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اعتماد بین فردی و رفتاار  یدل معادالت ساختارم یطراح هدف پژوهش حاضر
هاای هماداد و سیاسی باا ارربشیای راررنااد ادارات ورو  و نوانااد اساتاد

ررمانیاه بود. رو  تحقیق، پیماییی او نوع همبستگی است. نامعۀ آماری رلیا  
نفر بود. نمونا  پاژوهش را   563راررناد ادارات ورو  و نواناد ر  تعداد آنها 

 ینما  آور یباراپرسیانام  باوشیات داده شاد.  511ر  در نهایات  شمار بود
، پرسینام  رفتار (5931) اعتماد بین فردی روک و والپرسینام   س اطالعات او 

روایی . شداستفاده  (5933)ارربشیی مقیمی و پرسینام   (5937سیاسی دوبرین )
 یااییپا تان او اسااتید مادیریت وروشای ت ییاد شردیاد. 51ها توسا  پرسینام 
 یهااپرسیانام  یررونباخ برا یآلفا یببا استفاده او ضر تحقیق یهاپرسینام 

( با  39/1و  79/1، 31/1) یابب  ترت ارربشییو  اعتماد بین فردی، رفتار سیاسی
او آومود همبستگی پیرسود و مدل معادالت ساختاری برای تجزی  و دست آمد. 
، GFI ،95/1=AGFI=99/1یهااها استفاده شد. میازاد شااخصتحلی  داده

91/1=NFI ،97/1=CFI  199/1و= RMSEA نیاد دهندۀ براو  مادل
( پایش 77/1ساختاری بودند. نتایج نیاد داد، مؤلق  رفتار سیاسی با ضریب بتای )

( بارای 99/1تری نسبت ب  اعتماد بین فردی با ضاریب بتاای )بینی رننده قوی
ار سیاسی در محی  راار منجار با  ارربشیی است. یعنی اعتماد بین فردی و رفت

 شوند.ارربشیی بییتر در راررناد می
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The purpose of the present research is to design a 

model of structural theorem of interpersonal trust 

and political behavior on the effectiveness of 

personnel in workplaces of sport and youth in 

Hamedan and Kermanshah provinces. The research 

methodology is survey research and correlative 

survey. The statistic group is all employees of sport 

and youth offices consisting of 168 individuals. The 

selected research sample is a whole measurement 

that finally 152 questionnaires are received. For 

gathering data three questionnaires of interpersonal 

trust of Cook and Wall (1980), DuBrin’s 

questionnaire of Political Behavior (1987), and 

Moghimi’s questionnaire of Effectiveness are used. 

The validity of questionnaires are affirmed by ten 

professors of sport management. The reliability of 

the questionnaire was confirmed by Cronbach’s 

Alpha method which for questionnaires of 

interpersonal trust, Political Behavior, and 

Effectiveness are (0.80, 0.79, and 0.83) respectively. 

For analyzing the data, Pierson’s coefficient 

correlation and model of Structural Theorem were 

used. The range of parameters of GFI= 0.93, 

AGFI=0.91, NFI=0.95, CFI= 0.97, RMSEA= 0.033 

represented that the structural model was proper. 

The findings showed that the component of political 

behavior with Beta coefficient (0.47) is a stronger 

forecaster than interpersonal trust with Beta 

coefficient (0.39) for effectiveness. It means that 

interpersonal trust and political behavior lead to 

more effectiveness between personnel in workplace.  
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 مقدمه
تواد تنها در رروت انباشت ها را نمیامرووه توفیق ساوماد

های مادی و تجهیز ب  آخرین امکانات فیزیکی و فناوری
های مالی، اطالعاتی و ارتباطی ارویابی ررد. ویرا سرمای 

فاقد رارایی مؤررند.  5فیزیکی و انسانی بدود سرمای  انتماعی
مالی، فیزیکی و انسانی  ی بدین معنا ر  استفاده بهین  او سرما

ساوماد بدود سرمای  انتماعی یعنی بدود شبک  رواب  متقاب  
بین اعضای ساوماد ر  توام با اعتماد، محبت، دوستی و در 

