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مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف :اعتماد ،باعث سهیم شدن همـه افراد در اطالعات سازمانی ،تعهد سـازمانی ،تعهد بـه انجام تصمیم ،رفتـار شهروندی سازمانی،
رضایت شـغلی ،رضایت مدیریت ،مبادالت رهبر عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهـد شد .هدف این پژوهش ،تعیین رابطه بین مؤلفههای
یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی در کارکنان شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه بود.
مواد و روشها :روش این پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشی بود .جامعه آماری متشکل از کارمندان (مرد) شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه
به تعداد  200نفر بودند ،که تعداد  128نفر به عنوان نمونه و به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای
یادگیری سازمانی نیفه و پرسشنامه اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف با پایایی مطلوب استفاده شد .دادهها به روش ضریب همبستگی پیرسون
با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :از بین مؤلفههای یادگیری سازمانی؛ مؤلفههای چشمانداز مشترك ،رهبری مشارکتی ،توسعه شایستگی و استراتژی؛ با اعتماد اجتماعی در
کارکنان رابطه معنیداری نداشته و بین فرهنگ سازمانی ،اشتراك دانش ،تفکر سیستمی و ساختار سازمانی با اعتماد اجتماعی رابطه معنیداری
وجود دارد.
نتیجهگیری :مدیران سازمانها با ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای پایهریزی سازمان یادگیرنده و تولید و انتقال دانش در سازمان و استفاده از
روش سیستمی در تحلیل و اداره امور سازمان همراه با ایجاد فضای توام با اعتماد قادر خواهند بود ضمن رشد و توسعه کارکنان ،عملکرد سازمان را
ارتقا بخشند.
کلید واژهها :مؤلفههای یادگیری سازمانی ،اعتماد اجتماعی ،پتروشیمی پردیس

ارجاع :شفیع زاده محسن ،طاهری عبدالمحمد .رابطه بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی در شرکت پتروشیمی پردیس.
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مقدمه

در جهان امروز ،تغییر و تحوالت تکنولوژیکی با سرعت در حال
انجام است .کشورها برای این که از ایـن تغییـرات و تحـوالت
عقب نمانند ،تالش میکنند با سرمایهگذاری بر روی آموزش و
توسعه نیروی انسانی که با ایـن تغییرات همراه گردیده ،زمینه
رشد و توسـعه خـود را فـراهم آورنـد .امـروزه رشـد و پیشرفت
سازمانها در گرو علم و دانش بشـری است .توسعه کارکنان به
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،شیراز ،ایران
نویسنده مسؤول :عبدالمحمد طاهری
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وسیله آموزش و مهارت آموزی ،تجربهاندوزی و تخصص،
موجب ارتقاء یادگیری سازمانی میشود ( .)1یادگیری سازمانی،
مجموعهای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش ،توزیع
اطالعات ،تفسیر اطالعات و حافظه ،که به صورت آگاهانه و یا
غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر میگذارد ،تعریف
میشود ( .)2گاروین نیز تعریف مشابهی را ارائه میدهد .وی
اظهار میکند که در بسیاری از مکاتب ،یادگیری به عنوان

