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چکیده
هدف :اين پژوهش با هدف تعیین رابطه دينداری اسالمی و اعتماد سازمانی در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی
استان آذربايجانشرقی و آذربايجانغربی انجام شد.
روششناسی :پژوهش به روش پیمايشی تحلیلی انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانههای
دانشگاههای دولتی استان آذربايجانشرقی و آذربايجانغربی به تعداد  181نفر است که  160نفر از کتابداران به پرسشنامه ها
پاسخ دادهاند .پرسشنامههای مورد استفاده در پژوهش ،پرسشنامه دينداری آذربايجانی ( )1382و پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و
همکاران ( )2008است.
یافتهها :نتايج پژوهش نشان داد که دينداری اسالمی با اعتماد سازمانی دارای رابطه مستقیم ،مثبت و قوی است ؛ به عبارت ديگر
هر چقدر دينداری فرد باالتر باشد اعتماد سازمانی او نیز افزايش میيابد.
نتیجهگیری :با توجه به يافته های پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار دينداری و اعتماد سازمانی ،استفاده از اين پتانسیل قوی يعنی
دين برای افزايش اعتماد ،عاملی است که بايد مورد توجه موسسات و سازمان ها قرار گیرد.
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مقدمه
انسان درگیر مسائل بسیاری است که برای رفع يا کاهش آنها از ابزارهای مختلفی استفاده میکند .از جمله راهکارهايی که از
گذشته مطرح بوده پناه بردن به قدرت الهی است (موسوی .)1386 ،نیاز به فهمیدن مبدا ،هدف و نقش انسان در زندگی ،نحوه
ارتباط با ديگران و پاسخ انسان به جهان هستی از جمله نیازهای مذهبی است (قرائتی .)1384 ،دينداری عبارت است از پذيرش
اخالقیات و احکام دينی به نحوی که شخص ديندار خود را ملزم به تبعیت و رعايت اين مجموعه بداند (حشمت يغمايی )1380 ،و
ديندار کسی است که با اگاهی به اصول و شعائر يك مذهب ،در نظر و عمل ،پیروی آن دين را اتخاذ میکند ،به نحوی که اين
پیروی بر زندگی اجتماعی و غیردينی او تأثیر میگذارد (انوری.)1373 ،
اعتماد نیز از ارکان اساسی زندگی اجتماعی است که امروزه اهمیت آن در زندگی جمعی و در روابط اجتماعی و همچنین در
زمینههای اقتصادی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرارگرفته است .در مطالعات سازمانی نیز از اعتماد به عنوان عامل بنیادی
برای سازمان های اثر بخش نام برده میشود و متخصصین رهبری و محققان به اهمیت ايجاد اعتماد در بین نیروی کار اذعان دارند.
مطالعه ادبیات سازمانی نشان میدهدکه اعتماد يك عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت فردی و سازمانی است );Argyris, 1973

 .)Covey, 1990; Likert, 1967; McGregor, 1961بررسیها نشان میدهند که اعتماد ،اثرات درون فردی و بین فردی ايجاد
میکند و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد .باال بودن اعتماد درون سازمانی ،تا حدی ضعف در ساير منابع
الزم برای ارتقاء بهره وری را جبران میکند .اعتماد سازمانی با بهبود رضايت شغلی ،تعهد سازمانی ،فضای اطمینان بین کارکنان،
افزايش همکاری و همفکری ،تقسیم اطالعات ،حل مسئله ،تسهیل توانمندسازی ،توانايی تغییريادگیری و نوآوری سازمانی ،کاهش
فشار روحی و روانی ،کاهش عدم اطمینان نسبت به آينده ،حل تعارضات و در نهايت ايجاد چارچوبی برای افزايش بهره وری
سازمانی مساوی میشود .پايین بودن اعتماد درون سازمانی ،به نوعی افزايش تعارض ،بی ثباتی سازمانی ،ترك خدمت ،کاهش
انگیزش ،شايعات و اعتصابات غیر قابل حل  ،و مانع تراشی بر سر تحقق اهداف سازمان را در پی خواهد داشت (

