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وفاداری سازمانی با  سازمانی و شفافیتمدل علّی روابط  ۀارائ

کارکنان دانشگاه علوم  ای اعتماد سازمانیواسطه بر نقش تأکید

 پزشکی زاهدان

 3نژاد یمند ، نصرت8یگل افروز رمضان سیده ،1رستگار احمد

 15/00/96تاریخ پذیرش:  20/10/69تاریخ دریافت: 

 چكيده
ی آماری عه. جامبوده استروش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل علّی  روش:

ا که برای این منظور ب دهندیمنفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشكی زاهدان تشكیل  600را ن پژوهش ای
 یهانامهپرسشنفر از آنان انتخاب و به  121گیری تصادفی ساده استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه

و  شفافیت(، 1996) تاملیزا(؛ بعد رفتاری 1990) ریو می  آلن بعد نگرشی خودگزارشی وفاداری سازمانی،
به دلیل بررسی  روش پژوهش حاضر از منظر شیوه اجرا ضمناً( پاسخ دادند. 2002) نزیراولاعتماد سازمانی 

ی که رابطه ندادنشان د یطورکلبهنتایج پژوهش  نتایج:. بودروابط بین متغیّرها توصیفی از نوع همبستگی 
ابعاد اعتماد سازمانی است. ابعاد )پاسخگویی، تسهیم  یرتأثسازمانی و وفاداری سازمانی، تحت  شفافیت

و  میرمستقیاثر غسازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای  شفافیتو مشارکت(  اطالعات
سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر  شفافیتکاری( مثبت و بعد )اختفا و پنهان

، طالعاتاسازمانی )پاسخگویی، تسهیم  شفافیت. این بدین معنی است که ابعاد بودمنفی غیرمستقیم و 
بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر مستقیم نیستند،  (یکارپنهانمشارکت، اختفاء و 

نی از نظر آماری اسازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازم شفافیتاثر غیرمستقیم چهار بعد  کهیدرحال
 ضمناً ت.و وفاداری سازمانی اس شفافیتاعتماد سازمانی در میان  یاواسطهکه این امر بیانگر نقش  بود داریمعن

و برای  21/0پژوهش حاضر برابر با  ۀتبیین شده بعد نگرشی وفاداری سازمانی در مدل برازش شد پراکنشمیزان 
 .بود 20/0بعد رفتاری برابر 
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 مقدمه

فظ ل و رقابتی، حدر شرایط حاکم بر فضای اقتصادی جهان و وجود بازارهای متغیّر و متحوّ

، در هاآنخدمت  محلمطلوب نسبت به سازمان  یهانگرشو نگهداری کارکنان و ایجاد 

شود و از ی هر سازمان محسوب میمایهو ارزشمندترین سر نیترمیعظ عنوانبهحقیقت 

ی وفادار مطلوب وفاداری سازمانی است. یهانگرشواالیی برخورداراست؛ یكی از  تیاهم

قی دارای ارزش دینی، اخال یتیشخصیک ویژگی  عنوانبه کلی صورتبه کهنیاعالوه بر 

کنان میان کاردر  یرگذاریتأثسازمانی نیز ویژگی  یهاطیمحو اجتماعی فراوانی است، در 

 یرتأثها سازمان موفقیتعواملی که در عصر حاضر در  ترینمهمشود. یكی از محسوب می

 سازمان است تیمأمورها و اساسی دارد وفاداری کارکنان نسبت به اهداف، ارزش

 (.1091)گودرزی، 

های خدمت مدار و بقای سازمان موفقیتوفاداری و رضایت کارکنان از عوامل کلیدی 

رود کارکنان وفادار و متعهّد در جهت منافع سازمان خود عمل انتظار می ازآنجاکهد. هستن

یر های اخنمایند، وفاداری و تعهّد کارکنان مورد توجّه بسیار قرار گرفته است و در سال

 كیدانشگاه علوم پزش ۀکارکنان حوز خصوصبههای مربوط به وفاداری کارکنان و پژوهش

ند که اشود. بسیاری از این مطالعات نشان دادهمشاهده می کراتبهریت در متون و منابع مدی

مستمر  ۀای از ارزش سازمان هستند و تعهّد بیشتری در رابطه با توسعکارکنان وفادار نشانه

وفاداری سازمانی انجام  (.1090)هریری و همكاران، خدمات سازمان دارند  کیفیت

د تصویر بیرونی سازمان، فداکاری در راه منافع جهت کمک به بهبو رموظفیغ یهاتیفعال

های مختلف و احساس وفاداری سازمان در شرایط، زمان و مكان تیهوسازمانی، حمایت از 

وفاداری سازمانی  (1029)طبرسا و رامین، است  کلیک  عنوانبهبه رهبران و سازمان 

ی از و تولیدات و یكمطلوب خدمات  کیفیتبرد و تضمینی است بر را باال می وریبهره

های کار است. وفاداری تنها محدود به اطاعت در سازهای نوآوری در محیطزمینه ترینمهم

رور و نادی، )گل پشود محیط کار نیست، بلكه تشویق دیگران در محیط کار را نیز شامل می



 31                ... یو وفادار یسازمان یتشفاف روابط یمدل علّ ۀارائ

 

 قاد قویاست: اعت ییشناساقابل عامل( وفاداری با سه 1991) 1می یرو  آلناز دیدگاه  (1090

ق اهداف سازمان و تمایل زیاد به ماندن در سازمان سازمان، تالش زیاد برای تحقّ یهاارزشبه 

 (.2011و همكاران،  2)براون

وفاداری سازمانی شامل دو بعد وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری است: وفاداری 

نگرشی را ( وفاداری 1995) 4ست. گِاست و اعتماداحساس پیوند، تقابل  ینوع 0نگرشی

 داردیمبیان  گونهاینسازمانی دانسته و  یهاارزشدرک و اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و 