Email: vahid_taahh2010@yahoo.com
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فرایندی که در طول زمان آشکار میگردد و با کسب دانش،
درك عمیقتر و بهبود عملکرد همراه است ،تعریف میشود (.)3
مورالز و همکاران ،یادگیری سازمانی را قابلیت شرکت برای
حفظ و بهبود عملکرد بر اســاس تجارب گذشــته تعریف
میکنند و این قابلیت را توانایی کسب و بهرهبرداری از دانش
ضمنی و صریح ،تشریك دانش و استفاده از دانش در سازمان
میدانند (.)4
با توجه به تعاریف انجام شده ،میتوان یك تعریف جامع از
یادگیری سازمانی ارائه کرد .یادگیری سازمانی عبارت است از:
فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش بهتر و شناخت مؤثرتر که
در گرو به اشتراك گذاشتن دانش ،باورها و مفروضات در میان
افراد و تیمهاست (.)5
هدف از یادگیری سازمانی ،تبدیل سازمان بـه یـك سازمان
یادگیرنده است تا بتواند در شرایط مختلف ،رفتـار متفاوت از
خود نشـان دهد .گومز و همکاران ( ،)6معتقدند که برای
یـادگیری سـازمانی چهـار شـرط ضـروری اسـت :نخسـت
ایـن کـه مـدیریت سـازمان بایـد پشتوانه محکمی برای
یادگیری سـازمانی ایجـاد کنـد .دوم وجود یك هـوش جمعـی
اسـت .سـوم ایـن کـه سـازمان ،نیازمند توسعه دانش سازمانی
بر اسـاس انتقـال و یکپارچـهسازی دانش میباشد و چهارم این
که ،سازگاری سـاده بـا تغییرات ایجاد شده در محیط کافی
نیست بلکـه بایـد بـه یادگیری خالق منجر شود (.)5
محققین مختلف ،مؤلفهها و جنبههای مختلفی بـرای
یـادگیری سـازمانی تعریـف و تبیـین نمودهاند .نیفه (،)7
مؤلفههای یادگیری سازمانی را به این شرح معرفی میکند:
چشمانداز مشترك :چشمانداز بیانگر وضعیت مطلوب آینده
بـوده و به طـور کامل برای جذب و حفظ بهترین و خالقترین
کارکنان تخصصی ،برانگیزاننده و چالشی است .حدی که
مدیران قادر به ایجاد چشمانداز مشترك برای سازمان هستند،
تعیین کننده تعهد و تمایل کارکنان برای تحقق آن است.
فرهنگ سازمانی :ارزشها ،نیروی پیش برنده چشمانداز سازمان
هستند که به شرکت برای دستیابی بـه آن چشمانداز کمك
میکنند .فرهنگ سازمان یادگیرنـده دارای ارزشهایی است که
بر سازمان به سوی باال رفتن از نردبان یادگیری سوق میدهد.
ساختار سازمانی :گروه متعهد میتواند در صدد حرکت سریع
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برای دسـتیابی بـه مرکز یادگیری باشد .یکی از استراتژیهای
مهم برای یادگیری سازمانی نیز این است که برای یادگیری در
سازمان باید ساختار مناسب ایجاد کرد .اشتراك دانش :از آنجاکه
کاهش اطالعات به منزله تقلیل قدرت است ،انتقـال دانـش
برای سازمانهای یادگیرنده ،اساسی است .دانش باید به طور
متناسب و سـریع توزیـع شود که این انتقال میتواند به دو
صورت انتقال ارادی و غیر ارادی دانش باشد .تفکر سیستمی:
کارکنان سازمان یادگیرنده باید توانایی مشارکت در تفکر
سیستمی را داشته باشند .تفکری که توانایی آنان را برای
پیشبینی اثرات عوامل درونی و بیرونی بر سازمان افزایش
میدهد .رهبری مشارکتی :در این سازمانها ،مدیران کنترل
کننده دقیق فعالیتهای کارکنان نیستند .بلکه آنها کارکنان را
هدایت و راهنمایی میکنند .در این گونه سازمانها ،سلسله
مراتب به منظور ایجاد توانایی در افراد برای همکاری در افزایش
بازدهی سازمانها اهمیت ندارند .توسعه شایستگیهای
کارکنان :این سازمانها ،مکانهایی هستند که افراد میتوانند
در آنها به طور مستمر قابلیتهایشان را برای ایجاد نتایجی که
واقعاً دوست دارند ،توسعه دهند .مدیریت استراتژیك :یکی از
ابزارهای مدیریتی است که اگر به درستی درك شده و مورد
استفاده واقع گردد ،میتواند موجبات رشد و توسـعه صنعتی و
بقـاء سازمانها ،در دنیای رقابتی امروز گردد (.)8
از جمله متغیرهایی که با مؤلفههای یادگیری سازمانی
ارتباط دارد ،اعتماد اجتماعی است .اعتماد به عنوان یك مقوله
اجتماعی از مسایل اساسی بوده و نمود آن در تمامی سطوح
جامعه متبلـور است .یك دولت برای اجرای برنامههای
اصالحیش ،یك کارفرما برای باال بردن تولید محصوالتش،
یك سرپرست اداره برای موفقیت در کارش ،نیازمند جلب اعتماد
کسانی هستند که تحت نظارت آنها بـه فعالیت میپردازند و
موفقیت آنها در گرو جلب اعتماد است (.)9
میلگان ( ،)10امروزه اعتماد را یك مفهوم پر اهمیت در
سازمان می داند از نظر وی محیطهای کاری با اعتماد باال،
منجر به افزایش کارهای تیمی ،کاهش تعارضات و بهبود
عملکرد و اثر بخشی سازمان میشود .طوسی ( )11وجود اعتماد
در سازمان را از ویژگیهای سازمان بالنده ذکر میکند .او اعتماد
را باور داشتن درستی دیگران میداند.
29