Hart et al.,

.)2001; Dirks et al., 2001; Fox, 1974; LaPorta et al., 1996 Korsgaard et al., 2002
اعتماد يکی از سرمايههای اجتماعی است که وحدت را در سازمان ها ايجاد و حفظ می کند و باعث ايجاد ارزش های
دموکراتیك در سازمان میشود .در اعتماد ،فرد با پیامدهای شناختی مواجه است و برای اينکه احساس امنیت کند بايد با اختیار
خود ،به طرف ديگری وابسته شود؛ همچنین از اينکه کارها مطابق میل وی انجام داده نمیشود ترس نداشته باشد ،بلکه ،از اين
لحاظ احساس آرامش و امنیت نسبی کند
( . (Sounders & Thormhill, 2003در حالی که اعتماد میان فردی بین اعضای سازمانی وجود دارد ،اعتماد سازمانی به سطح
اعتماد بین اعضای سازمان و خود سازمان اشاره دارد .اين نوع از اعتماد از طريق تعامل میان همکاران ،سرپرستان و رهبری سازمان
ايجاد می شود

و پرورش میيابد )(Mcknightet al., 1998

الونن و همکاران ) )Ellonen et al., 2008اعتماد سازمانی را به دو بخش اعتماد فردی( 1اعتماد میان افراد) و اعتماد غیر
فردی(2اعتماد نهادی )3تقسیم کردند .اعتماد فردی ،مبتنی بر تعامالت و از طريق ارتباطات خاص ايجاد میشود .اين نوع اعتماد ،به
دو نوع اعتماد افقی( 4اعتماد میان کارکنان) و اعتماد عمودی (اعتماد میان کارکنان و مديران) تقسیم میشود

