناسایی دانش
کارکنان در  وري بهرهو در نهایت ارزیابی مدیریت دانش) بر افزایش ، استفاده از دانش

  . باشد می دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز مؤثر
) در بررسی خود از یک بیمارستان دولتی به این 1392(سید جوادین و همکاران 

مستقیم و ، نتیجه رسیدند که عدالت سازمانی بر اعتماد سازمانی داراي اثر مثبت
عنوان رابطه  ) در پژوهشی تحت1392جهانی و همکاران (. است 88/0معناداري برابر با 
تیجه گرفتند که بین ن» کارکنان جهاد دانشگاهی واحد ایالم وري بهرهرضایت شغلی و 
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میرزایی . دارد آنان رابطه مستقیم و معنادار وجود وري بهرهرضایت شغلی کارکنان و 
، نیروي انسانی در سازمان صنعت وري بهرهر بر ارتقاي ث) به بررسی عوامل مؤ1391(

. معدن و تجارت استان تهران در قالب عوامل سازمانی مدل کویمن پرداخته است
شیوه صحیح ، گزینش صحیح کارکنان، مشارکت کارکنان، پژوهشي ها براساس یافته

سیستم جبران خدمات و در نهایت ساختار سازمانی به ، آموزشیهاي  برنامه، رهبري
  . اند نیروي انسانی داشته وري بهرهتري در  اولویت بیش، ترتیب

تکنولوژي ارتباط  تأثیرتحت عنوان بررسی  پژوهشی) در 1390عالمه و همکاران (
هاي  یافته. نیروي انسانی در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان پرداختند وري بهرهاطالعات بر 

قابل توجهی را بر  تأثیردهند که ابعاد تکنولوژي ارتباط اطالعات  می این پژوهش نشان
ي چنین بعد تکنولوژ نیروي انسانی در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان دارند و هم وري بهره

) نیز در پژوهش 1390شفیعی (. نیروي انسانی دارد وري بهرهاطالعات بیشترین روي 
به ، نیروي انسانی در شرکت گواه وري بهرهخود با عنوان بررسی رابطه اعتماد سازمانی و 

صداقت و تعهد ، قابلیت اتکا، شایستگیهاي  این نتایج دست یافت که بین شاخص
هاي  عنوان شاخص پذیري به اثر بخشی و انعطاف، کاراییسازمانی از اعتماد سازمانی با 

  نیروي انسانی رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. وري بهره
و  1توان به پژوهش وانهاال گرفته در دیگر کشورها نیز می انجامهاي  در زمینه پژوهش

ازمانی اي که بر روي ابعاد مختلف اعتماد سازمانی و تعهد س ) در مطالعه2016همکاران (
دو سازمان از دو صنعت متفاوت در فنالند انجام دادند به این نتیجه دست  کارکنان در

به شکلی مثبت با تعهد ، پیدا کردند که ابعاد اعتماد غیرشخصی در هر دو سازمان
نشان داد که بین روابط اعتماد در  )2015( 2مارتینز پژوهشنتایج . سازمانی ارتباط دارد
تایلر و  پژوهشاز ها  مدیریتی ارتباط موجود دارد این یافتههاي  یک سازمان و شیوه

کند آنها به این نتیجه رسیدند که اعتماد از تصمیم کارکنان و اختیار  می دگوي حمایت
نشان داد که شخصیت مدیران هم  پژوهشچنین این  هم. پذیرد تأثیر میسازمان  آنها در

  . )86 :1394، پذیرد ( طوطیان اصفهانی تأثیر میمستقیم از زیردستان طور غیر هب

                                                                                                                                               
1 -Vanhala 
2- Martins 



 
 124 1396 )، زمستان31چهارم (پیاپی  شمارةهشتم،  سال

به این نتیجه  اي که انجام دادند ) در مطالعه2015در سال (  2و ایالمن 1تالیس
رسیدند که هر سه بعد عدالت سازمانی به شکل مثبت با اعتماد به سرپرست و اعتماد به 