رابطه بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی

اعتماد باعث سهیم شدن همه افراد در اطالعات سازمانی،
تعهد سـازمانی ،تعهد بـه انجام تصمیم ،رفتـار شهروندی
سازمانی ،رضایت شـغلی ،رضایت مدیریت ،مبادالت رهبر عضو
و توجه به ماندن در سازمان خواهـد شد (.)12
از آنجا که توسعه کارکنان بدون ایجاد یك فضای مثبت
کاری و توأم با اعتماد ،که در آن کارکنان به یکدیگر اعتماد
نموده و دانش و اطالعات خود را در اختیار هم قرار میدهنـد،
و یك محـیط آزمایشگر و چالشی کـه کارکنان در کنار یکدیگر
به یادگیری میپردازنـد ،اتفاق نمیافتد؛ لذا نقش یادگیری
سازمانی و اعتماد اجتماعی سازمان ،در توسعه کارکنان از
اهمیت ویژهای برخوردار اسـت .بر همین اساس در این پژوهش
محقق در صدد پاسخگویی به این سؤال است که :آیا بین
مؤلفههای یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی در شرکت
پتروشیمی پردیس رابطه وجود دارد؟
چشمانداز مشترك
اهمیت چشمانداز مشترك برای تبدیل شدن به سازمان
یادگیرنده :اول چشمانداز مشترك اینکه ،چشمانداز مشترك
تمرکز و انرژی برای یادگیری را فراهم میسازد .دوم اینکه،
چشمانداز افراد را به عمل سوق میدهد .چشمانداز بیانگر آمال
و رؤیاهای آنهاست و به آنها معنی میبخشد .سوم اینکه ،کشش
به سمت هدف مطلوب باالتر با نیروی حاکم بر وضع موجود
مقابله میکند .چشمانداز مشترك ،هدف نهایی را ایجاد کرده
خطرپذیری و نوآوری را تشویق میکند .چهارم اینکه ،ارزشها
و معانی مشترك ،در تعیین نوع دانشی که سازمان ذخیره و
منتقل میکند ،مهم هستند (.)13
به اشتراك گذاشتن دانش
انتقال و توزیع دانش ،انتقال سازمانی و فنآورانه دادهها،
اطالعات و دانش را دربر میگیرد .ظرفیت سازمان برای
جابهجایی دانش ،بیانگر قابلیت انتقـال و بـه اشتراك گذاشتن
قدرت است که الزمه موفقیت شرکت نیز هست .دانش باید به
دقت و به سرعت در سراسر سازمان یا حوزههای شرکت توزیع
شود (.)14
تفکر سیستمی
تفکر سیستمی یعنی استفاده از روش سیستمی در تحلیل و اداره
امـور سازمان و توجه به تأثیر عوامل سازمانی بر یکدیگر با
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تفکری کلی نگرانه ،فعالیتهای تجاری و بـه طـور کلی سـایر
تالشهای انسان همگی سیستم هستند .آنها توسط
ساختههای فعالیتهای مرتبط با یکدیگر محدود شدهاند،
فعالیتهایی که معموالً نیاز به سالها زمان دارند تا به طور
کامل بر یگدیگر اثر گذارند .از آنجا که ما خود نیز جزیی از این
