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تأثير اعتماد سازماني برتعهد به تغيير
از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير
عباس قائداميني هاروني 1ـ رضا ابراهيم زاده دستجردي 2ـ مهرداد صادقي ده چشمه 3ـ مجيد ماهراني برزاني
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تاريخ دريافت 1399/9/16 :تاريخ پذيرش1399/12/23 :

چكيده
امروزه در سازمانها به منابع انساني به عنوان مهمترين منابع سازمان نگريسته ميشود و مديران به خوبي
دريافته اند که مهمترين عامل کسب مزيت رقابتي ،منابع انساني سازمان ميباشند .ضرورت پاسخگويي به
نيازهاي اساسي کارکنان ،در اولويت اول قرار ميگيرد .يکي از مهمترين نيازهاي کارکنان در سازمان وجود
اعتماد سازماني ميباشد سطوح باالي اعتماد در سازمان موجب مديريت تغيير اثربخش ميشود .هدف اين
تحقيق بررسي تأثير اعتماد سازماني برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير وآمادگي
براي تغيير بود .تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات توصيفي از نوع
همبستگي بود .جامعه آماري تحقيق حاضر را کليه کارکنان شاغل در شرکت گيتي پسند اصفهان که تعداد
 693نفر به عنوان نمونه از طريق روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شدند و
دادهها از طريق پرسشنامه گرد آوري شد و تجزيه و تحليل دادهها به کمک معادالت ساختاري در نرمافزار
وارپ انجام گرفت .نتايج تحقيق نشان داد که اعتماد به سازمان از طريق آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير
تأثير مثبت و معناداري دارد که ضريب اين تأثير  0/39است ولي از طريق کيفيت رابطه بر تعهد به تغيير تأثير
معناداري ندارد همچنين تأثير مستقيم بر تعهد به تغيير نيز معنادار نيست.
کليد واژهها :اعتماد سازماني ،تعهد به تغيير ،کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير ،آمادگي بر تغيير

 1دانشجوي دکتري ،گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
(نويسنده مسئول) abbasgheadamini2020@gmail.com

 2استاديار ،گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اصفهان ،ايران
 3استاديار ،گروه مديريت برنامه ريزي فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ايران.
 4دانشجوي دکتري ،گروه مديريت و برنامهريزي فرهنگي ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اصفهان ،ايران
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مقدمه

استقبال براي تحول ميباشد که همانند مفهوم آمادگي

اعتماد سازماني ،عنصري از يک جو سازماني است،

براي تحول است .در پژوهش بهدي ،مادسن ،ميلر

به اين مفهوم که يک موضوع موقعيتي است .اعتماد

وجان فهميدند که رابطه بي اهميتي ميان روابط

سازماني به عنوان يک راهنما در رابطه ميان اشخاص

اجتماعي مثبت وآمادگي براي تحول وجود داشت .در

خصوصا در شرايط صراحت ،سرمايه گذاري وفوريت

آن پژوهش روابط اجتماعي مثبت يک ساختار مرتبط با

خدمت ميکند (بوككنوكه و منگ .)2010 ،1اعتماد

اعتماد سازماني در سازمان بودند در حالي که آمادگي

سازماني طي يک بحران سازماني مانند تغيير سازماني

براي تحول يک تصور مشابه اما متفاوت بود .مادسن
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اهمييت زيادي دارد (کواکيت وساالم  .)2009 ،2نتايج

وهمکاران

مثبت که ميتواند ناشي از اعتماد سازماني باشد.

کردند که زماني رخ ميدهد که يک فرد " ميفهمد،

خالقيت و نوآوري ،عملکرد شغلي ،ارتباطات وتعهد

باور ميکند وتمايل دارد تا به دليل نياز درک شده تغيير

ميباشد .ايجاد براساس اعتماد سازماني ،مفهوم اطمينان

کند " .مادسن وهمکارانش يک مقياس سازگار از

سازماني است که مانند شالوده است اما درک شخصي

آمادگي براي تغيير توسعه يافته توسط هانپاچرن،

از اعتماد سازماني در سرپرست يا سازمان آن به عنوان

مورگان وگيرگو را استفاده کردند که آنرا از پژوهش

يک کل است (رانت .)2011 ،3هر نوع تغيير سازماني

جاري متفاوت ميکند .به نظر ميرسد عنصر

داراي ظرفيتي براي ارزيابي منفي توسط يک فرد

خيرخواهي اعتماد سازماني که منفعت مثبت طرف

صرف نظر از تمايل کلي وراي آن است هنگامي که

ديگر است با عنصر ظرفيت شخصي پيغام تغيير برابري

يک ابتکار تغيير براي اولين بار نمايان ميشود براي

ميکند (آرمناکيس و همکاران .)2000 ،5پنج جز براي

فرد خوشايند است که درک کاملي از آنچه فرايند تغيير

ايجاد آمادگي جهت تغيير ،نقش سودمندبرايجاد

به دنبال دارد را داشته باشد .شايد برخي از ابتکارات به

آمادگي براي تحول ايفاد ميکند .کيفيت حاصل از

مذاق بهترين افراد خوش نباشد که به عنصر خير

ارتباط تغيير بايد نقش بسيار مهمي در چهار جزء از

خواهي اعتماد سازماني مرتبط باشد .ممکن است يک

پنج جزء ايفا کند .درک اختالف وتناسب مستلزم آن

فرد مشابه تغييري را حس کند که اورا در نوعي ريسک

است که به صورت موثر توسط طرفين تحول احساس

آسيب پذيري قرار ميدهد .با سطح کمي از اعتماد در

شود وکيفيت باالي ارتباط تنها راه منطقي است که

يک سازمان يک فرد حسي مانند آنکه سازمان به شدت

تضمين ميکند اين آگاهيها مشترک هستند .الزم است

نگران بهترين منافعش ميباشد يا آنجا چنين تمايلي

که اشخاص بفهمند آنها ميتوانند در تحول موفق شوند

براي ريسک پذيري يا آسيب پذيري را احساس نمي

وبرخي منافع براي آنهاوجود دارد که مجدداً ارتباط باال

کند .اين موضوع منجر به ارزيابي منفي از تغيير با دور

تنها راه منطقي براي انتشار است اعتماد سازماني يک

شدن از آمادگي فرد براي تحول ميشود .برخالف آن،

راهنما در يک رابطه در قالب صراحت ،سرمايه گذاري

اگر يک فرد سطح بااليي از اعتماد سازماني را دريک

و فوريت محسوب ميشود .درک يک فرد از صراحت

سازمان داشته باشد بيشت تمايل دارد تا ريسک يا

وسرمايه گذاري بايد خصوصاً طي يک ارتباط تحول

آسيب پذيري توام با بايک تحول را بپذيرد وارزيابي

اهميت داشته باشد .به نظر ميرسد اجزاء اعتماد

مثبت تري داشته باشد وبنابراين بايد يک آمادگي باالتر

سازماني ،توانايي ،خيرخواهي وتماميت ودرستي به

براي تحول را داشته باشد (بوككنوكه و منگ)2010 ،

عنوان چهارچوب منطقي براي يک تفسير شخصي

اعتماد سازماني در مديريت سطوح باال تعيين کننده در

ارتباط تحول باشد .پرسشهايي که ممکن است يک

( )2005آن را به عنوان پديده اي تصور
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آيا عامل تغيير توانايي يراي تکميل کردن تحول را

شرکت گيتي پسند به عنوان يک ضرورت دائما در

دارد؟ آيا عامل تغيير به منفعت من در اين تحول مطرح

حال بهبود وتوسعه ميباشد و بسياري از کارکنان در

شده توجه ميکند ؟ آيا عامل تغيير به صورت عادي

پذيرش و کنارآمدن با تحوالت وتغييرات اين چنيني

تصميمات اخالقي و معنوي ميگيرد؟ از آنجايي که

دچار مشکل هستند اين پژوهش به شرکت کمک

ارتباط شامل تعامالت غير کالمي است ميتواند

ميکند تادرصورتي که اعتماد سازماني در شرکت

استنتاج شود که درک ارتباط تحول باکيفيت عالي از

افزايش دهند نياز به اصالح تمايل به تغيير کارکنان

طريق اعتماد سازماني تسهيل ميشود (کاي و فينک،6

دارد از طريق ارائه برنامههاي آموزشي وسبک رهبري

 .)2009تعهد به تغيير ،تعهد رابطه اي است که تضمين

مناسب تمايل به تغيير در کارکنان گيتي پسند بهبود

کننده تعهد نسبت به يک تغيير خاص است ويک

يابد .وتعهد به تغيير ميتواند انگيزش و تالش کارکنان

موضوع معيار ميباشد .تعهد تحول به صورت خاص

در راستاي تغيير را باال برد و احتمال غيبت ،ترک شغل

متفاوت از تعهد سازماني است (فيلدر و همکاران،7

و نارضايتي آنان بعد از اعمال تغيير را کاهش دهد.