)& Costigan, Ilter

 .(Berman 1998اعتماد فردی مبتنی بر شايستگی ،خیرخواهی و قابلیت اطمینان است( .)Mayer& Davis, 1999اعتماد نهادی،
اعتماد اعضای سازمان به راهبردها و شايستگیهای تجاری و فنی سازمان ،و اعتماد به ساختارها و فرايندهای سازمانی ،مانند
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سیاستهای منابع انسانی است ) .)Ellonen et al., 2008اعتماد نهادی ،فعالیتها و فرايندهای سازمانی (همانند شايستگیهای فنی و
تجاری ،راهبردها و خطمشیها ،عملکرد و ارتباطات منابع انسانی) را شامل می شود که برای اعضای سازمان به صورت شخصی
نیست و مديريت ارشد از آن مستثنی میگردد ).)Ellonen et al., 2008
از سوی ديگر ،دين يکی از ابزارهای سازمان دهنده اعتماد است که به چند طريق عمل میکند .عقايد دينی ،به نوعی قابلیت
اطمینان و اتکا را وارد تجربه رويدادها و وضعیتها میکند و چارچوبی تشکیل میدهد که براساس آن میتوان رخدادها و
وضعیتهای مذکور را تبیین کرد و در مقابل آنها واکنش نشان داد (زين آبادی .)1387 ،نتايج برخی پژوهشها مانند افشانی و
ديگران ( )1389نشان داده است که رابطه مستقیمی بین میزان دينداری و میزان اعتماد اجتماعی وجود دارد .مطالعات انجام شده
نشان می دهد که اعتماد اجتماعی نسبت به اقشار و گروههايی که به نحوی به نهادهای فرهنگی ،آموزشی و دينی ارتباط دارند در
مقايسه با اقشار ديگر افزونتر است .ريشه اين امر را بايد در مؤلفههای اعتمادسازی جستجو کرد که از يك طرف با آموزههای
دينی و از طرف ديگر با اعتقادات و باورهای عمومی در ارتباط نزديکی هستند و هر چه ارزشهای دينی ،فرهنگی و اخالقی تقويت
شده باشد رفتار افراد پیش بینی پذيرتر است؛ چرا که افراد در چارچوب قواعد خاصی رفتار میکنند؛ بنابراين قابلیت اعتماد افراد
بیشتر است و مناسبات اجتماعی روانتر و کم هزينهتر صورت میگیرد .به عقیده بسیاری از محققین و صاحب نظران ،يکی از
عواملی که نقش قابل مالحظهای در افزايش اعتماد دارد ،دين است.
حرفه کتابداری از ديرباز تاکنون با فرهنگ و آموزش و اطالع رسانی به افراد در سطح عمومی و گسترده سروکار داشته و در
سطح تخصصی نیز کمك به محققان و پژوهشگران رسالت عمده و اصلی کارکنان اين نهاد است .بنابراين اعتماد بین کارکنان
سازمان روابط بین کتابداران ،و درسطوح مديريتی ،روابط میان کتابداران و مديران را انسجام می بخشد و در پیشرفت کارسازمان به
صورت يکپارچه موثر است .در جامعه مذهبی ،مانند جامعه ايران ،دينداری در کتابداران و اطالع رسانان به دلیل نوع وظیفه ،و
ارتباط تنگاتنگی که با فرهنگ جامعه دارند ،دارای اهمیت ويژهای است؛ چرا که دين و مذهب ارکان اصلی فرهنگ هر ملتی است
که جامعه را هدايت میکند و به آن انسجام میبخشد .از سوی ديگر دانشگاهها در فرهنگ و تمدن بشريت اثرات مهمی دارند و از
همین رو ،مطالعه نقش دينداری بر اعتماد در اين کتابخانهها بسیار اهمیت دارد .بررسی متون و منابع نشان میدهد تا کنون پژوهشی
که بطور اختصاصی به تبیین وضعیت بین دينداری اسالمی و اعتماد سازمانی پرداخته باشد ،انجام نشده است و دو متغیر ياد شده به
طور جداگانه در ارتباط با برخی متغیرهای ديگر مورد مطالعه قرار گرفتهاند .به عنوان مثال ،رابطه دينداری با متغیرهايی مانند روان
درستی ( آرين ،)1378 ،مهار اضطراب و تنیدگی ( جان بزرگی ،)1378 ،رفتارهای جمع گرايانه ( جوادی يگانه و هاشمی،)1384 ،
اعتماد سیاسی ( پناهی و شايگان ،)1386 ،هويت اخالقی ( توکلی ،لطیفی و امیری ،)1388 ،سبكهای هويت (مغانلو و ديگران،
 ،)1388مشارکت سیاسی دانشجويان ( امام جمعهزاده ،محمود اوغلی و عیسینژاد ،)1389 ،مشارکت سیاسی )،)Guth et al., 2002
سالمت عمومی ( ،)Francis et al., 2004منع استفاده از مواد مخدر ) (Stylianou, 2004بررسی شده است .مطالعات اعتماد
سازمانی مربوط به بررسی رابطه آن با متغیرهای زير بوده است :فرهنگ سازمانی (زارعی متین و ديگران ،)1388 ،يادگیری سازمانی
(فرهنگ و ديگران ،)1389 ،رضايت شغلی( پور منیری ،يوسفی و انارکی)1389 ،؛ ) ،) Callaway, 2007نوآوری سازمانی (فاضل
و ديگران)1390،؛ ) ،)Ellonen et al., 2008رفتار شهروندی سازمانی (خداورديان ،نعیمی و شیرازی)1391،؛ (،)Erturk, 2007
توسعه اعتماد فعال در محیط کسب و کار ( ،)Child & Mollering, 2003مديريت دانش ( ،(Politis, 2003تصمیمگیری در
شرکتهای شهری -روستايی ( ،)Wang, 2003توانمند سازی کارکنان ( ،)Moye & Henkin, 2006تعهد سازمانی (

Tzu-Jiun,

)2007؛ ).)Yilmaz, 2008
با توجه به مطالب پیشگفته ،نقش دينداری و نگرش های مذهبی در اعتماد بین کتابداران تا کنون بررسی نشده و مطالعه آن
میتواند منجر به يافتههای سودمندی شود .بر همین اساس ،پژوهش حاضر نقش دينداری اسالمی در اعتماد سازمانی را در بین
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کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی استان آذربايجانشرقی و آذربايجانغربی مورد مطالعه قرار میدهد.
فرضیه پژوهش
بین دينداری اسالمی و اعتماد سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی استانهای آذربايجان شرقی و آذربايجانغربی
ارتباط معنادارای وجود دارد.
پرسشهای پژوهش
میانگین دينداری اسالمی کتابداران کتابخانههای دانشگاه های دولتی استانهای آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی
چقدراست؟
میانگین اعتماد سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاه های دولتی استانهای آذربايجانشرقی وآذربايجانغربی چقدر است؟
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش پیمايشی تحلیلی انجام شده است .جامعه پژوهش  181کتابدار کتابخانههای
دانشگاههای دولتی استان های آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی است و به دلیل کوچکی جامعه نمونه گیری انجام نشده است.
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه اعتماد سازمانی ) )Ellonen et al., 2008و پرسشنامه دينداری اسالمی آذربايجانی ()1382
استفاده شد .پرسشنامه دينداری اسالمی با طرح گويه هايی مانند"من راه خوشبختی و سعادت را فقط در دين می جويم"" ،همیشه
نسبت به وعده ها و قول هايی که میدهم پايبندم"" ،تعالیم قرآن بهترين راهنمای زندگی بشر است" و  ...به مطالعه دينداری
میپردازد.
روايی صوری و محتوايی پرسشنامه اعتماد سازمانی با مشورت  5نفر از استادان رشته روانشناسی و رشته مديريت دانشگاه ارومیه
تايید شد .همچنین روايی پرسشنامه دينداری اسالمی آذربايجانی با نظر خواهی از  15نفر از طالب حوزه علمیه قم در حد باال
گزارش شده است .پايايی پرسشنامه اعتماد سازمانی با ضريب آلفای کرونباخ 0/967و پرسشنامه دينداری اسالمی برابر با ضريب
آلفای کرونباخ 0/944است.
جدول  .1آلفای کرونباخ پرسشنامه دینداری اسالمی