مجموعه هستیم ،برای پی بردن به الگوی تغییـر بـا دشـواری
مضـاعفی مواجه هستیم (.)15
رهبری مشارکتی
پیامد رهبری مشارکتی ،داشتن احساس شراکت کارکنان است.
نتیجه چنین کوششی آن است که کارکنان احساس میکنند بـه
آنان نیـاز است و وجودشان سودمند است .تحقیقات ثابت کرده
است که مشارکت ،مقاومت در مقابل تغییر را کاهش ،تعهد بـه
سازمان را افزایش داده و سطح فشار روانی را پایین میآورد (.)16
مظلومی ( ،)17در پژوهشی به بررسی رابطه یادگیری سازمانی،
بهبود مستمر و اعتماد میان سازمانی با عملکرد سازمانی
(شرکتهای نمایندگی خدمات بیمهای) پرداخت .نتایج نشان
میدهد که رابطه معنیداری میان یادگیری سازمانی ،اعتماد میان
سازمانی ،بهبود مستمر و عملکرد سازمانی وجود دارد.
عباسپور ( )18در پژوهشی به مطالعه ارتباط مؤلفههای
یادگیری سازمانی با سطح نوآوری در صنعت بیمه پرداخت.
نتیجه پژوهش وی نشان میدهد که رابطه مثبت و معنیداری
بین ابعاد و مؤلفههای یادگیری سازمانی با سطح نوآوری در
شرکتهای فعال در صنعت بیمه کشور وجود دارد.
ابوالقاسم ( ،)19در پژوهشی به بررسی ساختار عاملی اعتماد
سازمانی و رابطه مؤلفههای آن با یادگیری سازمانی در
دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور پرداخت .نتایج رگرسیون
چند متغیره نشان داد که رابطه بین مؤلفه اعتماد عمودی و
مؤسسهای با یادگیری سازمانی معنیدار است .همچنین ،رابطه
بین مؤلفه اعتماد سازمانی افقی با مؤلفه اعتماد سازمانی عمودی
و مؤسسهای معنیدار است ،اما رابطه بین مؤلفه اعتماد سازمانى
افقی و یادگیری سازمانی معنیدار نیست و به همین دلیل ،این
رابطه از مدل نهایی پژوهش حذف شد.
بیگیرو و سوی ( ،)20به مطالعه ابعاد و جنبههای اعتماد بین
سازمانی و تأثیرات آن بر شرایط سازمانها پرداختند .نتایج
بررسی این محققین نشان میدهد کـه دو عامل در ایجاد اعتماد
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حجم نمونه به استناد جدول مورگان  128نفر محاسبه گردیده
است .روش نمونهگیری به صورت هدفمند استفاده شده است.
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه :این پرسشنامه دارای
 21ماده است که  5مؤلفه را سنجش میکند.
پرسشنامه اعتماد اجتماعی :این پرسشنامه دارای  25گویه
است که طبق طیف لیکرت پنج گزینهای نمرهگذاری میشود .این
ابزار  5خرده مقیاس دارد که عبارتند از صداقت ،صراحت ،تمایالت
همکاریجویانه ،اطمینان و رفتار مبتنی بر اعتماد کردن.