اوان استخدام، تالش فر محلکه وفاداری نگرشی تمایل شدید به حفظ عضویت در سازمان 

 .ندکیمکردن در جهت منافع سازمان تعریف  خود عملدر قبال سازمان و یا فراتر از توان 

 "ابدییم تیهواز رفتار  یخاصفرد با نوع "که  شودیمرفتاری زمانی ایجاد وفاداری 

( معتقداست 1921گست )نماید. ( و نگرش خود را با آن رفتار متناسب می5،1911)ساالنیک

، اما در است تریتخصصکه اگرچه مدل رفتاری وفاداری نسبت به مدل وفاداری نگرشی 

و  یریحر (بع انسانی کاربرد کمتری دارد مدیریت منا کلی یهااستیس یریگشكل

 (.1090همكاران، 

ی باشد. سازمان شفافیتبر وفاداری سازمانی،  تأثیرگذاررسد یكی از عوامل به نظر می

 شود، تفهیم آنانبه  خوبی به افراد مسئولیت باشند، مشخص و روشن سازمانی اهداف اگر

 و یا به عبارتی کنند دریافت اسبمن بازخورد ازآنپس و کار انجام حین در کارمندان

 شودیم افزوده کارمندان سازمانی بر وفاداری باشد، برخوردار باالیی شفافیت از سازمان

-موسسه(. 2010و همكاران،  6)بنآشكار کردن اقدامات است  عمداًبه معنی  شفافیت چراکه

را  فیتشفا( یاعتماد عموم یسوبه: راهی شفافیت) با عنواننیز تحت گزارشی  1GEMIی 

 میزان گشودگی یک سازمان با توجّه به در اشتراک شفافیت»تعریف کرده است:  گونهاین

                                                           

1. Ellen & Meyer 

2.Brown 

3. Attitudinal Loyalty 

4. Guest 

5. Salancik 

6.Behn 

7. Global Envireonmrntal Management Initiatives 
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دوطرفه و  گفتماناز طریق  شفافیتعملش است.  ینحوهگذاشتن اطالعات در مورد 

 از: اندعبارتسازمانی  شفافیت ابعاد( 2002) 2. از منظر راولینز«شودیم تیتقو 1پاسخگویی 

ردنائیچ )ک (شفافیت)ضد صداقت و  یکارپنهانعات اساسی، پاسخگویی و مشارکت، اطال

 (.1090و همكاران، 

آن است. امروزه  یسازادهیپو چگونگی  شفافیتدرک  هاسازمانچالش اصلی 

 آن به روش یادارهمناسب و  یسازشفاف نظام، تعریف یک هاسازمانآرزوی  نیتربزرگ

 تأثیر آنان وفاداری در شود، لمسجّ کارمندان ایبر سازمان شفافیت اگر .کارساز است

 خواهد رمتأثّ نیز را یسازماندرون اعتماد ریتصوّ چنین آنكه ضمن داشت، خواهد مثبتی

 هاسازماناینكه  اما .بود خواهد مؤثر کارکنان وفاداری بر خود نوبهبه اعتماد و ارتقاء کرد

دارد که  یادهکننلیو تسهعوامل کلیدی ق شوند بستگی به شناسایی چگونه در این راه موفّ

)نقوی و  وفاداری کارکنان بپردازند جهیدرنتآن به ارتقاء تعهّد و  یریکارگبهبتواند از طریق 

 دییتأی و وفاداری سازمان شفافیتی مستقیم بین تاکنون رابطه ازآنجاکها امّ (.1092فراهانی، 

ازمانی اعتماد س یاواسطهمفهومی از متغیّر  در این پژوهش برای تبیین مدل و یا رد نشده است

اداری سازمانی و از سوی دیگر بر وف شفافیتبر  طرفکیاز. اعتماد سازمانی شودیماستفاده 

 د:ناین ارتباط باش نشانگرد نتوانمیهای زیر است. نتایج پژوهش تأثیرگذار سازمانی

 اعتماد سازمانی، بر فافیتش تأثیر بررسی هدف با( 2012) 0 کانگارتنم که پژوهشی در

سبب  (،نفعانیذ به کامل اطالعات ۀارائ) شفافیت افزایش که گردید مشخص داد، انجام

 که گردید مشخص همچنین .گرد می سازمانی متقابل روابط در اعتماد میزان افزایش

 و یگذارهیسرما باالی نرخ و بوده اقتصادی یهاتیفعال تمام در زیربنایی عنصری اعتماد،

. نتایج به دست آمده است سازمانی شفافیت تبعبه و اعتماد باالی سطح به وجود منوط رشد

و اعتماد  شفافیتکه بین  دهندیمنشان  (1021)لگزیان و همكاران، از پژوهش لگزیان 

نجش مدلی برای س " با عنواندر پژوهشی که ی مثبت و معناداری وجود دارد. کارکنان رابطه

                                                           

1. Two-Way, Responsive Dialogue. 

2. Ravlinz 

3.Kanagaretnam 
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همكاران  توسط دهدشتی و "بر تعهّد و وفاداری مشتریان هابانکتماد برند اع تیقابل تأثیر

ایالت و کلیدی در بهبود تم مهماعتماد به برند نقش  تیقابلکه  دهدیمانجام شده است نشان 

)نقل از  کندیمرفتاری مشتریان نسبت به تعهّد و وفاداری آنان نسبت به بانک مربوطه ایفا 

سازمانی و  یهیروحنیز در پژوهش خود نشان داد که بین  (1090)دم خا (.1092ندیم نژاد، 

 خطی مثبت وجود دارد. یرابطهسازمانی از طریق اعتماد سازمانی  شفافیت
( نشان داد که همبستگی مثبتی بین متغیّرهای 1021) نژادیاحمدپژوهش حسینی و 

گرشی م مشتری با وفاداری نرضایتمندی مشتری، اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نا

 (.1092و رفتاری وجود دارد )نقل از ندیم نژاد، 

نشان دادند که میان اعتماد و وفاداری کارکنان  هاپژوهشاز سوی دیگر نتایج برخی 

( 2012) 1وجود دارد از جمله: نتایج به دست آمده از پژوهش چتنا یو معنادارارتباط مثبت 

و  دهدیمقرار  تأثیرت تحت دی رضایت کارکنان را به شدّکه اعتماد بین فر دهدیمنشان 

ایت که بین رض داردیمو بیان  شودیمی آن وفاداری کارکنان به سازمان و اهداف آن نتیجه

نتایج  ،کارکنان و وفاداری کارکنان به سازمان ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین

مستقیم بر  طوربهکه ارتباطات و اعتماد  ددهیمنشان ( 2012( 2پریتو پژوهش سومارت و

( انجام شد نشان داد که 2010) 0ط متزلر و بنزلتوسّ . در پژوهشی کهگذاردیم تأثیروفاداری 

عواملی مهم در افزایش کیفیت، اثربخشی و  عنوانبهکارکنان به سازمان  و اعتمادرضایت 

. شودیمقاء وفاداری آنان به سازمان پیامد آن ارت هستند کهعملكرد آنان در سازمان  یوربهره

تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین اعتماد، رضایت و وفاداری  یهاافتهی

کارکنان وجود دارد. با وجود رضایت و اعتماد کارکنان رفتارهای مشارکتی در سازمان 

طبوعش به سازمان م آن وفاداری کارمند یجهینتایجاد شده و عملكرد کارکنان باال رفته که 

 (.1090)مظلومی و همكاران،  است

                                                           

1. Chatna 

2.Sumarto & Praetyo 

3. Matzler & Benzl 
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بنابراین اعتماد، تصمیم به اطمینان به دیگری است، با این انتظار او بر اساس یک توافق 

 عنوانبهمشترک، عمل خواهد کرد. در هر سطحی از اعتماد، یک میزان معیار از ریسک 

مظلومی و همكاران، دارد )وجود  اینكه دیگری ممكن است بر اساس توافق عمل نكند،

داند که به تعامالت سطوح گوناگون می چندبعدیاعتماد را مفهومی  1دنیس (.1090

شود. این ابعاد شامل اعتماد مبتنی بر مربوط می یسازماندرونها و سطوح همكاران، تیم

ت و رتباطاا ۀکنندنیتأمو گرایش به اعتماد است. اعتماد  تأثیرشناخت، اعتماد مبتنی بر 

تواند امكان دسترسی به افراد را برای تبادل سرمایه فكری فراهم سازد. گفتمان است و می

یسک در که ر ییهاتیموقعانگیزه دیگران در  عنوانبهبر روی تعریف اعتماد  محققاناکثر 

نه ای داوطلباهبه وظیف اطمینان فرد، گروه یا موسسه گریدعبارتبهپی دارد توافق دارند. اعتماد 

ع همه شناسایی و حمایت حقوق و مناف منظوربهدیگر  موسسهبرای فرد، گروه یا  شدهرفتهیپذ

)فرجی خیاوی و شود ذینفعان در یک تالش مشترک یا تبادل اقتصادی محسوب می

به همین دلیل است که شاو اعتماد را وابستگی ما به دیگران برای رسیدن (. 1090همكاران، 

د که ندهتحقیقات نشان می(. 1090)بودالیی و همكاران، کند ف میبه انتظاراتمان تعری

ر از نوآوری تهایی با سطوح اطمینان پایینهایی با سطوح اعتماد باالتر نسبت به سازمانسازمان

عتماد هستند. با توجّه به تعریف ا ترموفقدهند و بیشتری برخوردارند، بهتر خود را وفق می

ینی ولی در بایی که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیشیعنی انتظارات یا باوره

د های امروزی کمبوراستای منفعت شخصی خودشان نشان دهند، یكی از مشكالت سازمان

اعتماد بین مدیران و کارکنان است. پایین بودن اعتماد درون سازمان نوعی افزایش تعارض، 

ل دمت، کاهش انگیزه، شایعات و اعتصابات الینحاتی سازمانی، ترک سازمانی، ترک خبثبی

 (.1029)ناظم، ق اهداف سازمان را در پی خواهد داشت بر سر تحقّ یتراشمانعو 

، ایجاد اعتماد تیاهمی نظری و تجربی پژوهش حاضر از با توجّه به آنچه در پیشینه

 فافیتش سوکی ها نشان داد که ازو وفاداری سازمانی سخن رفت؛ و نتایج پژوهش شفافیت

. لذا مسئله اصلی پژوهش شودیممنجر به اعتماد و از سوی دیگر اعتماد منجر به وفاداری 

                                                           

1. Denis 
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ازمانی و وفاداری س شفافیتبین  یرابطهای اعتماد سازمانی، در حاضر را بررسی نقش واسطه

 زدر چارچوب یک مدل علّی قرار دادیم؛ که برای رسیدن به این منظور مدلی که برگرفته ا

مدل درونداد انتخاب و با استفاده از مدل  عنوانبهنظری و تجربی پژوهش است  ینهیشیپ

 ،بنابراینت. قرار گرف موردبررسیتحلیل مسیر در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشكی زاهدان 

ازمانی و س شفافیت ۀاعتماد سازمانی بر رابط یرگذاریتأث ۀمدل مفهومی زیر برای بررسی نحو

ازمانی س شفافیت یهاشود. ضمناً در این پژوهش مؤلفهمی سازمانی به شرح زیر ارائه وفاداری

 یهاو همچنین مؤلفه زادرونمتغیّر  عنوانبهوفاداری سازمانی  یو مؤلفه زابرونمتغیّر  عنوانبه

 ن شدند:تدوی های زیر نیزفرضیه درنهایتمتغیّر واسطه در نظر گرفته شد و  عنوانبهاعتماد سازمانی 

 .است عنادارو مسازمانی بر ابعاد اعتماد سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم  شفافیتابعاد 

ابعاد اعتماد سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم 

 .است و معنادار

ازمانی داری سابعاد اعتماد سازمانی بر وفا یگرواسطهسازمانی از طریق  شفافیتابعاد 

 .استو معنادار  میرمستقیغدارای اثر 
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 روش پژوهش

. ستاروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل علّی تحلیل مسیر 

ر که تعداد آنان ب استکارکنان دانشگاه علوم پزشكی زاهدان  یۀکلی آماری شامل جامعه

در تحقیق  گیرینمونهروش  .استنفر  600از مرکز انفورماتیک  اخذشدهاساس آمارهای 

 ادفی سادهتص صورتو بهحاضر به دلیل باال بودن حجم جامعه با استفاده از فرمول کوکران 

  نفر تعیین شد. 121تعداد نمونه با توجّه به فرمول فوق بود که 

 وفاداری سازمانی اعتماد سازمانی شفافيّت سازمانی

 پاسخگویی

العات اطّ

 اساسی

 مشارکت

-اختفاء و پنهان

 کاری

 شایستگی

 درستكاری

 حسن نيّت

ابعاد نگرشی  

 وفاداری

ابعاد رفتاری  

 وفاداری
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خود گزارشی وفاداری،  یهانامهپرسشها ابزار گردآوری دادهبا استفاده از فرمول فوق 

 توضیح داده شده است: لیتفصبهکه در زیر  و اعتماد سازمانی بود شفافیت

 21 مشتمل بر (2002) 1سازمانی راولینز شفافیت ۀنامپرسش سازمانی: شفافیت ۀنامپرسش

اری( را ک، پاسخگویی، اختفاء و پنهاناطالعات)مشارکت، تسهیم  هایمؤلفهگویه است که 

 کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم یادرجهپنجس طیف بر اسا

 29/1با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  نامهپرسشاعتماد این  تيقابل. دهدیمقرار  موردسنجش

 .ی استقبولقابلکه ضریب محاسبه شد  26/1، 11/1، 12/1، 21/1و هر یک از ابعاد نيز به ترتيب 

 استاندارد راولینز نامۀپرسشجهت سنجش اعتماد سازمانی از  اعتماد سازمانی: نامۀپرسش

 )شایستگی، هایمؤلفهگویه بوده و  10مشتمل بر  نامهپرسشاستفاده شد. این  (2002)

ز ا هرکدامفراگیران به  یهاپاسخ. دهدیمقرار  موردسنجشو حسن نیّت( را  درستكاری

م، تا موافقم، موافق کامالًشامل  یادرجهپنجروی طیف لیكرت نامه بر های این پرسشگویه

ط توسّ هشدگزارش. ضریب آلفای کرونباخ گرددیممخالفم ثبت  کامالًحدودی، مخالفم و 

حاضر نیز ضریب آلفای  ۀو در مطالع 4/91با برابر  نامهپرسشبرای پایایی  (2002) نزیراول

 90/0، 25/0/، 20و هر یک از ابعاد نیز به ترتیب؛  25/0کرونباخ برای اعتماد سازمانی برابر 

 .است نامهپرسشاعتماد مطلوب این  قابلیتبه دست آمد که این ضرایب حاکی از 

گویه و دو بعد نگرشی  26وفاداری سازمانی شامل  نامۀپرسش وفاداری سازمانی: نامۀپرسش

ست. در این پژوهش جهت ا ییهاهر یک از این ابعاد نیز داری مؤلفهکه  استو رفتاری 

( 1990) یرمیو  آلناستاندارد  ینامهپرسشاز « ابعاد نگرشی وفاداری سازمانی»سنجش 

( و هنجاری یعاطف تعهّد مستمر،چون ) هاییمؤلفهگویه و  12شامل  استفاده شده است که

 لامتیزااستاندارد  نامۀپرسشاز « ابعاد رفتاری وفاداری سازمانی». و برای سنجش است

 مثبت سازمان، یهایژگیوذکر )چون  هاییمؤلفهگویه و  2( استفاده شد که شامل 1996)

                                                           

1.Rawlins 
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. استان( از سازم ابراز انتقادو  هاسازمانبه مزایای سایر  ییاعتنایببه ماندن در سازمان،  لیتما

 ایدرجهپنجبر روی طیف لیكرت  نامهپرسشهای این از گویه هرکدامفراگیران به  یهاپاسخ

 نامهرسشپضریب پایایی هر دو . گرددیمی، کم و بسیار کم ثبت زیاد، زیاد، تا حدّ کامالًشامل 

و در مطالعه حاضر نیز ضریب  ه استشد گزارش 212/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با بر اساس 

و ابعاد  29/0)ابعاد نگرشی؛  91/0وفاداری سازمانی برابر با  نامۀپرسشآلفای کرونباخ برای 

برای  .است نامهپرسشاعتماد مطلوب این  قابلیت( است که این ضریب حاکی از 92/0رفتاری؛ 

بره صان، استادان دانشگاه و کارشناسان خراء متخصّآاز  نامهپرسشسنجش اعتبار محتوایی هر سه 

آمد و اطمینان حاصل  به عمل، اصالحات الزم هامصاحبهاستفاده شد. در این مرحله پس از 

جام برای ان درنهایت .سنجدیمپژوهشگران را  موردنظر، همان خصیصه نامهپرسشکه گردید 

 ها تنظیم شد.ای واحد متشكل از تمامی خرده مقیاسنامهپرسشپژوهش 

 ین،میانگ)های آمار توصیفی های این پژوهش نیز از شاخصداده لیوتحلهیتجزبرای 

 ضرایب) یاستنباطآمار  یهاصشاخو همچنین  کجی و کشیدگی( انحراف استاندارد،

 و LISRELافزار نرم لهیوسبه( تأییدیو تحلیل عاملی  1تحلیل مسیر همبستگی پیرسون،

SPSS دیگرد استفاده. 

 های پژوهشیافته

های آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی( هر شاخص 1 ۀجدول شمار

 دهد:یک از متغیّرها را نشان می

 رهای پژوهشآمار توصيفی متغيّ یهااخصش .1 جدول

 کشیدگی /نامتقارنکجی انحراف استاندارد میانگین متغیّر

20/14 پاسخگویی  51/0  02/0  10/0-  

19/11 اطالعاتتسهیم   16/4  21/0  02/0-  

11/16 مشارکت  21/4  49/0  05/1  

10/10 یکارپنهاناختفا و   00/0  90/0  54/0  

04/2 شایستگی  50/2  11/0-  05/0-  

                                                           

1. path analysis 
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 کشیدگی /نامتقارنکجی انحراف استاندارد میانگین متغیّر