 .)2006که اين ساختار صرفاً فقدان مقاومت براي تغيير

همچنين تعهد به تغيير آموزشها را تسهيل ميکند و

يا گرايشهاي منفي نيست بلکه در عوض مفهوم

همين امر سبب ميشود تا کارايي ،اثربخشي و

منحصر به فرد خودش ميباشد .آن ميتوانست امکان

بهرهوري را در شرکت گيتي پسند افزايش يابد .از

پذير باشد تا متعهد به تغيير باشد اما همچنين

آنجا که تغيير در سازمان نميتواند بدون همراهي و

ميتوانست مقاوم به تغيير باشد .تعهد تغيير متفاوت از

همکاري افراد سازمان صورت گيرد و با توجه به

برخي ساختارهاي توام با يک گرايش مطلوب در

اينکه محققان بر ايجاد آمادگي قبل از هر نوع تالش

جهت تحول است مانند آمادگي براي تغيير يا استغبال

براي پيادهسازي و مديريت تغيير تأکيد کردهاند ،به

براي تغيير که آن تمايل رفتاري براي کار در جهت

نظرميرسد اعتماد سازماني ميتواند از طريق ايجاد

توفيق يک تحول است .تالش يک کارمند براي کار در

کيفيت روابط درک شده از تغيير اعضاي سازمان زمينه

جهت توفيق يک تغيير اهميت دارد اگر يک سازمان به

آمادگي براي تغيير را فراهم نمايد .اما بر اساس

مزاياي يک تحول پي ببرد (فورد و همکاران.)2003 ،8

جستجوهاي صورت پذيرفته پژوهشي که به بررسي

با عملي کردن تعهد تغيير به عنوان يک ساختار

تأثير اعتماد سازماني بر آمادگي سازمان براي تغيير

جداگانه امکان دارد پيوستگي ميان اجزاء شناختي

صورت گرفته است ،يافت نشد .از طرفي در زمينه

ومحرک آمادگي براي تغيير با تعهد را بعنوان يک

آمادگي براي تغيير بايد اذعان نمود که بسياري از

تمايل بررسي خواهد شد .اتصال ميان تمايل رفتاري

سازمانها تغيير را به عنوان چالشي واقعي مورد توجه

ورفتار واقعي در کار نشان داده ميشود که يک رابطه

قرار دادهاند و بر اساس آن نتيجه گرفتهاندکه تغيير در

قوي ميان اين دو را معلوم کردهرچند رخدادهاي

سازمانها موضوع اصلي مورد توجه بسياري ازکارکنان

مداخله اي ميتواند اين موضوع را تضعيف کند.

آن سازمانها نيز است اما مسائل و زمينههاي تأثيرگذار

پيدريت )2000( 9اهميت تمايل را به عنوان يک

بر اين مسأله کمتر مورد توجه قرار گرفته است و يا

شاخص مهم حمايت براي يک تغيير مشخص ميکند.

اينکه تحقيقات بسيار اندکي در اين زمينه صورت

ازآنجايي که سازمانهاي توليدي در رويههاي کاري و

گرفته است .همچنين اغلب پژوهشهاي انجام شده،

دستورالعملها وحتي استفاده از سيستمها و

در جهان غرب صورت گرفته و در ايران ،پژوهشهاي

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

فرد هنگام تفسيريک پيغام تغيير مطرح کند عبارتند از:

نرمافزارهاي کاري روبه تغيير است و از سوي ديگر
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بسيار اندکي در اين حوزه انجام شده است .لذا هدف

هزينههاي مرتبط با بررسي ،و مورد استفاده قرار دادن
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اصلي اين تحقيق تعيين اثر اعتماد به سازمان برتعهد به

فرصت ها ،ميشود (اينکپن  .)2001 ،هر يک از اين

تغيير از طريق کيفيت روابط درک شده از تغيير

نظريهها تا حدي مزاياي متفاوت جمع آوري شده در

وآمادگي براي تغيير در شرکت گيتي پسند اصفهان

مورد اعتماد به روابط بين سازماني را ،توضيح ميدهد.

است.

موضوع اعتماد ،با مفاهيمي مثل فرصت طلبي ،و
ريسک درگير ميشوند (ايرلند و وب .) 2007 ،از

مباني نظري پژوهش

آنجايي که بي دانشي کلي بيان ميکند دليلي براي

اعتماد سازماني

اعتماد وجود ندارد اما دانش کلي نياز براي اعتماد را بر
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مفهوم اعتماد به طور وسيعي در پيشينه تجارت بين

طرف ميکند ،يک تصميم منطقي براي اعتماد وجود

الملل استفاده ميشوداعتماد از کانونهاي مهم تحقيقات

دارد .بنابراين وقتي کمي دانش وجود دارد ،اعتماد يک

مديريت است .اعتماد رفتار هميارانه ايجاد ميکند ،از

ريسک منطقي است .تا حدي ،اعتماد بر مبناي بي

تعارضات ميکاهد و هزينههاي تبادل در کاررا کاهش

دانشي معادل نزديکي با ساده لوحي به نظر ميرسد .از

ميدهد (لي .)2005 ،10اعتماد ،تصميم به اطمينان به

آن جايي که اعتماد شامل اعتماد سازماني است ،دانش

ديگري است با اين انتظار که او بر اساس يک توافق

يا درکي وجود دارد که تصميم به اعتماد يا اقدام به

مشترک ،عمل خواهد کرد .در هر سطحي از اعتماد،

اعتماد را تأييد کند (هيومر.)2004 ،16

يک ميزان معيار از ريسک به عنوان اينکه ديگري
ممکن است بر اساس توافق عمل نکند ،وجود دارد
(کارال و اينکپن .)2002 ،11هوسمر
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تعهد به تغيير

( ،)1995بيان

مهم ترين مسائل مطرح در زمينه تغيير ،کاستن

ميکند اعتماد ،اطمينان يک فرد ،گروه يا مؤسسه است

مقاومت افراد در مقابل تغيير و پس از ايجاد آن ،تعهد

بر يک وظيفه داوطلبانه پذيرفته شده براي فرد ،گروه يا

به تغيير است .تعهد مهم ترين عاملي است که حمايت

مؤسسه ديگر ،براي شناسايي و حمايت از حقوق و

کارکنان را براي اجراي تغيير جلب ميکند .تنها زماني

منافع همه کساني که در يک تالش مشترک يا تبادل

تغيير به صورت موفقيت آميز رخ ميدهد که کارکنان

اقتصادي ،درگير شده اند .اکثر محققان روي تعريف

از روي ميل و عالقه براي تأمين هدفهاي جديد از

اعتماد به عنوان حالتي شامل اطمينان داشتن به

صرف وقت و نيروي مورد نياز دريغ نکنند ،هر نوع

انتظارات مثبت در مورد انگيزههاي ديگران در

سختي و تنش رواني را تحمل نمايند ،و به اصطالح،

موقعيتهايي که ريسک در پي دارد ،توافق دارند.