بین سازمانی کامالً مؤثرند :شهرت و صاحب نام بودن شرکت؛
تجربه مبادالت و معامالت قبلی .همچنین به این نکته اذعان
شده است که اغلب سازمانها با بررسی سوابق و تجارب قبلی
سازمان با دیگر شرکتها ،سطح اعتماد بین سازمانی خود را
تعیین میکنند .به عبارت دیگر ،هرچه سازمانی از حسن اعتبار
و سوابق قبلی مناسبتری برخوردار باشد ،اعتماد شرکتهای
جدید را به شکل بهتری کسب خواهد نمود.
مویی و هنکین ( ،)21در پژوهشی که برای بررسی روابط
میان توانمندسازی کارکنان و اعتماد بین فردی به مدیران انجام
دادند ،بـه این نتیجه رسیدند که کارکنانی کـه در محیط
کارشان احساس توانمندی میکردند ،تمایل به داشتن سطوح
باالتر اعتماد بین فردی بـه مدیرانشان داشتند.
راندری ( )22در پژوهشی موضوع اعتماد در خلق دانش را در
محیطهای پژوهشی بررسی کرده و بـه این نتیجه رسیده است که
سطح اعتماد بـا دانشآفرینی در این محیطها رابطه دارد.

یافتهها

ضریب همبستگی بین یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی برابر
 0/24و سطح معنیداری آن برابر  0/007بدست آمده ،که این
مقدار کوچکتر از  0/01میباشد ،بنابراین فرض صفر را میتوان
رد کرد .یعنی بین متغیر یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی،
کارکنان پتروشیمی پردیس رابطه معنیداری و مستقیم (بدلیل
مثبت بودن ضریب همبستگی) وجود دارد (جدول .)1
طبق جداول ( )2-4معادله رگرسیون خطی بین یادگیری
سازمانی و اعتماد اجتماعی ،برابر است با،y = 0/101x+3/26 ،
که  3/26عدد ثابت 0/101 ،ضریب رگرسیونی متغیر یادگیری
سازمانی و  yمتغیر اعتماد اجتماعی میباشد ،بدین معنی است
که با تغییر یك واحد متغیر یادگیری سازمانی ،متغیر

مواد و روشها

پژوهش حاضر از حیث ماهیت توصیفی -پیمایشی و از جهت
هدف از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری در این پژوهش متشکل از کارمندان (مرد)
شرکت پتروشیمی پردیس عسلویه به تعداد  200نفر بودند.

جدول  .1ضریب همبستگی رگرسیونی یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی
مدل رگرسیونی
یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

انحراف معیار

رگرسیونی ()R
0/239

()R2
0/057

رگرسیونی اصالح شده ()R2
0/050

باقیماندهها
0/309

جدول  .2آنالیز واریانس رگرسیونی بین یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی ()ANOVA
مدل رگرسیونی
یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی

رگرسیون
باقیمانده
کل

درجه آزادی
1
126
127

مجموع مربعات ()SS
0/734
12/105
12/83

میانگین
0/734
0/096
-

α

معنیداری

0/01

0/007

F
7/640

جدول  .3ضریب رگرسیونی بین یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی
ضریب رگرسیون غیر استاندارد
مدل رگرسیونی
مقدار ثابت α
یادگیری سازمانی
اعتماد اجتماعی

خطای استاندارد
0/125
0/037
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ضریب رگرسیون (𝛃)
3/26
0/101

ضریب رگرسیون استاندارد

t

معنیداری

0/239

15/226
2/76

0/001
0/007
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جدول  .4آمارههای باقیماندهها
کوچکترین

بزرگترین

میانگین

انحراف معیار

فراوانی

مقادیر پیشبینی شده

3/5501

3/97

3.85

0/076

128

مقادیر باقیمانده ها

1/6562

0/5392

0

0/308

128

مقادیر پیشبینی شده استاندارد

4/015

1/54

0

0/001

128

مقادیر باقیمانده شده استاندارد

5/344

1/740

0

0/996

128

جدول  .6ضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی و اعتماد اجتماعی

اعتماد اجتماعی به اندازه  0/101به طور مستقیم تغییر خواهد
کرد و طبق جدول  ،3معنیداری آنها به ترتیب برابر است با
 0/0001و  0/007میباشد که هر دو مقدار از  0/01بطور
آشکاری کمتر میباشند ،بنابراین فرض صفر به ترتیب (مقدار
عرض از مبدأ و شیب برابر با صفر میباشد) را میتوان رد کرد.
در نتیجه معادله خطی رگرسیونی میتواند رابطه بین دو متغیر
یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی ،را نسبتاً بخوبی پیشبینی
کند.