ها و هنجارهای ساومانی باشد، امکاد پذیر نهت حفظ ارو 
 (.51نیست )

اعتماد یکی او عناصر بنیادین تعام  انتماعی است ر  در ح  
  مربوط ب  نظم انتماعی نقش تعیین رننده دارد و پیش مسائ

ای محسوب شرط عمده و رلیدی برای مونودیت هر نامع 
(. تحقق اهداف ساوماد مستلزم همکاری اعضای 1شود )می

آد با یکدیگر است و مهمترین راه تسهی  همکاری، اعتماد 
متقاب  راررناد ب  یکدیگر و نیز اعتماد میاد راررناد و 

(. افراد مونود در ساوماد نیز 7باشد )ها میراد ساومادمدی
همواره در صدد هستند ر  مناف  خود را ت مین نمایند و او 

نگرند، ر  مناف  ششصی آنها ت مین دیدشاهی ب  موضوع می
-هایی میشود. بدیهی است ر  این امر مونب انجام فعالیت

 (.6نامند )شود ر  آد را سیاست باوی می
-ی سیاسی عبارت است او نفوذ در دیگراد او طریق راهرفتارها

های غیر قانونی برای حصول نتایجی ر  مجاو و قانونی نیست 
دهد، ر  (. بییتر مانورهای سیاسی در سطح فردی رخ می59)

در این سطح افراد تنها ب  دنبال مناف  ششصی خود هستند و 
داف خود ب  مناف  دیگراد تونهی ندارند و برای رسیدد ب  اه

رفتارهای خارج او مقررات شغلی  دست ب  سیاسی راری و
ها ارتقاء ارربشیی (. هدف اصلی تمام ساوماد9ونند )دست می

ها باعث تقدم و رارایی است. امرووه تون  ب  ریفیت فعالیت
ارربشیی و رارایی شیت  است. ارربشیی ساومانی عبارت 

و مناب  خاص و است او میزانی ر  یک ساوماد با استفاده ا
بدود هدر دادد مناب  خود و بدود فرسوده رردد غیر ضروری 

 (.9نماید )اعضاء و نامع  خود، اهدافش را برآورده می
ونود نو اعتماد و حارم بودد آد بر رواب  انسانی در میاد 
افراد، یکی او آرووهای دیرین  است. ساوماد نیز ب  عنواد 

-ها پنداشت  میاد و ائتالفای پیچیده و مررب او افرمجموع 

ها، ها، سلیق شود، ر  هر یک دارای مناف ، باورها، ارو 
های خاص خود است، ر  دائما برای رسب انتظارات و پنداشت

                                                                     
1. Social Capital 

رنند. همچناد ر  مناب  رمیاب ساومانی با یکدیگر رقابت می
اعضای ساوماد ب  عنواد اخذ قدرت ششصی و قدرت پست و 

ی ساومانی هستند، نیز ممکن است در هامقام درشیر سیاست
ها با استفاده او وسای  غیر مون  برای ب  دست آوردد ساوماد

نتایجی ر  او طرف ساوماد تونی  نیده است، یعنی تحقق 
های غیر های ششصی خود، با متوس  شدد ب  حرب هدف

اخالقی ترغیب شوند. آنگاه او این لحاظ رفتار آناد سیاسی 
 (.7خوانده می شود )

او آنجایک  برخی مناب  رفتارهای سیاسی ونود ابهام در نقش، 
های ارتقاء، سیستم ارویابی مبهم نبود اعتماد، رمبود فرصت

شرا، تواد با رنترل افراد سیاست(، بنابراین می59باشد )و... می
، میشص نمودد سیستم روشن رردد اهداف ساوماد

ساوماد اینگون  رفتارها اروشیابی در ساوماد، افزایش اعتماد در 
را در ساوماد رنترل ررد، تا آسیبی رمتری ب  ساوماد و افراد 

های انتماعی در ساوماد او خطر راهش آد وارد آید و سرمای 
هر ساومانی برای اینک  ارربشش باشد قب  او هر نجات یابد. 