در راه تأمين اين هدفها از خودگذشتگي داشته باشند
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مؤسسات سطوح باالي ريسک را براي به دست آوردن

(فدور و همکاران  .)2006 ،از اولين کساني که براي

مزاياي اجتماعي و اقتصادي که با روابط برمبناي اعتماد

ايجاد تغيير به ارائه يک فرايند سه مرحله اي اقدام کرد

مرتبطند ،ميپذيرند (ايرلند و وب .)2007 ،13اعتماد

لوين بود و از آنها با عنوان مرحله خروج از انجماد،

پيش بين مهمي از عملکرد مثبت درون روابط بين

مرحله تغيير و مرحله انجماد مجدد نام برد .براي مثال

سازماني است (تاناسي و همکاران .)2012 ،14نظريه

لوين در فرايند سه مرحله اي خود ،خروج از انجماد را

سرمايه اجتماعي استدالل ميکند که اعتماد يک روال

مرحله اول محسوب کرد .گالپين در فرايند نه مرحله

کننده رابطه است که منجر به مزاياي بيشتر انتقال

اي خود ،ايجاد نياز به تغيير ،کاتر در فرايند هشت

دانش ،يادگيري مشترک ،و تقسيم ريسکها و

مرحله اي خود ،ايجاد حس ضرورت نسبت به تغيير،
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انگيزه براي تغيير و آرمناکيس و بديان در فرايند پنج

اساس ارتباط اثربخش ميباشد و بر پايه ميزان دريافت

مرحله اي خود تهييج افراد در جهت نياز به تغيير را

پيام چهار حالت زير را پيش بيني و تفسيرکرد -:ارتباط

مرحله آغازين فرايند خود در نظر گرفتند که هر يک

کامل :ارتباطي است که گيرنده پيام ،منظور فرستنده را

با عناوين مختلف به نوعي به ايجاد درگيري عاطفي

درک ميکند - .عدم ارتباط :موقعي است که پيام اساساً

افراد با برنامه تغيير و همچنين متعهد کردن آنها نسبت

درک نشده يا ارتباطي برقرار نگرديده است - .ارتباط

به تغيير اشاره ميکنند؛ زيرا تغيير سازماني هنگامي رخ

ناقص :ارتباطي است که به طور کامل انجام نشده و

ميدهد که کارکنان تصميم بگيرند در آينده به طور

گيرنده از ادراک کامل پيام عاجز است - .ارتباط

متفاوتي فکر و عمل کنند و اگر افراد تغيير نکنند ،تغيير

تحليلي :ارتباطي است که افزون بر درک کامل پيام،

سازماني نيز ايجاد نخواهد شد .به عبارت ديگر تمام

علل مشکالت فرد نيز ،درک ميشود .داونز نيز سه

اين مدلها در تالش هستند تا تعهد به تغيير را

معيار براي ارتباط اثربخش ارائه ميدهد )1 :کيفيت پيام

درفرايند تغيير برجسته سازد و لزوم تعهد به تغيير و

و نحوه ي ارائه آن ،روشني ،تطابق و عالقه دو طرف،

ايجاد آمادگي نسبت به آن را به مديران يادآوري کنند

ويژگيهاي کيفي پيام را ميسازد )2 .به دست آوردن

(آرميناکيز و همکاران .)2000 ،18عاملي که بين افراد و

نتايج مطلوب :نتايج مطلوب ،همان رسيدن به اهداف

اهداف تغيير ،پيوستگي اساسي ايجاد ميکند تعهد به

سازمان است )3 .در نظر گرفتن زمان و موقعيت:

تغيير ميباشد .يعني افراد هدف خود را تغيير پيشنهاد

بسياري از مسائلي که امروز قديمي و کهنه است،

شده بدانند .مهم ترين عامل در شکست پروژههاي

روزگاري مسائلي داغ به شمار ميآمد .صحبت کردن و

تغيير ،فقدان تعهد افراد است (آديل .)2016 ،19در واقع

تأکيد بر اين مسائل ،نظرها را جلب نمي کند .پس،

داشتن تعهد بدين معني است که فرد نه تنها تمايل به

زمان و موقعيت ،ارزش و تأثير زماني ارتباط بايد در

حمايت از چيزي دارد بلکه ميخواهد بخشي از آن کار

نظر گرفته شود (وانگ ومونتگومري .)2007 ،22به طور

شود و در اجرا نيز نقش مثبتي داشته باشد .بنابراين

کلي ،منظور از ارتباط اثربخش ،تطابق مفهومي است که

تعهد به تغيير يک هماهنگي رواني ،يا وابستگي به

فرستنده ارسال ميدارد بامفهومي که گيرنده از آن درک

تغيير را نشان ميدهد؛ نه اين که تنها يک واکنشي باشد

ميکند .با توجه به موضوع اين پژوهش ،مديران به

به يک وضع مطلوب مانند باز بودن و يا پذيرا بودن

منزله ي گروهي از افراد يک جامعه ،براي اين که

تغيير .عالوه بر اين تعهد به يک تغيير نه تنها از نظر

بتوانند به گونه اي اثربخش ،به وظايف خود عمل کنند.

مفهومي بلکه از نظر عملي نيز با تعهد سازماني فرق

به اطالعات نياز دارند و براي به دست آوردن اين

داردو پيش بيني بهتري از حمايت از تغيير به نسبت

اطالعات ،ميبايد نظام ارتباطي اثربخش وجود داشته

تعهد سازماني ،دارد (فورد و همکاران.)2003 ،20

باشد .بارنارد در سال  193۸چنين ميگويد« ،اولين
وظيفه مدير ايجاد يک نظام ارتباطي اثربخش است»

کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير
دنس
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افزون بر اين ،برقرار کردن ارتباط مؤثر به عکس

در دهه ي  ،1970پس از بررسي 95

العملهايي نياز دارد که نشان دهنده عالقمندي ،درک و

تعريف به اين نتيجه رسيد که ارتباطات در سه مفهوم

توجه به پيروان همچنين به نيازها و مسائل آنها باشد.

قابل طبقه بندي است :الف) ارتباطات حيوانات ،ب)

بنابراين ،مديران بيش از افراد ديگر به يک ارتباط مؤثر

ارتباطات انساني ،ج) ارتباطات مؤثر .همچنين در بحث

براي انجام هر کار وابسته هستند (تامسون وهمکاران

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

کامينگز و ورلي در فرايند پنج مرحله اي خود ،ايجاد

ارتباط مؤثر بايد گفت ،دو عامل مشارکت و اعتماد
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 )2009 ،23در مجموع کيفيت ارتباطات ادراک شده از

درک تغير و باور به تغيير است و به مجموعه افکار و

تغيير عبارت است از ادراكات و نگرشهاي افراد

انديشهها و تالش آگاهانه به سوي ايجاد تغيير خاصي

نسبت به پديدههاي تغيير سازماني ،که شكل دهنده

اطالق ميگردد .در واقع ،آمادگي به عنوان پيش نيازي

رفتارهاي آينده آنها در قبال تغييرات خواهد بود

ضروري براي يک شخص يا يک سازمان براي

(باينستوك 24و همكاران.)2003 ،

موفقيت در مواجهه با تغيير سازماني است (وينر،
 .)2007زماني که مديران تالش دارند تا تغييراتي را در

آمادگي براي تغيير

سطوح مختلف سازمان خود ايجاد نمايند سازمانهايي

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

يکي از زمينههاي الزم براي تغيير و نوآوري در

که داراي آمادگي بهتري براي تغيير هستند نسبت به

سازمان ،وجود آمادگي براي پذيرش روشها و نظرات

آنهايي که آمادگي کمتري دارند نتايج بهتري کسب

جديد است .آمادگي عبارت از ميزان آمادگي سازمان و

ميکنند و درجه همکاري کارکنان و ميزان مقاومت

قابليتهاي مشهود آن در زمينه منابع انساني ،فرايندها،

آنان در برابر تغيير پيشنهادي نيز متفاوت است (باتان،29

دادهها و فناوريها و همچنين شيوههاي اندازه گيري

 .)2015در مقابل زماني که آمادگي کافي وجود نداشته

سازگاري آنها است که شامل سه نوع فردي ،فرايندي و

است نتايجي جز مقاومت ،تعارض و شکست پيش

سازماني ميشود (زيهم  )2010 ،25آمادگي براي تغيير

نخواهد آمد .آمادگي زماني اتفاق ميافتد که محيط،

را ديدگاهها وعقايد مثبت کارکنان درباره نياز براي

ساختار و نگرش اعضاي سازمان به گونه اي است که

تغيير و پيامدهاي مثبت حاصل ازتالشهاي مرتبط

پذيراي تغيير در شرف رخ دادن ،مشاهده کردند که

باتغيير براي خود کارکنان وسازمان تعريف ميکنند.