ضریب همبستگی
فرهنگ سازمانی

معنیداری
کل

چشمانداز مشترك

معنیداری
کل

همانطور که جدول  6نشان میدهد ضریب همبستگی بین
فرهنگ سازمانی از ابعاد یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی،
کارکنان پتروشیمی پردیس ،برابر  0/206میباشد .که این عدد
نشان دهنده میزان ارتباط خطی بین دو متغیر فرهنگ سازمانی
و اعتماد اجتماعی می باشد .در ضمن چون ضریب همبستگی
مثبت بدست آمده است ،این دو متغیر رابطه مستقیم نیز با هم
دارند .همچنین این همبستگی معنیدار است ،چون معنیداری
آن برابر با  0/02میباشد که این مقدار کمتر از  0/05است.
طبق جداول فوق معادله رگرسیون خطی بین فرهنگ سازمانی
و اعتماد اجتماعی ،برابر است با ،y = 0/057x + 3/52 ،که 3/52
عدد ثابت 0/057 ،ضریب رگرسیونی متغیر فرهنگ سازمانی و y
متغیر اعتماد اجتماعی میباشد ،بدین معنی است که با تغییر یك
واحد متغیر فرهنگ سازمانی ،متغیر اعتماد اجتماعی به اندازه 0/06
به طور مستقیم تغییر خواهد کرد و طبق جدول  ،7معنیداری آنها
به ترتیب برابر است با  0/0001و  0/02میباشد که هر دو مقدار
از  0/05بطور آشکاری کمتر میباشند.

جدول  .5ضریب همبستگی بین چشمانداز مشترك و اعتماد اجتماعی
ضریب همبستگی

اعتماد اجتماعی
0/206
0/02
128

اعتماد اجتماعی
0/11
0/218
128

همان طور که جدول  5نشان میدهد ،ضریب همبستگی
بین چشمانداز مشترك از ابعاد یادگیری سازمانی و اعتماد
اجتماعی ،کارکنان پتروشیمی پردیس ،برابر  0/11میباشد .که
این عدد نشان میدهد که میزان ارتباط خطی بین دو متغیر
اشتراك دانش و اعتماد اجتماعی کم میباشد و چون ضریب
همبستگی مثبت بدست آمده است ،این دو متغیر رابطه مستقیم
نیز با هم دارند ،همچنین این همبستگی معنیدار نیست.

جدول  .7ضریب رگرسیونی بین فرهنگ سازمانی و اعتماد اجتماعی
مدل رگرسیونی
فرهنگ سازمانی
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ضریب رگرسیون غیر استاندارد

ضریب رگرسیون استاندارد

t

معنیداری

24/503

0/0001

2/36

0/02

خطای استاندارد

ضریب رگرسیون ()β

مقدار ثابت α

0/144

3/52

-

اعتماد اجتماعی

0/024

0/057

2/206
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جدول  .8ضریب همبستگی بین اشتراك دانش و اعتماد اجتماعی
ضریب همبستگی
اشتراك دانش

اعتماد اجتماعی
0/275
0/002
128

معنیداری
کل

جدول  .9آنالیز واریانس رگرسیونی بین اشتراك دانش و اعتماد اجتماعی ()ANOVA
مدل رگرسیونی
اشتراك دانش و اعتماد اجتماعی