انی را در ) نیز نقش میانجی اعتماد سازم2015و همکاران (3جیانگ. سازمان ارتباط دارد
کره جنوبی و ، رابطه بین عدالت سازمانی و بعد عاطفی تعهد سازمانی در سه کشور چین

استرالیا بررسی و مقایسه نمودند و به این نتیجه دست یافتند که اعتماد سازمانی دردو 
کنند اما این نقش در کره  می عنوان نقش میانجی عمل جنوبی به کشور چین و کره

خود به این نتیجه دست  پژوهش) در 2013و همکاران ( 4اوتامی .تر است جنوبی قوي
یافتند که اعتماد کارکنان به شکل مثبت و معناداري تعهد کارکنان به سازمان را تحت 

اي در رابطه بین  عنوان متغیري واسطه چنین اعتماد سازمانی به دهد هم می قرار تأثیر
نتیجه پژوهش . نماید می انی عملسیاست سازمانی و تعهد سازم متغیرهاي ادراك از

کارکنان  وري بهرهفکري بر هاي  سرمایه تأثیر) در پژوهشی تحت عنوان 2013( 5اکوي
تجربه کشور نیجریه نتیجه گرفت که سرمایه : در اقتصادهاي در حال توسعهها  بانک

  . نیجریه داردهاي  کارکنان بانک وري بهرهمثبت و معناداري بر  تأثیرفکري 
گذاري در  ) در پژوهشی به بررسی رابطه میان سرمایه2012( 6نتیجه پژوهش اوالیمی 

نتایج . کل در نیجریه با استفاده از روش گرنجر پرداخته است وري بهرهسرمایه انسانی و 
. داشته است وري بهرهداري بر  دهد که مخارج دولت بر آموزش اثر مثبت و معنی می نشان

 وري بهره) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و 2010( 7آگري و همکاران
نتایج آن . رداخته اندپ GLS8نیروي کار در صنایع تولیدي شرق آفریقا با استفاده از روش 

 وري بهرهداري بر دیده اثر مثبت و معنا دهد که نسبت نیروي کار ماهر و آموزش می نشان
) اثرات 2009( 9فیشر و همکاران. یا و تانزانیا داشته استکن، نیروي کار در کشورهاي اوگاندا

نیروي کار را در اروپا با استفاده از روش حداقل مربعات مورد  وري بهرهسرمایه انسانی بر 
داري بین سرمایه دهد که یک ارتباط مثبت و معنا می نتایج حاصل نشان. اند بررسی قرار داده

                                                                                                                                               
1 -Tlaiss 
2 -Elamin 
3 -Jiang 
4 -Utami 
5- Ekwe 
6- Su and Heshmati 
7- Aggery and et. al 
8- Generalized Least Squares 
9- Fischer and et. al 
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 تأثیر) در پژوهشی با عنوان 2009بادسکا (. ود داردنیروي کار وج وري بهرهانسانی و رشد 
که در اسپانیا انجام داد به این نتیجه رسید که اگر ، سازمان وري بهرهفناوري اطالعات بر 

نمونه در دوره زمانی خاصی رشد کرده است این رشد هاي  کارکنان در شرکت وري بهره
 1الو و ناگی. وري اطالعات نبوده استآ گذاري در فن طور واضح و مشخص به خاطر سرمایه به
سازمانی  وري بهرهسازي مدیریت دانش و  ) در پژوهشی به بررسی رابطه میان پیاده2008(

مدیریت دانش از طریق بهبود فرایند تجارت و نیز بهبود ارائه ، در این مدل. اند انجام پرداخته
. سازمانی خواهد شد ريو بهرهدرنهایت منجر به بهبود عملکرد و ، خدمات و محصوالت
سازي مدیریت دانش در بهبود  نقش پیاده، ) در پژوهشی2007( 2مهایدین و همکاران

، اند که شناسایی دانش و به این نتیجه رسیده. اند مالزي را بررسی کردههاي  دانشگاه وري بهره
دانش و فاکتورهاي مهمی در ابتکار عمل مدیریت ، توسعه دانش و انتشار دانش، ایجاد دانش