44/9 درستكاری  94/2  21/0-  00/0  

50/2 حسن نیّت  20/2  20/0  49/0-  

25/42 بعد نگرشی وفاداری  10/4  15/0  01/0  

00/20 بعد رفتاری وفاداری  90/0  02/0  41/0-  

دهد توزیع تمامی متغیّرها نرمال است، بنابراین نشان می 1 ۀهمچنان که نتایج جدول شمار

 2 ۀها از مدل تحلیل مسیر استفاده کرد. جدول شمارفتهیا لیوتحلهیتجزجهت  توانیم

 دهد:ماتریس همبستگی متغیّرهای پژوهش را نشان می

 رهای پژوهشهمبستگی متغيّ آرایۀ .2جدول 

01/0 P < ** 05/0 P < * 

 9 2 1 6 5 4 0 2 1 متغیّرها

1 پاسخگویی
         

** اطالعاتتسهیم 
22/0

 

1
        

** مشارکت
25/0

 

**
24/0

 

1
       

اختفا و 

 کاریانپنه

**
12/0-

 

**
25/0-

 

**
29/0-

 

1
      

** شایستگی
21/0

 

**
00/0

 

**
00/0

 

**
24/0-

 

1
     

** درستكاری
12/0

 

**
22/0

 

**
15/0

 

*
11/0-

 

*
12/0

 

1
    

** حسن نیّت
24/0

 

**
00/0

 

**
22/0

 

**
40/0-

 

**
14/0

 

*
10/0

 

1
   

بعد نگرشی 

 وفاداری

**
11/0

 

*
14/0

 

**
20/0

 

**
12/0-

 

**
01/0

 

**
22/0

 

**
01/0

 

1
  

بعد رفتاری 

 وفاداری

**
11/0

 

**
15/0

 

*
11/0

 

**
16/0-

 

**
02/0

 

**
21/0

 

**
22/0

 

*
11/0

 

1
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ب سازمانی( به ترتی شفافیت)ابعاد  زابرونبا توجّه به جدول فوق از میان متغیّرهای 

 عادترین ضریب همبستگی را با اب( پایین11/0مشارکت ) ( باالترین و11/0) ییپاسخگو

( 14/0) اطالعات( باالترین و تسهیم 20/0مشارکت )و همچنین بعد  رفتاری وفاداری سازمانی

؛ تمامی دباشنیمضریب همبستگی را با ابعاد نگرشی وفاداری سازمانی دارا  نیترنییپا

 هستند. دارمعنیسازمانی نیز از نظر آماری  شفافیتضرایب ابعاد 

 ( باالترین و02/0د اعتماد سازمانی( نیز متغیّر شایستگی ))ابعا زادرون یرهایّمتغاز میان 

ضریب همبستگی را با ابعاد رفتاری وفاداری سازمانی و  نیترنییپا( 21/0) یدرستكار

ضریب همبستگی را با  نیترنییپا( 22/0) درستكاری( باالترین و 01/0همچنین حسن نیّت )

 داریمعنب هر سه ابعاد نیز از نظر آماری ابعاد نگرشی وفاداری سازمانی دارا هستند؛ ضرای

 هستند.

متغيّرها بر ابعاد وفاداری  کلاثرات مستقيم، غيرمستقيم و اثرات  ۀاستانداردشدضرایب  .3 جدول

 تبيين شده آن پراکنشسازمانی و 

 برآوردها متغیّرها
اثرات 

 مستقیم
 tمقادیر 

اثرات 

 غیرمستقیم

اثرات 

 کل

 پراکنش

 تبیین شده

      عد نگرشی وفاداری از:به روی ب

  09/0** 09/0** - - پاسخگویی

  10/0** 10/0** - - اطالعات اساسی

 21/0 10/0** 10/0** - - مشارکت

  -10/0** -10/0** - - کاریپنهاناختفا و 

  25/0** - 29/4 25/0** شایستگی

  15/0** - 94/2 15/0** درستكاری

  01/0** - 25/6 01/0** حسن نیّت

      وفاداری از:به روی بعد رفتاری 

  09/0** 09/0** - - پاسخگویی

  12/0** 12/0** - - اطالعات اساسی

 20/0 09/0** 09/0** - - مشارکت

  -10/0** -10/0** - - کاریپنهاناختفا و 
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 برآوردها متغیّرها
اثرات 

 مستقیم
 tمقادیر 

اثرات 

 غیرمستقیم

اثرات 

 کل

 پراکنش

 تبیین شده

  21/0** - 24/1 21/0** شایستگی

  21/0** - 22/4 21/0** درستكاری

  21/0** - 13/4 21/0** حسن نیّت

 عنوانبهسازمانی  شفافیتاز ابعاد  کدامچیه ،دهدکه جدول فوق نشان می طورهمان

پژوهش بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر مستقیم  یزابرونمتغیّرهای 

رفتاری  و بر ابعاد نگرشی زابرونهر چهار بعد متغیّر  میرمستقیغاثر  کهیدرحالنیستند. 

است که این امر بیانگر نقش  دارمعنی 01/0داری سازمانی از نظر آماری در سطح وفا

ی و ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمان شفافیتمتغیّر اعتماد سازمانی در میان  یاواسطه

بینی وفاداری سازمانی را نكویی برازندگی مدل پیش یهامشخصه 4 ۀاست. جدول شمار

 دهد:نشان می

 بينی وفاداری سازمانینکویی برازندگی مدل پيش یهاخصهمش .4جدول 

 رشیپذقابلدامنۀ  برآورد مشخصه

 0از  ترکوچک 90/1 (df2x/نسبت مجذور کای به درجه آزادی )

 05/0از  تربزرگ P 02/0ارزش 

 9/0از  تربزرگ 00/1 (CFI)شاخص برازندگی تطبیقی 

 9/0از  تربزرگ 99/0 (GFI)شاخص نكویی برازش 

 9/0از  تربزرگ 91/0 (AGFI)نكویی برازش  شدهلیتعدشاخص 

 02/0از  ترکوچک 00/0 (RMSEA)خطای تقریب  پراکنشجذر برآورد 

برازندگی مدل برون داد  یهامشخصهاست گزارش شده  4 در جدول که طورهمان

بی قرار طلودر سطح م ذکرشدهتحقیق در تمامی موارد گزارش شده با توجّه به دامنۀ پذیرش 

نان با جامعۀ آماری این )کارک بینی وفاداری سازمانیبرازش مدل پیش دارد و این امر بیانگر

 .است دانشگاه علوم پزشكی زاهدان(
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 وفاداری سازمانی بينیپيشنمودار مسير و برآورد پارامترهای مدل برازش شده استاندارد  .2شکل 

 گيریو نتيجه بحث

سازمانی و وفاداری سازمانی را با توجّه  شفافیتمیان  رابطهبود که هدف پژوهش حاضر این 

غیّرهای فوق مت تأثیربررسی کند. عالوه بر آن سعی شد که  ای اعتماد سازمانیبه نقش واسطه

برای نیل به این هدف یک مدل فرضی پیشنهاد و با استفاده از روش  بر یكدیگر بررسی شود.