تعداد گويه ها

آلفای کرونباخ

سازه
عقايد و مناسك

40

0/917

اخالق

26

0/865

کل پرسشنامه

66

0/944

جدول  .2آلفای کرونباخ پرسشنامه اعتماد سازمانی

سازه

تعداد گويه ها

آلفای کرونباخ

اعتماد جانبی

15

0/941

اعتماد عمودی

15

0/939

اعتماد نهادی

19

0/92

کل پرسشنامه

49

0/967
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در تجزيه و تحلیل استنباطی برای بررسی وضعیت هر يك از مولفههای اعتماد سازمانی و دينداری اسالمی از آزمون  tمستقل و
آزمون تحلیل واريانس بین گروهی و برای بیان وجود رابطه از ضريب همبستگی پیرسون استفاده گرديده است.
یافتههای پژوهش
سوال اول پژوهش :میانگین دينداری اسالمی در کتابخانههای دانشگاه های دولتی استان آذربايجانشرقی و آذربايجانغربی
چقدر است؟
جدول  .3شاخص های آماری دینداری اسالمی کتابداران دانشگاههای دولتی استان آذربایجانشرقی و آذربایجان غربی

میانگین

ابعاد دينداری اسالمی

انحراف معیار

1

عقايد – مناسك

3/61

0/551

2

اخالق

3/71

0/506

میانگین و انحراف معیار کلی

3/66

0/5285

در جدول  3میانگین دينداری اسالمی ( )3/66نزديك به  4و انحراف معیار کل پاسخها 0/5285است که نشان میدهد جامعه
پرسششوندگان تا حدود زيادی از نظر فکری همگن بودهاند .بنابراين میزان دينداری در کتابداران کتابخانههای دانشگاهی استان
آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی بین  2/91و  4/23است که در دامنه  3تا  4قرار دارد لذا میتوان نتیجه گرفت که افراد از
دينداری بااليی برخوردار هستند.
سئوال دوم پژوهش :میانگین اعتماد سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاه های دولتی استان آذربايجان شرقی و آذربايجان
غربی چقدر است؟
جدول  .4شاخصهای آماری اعتماد سازمانی دانشگاههای دولتی استان آذربایجانشرقی و آذربایجان غربی

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،میانگین اعتماد سازمانی ( )3/347و نزديك به عدد  4است .انحراف معیار کل با
میانگین  0/751اگر چه نشان از همگنی جامعه دارد ولی حاکی از اين است که ديدگاه جامعه پژوهش در پاسخگويی به پرسشنامه
اعتماد سازمانی پراکندهتر از پرسشنامه دينداری بوده است .در نتیجه میزان اعتماد سازمانی بین  2/958و  4/962قرار دارد که دامنه 4
تا  5را در بر میگیرد  .لذا میزان اعتماد سازمانی کتابداران مورد مطالعه نیز باال بوده اگر چه به دلیل انحراف معیار باال دامنه آن
گسترده است .بر اساس ساير دادههای جدول  ،4میانگین اعتماد جانبی بیش از ساير ابعاد اعتماد سازمانی است.
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آزمون فرضیه پژوهش :بین دينداری اسالمی و اعتماد سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی استانهای آذربايجان شرقی و
غربی ارتباط معناداری وجود دارد.
جهت بررسی ارتباط بین دينداری اسالمی و اعتماد سازمانی از ضريب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است ولی قبل از
پرداختن به آن  ،همبستگی بین ابعاد اين دو با هم در جدول  5ارايه شده است.
جدول  .5ضریب همبستگی پیرسون برای ابعاد دینداری اسالمی و ابعاد اعتماد سازمانی