چیز بایستی بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و ساو  با 
و مقابل  با هر میکلی بهترین مناب  خود را ب  رار محی  متغیر 

ای تهدیدرننده خارنی ب  طور موفقیت هشرفت  و با نیرو
نهت هدف اصلی  آمیزی برخورد ررده و نیروی آنها را در

در را  خود، هاو همواره با حفظ توانایی نمایدساوماد هدایت 
 .دهد قرار رشد و توسع مسیر 

  بین اعتماد راررناد ب  مدیراد رابط( 5997ربانی و علوی )
اعتماد را مورد ارویابی قرار دادند.  خود و ارربشیی سامان 

داری با ارربشیی آماری معنی شاد، رابط راررناد ب  مدیراد
. در مقاب ، سهولت استفاده او داشتسامان  او دیدشاه راررناد 

دشاه داری با ارربشیی سامان  او دیمعنی رابط دارای سامان ، 
رابط  بین اعتماد درود ( 5991نیوقانی ). (7بود )مدیراد 

را  های شهر اصفهادساومانی و تعهد شغلی مدیراد دبیرستاد
مورد تحقیق قرار داد. نتایج نیاد داد بین اعتماد درود 
ساومانی و ابعاد تعهد شغلی رابط  مثبت و معناداری ونود دارد 

ش بینی رننده اعتماد های رار پیو مؤلف  پایبندی ب  ارو 
رابط  ( 5939حانیها و آریاد مفرد ) (.9درود ساومانی بود )

های عملکردهای رفتار سیاسی مدیراد ارشد مالی و شاخص
را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نیاد داد بین رفتار مالی 

های عملکرد مالی رابط  معنادار سیاسی مدیراد و تمام شاخص
رابط  در پژوهش خود با عنواد  (5933ی )بارون(. 1ونود دارد )

بین تعهد ساومانی و ادراک راررناد او رفتار سیاسی مدیراد در 
و فسا نیاد  های الرستادساوماد آموو  و پرور  شهرستاد

ر  رفتار سیاسی مدیراد تنها با بعد عاطفی او ابعاد س  داد، 
با دو  دار و در نهت منفی دارد واشان  تعهد ساومانی رابط  معن
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(. 5) بعد مستمر و هنجاری رابط  معناداری میاهده نگردید
( در پژوهیی با عنواد رابط  بین اعتماد و 5936مشتاری )

یک او ابعاد شیگان   نیاد داد ر  بین هر ارربشیی دبیراد
و  داردونود معنادار دبیراد رابط   اعتماد با ارربشیی عملکرد

رربشیی عملکرد دبیراد نیز با افزایش هریک او ابعاد اعتماد، ا
 . (51) افزایش یافت

( پژوهیی با عنواد نقش میانجی اعتماد و 1159)5تالمود 
حمایت انتماعی در رابط  با رفتار سیاسی و نتایج شغلی 
)رضایت شغلی، تعهد ساومانی، استرس، تحلی  رفتگی( انجام 
داد. نتایج نیاد داد ر  اعتماد و حمایت انتماعی میانجی 

برای ارتباط ادراک رفتار سیاسی و نتایج شغلی است، ب   خوبی
عبارت دیگر ومانی ر  اعتماد و حمایت انتماعی بر نو درود 

تواند ساومانی حارم شود، عواقب منفی ادراک رفتار سیاسی می
( در پژوهش خود 1151) 1(. ادمن11رنترل وراهش یابد )

راک شده را های ساومانی ادارتباط منفی بین اعتماد و سیاست
نماید ر  فقداد عدالت،راهش اعتماد رند و اربات مییید می ت

( در 1113) 9(. پود53شود )منجر ب  بروو رفتارهای سیاسی می
نیاد داد ر  ارتباط مثبت و معناداری بین اعتماد ب   پژوهیی

ناظراد و تمای  ویردستاد در رمک ب  همکاراد ونود دارد. 
های ساومانی میانجی ک سیاستهمچنین او نیاد داد ادار

 (.59اعتماد ب  ناظراد و رمک ب  همکاراد است )
مفهوم سرمای  انتماعی بر همکاری و هماهنگی نیروهای 
انسانی ساوماد و هنجارهایی ر  همکاری و هماهنگی در 