رگرسیون
باقیمانده
کل

درجه آزادی
1
126
127

همانطور که جدول  ،8نشان میدهد ضریب همبستگی بین
اشتراك دانش از ابعاد یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی،
کارکنان پتروشیمی پردیس ،برابر  0/28میباشد .که این عدد
نشان دهنده میزان ارتباط خطی بین دو متغیر اشتراك دانش و
اعتماد اجتماعی میباشد .در ضمن چون ضریب همبستگی
مثبت بدست آمده است ،این دو متغیر رابطه مستقیم نیز با هم
دارند .همچنین این همبستگی معنیدار است ،چون معنیداری
آن برابر با  0/002میباشد که این مقدار کمتر از  0/01است.
طبق جدول  9معادله رگرسیون خطی بین اشتراك دانش و
اعتماد اجتماعی ،برابر است با ،y=0/095x+ 3/27 ،که 3/27
عدد ثابت 0/095 ،ضریب رگرسیونی متغیر اشتراك دانش و y
متغیر اعتماد اجتماعی میباشد ،که بدین معنی است که با تغییر
یك واحد متغیر اشتراك دانش ،متغیر اعتماد اجتماعی به اندازه
 0/1به طور مستقیم تغییر خواهد کرد و معنیداری آنها به ترتیب
برابر است با  0/0001و  0/002میباشد که هر دو مقدار از
 0/01بطور آشکاری کمتر میباشند.
همانطور که جدول  ،10نشان میدهد ،ضریب همبستگی بین تفکر
سیستمی از ابعاد یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی ،کارکنان
شرکت پتروشیمی پردیس ،برابر  0/22میباشد .که این عدد نشان

مجموع مربعات ()SS
0/971
11/86
12/83

میانگین ()MS
0/97
0/094
-

معنیداری

α

F

0/002

0/01

10/31

دهنده میزان ارتباط خطی بین دو متغیر تفکر سیستمی و اعتماد
اجتماعی میباشد .در ضمن چون ضریب همبستگی مثبت بدست
آمده است ،این دو متغیر رابطه مستقیم نیز با هم دارند .همچنین
این همبستگی معنیدار است ،چون معنیداری آن برابر با 0/015
میباشد که این مقدار کمتر از  0/05است.
جدول  .10ضریب همبستگی بین تفکر سیستمی و اعتماد اجتماعی
ضریب همبستگی
تفکر سیستمی

اعتماد اجتماعی
0/215
0/015
128

معنیداری
کل

طبق جدول  11معادله رگرسیون خطی بین اشتراك دانش
و اعتماد اجتماعی ،برابر است با ،y = 0/077x+ 3/39 ،که 3/39
عدد ثابت 0/077 ،ضریب رگرسیونی متغیر تفکر سیستمی و y
متغیر اعتماد اجتماعی میباشد ،که بدین معنی است که با تغییر
یك واحد متغیر تفکر سیستمی ،متغیر اعتماد اجتماعی به اندازه
 0/08به طور مستقیم تغییر خواهد کرد و معنیداری آنها به
ترتیب برابر است با  0/0001و  0/01میباشد که هر دو مقدار
از  0/05بطور آشکاری کمتر میباشند.

جدول  .11ضریب رگرسیونی بین تفکر سیستمی و اعتماد اجتماعی
مدل رگرسیونی
تفکر سیستمی

مقدار ثابت α
اعتماد اجتماعی

ضریب رگرسیون غیر استاندارد
خطای استاندارد
0/187
0/031
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ضریب رگرسیون ()β
0/39
0/077

ضریب رگرسیون استاندارد

t

معنیداری

0/215

18/121
2/46

0/0001
0/015
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جدول  .12ضریب همبستگی بین رهبری مشارکتی و اعتماد اجتماعی
ضریب همبستگی
رهبری مشارکتی

معنیداری
کل

اعتماد اجتماعی
0/146
0/10
128

همانطور که جدول 12نشان میدهد ،ضریب همبستگی بین
رهبری مشارکتی از ابعاد یادگیری سازمانی و اعتماد اجتماعی،
کارکنان شرکت پتروشیمی پردیس ،برابر  0/15میباشد .که این
عدد نشان میدهد که میزان ارتباط خطی بین دو متغیر رهبری
مشارکتی و اعتماد اجتماعی کم میباشد و چون ضریب
همبستگی مثبت بدست آمده است ،این دو متغیر رابطه مستقیم
نیز با هم دارند ،همچنین این همبستگی معنیدار نیست.
بحث و نتیجهگیری