تغيير در سطوح سازماني نمي تواند اينکه افراد براي آن

( ،)2007آمادگي براي تغيير رادربردارنده

آماده هستند سازمانها بايد بتوانند محيط مساعدي

باورهاي کارکنان درباره پتانسيلهاي خود و

براي تغيير سازماني ايجاد کنند (وبر و وبر. )2001, 30

خودکارآمدي آنان به منظور تالش براي ايجاد تغييرات

و اين مهم جز با ايجاد آمادگيهاي الزم براي ايجاد

ميداند .همچنين آمادگي به باورها ،نگرشها وقصد

تغيير فراهم نمي گرددپيچ و همکاران ( ،)2005آمادگي

آگاهانه اعضاي سازمان نسبت به تغييراتي که مورد نياز

براي تغيير را به عنوان حدودي که کارمندان نگرش و

است و ظرفيت سازماني براي اجراي موفقيت آميز اين

ديدگاه مثبتي درباره تغيير دارند و نيز حدودي که

تغييرات اطالق ميشود (سوسانتو .)2008 ،سازمانها

کارمندان معتقدند که چنين تغييري احتماال پيامدهاي

ميتوانند مساله آمادگي براي تغيير رابه عنوان نقطه

مثبتي براي خودشان و براي سازمان دارد ،تعريف کرده

قوتي براي توسعه سازماني تلقي نمايند (کمپبل،27

اند .آمادگي زماني اتفاق ميافتاد که محيط ،ساختار و

 )2006و از طريق ايجادآمادگي براي تغيير زمينه

نگرش اعضاي سازمان به گونه اي است که پذيراي

پاسخگويي به شرايط محيطي وموفقيت سازمانها رانيز

تغيير در شرف رخ دادن ،هستند (وينر.)2009 ،بنابراين،

افزون سازند .ازسوي ديگر سازمانهاي مختلف به

با توجه به مباحث مطرح شده ،فرضيههاي زير را

منظور جذب منابع ازمحيط وبقاي معنادار درآن

ميتوان بيان کرد:

وينر
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ناچارند خود را با تغييرات محيطي همسو وهماهنگ

فرضيه اصلي :اعتماد به سازمان از طريق کيفيت

سازندوتوان خود رابراي پاسخگويي به موقع و به جا

روابط درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير بر تعهد

به اقتضايات دروني وبيروني خود افزايش دهند.

به تغيير تأثير دارد.

برنرس )2004( 28عقيده دارد آمادگي مسأله اي فراتر از

تاثير اعتماد سازماني برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير 37 /

فرضيهها ي فرعي
فرضيه اول:اعتماد به سازمان بر تعهد به تغيير تأثير
دارد.
فرضيه دوم:اعتماد به سازمان از طريق آمادگي براي
تغيير برتعهد به تغيير تأثير دارد.
فرضيه سوم:اعتماد به سازمان برآمادگي براي تغيير تأثير
دارد.
فرضيه چهارم:اعتماد به سازمان برکيفيت روابط درک
شده از تغيير تأثير دارد.
فرضيه پنجم:اعتماد به سازمان برکيفيت روابط درک
شده از تغييربرتعهد به تغيير تأثير دارد
فرضيه ششم:کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد
فرضيه هفتم:آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تأثير
دارد.

تحقيقي با عنوان :بررسي تأثير عدالت سازماني بر تعهد
سازماني در پرتو اعتماد سازماني که باروش توصيفي از
نوع همبستگي از ميان تعداد  322نفر از از کارکنان
ادارات دولتي جنوب استان آذربايجان غربي انجام
گرفت به اين نتيجه رسيدند که :عدالت سازماني به
طور مستقيم بر تعهد سازماني کارکنان تأثير گذار
ميباشد .همچنين عدالت سازماني به طور غير مستقيم
واز طريق اعتماد سازماني نيز بر تعهد سازماني کارکنان
تأثير گذار ميباشد.
زيهم ( )2010در پژوهشي با عنوان بررسي رابطه
ميزان آمادگي براي تغيير معلمان و ادراک آنان از اعتماد
سازماني نشان داد كه آمادگي براي تغيير و ادراک افراد
از اعتماد سازماني رابطه مثبت ومعناداري با يکديگر
داشتند .در واقع ميزان اعتماد موجود دربين معلمان،
ميزان و ادراک آنهان از اعتماد سازماني موجود پيش

پيشينه پژوهش

بيني كننده آمادگي براي تغيير سازماني بود همچنين

افجه و رضايي ابنيانه ( )1392در تحقيقي با عنوان:

يافتهها حاكي از آن است كه اعتماد سازماني يکي از

رابطه ميان يادگيري سازماني وآمادگي کارکنان براي

مهم ترين متغيرهاي زمينه اي در ايجاد آمادگي براي

تغييردر شرکتهاي بيمه که باروش توصيفي از نوع

تغيير سازماني بود .رانت ( )2011در تحقيقي با عنوان

همبستگي که در بين تعداد  110نفر از مديران بيمه

اثرات اعتماد سازماني بر تعهد و تغيير از طريق کيفيت

انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند که :ميتوان استدالل

روابط ادراک شده در تغيير و آمادگي براي تغيير که در

کردکه ارتباط بين يادگيري سازماني وآمادگي براي

کانادا با روش توصيفي همبستگي انجام گرفت به اين

تغيير در شرکتهاي بيمه خصوصي در وضعيت مطلوبي

نتيجه رسيد که :اعتماد سازماني بر تعهد به تغيير تأثير

قرار ندارد ،بخصوص در ارتباط با بعد تحقيق و گفت

دارد ،از سوي ديگر اعتماد سازماني از طريق کيفيت

و گو براي آمادگي برتغيير که يکي از ابعاد مهم مدل

روابط ادراک شده و آمادگي براي تغيير بر تعهد به

بود .اکبر زاده و رزقي شير سوار ( )1393در تحقيقي

تغيير تأثير ميگذارد.
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با عنوان :بررسي رابطه اعتماد سازماني با تعهد سازماني

نوردين ( )2012در پژوهشي با عنوان تأثير رفتار

کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات

رهبري و تعهد سازماني بر آمادگي سازماني براي تغيير

تهران که با روش توصيفي از نوع همبستگي ميباشد از

در يک موسسه آموزش عالي نشان داد رفتاررهبري و به

ميان کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

ويژه رهبري تعاملي تأثير مثبت و معنادارقابل توجي بر

وتحقيقات تهران انجام گرفت به اين نتيجه رسيدند که:

ميزان آمادگي براي تغيير در سازمان داشته بود .کانينگ
32

بين اعتماد سازماني وتعهد سازماني کارکنان دانشگاه

هام ( )2014درتحقيقي با عنوان رابطه ميان تعهد به

آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران رابطه

تغيير ،کنارآمدن با تغيير وتمايل به ترک خدمت که با

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

به تغيير تأثير دارد

معنيداري وجود دارد .جزني وسلطاني ( )1395در
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جدول  :1نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم

روش توصيفي از نوع همبستگي در ده سازمان
آمريکائي انجام گرفت ،به اين نتيجه رسيدند که تعهد

رديف

عاطفي ،تعهد مستمر وتعهد هنجاري برتمايل به ترک

1

مانا شيمي

2

فراز گستر

31

3

سروش صنعت

۸9

34

( )2015در تحقيقي با عنوان اثرنگرش مثبت نسبت به

4

آوند گسترش

۸1

31

5

اصفهان چاالک  1و2

131

50

تغيير بر رفتاروعملکرد کارکنان با نقش مياجي اعتماد

6

آلفا لوله

151

5۸

ونياز ادراک شده به تغيير با روش توصيفي از نوع

7

نگار پليمر

51

20

همبستگي که در هلند انجام گرفت به اين نتيجه

۸

آذين لوله

145

56

رسيدند که سه بعد نگرش نسبت به تغيير از طريق

9

آذين نوين

50

19

10

کيميا جاويد

1۸5

71

واعتماد سازماني تعديل ميشود واز سوي ديگر اطالع

11

کيميا چسب

53

20

12

مونا پليمر

51

20

از تغيير ونگرش نسبت به تغيير بايکديگر ارتباط

13

سپهر فوم

51

20

داشتند.