دهند، ت رید دارد. در حالی ر  راهش ساوماد را افزایش می
او برقراری رابط  و اعتماد در ساوماد همواره نوعی ترس 

آورد، ر  مان  نوعی احساس ناامنی در بین اعضاء ب  ونود می
او تقویت رابط  و همکاری و شستر  تعامالت در ساوماد 

شردد ر  در آد صورت، فردشرایی و ب  دنبال آد منفعت می
  (.1یابد )میطلبی در ساوماد رواج 

ملکرد بایست در حووه مدیریت وروشی نیز ب  مواوات عمی
های پژوهیی مورد های علمی، فعالیتمیاب  در سایر رشت 

های ندید مدیریتی انجام شیرد. نیاو ب  منظور آومایش نظری 
ب  همین سبب، محقق با اعتقاد ب  این اندیی  و در راستای 
اعتالی رشت  مدیریت وروشی ب  سهم خود، بر آد است تا 

سیاسی را در ادارات های اعتماد بین فردی و رفتار نقش مؤلف 
ورو  و نواناد بر ارربشیی راررناد مورد بررسی قرار دهد، 

باشد. های علمی میر  این امر مستلزم انرای تحقیق با رو 

                                                                     
1. talmud 

2. othman 

3. poon 

ضمناً با تون  ب  اینک ، موضوع مدیریت صرف نظر او ماهیت 
باشد، ر  برای شغلی یک ضرورت مهم در رفتار ساومانی می

تواند ب  عنواد ها، مدیریت صحیح میاداره امور رلی  ساوماد
تواد ها مورد تون  قرار شیرد. بنابراین میرلید موفقیت ساوماد

اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مورد ت رید قرار داد. 
همچنین با تون  ب  اهمیت نقش اعتماد در دستیابی ب  رارایی 

رسد، بررسی و و ارربشیی مفید و مثبت راررناد ب  نظر می
های راررناد ادارات ورو  و ها و دیدشاهلع  نگر مطا

نواناد و نظر خواهی او آنها در این ارتباط در عین آشکار 
نمودد وضعیت مونود مربوط ب  رفتارهای مدیریت ساومانی 
در این مرارز آمووشی، فرهنگی و وروشی، آرار مثبت ناشی او 

 اود.سبکارشیری رفتارهای مطلوب مدیریت را نیز نمایاد می
بنابراین تون  ب  عواملی نظیر راهش ارربشیی راررناد و 

طلبی در میاد اعضای ساوماد راهش اعتماد و افزایش منفعت
شردد، دار شدد سرمای  انتماعی در ساوماد میر  باعث خدش 

محقق را بر آد داشت پژوهیی در ومین  نقش اعتماد بین 
راررناد ادارات در میاد  6بر ارربشیی 1و رفتار سیاسی 7فردی

های ررمانیاه و همداد صورت دهد، ورو  و نواناد استاد
تا شاید شامی در نهت افزایش اعتماد بین فردی و ارربشیی و 

 ها برداشت  شود.راهش منفعت طلبی در این ساوماد
با تون  ب  اینک  ارثر مطالعات در حیط  رفتار ساومانی در 

ی او قبی  ووارت های بزرگ وروشورو  معطوف ب  ساوماد
ورو  و نواناد و رمیت  ملی المپیک بوده است، نقش مهم 

ها ب  عنواد اهرم انرایی ووارت ادارات ورو  و نواناد استاد
ورو  و نواناد مغفول مانده است. لذا در این پژوهش محقق 
بر آد آمد ر  ب  بررسی این متغیرها در اداره ورو  و نواناد 

در این تحقیق، محقق مداد بپرداود. های ررمانیاه و هاستاد
درصدد آد است ر  رابط  بین اعتماد بین فردی، رفتار سیاسی 
و ارربشیی نیروی انسانی را بررسی نموده و میزاد ت ریر  و 
رفتار سیاسی و اعتماد ساومانی را ب  عنواد متغیرهای مستق  

باشد، بر ارربشیی انسانی ر  متغیر مالک یا وابست  می
 اود.میشص س

تواد مدلی را برای این با تون  ب  مبانی نظری پژوهش می
تحقیق ارائ  داد. بر این اساس دو متغیر اعتماد بین فردی و 
رفتار سیاسی ب  عنواد متیغرهای مستق  برای ارربشیی ب  