عقايد و مناسك

اخالق

اعتماد جانبی

اعتماد عمودی

اعتماد نهادی

1

./652

-./407

-./395

-./413

./001

./001

./001

./001

تعداد

160

160

160

160

160

ضريب همبستگی

./652

1

-./291

-./265

-./340

معناداری

./001

./001

./001

./001

تعداد

160

160

160

160

160

ضريب همبستگی

-./407

-./291

1

./648

./694

معناداری

./001

./001

./001

./001

تعداد

160

160

160

160

160

ضريب همبستگی

-./395

./265-

./648

1

./602

معناداری

./001

./001

./001

ضريب همبستگی
عقايد و مناسك

اخالق
ضريب پیرسون

اعتماد جانبی

اعتماد عمودی

اعتماد نهادی

معناداری

./001

تعداد

160

160

160

160

160

ضريب همبستگی

-./413

-./340

./694

./602

1

معناداری

./001

./001

./001

./001

تعداد

160

160

160

160

160

جدول  5نشان میدهد که عقايد و مناسك با اخالق دارای رابطه معنی دار قوی و مثبت در سطح  % 99است .به اين ترتیب با
افزايش میانگین عقايد و مناسك ،میانگین اخالق نیز به سرعت رشد میکند .بعد عقايد و مناسك اگرچه با سه بعد اعتماد سازمانی
دارای رابطه بسیار قوی نیست اما همین رابطه معمولی نیز مثبت و در سطح  %99معنادار است به اين ترتیب با افزايش میانگین عقايد
و مناسك اعتماد جانبی ،اعتماد عمودی و اعتماد نهادی نیز افزايش میيابند.
جدول  .6ضریب همبستگی پیرسون برای دینداری اسالمی و اعتماد سازمانی