14

پرديس گسترش

74

2۸

15

بهين پردازان کوشا

101

39

16

نوين اتصال

53

20

با توجه به فرضيههاي توسعه يافته ،مدل تحقيق در

17

آبنوس

47

1۸

زمينه اعتماد به سازمان ،تعهد به تغيير ،کيفيت روابط

1۸

ديناپليمر

5۸

22

درک شده از تغيير وآمادگي به تغيير در شکل 1ارائه

19

ايليا صنعت

39

15

20

ايزوبام

3۸

15

21

سيما کابل

15

6

22

نيکان صنعت

50

19

23

سکو  1چوب اطلس

55

21

24

آتش قطعه سپاهان

52

20

25

بديع گستران

14

5

26

دفتر مرکزي

55

26

1۸00

693

خدمت تأثير داشته وکنارامدن با تغيير نقش واسطه را
در اين زمينه ايفا ميکرد .ورندن هاول وهمکاران

33

قراردادهاي روانشناختي نياز به تغيير ادراک شده
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مدل مفهومي پژوهش

شده است.
آمادگی برای
تغییر

اعتماد سازمانی

تعهد به تغییر

نام شرکت

جمع کل
کیفیت
ارتباطات درک

تعداد جامعه

تعداد نمونه

۸0

31
12

است .زيرا به بررسي اثرات اعتماد به سازمان بر تعهد

شده از تغییر

به تغيير از طريق متغييرهاي کيفيت روابط درک شده از

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

تغيير وآمادگي به تغيير ميپردازد و روابط ميان

روش پژوهش
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است ،زيرا به
کاربرد متغييرهاي مطرح شده براي کمک به تعهد به
تغيير ميپردازد .از سوي ديگر تحقيق مذکور از نظر
نحوه گرد آوري اطالعات توصيفي از نوع همبستگي

متغيرهاي مذکور را در قالب مدل سازي معادالت
ساختاري مورد بررسي قرار ميدهد ..جامعه ي آماري
اين پژوهش كاركنان شاغل در شرکت گيتي پسند
اصفهان به تعداد  1۸00نفر ميباشد که نمونه گيري از
بين اين افراد صورت خواهد گرفت .اين آمار مستخرج

تاثير اعتماد سازماني برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير 39 /

از ددههاي مديريت منابع انساني شرکت ميباشد .حجم

و تعداد ديگري جايگزين آن شد و در نهايت پس از

جامعه آماري محدود است و زماني که حجم جامعه

شفاف شدن نقاط ضعف و قوت سئواالت ،پرسشنامه

آماري محدود است تعداد نمونه با استفاده از فرمول

نهايي و توزيع گرديد .ج:روايي سازهاعتبار عاملي

کوکران  693نفر خواهد بود .در اين پژوهش از روش

پرسشنامه براي بررسي اعتبار عاملي پرسشنامههاي بکار

نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجماستفاده شده است.

رفته از دو روش تحليل عاملي تائيدي و اکتشافي در تحقيق

علت استفاده از اين روش نمونه گيري آن است که

حاضر استفاده گرديد .پايايي پرسش نامه ها:بدين منظور

برخي از متغيرهاي مذکور تحقيق در سطح سازمان

يک نمونه اوليه شامل  30پرسشنامه پيش آزمون گرديد و

هستند ،لذا به منظور نمونه گيري دقيق تر هر صنعت

سپس با استفاده از دادههاي به دست آمده از اين

اين شرکت به عنوان يک سازمان هدفمند قرار گرفت و

پرسشنامهها و به کمک نرمافزار  SPSS 22ميزان ضريب

از آن نمونه گيري به عمل آمد که نتايج ان در جدول

اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که عدد بدست

شماره  1نشان داده شده است.

آمده براي هر ابزار بدين شرح ميباشد.

در اين پژوهش براي گردآوري دادههاي مورد نياز
تخصصي در طيف ليکرت بوده که نحوه امتياز دهي به

شماره سواالت

ضريب آلفاي

در پرسشنامه

کرونباخ

کيفيت ادراک شده

1-7

0/75

اعتماد سازماني

۸-19

0/۸۸

محقق پس از ساخت پرسشنامه آن را در اختيار  10نفر

آمادگي براي تغيير

20-40

0/96

تعهد به تغيير

41-44

0/71

از صاحبنظران و اساتيد حوزه مديريت وسازمان قرار داد

کل

1-44

0/96

مولفه ها

صورت زير ميباشد :ترکيب سواالت پرسشنامه به ترتيب
جدول شماره  2ميباشد.
روايي پرسش نامه ها:الف:روايي محتوا:بدين منظور

و مورد تاييد قرار گرفتب:روايي صوري:روايي در
اصل به صحت و درستي اندازهگيري محقق برميگردد.

يافتههاي پژوهش

براي افزايش روايي پرسشنامه ،ابتدا  30پرسشنامه بين

تحليل استنباطي

تعدادي از مخاطبان در جامعه آماري توزيع و کليهي

 -1-2-4فرضيه اصلي :اعتماد به سازمان از طريق

ابهامات افراد جامعه آماري در رابطه با سئواالت

کيفيت روابط درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير

مشخص شد .بدين ترتيب تعدادي از سئواالت ،حذف

بر تعهد به تغيير تأثير دارد.

جدول  :2تركيب سئواالت پرسشنامه ها
متغيرهاي مورد بررسي

مولفه ها

شماره سواالت در پرسشنامه جمع سواالت

نگارنده پرسشنامه

کيفيت ادراک شده

1-7

7

ميلر و مانگ ()19۸5

اعتماد سازماني

۸-19

12

ناي هان و مارلو ()1999

20-33

14

صحت
آمادگي براي تغيير

کارآمدي تغيير
منافع فردي

تعهد به تغيير

34-37

4

3۸-40

3

41-44

4

هولت و همکاران ()2007
فدور و همکاران ()2006
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تحقيق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .سواالت

جدول  :3ضرايب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه تحقيق
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بررسي مدل اصلي

شکل :1مدل اصلي تحقيق
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جدول  :4راهنماي شکل
Confiden

Quality

Ready

commit

اعتماد به سازمان

کيفيت درک شده

آمادگي براي تغيير

تعهد به تغيير

جدول  :5برازش مدل
مقداراستاندارد

مقدارمدل

نتيجه گيري

شاخصهاي مورد بررسي
AVIF

کمتر از 3/3در حالت ايده آل

2/98

برازش مدل مناسب است

GOF

مقدار مناسب بيشتر از0/25

0/45

برازش مدل مناسب است

SPR

حالت ايده آل 1

1

برازش مدل مناسب است

RSCR

حالت ايده آل 1

1

برازش مدل مناسب است

SSR

بيش از0/7

1

برازش مدل مناسب است

NLBCDR

بيش از0/7

1

برازش مدل مناسب است

با توجه به جدول  5مدل وضعيت مناسب و ايده

سازمان از طريق کيفيت روابط درک شده از تغيير

آلي دارد لذا برازش مدل معنادار است .با توجه به

وآمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير به طور کلي به

جدول و مدل ارائه شده درباال ،ضرايب تأثير اعتماد به

شرح جدول  6است.