 روند.شمار می

                                                                     
4 . Interpersonal Trust at Work 

5 . Political Behavior 

6 . Effectiveness  
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 مدل مفهومی پژوهش .5شکل شماره 

 

 روش تحقیق
و نوع همبستگی و رو  تحقیق پژوهش حاضر پیماییی و ا

با تون  ب  هدف او نوع راربردی بود، ر  رو  نم  آوری 
 آماری نامع اطالعات آد ب  شک  میدانی انجام شده است. 

-استاد نواناد و ورو  ادارات راررناد رلی  شام  پژوهش

. بود دیپلم حداق  مدرک تحصیلی با همداد و ررمانیاه های
 پژوهش فرهنگی معاونت بشش او پرسش با ر  صورتی ب 

 تعداد ب  مربوط اطالعات هااستاد نواناد و ورو  ر  ادارات
 نواناد  و ورو  ر  اداره راررناد تعداد. شد برآورد راررناد
 ر  بودند، نفر 31 همداد استاد و نفر 36 ررمانیاه استاد
در این پژوهش نمون   .باشندمی رارمند 563 شام  نمعا

انتشاب شردید. با تون  ب   آماری برابر با نامع  آماری
پرسینام  مورد تجزی  و تحلی   511های برشیتی پرسینام 

اعتماد پرسینام   س قرار شرفت. برای نم  آوری اطالعات او 
، پرسینام  رفتار سیاسی (5931) بین فردی روک و وال

در  (5933)ارربشیی مقیمی و پرسینام   (5937دوبرین )
ای اطمیناد او روایی پرسینام ، بر .شداستفاده  مقیاس لیکرت

تن او اساتید رشت  مدیریت وروشی ارائ   51پرسینامۀ اولی  ب  
بندی نظرات آناد پرسینامۀ نهایی تنظیم شد. پایایی و با نم 
های تحقیق با استفاده او ضریب آلفای ررونباخ برای پرسینام 
 ب  ارربشییو  اعتماد بین فردی، رفتار سیاسیهای پرسینام 

تجزی  و تحلی   ( ب  دست آمد.39/1و  79/1، 31/1) یبترت
ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. داده

های آماری فراوانی، درصد در سطح آمار توصیفی، او شاخص
فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شام  

ساوی دلضریب همبستگی و برای طراحی مدل او رو  م
استفاده  AMOSاو نرم افزار  5(SEM)معادالت ساختاری 

 شد. 

 

                                                                     
1 . structural equation model 

 یافته های تحقیق

اسمیرنف برای  -نتایج آومود رولموشرف. 5جدول شماره 

 متغیرهای تحقیق

 -رولموشرف متغیرهای تحقیق
 zاسمیرنوف

Sig 

 / .595 56/5 اعتماد بین فردی

 / .937 5/ 51 رفتار سیاسی

 . /737 61/5 ارر بشیی
 

شود با تون  ب  میاهده می 5همانطور ر  در ندول شماره 
است، تووی   11/1و سطح معناداری ر  بییتر او  zمقدار 
ها باشد، بنابراین در تجزی  و تحلی  دادهها طبیعی میداده
 های پارامتریک استفاده نمود.تواد او آومودمی

میانگین، انحراف معیار و همبستگی درونی .  2جدول شماره 

 بین متغیرهای پژوهش

دهد. رواب  بین متغیرهای تحقیق را نیاد می 1ندول 
شود، بین اعتماد بین فردی نطور ر  در ندول میاهده میهما

(. >11/1Pداری ونود دارد )با ارربشیی رابطۀ مثبت و معنی
عالوه بر این، بین رفتار سیاسی با ارربشیی این رابطۀ منفی و 

 (.>11/8Pدار است )معنی

 های نیکویی براو  برای مدل پژوهششاخص. 9جدول شماره 

 مدل پژوهش شاخص مدل
2X 639/15 

DF 511 
/DF2X 19/1 

GFI 99/1 
AGFI 95/1 
NFI 91/1 
CFI 97/1 

RMSEA 199/1 

او دیدشاه بییتر دانیمنداد در مورد نسبت رای اسکوار ب  
-را قاب  قبول می 9تا  1( مقادیر بین df ̸  2χدرن  آوادی )