پیاده سازي مدیریت  تأثیر) پژوهشی با عنوان 2005( 3مکن و زك. هستند وري بهرهافزایش 
نتایج این پژوهش نشان داد که بین . اند سازمان انجام داده وري بهرهدانش بر عملکرد و 

  . سازمان رابطه وجود دارد وري بهرهسازي مدیریت دانش و  پیاده

  مدل مفهومی پژوهش

پژوهشی که اشاره شد مبانی نظري الگوي مفهومی هاي  و یافتهها  نظریهبندي  با جمع
عنوان متغیر  به مؤلفهپژوهش تدوین شد که عبارتند از اعتماد سازمانی شامل سه 

هاي  که فرضیه، عنوان متغیر وابسته ( مالك) کارکنان به وري بهره بین) و مستقل (پیش
  . پژوهش بر اساس آن تنظیم شده است

  
  مدل مفهومی پژوهش: 1 شماره شکل

                                                                                                                                               
1- Law & Nagai 
2- Mohayidin et al 
3- Mckeen& Zack 

اعتماد سازمانی              وري بهره
 اعتماد افقی/جانبی

 اعتماد عمودي

 اعتماد نهادي
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  هاي پژوهش فرضیه
  . کارکنان رابطه وجود دارد وري بهرهبین اعتماد سازمانی با  :فرضیه اصلی پژوهش

  : هاي فرعی پژوهش فرضیه
 . کارکنان رابطه وجود دارد وري بهرهبین اعتماد جانبی و  - 1

 . کارکنان رابطه وجود دارد وري بهرهبین اعتماد عمودي و  - 2

  . کارکنان رابطه وجود دارد وري بهرهبین اعتماد نهادي و  - 3

  روش شناسی پژوهش
ناي اهداف اس دستاورد پژوهش کاربردي و بر مباین پژوهش بر اس، شناسی از نظر روش

باشد جامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان  می بستگی پژوهش توصیفی از نوع هم
اي با  صورت تصادفی طبقه فرماندهی انتظامی استان مازندران بودند و نمونه آماري به

آوري اطالعات پژوهش از  براي جمع. نفر انتخاب شدند 220استفاده از فرمول کوکران 
و دیگر اسناد ها  پایان نامه، مقاالت، نشریات، اي شامل مطالعه کتب طریق روش کتابخانه

 نامه پرسشاز ابزار ها  آوري داده چنین براي جمع هم. آوري شده است و مدارك جمع
 47) داراي 2008استاندارد اعتماد سازمانی آلونن و همکاران ( نامه پرسشاستفاده شد 

ید یأ) مورد ت1391شیرازي و همکاران ( پژوهش) آن در 90/0ال که روایی و پایایی (ؤس
 وري بهره نامه پرسش. ) آورده شد1پایایی آن در این پژوهش در جدول (. قرار گرفت

) روایی و 1385) و جاهد (1381سوال بوده و ملکشاهی ( 41نیروي انسانی که داراي 
) 1در جدول ( پژوهشقرار گرفت و پایایی آن در این  تأیید) آن مورد 95/0پایایی (

آوري شده ابتدا آمار توصیفی که به  جمعهاي  دادهبراي تجزیه و تحلیل . آورده شد
گرایش هاي  شناختی شامل جنسیت و سابقه کاري و شاخص بررسی متغیرهاي جمعیت

پراکندگی (انحراف معیار) مورد استفاده شد و با استفاده از آمار  مرکزي (میانگین) و
پژوهش مورد هاي  رگرسیون) فرضیه بستگی پیرسون و هم، K-Sاستنباطی (آزمون 
  . تحلیل قرار گرفتند
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  ضریب آلفاي کرانباخ: 1جدول شماره 
 متغیرها  تعداد سواالت آلفاي کرونباخ

 اعتماد سازمانی  47 95/0
 اعتماد جانبی  15 88/0
 اعتماد عمودي  15 89/0
  اعتمادنهادي 17  91/0
 وري بهره  41 96/0

 ها  و دادهها  توصیف نمونه

  شخصی پاسخ دهندگانهاي  بر حسب ویژگیها  نمونهتوصیف : 2جدول شماره 
 متغیرها ي جمعیت شناختی  تعداد درصد