جدول  :6ضرايب تأثير اعتماد به سازمان از طريق کيفيت روابط درک شده
از تغيير وآمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير
اعتماد به سازمان

کيفيت درک شده

آمادگي براي تغيير

اعتماد به سازمان
کيفيت درک شده

0/61

آمادگي براي تغيير

0/86

تعهد به تغيير

0/03

0/008

0/46

تعهد به تغيير

تاثير اعتماد سازماني برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير 41 /

جدول :7بررسي معنيداري ضرايب مدل
اعتماد به سازمان

آمادگي براي تغيير

کيفيت درک شده

تعهد به تغيير

اعتماد به سازمان
کيفيت درک شده

>0/001

آمادگي براي تغيير

>0/001
0/24

تعهد به تغيير

>0/001

0/42

جدول :8بررسي معنيداري روابط مدل
رابطه

ميزان اثر

معناداري

اعتماد به سازمان  -تعهد به تغيير

0/03

<0/05

اعتماد به سازمان –کيفيت -تعهد به تغيير

0/006

<0/05

اعتماد به سازمان – آمادگي-تعهد به تغيير

0/39

>0/001

جدول  :9همبستگي بين متغيرهاي مکنون و خطا
اعتماد به سازمان

()0/67

0/61

0/85

0/34

کيفيت درک شده

0/61

()0/63

0/64

0/25

آمادگي براي تغيير

0/85

0/64

()0/73

0/40

تعهد به تغيير

0/34

0/25

0/40

()0/67

با توجه به جدول شماره  8اعتماد به سازمان از طريق
آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تأثير مثبت و

 -2اعتماد به سازمان از طريق آمادگي براي تغيير
برتعهد به تغيير تأثير دارد.

معناداري دارد که ضريب اين تأثير  0/39ميباشد ولي

با توجه به جدول ( ،)10سطح معناداري بدست

از طريق کيفيت رابطه بر تعهد به تغيير تأثير معناداري

آمده کمتر از  0/05بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.

ندارد همچنين تأثير مستقيم بر تعهد به تغيير نيز معنادار

يعني اعتماد به سازمان از طريق آمادگي براي تغيير

نمي باشد.

برتعهد به تغيير تأثير دارد و ضريب اين تأثير 0/39
ميباشد .با توجه به مثبت بودن ضريب تأثير ميتوان

فرضيات فرعي

گفت با بهبود اعتماد به سازمان و با ميانجي گري

 -1اعتماد به سازمان بر تعهد به تغيير تأثير دارد.

آمادگي براي تغيير ميزان تعهد به تغير بهبود مييابد.

با توجه به جدول ( ،)9سطح معناداري بدست آمده
بيشتر از  0/05بوده لذا فرضيه آزمون تاييد نمي شود.
يعني اعتماد به سازمان بر تعهد به تغيير تأثير معناداري
ندارد.
جدول : :9بررسي معنيداري فرضيه فرعي 1
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/03

<0/05

0/036

جدول : :10بررسي معنيداري فرضيه فرعي 2
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/39

>0/001

0/035
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اعتماد به سازمان

کيفيت درک شده

آمادگي براي تغيير

تعهد به تغيير
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 -3اعتماد به سازمان برآمادگي براي تغيير تأثير دارد.
با توجه به جدول ( ،)11سطح معناداري بدست

 -6کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد به تغيير
تأثير دارد.

آمده کمتر از  0/05بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.

با توجه به جدول ( ،)14سطح معناداري بدست

يعني اعتماد به سازمان برآمادگي براي تغيير تأثير دارد

آمده بيشتر از  0/05بوده لذا فرضيه آزمون تاييد نمي

و ضريب اين تأثير  0/۸6ميباشد .با توجه به مثبت

شود .يعني کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد به

بودن ضريب تأثير ميتوان گفت با بهبود اعتماد به

تغيير تأثير معناداري ندارد.

سازمان ميزان آمادگي براي تغيير بهبود مييابد.
جدول  :14بررسي معنيداري فرضيه فرعي 6
جدول  :11بررسي معنيداري فرضيه فرعي 3
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/86

>0/001

0/038

ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/01

<0/05

0/034

 -7آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تأثير دارد.
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 -4اعتماد به سازمان برکيفيت درک شده تأثير دارد.

با توجه به جدول ( ،)15سطح معناداري بدست

با توجه به جدول ( ،)12سطح معناداري بدست

آمده کمتر از  0/05بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.

آمده کمتر از  0/05بوده فرضيه آزمون تاييد ميشود.

يعني آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير تأثير

يعني اعتماد به سازمان برکيفيت درک شده تأثير دارد و

معناداري دارد و ضريب اين تأثير  0/46ميباشد .با

ضريب اين تأثير  0/61ميباشد .با توجه به مثبت بودن

توجه به مثبت بودن ضريب تأثير ميتوان گفت با بهبود

ضريب تأثير ميتوان گفت با بهبود اعتماد به سازمان

آمادگي براي تغيير ميزان تعهد به تغيير بهبود مييابد.

ميزان کيفيت درک شده بهبود مييابد.
جدول  :15بررسي معنيداري فرضيه فرعي 7
جدول  :12بررسي معنيداري فرضيه فرعي 4
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/61

>0/001

0/038

ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/46

>0/001

0/034

بحث و نتيجه گيري
 -5اعتماد به سازمان از طريق کيفيت درک شده
برتعهد به تغيير تأثير دارد.

فرضيه اصلي پژوهش :اعتماد به سازمان از طريق
کيفيت روابط درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير

با توجه به جدول ( ،)13سطح معناداري بدست

بر تعهد به تغيير تأثير دارد.

آمده بيشتر از  0/05بوده لذا فرضيه آزمون تاييد نمي

مطابق با نتايج ارائه شده در (جدولهاي )15-4

شود .يعني اعتماد به سازمان از طريق کيفيت درک شده

ميتوان نتيجه گيري کرد که تمامي روابط تحقيق تاييد

برتعهد به تغيير تأثير معناداري ندارد.

ميگردد ولي دو رابطه کيفيت روابط درک شده بر
تعهد به تغيير تأثير معناداري ندارد همچنين تأثير

جدول  :13بررسي معنيداري فرضيه فرعي 5
ميزان اثر

معناداري

خطاي معيار

0/006

<0/05

0/035

مستقيم بر تعهد به تغيير نيز معنادار نمي باشد نتايج اين
تحقيق با نتايج رانتا ( )2011مطرح شده در ادبيات
تحقيق هم راستايي محقق مذکور نشان دادند که اعتماد

تاثير اعتماد سازماني برتعهد به تغيير از طريق کيفيت ارتباطات درک شده از تغيير وآمادگي براي تغيير 43 /

تغيير تأثير دارد و متغييرهاي کيفيت روابط درک شده

معنادار نيست در تاييد اين فرضيه ميتوان چنين مطرح

از تغيير وآمادگي براي تغيير رابطه معنادار ايفا ميکنند.

کرد که زماني که اعتماد به سازمان در کارکنان رخ

در تفسير اين فرضيه بايد گفت که اعتماد به سازمان

ميدهد فرايندهاي مانند ارتباطات شفاف و با گشودگي

اساساً باعث ايجاد نوعي ارتباط معنادار مثبت بين

به صورت مثبت معنادار بين کارکنان و سرپرست و

کارکنان شرکت گيتي پسند اصفهان ميگردد آنها به

مدير رخ ميدهد و از آنجايي که در اين سازمان

سرپرستان و مديران و فرايندهاي کاري خود اعتماد

ارتباطات معنادار وجود دارد اين ارتباطات معنادار به

پيدا ميکنند اين مساله باعث ميشود که تمام گفتار و

خودي خود رابطه محتمرمانه بين مدير و سرپرست با

عمل مديران خود را معنادار فرض کنند بدين ترتيب

کارکنان به خودي خود تعهد به تغيير را ايجاد نمي

که کارکنان احساس ميکنند که هر آنچه که مديران و

کند .به نظر ميرسد که اين روابط در ابتدا و آغاز سبب

سرپرستان در رابطه به فرايندهاي تغيير ميگويند

ميشوند که اعتماد به سازمان افزايش يابد اعتماد به

معنادار و درست است اين فرايند به معناداري و

سازمان کيفيت ادراک شده براي تغيير را تحت تأثير

درست بودن تغيير باعث ميشود که تا کارکنان نوعي

قرار ميدهد و اين آمادگي به تغيير و کيفيت ادراک

اعتماد اساسي به سازمان خود پيدا کنند .اين اعتماد

شده است که باعث تغيير باعث تعهد به تغيير در

سبب ميشود تا آنها تعهد به تغيير بيشتري را داشته

کارکنان ميشود .و خود اعتماد به سازمان در بين

باشند و آمادگي بسيار باالتري را براي انجام تغييرات

کارکنان گيتي پسند اصفهان به خود خود باعث ايجاد

به دنبال داشته باشند .از سويي ديگر اعتماد به تغييير

تغيير نمي شود .فرضيه فرعي دوم :اعتماد به سازمان از

باعث ميشود تا کارکنان احساس مثبت به سازمان و

طريق آمادگي براي تغيير برتعهد به تغيير تأثير دارد.