ها
یر
متغ

ین 
نگ
میا

ف  
حرا

ان
یار
مع

ماد 
عت
ا

ار  
رفت

ی
اس
سی

 

ی ارر
شی

ب
 

   5 1/ 99 69/9 اعتماد

رفتار 
 سیاسی

11/5 73/1 *79/1- 5  

 5 -65/1* 19/1* 95/1 75/9 ارربشیی
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ها در این باره متفاوت است. برای دانند با این حال دیدشاه
-را قاب  قبول می 1تا  5شوماخر و لومکس مقادیر بین  مثال،

بدست آمده است. در  19/1دانند. در این پژوهش این نسبت 
شفت  شده ( CFIو  GFI ،AGFI ،NFI)های مورد شاخص

ها ب  عدد یک نزدیکتر باشد، مدل او ر  هرچ  این شاخص
مقادیر برابر  5تری برخوردار است. بنتلر و بونتبراو  مطلوب

-را ب  عنواد شاخصی خوب برای براوندشی مدل 9/1و باالی 

اند. در این پژوهش این مقادیر برای های نظری توصی  ررده
ب  ترتیب  (CFIو  GFI ،AGFI ،NFI)شاخص های  

شاخص  ( بدست آمده است.97/1و  91/1، 95/1، 99/1)
(RMSEA)2  بر اساس خطاهای مدل ساخت  شده و معیاری

اند ل است. برخی او اندییمنداد بر این عقیدهبرای بد بودد مد
باشد و برخی دیگر میزاد  11/1ر  این شاخص باید رمتر او 

در این پژوهش مقدار  دانند.را مناسب می 13/1رمتر او 
برای این شاخص بدست آمد. با در نظر شرفتن این  199/1

نیاد  9موارد و با تون  ب  مقادیر نمایش داده شده در ندول 
ده این موضوع است ر  مدل ارائ  شده ب  طور مطلوبی دهن

 براو  شده است.

 
 مدل پژوهش در شرای  تشمین استاندارد. 2شکل شماره 

 

                                                                     
1 . Bentler and Boont 

2 . Root Mean Square Error of Approximation 

با  شردد، رفتار سیاسیمیاهده می 1شک   در همانطور ر 
 شیریشک  یبرا قویتری رننده ینیب یشپ 77/1 یبتا یبضر

اعتماد بین  نیباشد. همچنیم ساوماددر ارربشیی راررناد 
 یبرا مناسبیرننده  ینیب یشپ 99/1 یبتا یببا ضرفردی 

 .است راررناد ارربشیی ساومانی

 گیریبحث و نتیجه

 نیات اعتماد بین فردی، میزاد تمایلی است ر  فرد قصد دارد،
 افراد دیگر اعمال و ب  دهد نسبت دیگر افراد ب  را خوب

دهد ر  بین می های تحقیق نیادیافت  (.51) دارد اطمیناد
ارتباط اعتماد و رفتار سیاسی و ارربشیی و رفتار سیاسی ارتباط 
منفی و معناداری میاهده شد، البت  در این پژوهش منظور او 

باشد ر  با نتایج رفتارهای سیاسی تمای  فرد ب  قدرت می
( ر  حاری او ارتباط منفی و معنادار بین 5991پژوهش ررمی )

(. 55باشد )رفتار سیاسی بود، همسو میاعتماد و ارربشیی و 
( و 1119) 7(، ایندارتو1151(، ادمن )5939) 9همچنین رارمور

( ارتباط منفی و معناداری بین اعتماد و ارربشیی 1159تالمود )
(، ر  با نتایج 56،57،53،11و رفتارهای سیاسی شزار  رردند )

پژوهش حاضر همشوانی دارد. پژوهیی ر  ارتباط مثبت و 
 ناداری بین این متغیرها را ب  اربات برساند، میاهده نگردید.مع