 زن 19 63/8 جنسیت مرد 201 36/91
5/20 45 10-1 

 10-20 81 3/36 سابقه کار
2/43 94 30-20 

به دست آمده حاکی از آن است که هاي  داده )2( جدولهاي  بر اساس توصیف یافته
، بقیه را کارکنان زن تشکیل دادند %63/8پاسخگویان را مردان تشکیل دادند و  36/91%

 10تا 1پاسخگویان بین  %5/20چنین  هم. را مردان تشکیل دادندها  تر نمونه لذا بیش
درصد  30تا 20بین  %2/43سال سابقه و  20تا  10بین  %3/36، سال سابقه کار بودند

 . سابقه کار بودند

  گرایش مرکري و پراکندگیهاي  توصیف شاخص: 3جدول شماره 
 متغیرها میانگین انحراف معیار

 اعتماد سازمانی 07/160 48/27
 اعتماد جانبی 40/52 93/9
 اعتماد عمودي 18/50 14/10
 اعتماد نهادي 48/61 09/11
 وري بهره 03/125 94/28
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  ها  تحلیل داده
  ها بررسی نرمال بودن داده آزمون کومو گروف اسمیرنوف جهت: 4جدول شماره 

 متغیرها sig k-s  فرض صفر تأییدرد یا 
 اعتماد سازمانی  04/1 249/0 فرض صفر تأیید
 اعتماد جانبی 14/1 144/0 فرض صفر تأیید
 اعتماد عمودي 35/1 072/0 فرض صفر تأیید
 اعتماد نهادي 23/1 098/0 فرض صفر تأیید
 وري بهره 25/1 089/0 فرض صفر تأیید

سطح معناداري ، که در تمامی متغیرها ی) از آنجای4جدول (هاي  با توجه به یافته
)sig 05/0) از مقدار خطاي=a و نرمال بودن  تأییدتر مشاهده شد فرض صفر  گزرب

  . گردید تأییدها  داده
  بستگی منظورعدم وجود خود هم آزمون دوربین واتسون به: 5جدول شماره

 متغیرها  اعتماد سازمانی  اعتماد جانبی اعتماد عمودي اعتماد نهادي
 DWمقدار  10/2 91/1  27/2 98/1

مقدار دوربین واتسون در هر چهار  که یاز آنجای، )5( جدولهاي  با توجه به یافته
بستگی بین  قرار گرفته است لذا مدل از نظر عدم وجود خود هم 5/2تا  5/1متغیر بین 

 . اي ندارد مسئله. رگرسیونی است که یکی از فروض اصلی مدل، جمالت خطا

  آزمون فرضیه اصلی
کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران رابطه  وري بهرهبین اعتماد سازمانی با 

 . معناداري وجود دارد

  کارکنان وري بهرهبستگی اعتماد سازمانی با  ضریب هم: 6جدول شماره 
  پیرسون بستگی همجدول ضریب 

  کارکنان وري بهره

 اعتماد سازمانی
 بستگی پیرسون هم **723/0

 سطح معنا داري  000/0

 تعداد 220

0≠pH :10=pH :0 
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اشد و با توجه به ب می 723/0بستگی فرضیه  میزان هم) 6( جدولهاي  بر اساس یافته
) و sig < aشده است و ( sig=000/0داري دراین آزمون برابر با این که سطح معنا

05/0=a بین دو  %95شود که با اطمینان  تأیید میفرضیه خالف  رد و صفرفرضیه ، است
  . متغیر رابطه وجود دارد

 کارکنان وري بهرهتحلیل رگرسیون رابطه بین اعتماد سازمانی با : 7جدول شماره 

  سطح معناداري R2 df 1 df 2ضریب   Rریبض
723/0 523/0 1 218 000/0 

با  و ضریب تعیین برابر R=723/0بستگی  گر مقدار هم بیان، )7( جدول شماره
532/0=R2 رات متغیر یاز تغی %2/53تواند  می یعنی متغیر اعتماد سازمانی؛ است
بقیه تغییرات مربوط به متغیرهایی است که در این . بینی کند کارکنان را پیش وري بهره