این تحقیق  هایرفت. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با دادهآزمون قرار گ مورد ریمستحلیل 

قیم و های پژوهش، به تحلیل اثرات مستبر اساس فرضیه ؛برازش نسبتاً خوبی دارد. بنابراین

 پردازیم.غیرمستقیم متغیّرها بر یكدیگر و نیز بر وفاداری سازمانی می
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و حسن نیّت  اریدرستكیستگی، سازمانی بر شا شفافیتنتایج نشان داد؛ بعد پاسخگویی 

د که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجو دهدیم. و این نشان استدارای اثر مستقیم و مثبت 

همسویی و ( 1022) یالحوائجبابو قربانی و  (2012)دارد. این یافته با نتایج کانگارتنم 

ه مان با توجّه بمیزان گشودگی یک ساز شفافیت، GEMI یموسسه همخوانی دارد. از نظر

 وگفتگاز طریق  شفافیتعملش است.  ینحوهدر اشتراک گذاشتن اطالعات در مورد 

 ، در مطالعات خود به این نتیجه رسید(2004) 1. کاپتینشودیمدوطرفه و پاسخگویی تقویت 

 ، انصاف وشفافیتاز:  اندعبارت یتیچندمل یهاسازمان یاحرفهکه، اصول بنیادین و 

طح اعتماد س شیو افزاایجاد، حفظ  منظوربهنشان داد که  شدهحاصلراین نتایج صداقت. بناب

اف در سازمان ضروری است. و بر اساس اظهارات برخی ، حضور پاسخگویی شفّنفعانیذ

و  یتشفافارتباطی هستند که  یهاحلقهیادگیری، نوآوری و بهبود عملكرد  نیمحققاز 

ذا کارکنانی که اعتقاد دارند باید نسبت به سازمان و . لدهندیمپاسخگویی را به هم پیوند 

و بیشتر مورد  اشندبیمپاسخگو باشند دارای شایستگی، یكپارچگی و حسن نیّت  نفعانشانیذ

 .رندیگیماعتماد قرار 

 سازمانی بر شایستگی، یكپارچگی و حسن نیّت دارای اثر شفافیت اطالعاتبعد تسهیم 

که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجود دارد.  دهدیمان و این نش ؛استمستقیم و مثبت 

. در این زمینه راولینز استدر یک راستا  (2012) سومارت و پرتیو یهاافتهیاین نتیجه با 

و اطالعات  دهدیمسازمانی که مشارکت عامه را مورد تشویق قرار  ،داردبیان می (2002)

ر و در براب دهدیمقرار  آناندر اختیار  ترانهآگاهضروری سازمانی را جهت اخذ تصمیماتی 

 دهدیمان نتایج مربوط نش یطورکلبه .ردیگیماعتماد قرار  مورد شتریب، استپاسخگو  آنان

 هانآ( را در اختیار یرونیب درونی،) نفعانشانیذ ازیموردن اطالعاتاف باید شفّ یهاسازمان

خاذ نمایند. این امر بدان معنی است که انه اتّآگاه ماتیتصمبتوانند  نفعانیذقرار دهند تا 

سازمانی را که از نظر قانونی، قابل افشاء شدن هستند  اطالعاتاف باید تمامی شفّ یهاسازمان

                                                           

1.Kaptein 
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ارکنان ، شایستگی و حسن نیّت کدرستكاریرا به اطالع عموم برسانند که این باعث افزایش 

 شده و جلب اعتماد آنان را به همراه دارد.

 .ستاسازمانی بر شایستگی و حسن نیّت دارای اثر مستقیم و مثبت  شفافیتشارکت بعد م

نتایج نیز بیانگر این بود  که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجود دارد. دهدیمو این نشان 

تایج چتنا نیست. این یافته با ن دارمعنی از نظر آماری درستكاریکه اثر مستقیم مشارکت بر 

 کارمندان یرا برا امكان این سازمانی شفافیتتوان بیان داشت می، که قت داردمطاب (2012)

 مشارکت و تمرکز تبعبه و درک کرده بهتر را خود سازمانی نقش که سازدیم فراهم

بیشتری  و حسن نیّت درستكاری سازمانی یهاتیفعال در و داشته خود وظایف بر بیشتری

ر فقط به معنی در دسترس قرا شفافیتکه  دهدیمجه نشان . نتی(2009، 1)اینگرام باشند داشته

و  عاتاطالدر جهت کسب و توزیع  نفعانیذنیست، بلكه مشارکت فعاالنه  اطالعاتدادن 

سازمانی است که آن اعتماد سازمانی را در پی  شفافیتایجاد دانش، از ملزومات  جهیدرنت

 خواهد داشت.