( در پژوهش خود نیاد داد ر  ارتباط 1113ب  طور مثال پود )
مثبت و معناداری بین اعتماد ب  سرپرستاد و تمای  ویردستاد 

های در رمک ب  همکاراد ونود دارد، او نیاد داد سیاست
اظراد و رمک ب  ساومانی ادراک شده میانجی اعتماد ب  ن

-همکاراد است. اعتماد منجر ب  رفتارهای رمکی در موقعیت

شود، اما های ساومانی پایین است، میهایی ر  ادراک سیاست
های ساومانی باال هایی ر  ادراک سیاستت ریری در موقعیت

( نیاد 1159(. همچنین نتایج پژوهش تالمود )59است، ندارد )
ت انتماعی بر نو ساومانی حارم داد ر  وقتی اعتماد و حمای

شود و راهش شود عواقب منفی سیاست ساومانی رنترل می
( در پژوهش خود ارتباط منفی بین 1151(. ادمن )11یابد )می

رند و های ساومانی ادراک شده را ت یید میاعتماد و سیاست
نماید ر  فقداد عدالت، راهش اعتماد منجر ب  بروو اربات می

شود. احتماالً یکی او دالی  ارتباط منفی سی میرفتارهای سیا
-ای مثبت و سیاستاین است ر  اعتماد اغلب ب  عنواد پدیده

 (. 53شود )ای منفی نگریست  میهای ساومانی ب  عنواد پدیده

                                                                     
3. Kacmor  

4. Indartono 
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 ارتباط ادراک شده ساومانی سیاست با اغلب منفی پیامدهای

 باالی سطح ر  اندنیاد داده ویادی تجربی شواهد و دارند

 نظیر منفی روانی نتایج ب  ادراک شده سیاست ساومانی

شیری، رفتارهای و استرس شغلی، رفتارهای رناره اضطراب
سلط  نویان ، راهش رارایی و ارربشیی و رفتارهای مساحم  
راران  منجر خواهد شد. یکی او دالی  اصلی ب  رارشیری 

زاد های ساومانی می  ب  قدرت در افراد است. میسیاست
های فردی، رو  اخالقی و سیاسی بودد هر فرد نیز ب  ارو 

شرایی شرا اخالقخلق و خوی او بستگی دارد. افراد سیاست
رمتر و نیاو بییتر ب  رسب قدرت دارند و تنها در پی مناف  
خود هستند. و بدیهی است برای ب  دست آوردد قدرت و 

مناف  و  هایی ر  ب  میاررت و تسهیممناف  خویش او سبک
تون  ب  مناف  دیگراد نیاو دارد، سر باو ونند و در نتیج  ب  

رسد ر  اینگون  ب  نظر میامور اخالقی رمتر پایبند باشند. 
های راری ناامن رفتارهای خطرناک و سیاسی اغلب در محی 

آیند. این رفتارهای خطرناک و راری راررناد بونود می
ار و میزاد سیاسی عمدی ب  شدت تحت ت ریر نو محی  ر

های راررناد است. نو ساومانی راری، بدود تون  ب  خواست 
تواند منجرب  تعدی  اررات منفی ناشی او ناامنی شغلی امن می

 شردد و در نهایت ارربشیی را افزایش دهد.
ارربشیی یا دستیابی مؤرر ب  اهداف، مهمترین قصد و نیت 

ای تحقیق نیاد هتیکی  هر ساوماد و نهادی است و یافت 
دهد ر  ارربشیی راررناد ادارات ورو  و نواناد در می

های ررمانیاه و همداد رابط  مثبت و معناداری با استاد
 اعتماد دارد. البت  معدودی او مطالعات انجام شده رابط 

 بییتر ارربشیی را با اعتماد مورد بررسی قرار داده بودند و
 .اندررده دیگری ارویابی هایمؤلف  با را مطالعات ارربشیی

 و ( و چن5933نتایج تحقیقات رحیم نیا و همکاراد )
هایی نظیر ( نیاد داد ر  ارربشیی با مؤلف 1155) 5همکاراد

حمایت مدیریت، خالقیت فردی، سبک رهبری، تعلق ساومانی 
ادراری( و سالمت ساومانی  -انسانی -های )فنی و توانمندی