ضريب پیرسون

دينداری
ضريب همبستگی
دينداری

معناداری
تعداد

اعتماد سازمانی

1

اعتماد سازمانی
-./415
./0001

160

160

ضريب همبستگی

-./415

1

معناداری

./0001

تعداد

160

160

جدول  6به روشنی نشان میدهد که دينداری با اعتماد سازمانی دارای رابطه مستقیم ،مثبت و قوی است .به عبارت ديگر هر
چقدر دينداری فرد باالتر باشد اعتماد سازمانی او نیز افزايش میيابد.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر ،به منظور بررسی تأثیر دينداری اسالمی دراعتماد سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاه های دولتی استانهای
آذربايجانشرقی و آذربايجانغربی انجام شد .بر اساس يافتههای اين پژوهش  ،میانگین هر دو متغیر يعنی دينداری اسالمی و اعتماد
سازمانی درحد زياد بود .میانگین باالی دينداری اسالمی يافته مورد انتظاری بود ،زيرا کتابداران نیز مانند ساير اقشار در جامعه
اسالمی ايران از سطح دينداری بااليی برخوردار هستند و همین امر اثرات مثبت عمیقی در رفتارهای اجتماعی آنها به جا میگذارد.
آزمون فرضیه پژوهش نشان داد دينداری اسالمی رابطه معنیدار مثبتی با اعتماد سازمانی کتابداران دارد .نتايج حاصل از تاثیر
دينداری بر اعتماد سازمانی در اين تحقیق با يافتههای بسیاری از پژوهشهای مشابه در اين زمینه همخوانی دارد .از آن جمله يافته
های پژوهش جوادی يگانه و هاشمی ( )1384در مورد تاثیر دينداری بر رفتارهای جمع گرايانه از منظر انتخاب عقالنی است که بر
اساس آن دينداری با رفتارهای همیارانه در موقعیتهای دوراهی اجتماعی ،و نیز رفتارهای همیارانه مبتنی بر دين با رفتارهای
همیارانه در موقعیتهای دوراهی اجتماعی دارای رابطه معنیدار است ،و افزايش میزان دينداری باعث افزايش میزان رفتارهای
همیارانه در دوراهیهای اجتماعی میشود .همچنین پژوهش پناهی و شايگان ( )1386نشان داد که میزان دينداری بر اعتماد سیاسی
تاثیر دارد .يافتههای پژوهش توکلی ،لطیفی و امیری ( )1388نیز بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان هويت اخالقی و دينداری
در بین دانشجويان بود .پژوهش مشابه ديگری که امام جمعه زاده ،محمود اوغلی و عیسی نژاد ( )1389در مورد رابطه میان دينداری
و مشارکت سیاسی دانشجويان دانشگاه اصفهان انجام دادند ،نشان داد که همبستگی معناداری میان ابعاد دينداری و میزان مشارکت
سیاسی پاسخگويان وجود دارد و میتوان انتظار داشت در جوامع مذهبی میزان مشارکت سیاسی افراد باالتر باشد.
همچنین يافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای ) (Guth et al., 2002در زمینه رابطه دينداری و مشارکت سیاسی ( نیکويی و
سیف )1384 ،در مورد دينداری و اعتماد اجتماعی ( ،آرين1378،؛ قدرتی میر کوهی و خرمايی )1389،با موضوع رابطه دينداری و
روان درستی ( ،چراغی و مولوی )1385،رابطه بین ابعاد مختلف دينداری و سالمت عمومی همسو بود .درجمعبندی نهايی بايد
گفت که نتايج اين تحقیق همسو با انتظار تئوريك پژوهش و در راستای نظريه گیدنز ( )1380است که معتقد بود دين و مناسك
دينی زمینه ساز افزايش اعتماد اجتماعی در جامعه است.
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر مبنی بر وجود ارتباط معنی دار دينداری و اعتماد سازمانی ،استفاده از اين پتانسیل قوی يعنی
دين برای افزايش اعتماد ،عاملی است که بايد مورد توجه موسسات و سازمانها قرار گیرد.
در اين پژوهش ،اعتماد افقی با سه مؤلفه اعتبار ،صالحیت و خیرخواهی مفهومسازی شد .تحقیق ) ،)Asgari et al., 2008نشان
داد اگر تعامالت مدير با کارکنانش تعامالتی صادقانه ،مبتنی بر اعتماد ،تبادل احساسات و همراه با مشورت با ايشان باشد ،روابط بین
مدير و کارکنان بهبود میيابد و در سايه چنین تعامالت خوبی ،تعهد کارکنان به مدير و سازمانشان افزايش پیدا کرده و ترك
خدمت و جابجايی کاهش میيابد .مديری که در تصمیمگیریهای خود با کارکنان مشورت و با آنان با احترام رفتار مینمايد ،به
گونهای عمل میکند که کارکنان وی را محرم اسرار خود میدانند و مواردی از اين قبیل ،باعث میشوند که کارکنان به چنین
مديری اعتماد کنند و همه تالش خود را در انجام وظايف سازمانی و هم چنین کمك کردن به ديگران به کار گیرند.