یم و ی بر شایستگی و حسن نیّت دارای اثر مستقسازمان شفافیت کاریپنهانبعد اختفا و 

 ،که بین این دو بعد ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین دهدیم. و این نشان استمنفی 

نیست که  دارمعنی از نظر آماری درستكاریبر  کاریپنهاننتایج نشان داد اثر مستقیم اختفا و 

مطابقت دارد. ( 2001) 2نارین و لیندستد و (2002) راولینز یهاافتهیها با نتایج این یافته

 تنداشنگاهکه هر چه سازمان تالش برای مخفی  دهندیمنتایج مربوط نشان  یطورکلبه

دارای  نیبنیدرا. آنچه ابدییمبه سازمان کاهش  نفعانیذداشته باشد میزان اعتماد  اطالعات

 به معنی اطالعاتن زیادی از است توجّه به این نكته است که همواره افشاء میزا تیاهم

یاد، منجر ز اطالعاتاغلب در دسترس قرار دادن  چراکهو جلب بیشتر اعتماد نیست،  شفافیت

. را در پی خواهد داشت نفعانیذافشاء شده گشته و اعتماد کمتر  اطالعاتبه درک کمتر 

 کاریانهپن، هرچه اختفاء و است شفافیتیک عنصر ضد  کاریپنهانچون عنصر اختفاء و 

 .ابدییماعتماد آنان کاهش  جهیو درنتدر سازمان بیشتر شود صداقت کارکنان به سازمان 

                                                           

1.Ingram 

2.Lindstedt & Naurin 
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بعد شایستگی اعتماد سازمانی بر ابعاد رفتاری و نگرشی وفاداری  ،نتایج همچنین نشان داد

( 2012) و چتنا (1090) . این یافته با نتایج خادماستسازمانی دارای اثر مستقیم و مثبت 

با  مستقیمی ۀخدمات رابط ۀو یا ارائ کاال تیکمو  کیفیتانی دارد. در هر سازمانی همخو

کی دد. با انرو رسالت سازمان دا هاارزشمیزان احساس تعهّد و وفاداری کارکنان نسبت به 

و  هاارزشکه وفاداری افراد نسبت به رعایت  میابییدرمسازمانی  یهاطیمحتأمل در 

نند که دارای ک اندامعرضتوانند در بازار رقابتی می ییهاسازمانذا شایستگی یكسان نیست. ل

نیروی انسانی با وفاداری باال به سازمان باشند که یكی از دالیل وفاداری کارکنان، 

 ،یلطورکبهشود. سازمان می یهاتیمأمورق اهداف و که منجر به تحقّ است یساالرستهیشا

 وفاداری کارکنان، سطح افزایش به منجر سازمانی اعتماد ءکه ارتقا دهندیمباال نشان  نتایج

شد. جایی که وفاداری و اعتماد برای  خواهد گذارانقانون و رجوعانارباب ،گذارانهیسرما

 ۀوفاداری و اعتماد دو شیو گریدیعبارتبه. رسدیمبه حداقل  پایشانجام کار وجود دارد، 

که شایستگی  استکارکنان  یهانگرشو  متفاوت جهت مورد توجّه قرار دادن رفتار

 یورهرهب، اثربخشی و کیفیتدر افزایش  یمهمعامل  عنوانبهکارکنان در انجام امور سازمان 

 یهافتهای. و شودیمعملكرد آنان در سازمان است که پیامد آن ارتقاء وفاداری آنان به سازمان 

ارکنان شایستگی اعتماد، و وفاداری کتحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین بعد 

 وجود دارد.

اعتماد سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری  درستكارینتایج اثر مستقیم بعد 

 و تیمورنژاد( 1022) فردییدانادهد. این یافته با نتایج قرار می دییتأسازمانی را نیز مورد 

ند کارم کههنگامی دهندیمنشان  تباطاردرایننتایج  ،طورکلیبههمخوانی دارد.  (1022)

 شودیمانجام دهد موجب  یخاصو بر اساس اصول  و یكپارچه وظایفش را به نحو احسن

ی سازمان برای اثربخش نیازیپیشاعتماد سازمان به شخص افزایش یابد و اعتماد سازمانی نیز 

 کارکنان و یوربهره. نتایج کاری مثبت ناشی از اعتماد سازمانی موجب افزایش است

 .شودیمافزایش وفاداری آنان به سازمان  درنهایت



 

49 

 

 69، بهار 11شماره ، سومسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

اثر مستقیم بعد حسن نیّت اعتماد سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی 

 (1090)و خادم ( 2002) 1کان شیرو یهاافتهیقرار گرفت. این نتیجه با  دییتأهمچنین مورد 

ام که اگر نیت فرد در انج دهدیمج مربوط نشان نتای طورکلیبههمسویی و مطابقت دارد. 

یّت . یعنی او دارای حسن نابدییموظایفش مثبت باشد تعهّد او به کار و سازمانش افزایش 

و در چنین مواقعی اعتماد سازمان به او افزایش یافته و  کندیماست و شرافتمندانه عمل 

سازمان  وریرهبهیش اثربخشی و که بهبود عملكرد شخص افزا ابدییمعملكرد شخص بهبود 

 .استرا در پی خواهد داشت که نتیجه نهایی آن افزایش وفاداری فرد به سازمان 

عاد ابعاد اعتماد سازمانی بر اب گریواسطهسازمانی از طریق  شفافیتبعد پاسخگویی 

یج ه با نتا. این یافتاستو مثبت  غیرمستقیمنگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر 

نتایج مربوطه نشان  ،طورکلیبههمخوانی دارد.  (1022) تیمورنژاد ( و1022) فرددانایی

 ،گذارانسرمایه وفاداری کارکنان، سطح افزایش به منجر سازمانی اعتماد که ارتقاء دهندیم

که  و وظایفی هاتیمسئولکارکنان نسبت به  و اگرشد  خواهد گذارانقانون و رجوعانارباب

پاسخگو باشند اعتماد سازمان به آنان افزایش یافته و افزایش اعتماد  شودیمواگذار  آنانبه 

 .شودیمباعث افزایش حس تعهّد و وفاداری شخص به سازمان 

ابعاد اعتماد  گریواسطهسازمانی از طریق  شفافیت اطالعاتبعد تسهیم  ،ددننتایج نشان دا

. این استت و مثب غیرمستقیمزمانی دارای اثر سازمانی بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سا

 ،طورکلیبه. استدر یک راستا ( 2002) و راولینز( 2012)یافته با نتایج سومارت و پریتو 

 وفاداری کارکنان خواهد سطح افزایش به منجر سازمانی اعتماد توان گفت که ارتقاءمی

ه آنان ک شودیمارکنان باعث مفید و مناسب به ک اطالعاتشد. یعنی در اختیار قرار دادن 

 .ابدییموفاداری آنان به سازمان افزایش  جهیدرنتتصمیمات آگاهانه و مناسب اخذ نمایند 

ستگی، شای) یسازمانابعاد اعتماد  گریواسطهسازمانی از طریق  شفافیتبعد مشارکت 

و  رمستقیمیغو حسن نیّت( بر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سازمانی دارای اثر  درستكاری