-(. بنابراین می57و  3اداری دارد )راررناد رابط  مثبت و معن

 همدلی و همکاری یکدیگر، با باید راررناد تواد شفت ر 
 بین همکاری را در این مدیراد و باشند داشت  بییتری
بتوانند بین خود و همکاراد در  تا نمایند، تسهی  راررناد

 .باشند داشت  بییتری را ارربشیی ساوماد اعتماد ایجاد رنند و
فاهیم بسیاری در مورد اعتماد ساومانی و بین ها و منگر 

فردی ونود دارد. محققاد بر این نکت  ت رید دارند ر  راررناد 

                                                                     
1 . Chen et al 

باید احساس رنند ر  مدیرانیاد قاب  اعتماد هستند. همچنین 
های متنوع بر روی این مس ل  توافق محققاد ویادی او رشت 

دی است. دارند ر  ونود اعتماد در ساوماد دارای مزایای ویا
اعتماد یک عنصر مهم و رلیدی در ساوماد است چرا ر  

ها در ساوماد بسیار میاررت را ممکن می ساود و میاررت
حائز اهمیت است، ر  ب  نوب  خود باعث ارربشیی در ساوماد 

انتظارات مثبتی ر  افراد "شود. اعتماد ب  ساوماد ب  عنواد می
ی ساومانی مبنی بر درباره مقاصد و رفتارهای چندشان  اعضا

تعریف  "نقش ساومانی، رواب  و انتظارات و وابستگی ها دارند
با تون  ب  نتایج این پژوهش مدیریت در ساوماد  شود.می
تواند با افزایش اعتماد در ساوماد، همکاری را ارتقاء دهد و می

آمیز های مسالمتهای ح  تعارض را ب  سوی سبکسبک
ند با افزایش اعتماد ساومانی او توانسوق دهد. مدیراد می

طریق صراحت، صداقت و قاب  پیش بینی بودد رفتارها، 
اعتمادساوی نمایند و در نهایت ارربشیی را در ساوماد ارتقاء 

 سیاست و اخالقی هایارو  شری، ماریاو چود بشیند.

 فرهنگ باید توسعۀ مدیراد است؛ متفاوت افراد شرایی در

 رفتارهای و تقویت را اخالقی رفتارهای ر  را همکاری

 قرار ساوماد تون  رانود در رندرنگ می رم را غیراخالقی

 مطلوب دست نتایج ب  سیاسی باوی بدود ر  راررنانی دهند.

 توانندمی مدیراد همچنین رنند. تیویق و شناسایی را اندیافت 

 دهیپادا  سیستم طریق او سیاسی را رفتارهای اینگون 

 سیستم ایجاد و ساوماد در قدرت ناسبم تووی  شفاف،

 .نمایند مدیریت مدیریت باو

 هر افزایش پژوهش، هاییافت  بر اساس شیری رلینتیج  در

رفتار  راهش ارربشیی با و بین فردی اعتماد متغیر دو او یک
 بین فردی اعتماد ر  آنجا او است. همراه سیاسی و بالعکس

 راررناد در و اردد هاساوماد سالمت در مهم بسیار نقیی

 بروو صورت در آورد،می ب  ونود و میاررت همکاری روحیۀ

-رو  با توانندمی راررناد اعتماد او حاری نو در نیز تعارض

 پیش اختالف و تعارض با یکدیگر همکاری بر مبنی های

 رفتار ب  تمای  افزایش اما نمایند، ح  و بررسی را آمده

 مناف  پی در تنها رسانی ر  رفتار تقویت و ساوماد در سیاسی

 آد ح  غیرراررردی هایرو  و تعارض ساوومین  اندخویش

 انجام باید اقداماتی مدیراد بنابراین شد؛ خواهد ساوماد در

 سیاسی افراد رفتار و شود تقویت بین فردی اعتماد ر  دهند

 نزول نگذارد ب  رو ساوماد در اعتماد نو تا شود، مدیریت رار

 در و ارربشیی حتی همکاری مفهوم ب  تماعیان سرمایۀ و

 .یابد توسع  ساوماد در اعتماد ونود سایۀ در تعارض موقعیت
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