)Ellonen et

 ، )al., 2008معتقدند هنگامی که -1 :سیستمهای ارتقای کارکنان به گونهای باشد تا همه افراد و گروهها در سازمان امکان ارتقا و
پیشرفت داشته باشند؛  -2اهداف ،مأموريت و رسالت سازمان برای کارکنان مشخص و مورد پذيرش آنها باشد؛  -3کارکنان از
استراتژی سازمان آگاهی داشته باشند ؛  -4فرايندهای مربوط به تولید محصول از کیفیت بااليی برخوردار باشند ،اعتماد کارکنان به
سازمانشان افزايش پیدا میکند .چنین کارکنانی به دلیل دوست داشتن محیط کار خود ،احتماالً از انجام اقداماتی که در حدود
وظايفشان قرار نمیگیرد ،ولی به بهبود تصوير سازمان و همکارانشان کمك میکند ،دريغ نمیکنند.
وجود شرايط اعتماد در سازمان ،افراد را در کنار هم نگه میدارد و آن ها را قادر می سازد با اعتماد به همديگر به صورت باز
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عمل کنند .اعتماد سازمانی موجب احساس امنیت کارکنان شده و تعهد و عملکرد سازمانی آن ها را بهبود میبخشد و در کارکنان
انگیزه عمل کردن فراتر از وظايفشان را ايجاد میکند ( خداورديان ،شیرازی و نعیمی.)1391 ،
با توجه به يافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد در سازمان های فرهنگی مانند کتابخانه ها ،اعتماد سازمانی از پشتوانه محکم
اعتقادات دينی کارکنان برخوردار است و مديران و مسؤوالن اين سازمان ها می توانند از اين پشتوانه قوی در جهت اعتمادسازی
میان کارکنان در محیط های کاری به خوبی بهره بگیرند.
پیشنهادهای پژوهش:
 .1الزم است مديريت و سرپرستان سازمانها فضای مبتنی بر اعتماد را با ايجاد همخوانی در گفتارها و رفتارهای دينی خود در
سازمان ايجاد نمايند.
 .2برای ايجاد اعتماد درون سازمان ،اعضا بايد دراين محیط در برقراری ارتباط صادقانه با همکاران و مديريت احساس امنیت
نمايند.
 .3پیشنهاد میشود عوامل تقويت کننده اعتماد در بین کارکنان افزايش يابد .شفافسازی وظايف شغلی ،و توجه به آزادی
عمل در انجام وظايف محوله از عواملی است که اعتماد کارکنان را افزايش می دهد.
 .4با ايجاد سیستم عادالنه پاداش ،بايد سطح باالی اعتماد را در سازمان به وسیله پاداش دادن به رفتارهای اعتماد ساز و تنبیه
رفتارهای غیرقابل اعتماد ،ايجاد نمود.
 .5سازمان با ارزش دادن به رفتارهای مناسب مبتنی بر اعتقادات دينی ،به ايجاد فضای اعتماد میان کارکنان کمك نمايد.
پیشنهاد برای پژوهشهای آینده
در پژوهش حاضر ،تأثیردينداری اسالمی بر اعتماد سازمانی کتابداران تأيید شد .از اين رو ،پیشنهاد میشود که پژوهشهايی از
اين قبیل ،در ساير نهادها نیز انجام شود تا بتوان به نتیجهگیری کلیتری در اين زمینه رسید.
پژوهشهای بعدی میتوانند به بررسی نقش دينداری در مولفههای ديگری چون عدالت سازمانی ،تعهد شغلی و ...بپردازند.
همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهای بین فرهنگی در زمینهی بررسی وجوه مشترك دينی و نقش آن بر جنبههای مختلف
کارکردهای سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
با توجه به اينکه در اين پژوهش به بحث اعتماد از جنبههای افقی ،عمودی و سازمانی پرداخته شد ،به محققین آينده پیشنهاد
میشود به بحث اعتماد از جنبه مخاطبان بیرون از خدمات سازمان توجه نمايند.
منابع
آرين ،سیده خديجه ( .)1378رابطه دينداری و روان درستی ايرانیان مقیم کانادا .پايان نامه دکتری دانشگاه عالمه طباطبايی تهران.
آذربايجانی ،مسعود ( .)1382تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسالم .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

افشانی ،سید علیرضا؛ فاضل نجف آبادی ،سمیه؛ حیدری ،محمد؛ نورياان نجاف آباادی ،محماد ( .)1389پژوهشای در بااب رابطاه
دينداری و اعتماد اجتماعی .فصلنامه علوم اجتماعی.217-185 ،)2(49 ،

امام جمعه زاده ،سید جواد؛ محماود اوغلای ،رضاا؛ عیسای ناژاد ،امیاد ( .)1389بررسای رابطاه میاان ديناداری و مشاارکت سیاسای
دانشجويان دانشگاه اصفهان .پژوهشنامه علوم سیاسی.34-7 ،)1(6 ،
انوری ،حمیدرضا ( .)1373پژوهشی راجع به تقديرگرايی ،پايان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبايی تهران.
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پناهی ،محمد حسین و شايگان ،فريبا (  .)1386اثر میزان دينداری بر اعتماد سیاسی .فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی،
شماره.37

پور منیری ،منصوره؛ يوسفی ،علیرضا؛ صفاری انارکی ،عفت ( .)1389بررسی رابطه میان اعتماد سازمانی کارکنان پرستاری با میزان
رضايت شغلی ايشان در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال .84آموزش در علوم پزشکی.592-586 ،)5(10 ،

توکلی ،ماهگل؛ لطیفی ،زهره؛ امیری ،شعله ( .)1388بررسی رابطاه باین ابعااد مختلاف ديناداری و هويات اخالقای در دانشاجويان
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