  . بررسی در نظر گرفته نشده است
  : 1آزمون فرضیه 

کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران رابطه  وري بهرهبین اعتماد جانبی با 
 . معناداري وجود دارد

  کارکنان وري بهرهضریب هم بستگی اعتماد جانبی با : 8جدول شماره 
  پیرسون بستگی همجدول ضریب 

  کارکنان وري بهره

 اعتماد جانبی
 هم بستگی پیرسون **834/0
 سطح معنا داري  000/0

 تعداد 220

باشد و با توجه  می 834/0بستگی فرضیه  میزان هم)، 8( جدولهاي  بر اساس یافته
) و sig < aشده است و ( sig=000/0داري دراین آزمون برابر با ابه این که سطح معن

05/0=a بین دو % 95شود که با اطمینان  تأیید میفرضیه خالف  رد و صفرفرضیه ، است
  . متغیر رابطه وجود دارد

   

0≠pH :10=pH :0 
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 کارکنان وري بهرهتحلیل رگرسیون رابطه بین اعتماد جانبی با : 9جدول شماره 

  سطح معناداري R2 df 1 df 2ضریب   Rریبض
834/0 695/0 1 218 000/0 

با  و ضریب تعیین برابر R=834/0بستگی  گر مقدار هم بیان، )9( جدول شماره
695/0=R2 وري بهرهرات متغیر یاز تغی %5/69تواند  می یعنی متغیر اعتماد جانبی؛ است 

  . بینی کند کارکنان را پیش
  : 2آزمون فرضیه 

کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران رابطه  وري بهرهبین اعتماد عمودي با 
  . معناداري وجود دارد

  کارکنان وري بهرهبستگی اعتماد عمودي با  ضریب هم: 10جدول شماره 
  پیرسون بستگی همجدول ضریب 

  کارکنان وري بهره

 اعتماد عمودي
 بستگی پیرسون هم **601/0

 سطح معناداري  000/0
 تعداد 220

شد و با توجه با می 601/0بستگی فرضیه  میزان هم)، 10( جدولهاي  بر اساس یافته
) و sig < aشده است و ( sig=000/0داري دراین آزمون برابر با به این که سطح معنا

05/0=a بین دو % 95شود که با اطمینان  تأیید میفرضیه خالف  رد و صفرفرضیه ، است
  . متغیر رابطه وجود دارد
 کارکنان وري بهرهتحلیل رگرسیون رابطه بین اعتماد جانبی با : 11جدول شماره 

  سطح معناداري R2 df 1 df 2ضریب   Rضریب
601/0 361/0 1 218 000/0 

با  و ضریب تعیین برابر R=601/0بستگی  گر مقدار هم بیان، )11( جدول شماره
361/0=R2 وري بهرهیرات متغیر یاز تغ% 1/36تواند  می یعنی متغیر اعتماد جانبی؛ است 

  . بینی کند کارکنان را پیش
   

0≠pH :10=pH :0 
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  : 3آزمون فرضیه 
کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران رابطه  وري بهرهبین اعتماد نهادي با 

 . معناداري وجود دارد

  کارکنان وري بهرهضریب هم بستگی اعتماد نهادي با : 12جدول شماره 
  پیرسون بستگی همجدول ضریب 

  کارکنان وري بهره

 اعتماد نهادي
 بستگی پیرسون هم **495/0
 سطح معناداري  000/0

 تعداد 220

اشد و با توجه ب می 495/0بستگی فرضیه  میزان هم)، 12( جدولهاي  بر اساس یافته
) و sig < aشده است و ( sig=000/0این آزمون برابر با  داري دربه این که سطح معنا

05/0=a بین دو  %95شود که با اطمینان  تأیید میفرضیه خالف  رد و صفرفرضیه ، است
  . متغیر رابطه وجود دارد
 کارکنان وري بهرهتحلیل رگرسیون رابطه بین اعتماد نهادي با : 13جدول شماره