عملکرد خود در سازمان پيدا کنند و همان طور که قبالً

مطابق با نتايج ارائه شده در فصل چهارم (جدولهاي

گفته شد نوعي اعتماد به گفتار رهبر و مديران و

 ،)15-4سطح معناداري بدست آمده کمتر از  0/05بوده

عملکرد آنها در سازمان پديد ميآيد اين مساله باعث

فرضيه آزمون تاييد ميشود .يعني اعتماد به سازمان از

ميشود که کيفيت روابط درک شده از تغيير تحت تأثير

طريق آمادگي براي تغيير برتعهد به تغيير تأثير دارد و

قرار داده و باعث ميشود که کارکنان شرکت گيتي

ضريب اين تأثير  0/39ميباشد .با توجه به مثبت بودن

پسند نوعي احساس تعلق خاطر به تغييرات پيدا کنند و

ضريب تأثير مي توان گفت با بهبود اعتماد به سازمان و

به تغييرات متعهد شوند .فرضيه فرعي اول :اعتماد به

با ميانجي گري آمادگي براي تغيير ميزان تعهد به تغير

سازمان بر تعهد به تغيير تأثير دارد.

بهبود مييابد .در پاسخ به اين فرضيه ميتوان گفت که

مطابق با نتايج ارائه شده در فصل چهارم

تحقيقاتي که در اين حوزه انجام شده اند از جمله

(جدولهاي  ،)15-4نشان داد که سطح معناداري

تحقيق رانتا ( )2011نشان ميدهند که اعتماد به سازمان

بدست آمده بيشتر از  0/05بوده لذا فرضيه آزمون تاييد

بر تعهد سازماني به صورت مستقيم و به صورت غير

نمي شود .يعني اعتماد به سازمان بر تعهد به تغيير تأثير

مستقيم از طريق متغييرهاي مانند آمادگي براي تغيير و

معناداري ندارد .نتايج اين بررسي با نتايج تحقيق رانتا

کيفيت روابط درک شده از تغيير تأثير دارد در تفسير

( )2011هم راستايي ندارد اکثر محققين در اين حوزه

اين فرضيه ميتوان گفت که زماني که اعتماد به سازمان

به اين نتيجه رسيدند که اعتماد به سازمان بر تعهد به

در کارکنان رخ ميدهد نوعي در شرکت گيتي پسند

تغيير تأثير مثبت معنادار دارد .اما در اين تحقيق اين

نوعي همکاري بين افراد براي انجام امور به وجود

سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

به سازمان به صورت مستقيم و غير مستقيم بر تعهد به

رابطه معنادار نشده است علت اين که اين رابطه
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سال يازدهم /شماره بيست و چهارم /زمستان 1399

ميآيد .از سويي ديگر زماني که در بين کارکنان گيتي

رانتا ( )2011هم راستايي دارد که نشان ميدهد اعتماد

پسند نوعي اعتماد به سازمان به وجود ميآيد اين

به سازمان به صورت مستقيم بر برآمادگي براي تغيير

اعتماد به سازمان از چهار مولفه به نشات ميگيرد .اول

تأثير دارد و باعث ميشود تا کارکنان پذيرش تغييرات

اينکه بين افراد سازمان و بخشهاي سازماني يک نوع

را به راحتي درون خود نهادينه کنند .در رابطه در

همکاري و تشريک مساعي براي انجام امور صورت

تفسير فرضيه بايد گفت که اعتماد به سازمان در

ميگيرد .دوم آن که رفتار سرپرستان با زير دستان

شرکت گيتي پسند به علت همکاري و اعتماد به

خودشان در شرکت گيتي پسند شفاف و آزاد و باز

سرپرست و جو آزاد شکل ميگيرد اين تشريک

است و اين اعتماد باعث اعتماد به سرپرست ميشودو

مساعي باعث ميشود تا افراد تمايل و آمادگي بيشتري

سوم آن که نوعي جو آزاد و مبتني بر گفتمان در بين

براي تغييرات پيدا کنند و از سويي ديگر اعتماد به زير

مديران و سرپرستان و مديران بوجود ميآيد و چهارم

دستان و همکاران و سرپرستان باعث ميشود تا آنها

اين جو آزاد اعتماد به سرپرست و همکاري بين افراد

گفتمان آنها را راحت تر بپذيرند و آن چيزي که

نوعي ارتباطات شفاف و آزاد و باز را بين کارکنان

مربوط به تغييرات درون سازماني که از سوي مديران

بوجود ميآورد که باعث ميشود که اعتماد به سازمان

ارشد سازمان براي کارکنان در نظر گرفته ميشود،

افزايش پيدا کند و به عبارت ديگر زماني که اعتماد به

کارکنان به علت اعتماد متقابلي که بين سرپرست و

سازمان در شرکت گيتي پسند افزايش پيدا ميکند به

خود دارند اين نوع تغييرات را ميپذيرند و آمادگي

نوعي کارکنان آمادگي براي تغييرات پيدا ميکنند و

دقيق تر ،کامل تر و سريعتر را براي آمادگادي براي

پذيريش تغييرات براي آنها سادتر ميشود .به عبارت

تغييرات بروز ميدهند .فرضيه فرعي چهارم :اعتماد به

ديگر اين نوع آمادگي براي تغييرات از طريق اعتماد به

سازمان برکيفيت درک شده از تغيير تأثير دارد .مطابق با

سازمان به وجو ميآيد نوعي تعهد احساس و عاطفي

نتايج ارائه شده در فصل چهارم (جدولهاي ،)15-4

در بين کارکنان شرکت گيتي پسند به وجود ميآورد که

سطح معناداري بدست آمده کمتر از  0/05بوده فرضيه

آنها به فرايندهاي تغيير پابند شده و تغييرات را

آزمون تاييد ميشود .يعني اعتماد به سازمان برکيفيت

ميپذيرند و تالش ميکنند که تغييرات مطلوب در

درک شده تأثير دارد و ضريب اين تأثير  0/61ميباشد.

شرکت گيتي پسند به درستي انجام شود .فرضيه فرعي

با توجه به مثبت بودن ضريب تأثير ميتوان گفت با

سوم :اعتماد به سازمان برآمادگي براي تغيير تأثير دارد.

بهبود اعتماد به سازمان ميزان کيفيت درک شده بهبود

مطابق با نتايج ارائه شده در فصل چهارم (،)15-4

مييابد .نتايج اين تحقيق با تحقيق رانتا ( )2011در اين

سطح معناداري بدست آمده کمتر از  0/05بوده فرضيه

حوزه هم راستايي دارد .چرا که کليه اين تحقيقات

آزمون تاييد ميشود .يعني اعتماد به سازمان برآمادگي

نشان ميدادند که اعتماد به سازمان برکيفيت درک شده

براي تغيير تأثير دارد و ضريب اين تأثير  0/86ميباشد.