و  (1022) یالحوائجبابقربانی و  (،1022) و همكاران . این یافته با نتایج خنیفراستمثبت 

                                                           

1.Kaneshiro 
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ه ک دهندیمنتایج مربوطه نشان  ،طورکلیبههمسویی و همخوانی دارد.  (2002) کان شیرو

شد. مشارکت فعاالنه  وفاداری کارکنان خواهد سطح افزایش به منجر سازمانی اعتماد ارتقاء

 شفافیتایجاد دانش، از ملزومات  جهیدرنتدر جهت کسب و توزیع اطالعات و  نفعانیذ

 .شودیمباعث افزایش وفاداری کارکنان به سازمان  درنهایتسازمانی است که 

انی بر ابعاد اعتماد سازم گریواسطهسازمانی از طریق  شفافیت کاریپنهانبعد اختفا و 

یقی که بتوان . تحقاستو منفی  غیرمستقیمزمانی دارای اثر ابعاد نگرشی و رفتاری وفاداری سا

 داشتناهنگبا این نتیجه تطبیق داد یافت نگردید. پس هر چه سازمان تالش برای مخفی 

نتایج  ،طورکلیبه. ابدییم به سازمان کاهش نفعانیذاطالعات داشته باشد میزان اعتماد 

وفاداری کارکنان  سطح به کاهش منجر سازمانی اعتماد که کاهش دهدیممربوطه نشان 

 شد. خواهد

این پژوهش میزان  یشدهدر مدل برازش  ،های تحقیق این بود کهاز جمله محدودیت

 عوامل دیگری بر تأثیر( است که این امر بیانگر 20/0تبیین شده وفاداری سازمانی ) پراکنش

با  ه است. از طرف دیگرقرار نگرفت موردبررسیدر این پژوهش  که وفاداری سازمانی است،

پژوهش حاضر فقط در مورد کارکنان دانشگاه علوم پزشكی شهر زاهدان  کهنیاتوجّه به 

 مل کرد.عانجام پذیرفته است، لذا در تعمیم نتایج آن به سایر کارکنان کشور باید با احتیاط 

 منابع

ی و اعتماد (. یادگیر1090بودالیی، حسن، کوشكی جهرمی، علیرضا و ستاری نسب، رضا )

رآیند فو تعهّد سازمانی.  یشناختروانهای میانجی بین توانمندسازی سازمانی، حلقه

 .90-61(، 15) 24 ،مدیریت توسعه

 چگونگی نظام پاسخگویی در شهرداری تهران، پژوهشی پیرامون(. 1022تیمور نژاد، کاوه )

 و مدیریت هدانشكد ا،دکتر نامهپایان. شهروندان رضایت و شهری خدمات ۀارائ

 .طباطبایی عالمه دانشگاه حسابداری
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 مذهبی گیریجهت ۀرابط سنجش(. 1090حریری، نجال، اباذری، زهرا و اسماعیلی، گلسفید )

 هرش دانشگاهی یهاکتابخانه موردی: )مطالعه کتابداران میان در سازمانی وفاداری و

 .11-50 (،10) 4 ،اسالمی( )علوم کالمی اعتقادی های پژوهش ج(.کر

 افیتشفکارکنان در بخش دولتی: بررسی نقش اعتماد و  ۀارتقاء روحی(. 1090خادم، مریم )

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده امور اقتصادی نامهپایان. سازمانی

ریت مدی یهینشر سازمانی. و تعهّداعتماد  هایمؤلفهبین ۀ بررسی رابط (.1022حسن ) خنیفر،

 .12-0(، 2) 1، دولتی

دولتی: تبیین نقش متغیر  هایارتقاء اعتماد عمومی به سازمان(. 1029، حسن )فردییدانا

 .292-260 ،41، مجله دانشور رفتار. هروندانرضایتمندی ش گرمداخله

 شفافیتایجاد استراتژی مناسب و ارتقای  (.1092) فاطمه فراهانی، و میرعلی نقوی، سید

 .91-15، 12، مدیریت فصلنامۀ مطالعات. سازمانی از طریق رهبری نوآور

 اندازچشم سازمانی. شهروندی رفتار مدل ارائۀ (.1029) مهرحمید رامین، و غالمعلی طبرسا،
 .111-100 (،0) 1 ،دولتی مدیریت

(. رابطۀ سالمت سازمانی 1090) ، احمد.قرابی فرجی خیاوی، فرزاد، ویسی، محمد و طهماسبی

آموزشی منتخب دانشگاه علوم  هایانبیمارستو اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان 

 .60-50(، 0)5 مدیریت بهداشت و درمان )نظام سالمت(،اهواز.  شاپوریجندپزشكی 

 ۀمفقود ۀحلق یسازمانفرهنگ(. 1090و مسعودی، زهرا ) اصغریعلکردنائیچ، اسداهلل، فانی، 

 .912-110 (،2)12 ،یسازمانفرهنگ مدیریت .سازمان عملكرد و سازمانی تیشفاف

(. نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطۀ بین 1090گل پرور، محسن و نادی، محمدعلی )

 ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوریاخالق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار. 

1 ،40-50. 

جله م(. مدیریت وفاداری سازمانی راهبرد استراتژیک منابع انسانی. 1091گودرزی، احمد )

 .2992-2995(، 9) 2، ی پژوهشی بنیادی و کاربردیعلم

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/676893
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/676893
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(. مدل مفهومی روابط سازمانی 1021لگزیان، محمد، مرتضوی، سعید و کاظمی، سید حسین )

-122، 22، پیام مدیریتو سازوکارهای کنترلی متناسب.  شفافیتمبتنی بر اعتماد و 

125. 

 و سازمانی اعتماد و مستمر بهبود سازمانی، یادگیری بین (. ارتباط1090) دیوحمظلومی، 
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