  سطح معناداري R2 df 1 df 2ضریب   Rضریب
495/0 245/0 1 218 000/0 

با  و ضریب تعیین برابر R=495/0بستگی  گر مقدار هم بیان، )13( جدول شماره
245/0=R2 وري بهرهرات متغیر یاز تغی% 5/24تواند  می یعنی متغیر اعتماد نهادي؛ است 

  . بینی کند کارکنان را پیش
 براساس کارکنان وري بهره متغیر بینی پیش براي زمان هم رگرسیون تحلیل خالصه: 14جدول شماره 

  اعتماد سازمانی هاي لفهؤم

  t  sigآماره  ضریب استاندارد                ضرایب غیر استاندارد  مدل
B  خطاي استاندارد  Beta  

 000/0  36/4  -  13/8  45/36  مقدارثابت
 000/0  14/8  624/0 269/0  19/2  اعتماد جانبی
 002/0  10/3  219/0 241/0  749/0  اعتماد عمودي
 009/0  84/2  164/0 194/0  552/0  اعتماد نهادي

  (Y)کارکنان وري بهره=  45/36+ 62/0) (اعتماد جانبی+ 19/0 )اعتماد عمودي+( 16/0)  اعتماد نهادي(

0≠pH :10=pH :0 
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 افزدوه کارکنان وري بهرهبه  62/0اعتماد جانبی مؤلفه در افزایش واحد کی ازاي به
 16/0و اعتماد نهادي  20/0اعتماد عمودي مؤلفه  در افزایش واحد کی ازاي به، شود می
گذاري هریک از متغیرها در جدول تأثیرمیزان . شد خواهد افزوده کارکنان وري بهرهبه 

  : شود می اشاره)15(
  گذاري هر کدام از متغیرهاي موجود در تحلیل رگرسیونی تأثیرجدول درصدي میزان : 15جدول شماره 

  گذاري تأثیردرصد   متغیرها
  %62  اعتماد جانبی
  %19  اعتماد عمودي
  %16  اعتماد نهادي

  گیري  بحث و نتیجه
کارکنان را مورد بررسی قرار  وري بهرهفرضیه اصلی این پژوهش رابطه اعتماد سازمانی و 

 وري بهره، که در صورت افزایش اعتماد سازمانی دست آمده نشان داد نتایج به، داد
یرات متغیر یاز تغ %2/53تواند  می متغیر اعتماد سازمانییعنی یابد  می کارکنان افزایش

فرعی هم نشان دادند که به هاي  چنین فرضیه هم. بینی کند کارکنان را پیش وري بهره
) و اعتماد نهادي 20/0اعتماد عمودي (، )62/0ازاي یک واحد افزایش در اعتماد جانبی (

فعال و هاي  نتایج این پژوهش با یافته. دهند می کارکنان را افزایش وري بهره) 16/0(
ها در پژوهش  آن، خوانی دارد طور مستقیم هم ه) ب1390شفیعی (، )1395همکاران (

. شود می کارکنان وري بهرهخود به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازمانی موجب افزایش 
عفریان بیداریان و ج، )1392سید جوادین و همکاران ( هاي پژوهشچنین با نتایج  هم

اوتامی و همکاران ، )2015جیانگ و همکاران (، )2015تالس و ایالمن (، )1391(
  . خوانی دارد طور غیرمستقیم هم ه) ب2013(

گیري این تغییرات در  خصوص شکل با توجه به تغییرات روزافزون در جوامع و به
سازي  فراهم. باشد ها می اعتماد یک متغیر اصلی و اساسی در سازمان، محیط کار

آن در محیط کار داراي فواید و مزایاي زیادي براي مدیران و کارکنان و حتی هاي  زمینه
ضعف در سایر منابع الزم ، سازمانی باشد چرا که باال بودن اعتماد درون خود سازمان می

 که اعتماد در لذا این عقیده را. کند را تا حدي جبران می وري بهرهبراي ارتقاء 
 اي است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی عنوان عامل اصلی بالقوه هاي کاري به محیط
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نیز به سرعت مورد ، تواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد می شود و می
، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، سازي با گسترش پدیده جهانی توجه قرارداده است و

که اکثر  طوري هب، جه قرار گرفته استگیري مورد تو طور چشم هسیاسی ب، اقتصادي
اند و بر  اشاره کردهها  نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش آن در سازمان صاحب