از تغيير توسط کارکنان تأثير دارد در تفسير اين مساله

با توجه به مثبت بودن ضريب تأثير ميتوان گفت با

ميتوان گفت که زماني که اعتماد به سازمان در بين

بهبود اعتماد به سازمان ميزان آمادگي براي تغيير بهبود

کارکنان گيتي پسند افزايش پيدا ميکند .آنها نوعي

مييابد .اين مساله باعث نوعي جو مبتني بر اعتماد

احساس منطقي بودن و صحيح بودن را تغييرات درون

کارکنان ميشود و همين دليل باعث ضريب تأثير مثبت

سازمان را دارند چرا که آنها اعتقاد دارند هر آنچه که

معنادار شده است در رابطه هم راستايي اين فرضيه با

به عنوان تغيير توسط مديران سازمان براي آنها اعمال

تحقيقات ديگر بايد گفت که نتايج تحقيق با تحقيق

ميگردد واقعيت داشته و کامال عقاليي و منطقي است.
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مثبت تر شده و باعث ميشود که کيفيت درک شده از

کيفيت ادراک شده برتعهد تأثير ميگذارد ولي نمي

فرايند تغيير افزايش پيدا کند و باعث ميشود ارتباط

تواند به عنوان يک متغيير تأثير گذار کليدي تعهد به

معنادار مثبت بين اعتماد به سازمان برکيفيت درک شده

تغيير را تحت تأثير قرار دهد .فرضيه فرعي ششم:

از تغيير ايبجاد شود .فرضيه فرعي پنجم :اعتماد به

کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد به تغيير تأثير

سازمان از طريق کيفيت درک شده برتعهد به تغيير تأثير

دارد .مطابق با نتايج ارائه شده در فصل چهارم

دارد .مطابق با نتايج ارائه شده در فصل چهارم

(جدولهاي  ،)15-4سطح معناداري بدست آمده بيشتر

(جدولهاي  ،)15-4سطح معناداري بدست آمده بيشتر

از  0/05بوده لذا فرضيه آزمون تاييد نمي شود .يعني

از  0/05بوده لذا فرضيه آزمون تاييد نمي شود .يعني

کيفيت روابط درک شده از تغيير بر تعهد به تغيير تأثير

اعتماد به سازمان از طريق کيفيت درک شده برتعهد به

معناداري ندارد .تمامي تحقيقات از جمله تحقيق رانتا

تغيير تأثير معناداري ندارد .تحقيق رانتا ( )2011در اين

( )2011اين حوزه نشان ميدهد که کيفيت روابط درک

حوزه نشان ميدهد که اعتماد به سازمان از طريق

شده از تغيير بر تعهد به تغيير تأثير مثبت و معنادار

کيفيت درک شده به تغيير بر تعهد به تغيير تأثير دارد.

دارد .اما در اين تحقيق اين رابطه هم راستا نشده است

اما در اين تحقيق اين رابطه هم راستا نشده است و

و تحقيقات پيشين هم راستايي ندارد .علت اين عدم

تحقيقات پيشين هم راستايي ندارد .علت اين عدم هم

هم راستايي را ميتوان اين گونه توصيف کرد که

راستايي را ميتوان اين گونه توصيف کرد که اعتماد به

کيفيت روابط درک شده از تغيير خود يک متغيير واسط

عنوان يک متغيير کليدي باعث ايجاد همکاري بين همه

است که به خودي خود نمي تواند بر تعهد به تغيير

افراد و اعتماد به سرپرست ،ايجاد جو آزاد ،ارتباطات

تأثيرگذار باشد .يعني آن که کيفيت روابط درک شده از

شفاف و باز و آزادانه بين کارکنان شرکت گيتي پسند و

تغيير بايستي از متغييرهاي مانند آمادگي براي تغيير و

مديران ميگردد .از سويي ديگر سياستها و رفتارهاي

اعتماد به سازمان بر تعهد به تغيير تأثير بگذارد .زماني

که درون سازمان در شرکت گيتي پسند انجام ميگردد

که اعتمادي به سازمان وجود نداشته باشد يا آمادگي

در طول زمان به گونه اي است که تمامي تغييرات

براي تغيير وجود نداشته باشد کارکنان شرکت گيتي

انجام شده مثبت و معنادار تلقي شده اند و همين امر

پسند هيچ درکي از کيفيت درک شده از تغيير را ندارند

سبب ميشود که کارکنان احساس معنادار مثبتي نسبت

به عبارت ديگر کيفيت روابط درک شده از تغيير تنها

به تغييرات دارند .در گذشته نيز تمامي تحقيقات که

به عنوان يک متغيير واسط ميتواند اين روابط را

حوزه سازماني در اين سازمان انجام شده است نيز به

تعديل کند و به طور مستقيم نمي تواند تعهد به تغيير

نتايج مثبت ختم شده است بنابرين پيشينه اي که

را تحت تأثير قرار دهد .فرضيه فرعي هفتم :آمادگي

کارکنان از اين تغييرات در شرکت گيتي پسند دارند

براي تغيير بر تعهد به تغيير تأثير دارد .مطابق با نتايج

يک پيشينه مطلوب و مثبت است و عالوه براين تمامي

ارائه شده در فصل چهارم (جدولهاي  ،)15-4سطح

مديران در طول فرايند تغيير بر گفتار خود صحه

معناداري بدست آمده کمتر از  0/05بوده فرضيه آزمون

گذاشته و خود نيز در فرايند تغيير مشارکت ميکنند.

تاييد ميشود .يعني آمادگي براي تغيير بر تعهد به تغيير

اين مساله باعث ميشود که آمادگي به تغييرات در

تأثير معناداري دارد و ضريب اين تأثير  0/46ميباشد.

کارکنان افزايش يابد و اين آمادگي است که باعث

با توجه به مثبت بودن ضريب تأثير ميتوان گفت با

ايجاد تعهد به تغيير در بين کارکنان شرکت گيتي پسند

بهبود آمادگي براي تغيير ميزان تعهد به تغيير بهبود
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اين مساله باعث ميشود که درک آنها از فرايند تغيير

ميگردد .حال که اعتماد به سازمان خود به تنهايي بر
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مييابد ..نتايج اين بررسي با نتايج تحقيق رانتا ()2011

آزاد اسالمي واحد علوم وتحقيقات تهران .فصل

هم راستايي ندارد اکثر محققين در اين حوزه به اين

نامه آينده پژوهي مديريت ،سال .25شماره،101

نتيجه رسيدند که آمادگي براي تغيير ميتواند بر تعهد

ص.12-1

به تغيير تأثيرگذار باشد .در تفسير اين فرضيه بايد گفت

اکبري م .13۸7 .رابطه اعتماد بين فردي ،خود کار

که آمادگي براي تغيير در کارکنان شرکت گيتي پسند بر

آمدي ،پايبندي مذهبي و بخشش با باورهاي دنياي

اساس سه متغيير اساسي ارزيابي ميشود اول صحت

عادالنه توزيعي و رويه اي .پايان نامه کارشناسي

اقدامات انجام شده در گذشته ،به نظر ميرسد که

ارشد عمومي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد

تمامي فرايندهاي تغييري که در گذشته در اين شرکت

خوراسگان.

رخ داده است به سمت مثبت حرکت کرده و باعث

جزني ،ن .سلطاني ،ش ( )1395بررسي تأثير عدالت

ميشود که تغييرات براي کارکنان معنادار باشد .به

سازماني بر تعهد سازماني در پرتو اعتماد سازماني.

همين دليل تمام کارکنان بر فرايندهاي تغييري که تا

فصل نامه مديريت تحول و توسعه ،دوره،25

کنون در اين شرکت اعمال شده است صحه ميگذارد.

ص.36-27
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دومين مساله اي که رخ داده است کارآمدي فرايندهاي
تغيير بوده است .کارکنان اعتقاد دارند که تغييرات انجام
شده در شرکت شان کارآمد بوده و اين کارآمدي باعث
احساس خشنودي از فرايند تغيير در آنها شده است.
و سوم اين که تمامي تغييراتي که تاکنون انجام شده
است براي شرکت و کارکنان منافع و مطلوبيتهاي
مثبتي به همراه داشته است و باعث شده تا کار آنها
راحت تر شود و فرايندهاي انجام کار بهينه گردد و به
همين دليل اين سه مساله صحت ،کارآمدي و منافع
مشترک در ادراک کارکنان شرکت گيتي پسند باعث
شده است تا آنها نسبت به تغييراتي که در آينده اين
سازمان در حال انجام و وقوع است متعهد شده و تعهد
عاطفي و رفتاري مثبتي به اين تغييرات پيدا کنند.
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