از طرف دیگر یکی . اند داشته تأکیدنیاز اثر بخشی سازمانی  عنوان پیش اهمیت اعتماد به
مدیریت و رفتار سازمانی همواره مورد توجه محققان بوده  هاي پژوهشاز مسائلی که در 

یکی  وري بهره. نیروي کار است وري بهرهو برخی از نتایج آن در ادبیات پژوهش ارائه شد 
در هر کشوري نقش  وري بهرهاز عوامل پیشرفت هر جامعه است و مقدار و میزان رشد 

پذیري در  اقتصادي جامعه و رقابتسالمت ، بیکاري، میزان تورم، سزایی بر سطح رفاه به
  .سطح جهان دارد

یجه فرضیه اصلی این پژوهش نشان داد که اعتماد سازمانی در که نت با توجه به این
تر  سزا دارد و هر چه میزان اعتماد بیش نیروي انسانی ناجا نقشی به وري بهرهارتقاي 

تا سوم پژوهش اول هاي  هچنین نتایج فرضی هم. آنان ارتقاء خواهد یافت وري بهرهباشد 
 وري بهرهعمودي و نهادي با ، اعتماد جانبی مؤلفهداري رابطه بین سه عالوه بر اینکه معنا

اعتماد  مؤلفهکردند معادله رگرسیون نشان داد که از طریق هر یک از این سه  تأییدرا 
نیروي  وري بهره، ترین مقدار ترین مقدار تا کم عمودي و نهادي به ترتیب با بیش، جانبی

و از طرفی پیامدهاي ایجاد اعتماد سازمانی نقش مستقیم و . بینی کرد انسانی را پیش
افزایش تعهد به تصمیمات اتخاذ ، تعهد سازمانی، انکارناپذیري در افزایش رضایت شغلی

  . شود می لذا پیشنهادهاي زیر ارائه، منظور افزایش اثر بخشی سازمانی دارد شده به

  ي کاربردي پیشنهادها
 مدیران نیروي انتظامی با ایجاد و تقویت پیوندهاي دوستی بین کارکنان عالوه بر 

در جلب اعتماد کارکنان و تبادل اطالعات و تعامالت ، ها بهبود روابط اجتماعی آن
  . تالش کنندها  شغلی آن

  صداقت و درستکاري بنیان اعتماد در هر سازمان است و باید از همان ابتدا شکل
مدیریت سازمان باید به اشاعه صداقت و یکپارچگی در سراسر سازمان بپردازد . بگیرد

  . و خود نیز در عمل آن را نشان دهد
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  بهتر است چنین فرض شود که . اعتماد به دیگران است، فضایی از اعتمادالزمه ایجاد
 در. تمامی کارکنان قابل اعتماد هستند البته تا زمانی که خالف آن ثابت شود

که کارکنان احساس کنند مدیرانشان به آنان اعتماد دارند به راحتی  صورتی
 . د پس باید زمینه چنین فضایی ایجاد شودقادرخواهند بود اعتماد متقابل را برقرار کنن

 به سختی قادر به ، هاي متفاوتی داشته باشد مدیري در شرایط گوناگون برخورد گرا
نابراین باید در برخورد با کارکنان رفتار منطقی ب جلب اعتماد اعضاي تیم خواهد بود

  .کار گرفته شود هب

 پذیري  مسئولیتهاي  لذا زمینه. شود پذیري منجربه فقدان اعتماد می عدم مسوولیت
 . مدیران و کارکنان فراهم گردد

 اعتماد را در ، پردازند مدیرانی که آشکارا و مکرر به برقراري ارتباط با اطرافیان می
سازمان  فقدان همکاري باعث فرسایش اعتماد در. آورند اعضاي تیم به وجود میبین 
  .سازي استبه چهره بهترین روش براي اعتماد تعامالت چهره. شود می

 مشاوره گروهی براي کارکنان و ، گروهیهاي  نشست، هاي آموزشی برگزاري کالس
  . سازد می پیشنهادهاي ارائه شده را فراهمهاي  مدیران زمینه
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