بین چشمانداز مشترك با اعتماد اجتماعی در کارکنان شرکت
پتروشیمی پردیس رابطه وجود داشت .به استناد عدم تأیید فرضیه
فوق مستند بر یافتههای آماری ،این یافته با نتایج تحقیقات
مظلومی( ،)17عباسپور ( ،)18فرهنگ ( )23و ابوالقاسمی (،)19
همخوانی نداشت و آنها را مورد تأیید قرار نداد.
در تبیین این مسأله میتوان گفت :تحقیقات نشان دادند،
چشمانداز ،توصیفی است از شرایط آینده و به عبارت دیگر،
تصویری است از وضعیت آینده یك مجموعه ،زمانی که به
اهداف و استراتژیهای خود دست مییابد .چشمانداز و آرمانها،
معموالً زاییده فکر و خالقیت مدیران مجموعه بوده و در ابعاد
مختلفی همچون فناوری ،دانش ،وضعیت مالی ،بازار و مواردی
از این دست ،به تصویر کشیده میشوند .علت معنیدار نشدن
این فرضیه شاید به این دلیل باشد که ،با وجود متغیرهای
مزاحمی (سر و صدا) که در حین پر کردن پرسشنامهها در
اطراف آزمودنیها بوده ،آنها با تمرکز الزم به سؤاالت مربوط
به این فرضیه پاسخ ندادند و یا به علت عدم مفاهمه نسبت به
محتوای سؤاالت و یا هر عامل دیگری میباشد.
بین فرهنگ سازمانی با اعتماد اجتماعی در کارکنان شرکت
پتروشیمی پردیس رابطه وجود داشت .به استناد تأیید این
فرضیه مستند بر یافتههای آماری ،این یافته با نتایج تحقیقات
هیوبر ( ،)24فرهنگ ( ،)23ابوالقاسمی ( ،)19همخوانی داشت و
34

محسن شفیع زاده و همکار

آنها را مورد تأیید قرار داد.
در تبیین این مسأله میتوان گفت :در واقع ،اعتماد اجتماعی
در سازمان ،پدیدهای نیست که به تنهایی صورت گیرد؛ بلکه به
یك بستر مناسب نیاز دارد .این بستر مناسب ،فرهنگی است که
کارکنان را بـه لحاظ روانی آماده پذیرش مسؤولیت میکند ،در
آنها شوق یادگیری به وجود میآورد و باعث ایجاد اعتماد میان
اعضا میگردد .باال رفتن روحیه کارکنان ،افزایش حمایـت
مدیریت ،تشویق به خالقیت ،نوآوری و مشارکت کارکنان در
سازمان ،که همه از مؤلفههای فرهنگ سازمانی هستند ،موجب
ایجاد و تقویت حس مسؤولیتپذیری و اعتماد در آنان نسبت
به ارزشها و اهداف شده و به طور کلی تعهد آنان را نسبت به
سازمان باال میبرد.
بین اشتراك دانش با اعتماد اجتماعی در کارکنان شرکت
پتروشیمی پردیس رابطه وجود داشت .به استناد تأیید فرضیه
فوق مستند بر یافتههای آماری ،این یافته با نتایج تحقیقات
هویدا ( ،)25معطری ( ،)26راندی ( )22همخوانی داشت و آنها
را مورد تأیید قرار داد.
در تبیین این مسأله میتوان گفت :هر اندازه فضای حاکم
بر سازمانها فضای توأم با اعتماد و همکاری باشد ،مدیران و
کارکنان بـه میزان بیشتری نسبت به کسب دانش سازمانی
اقدام میکنند و این امر سبب افزایش یادگیری سازمانی
میشود .از طرف دیگر ،در فضای توام با اعتماد ،کارکنان از
انجام رفتارهای بیفایـده ناشی از بیاعتمادی اجتناب نموده و
به کارهای سودآور ،روی آورده که این امر زمینه یادگیری و
توسعه کاری آنان را فراهم میسازد .همچنین ،سازمانها از
طریق کارکنان خود یاد میگیرند .بنابراین ،کارکنان سازمانها
باید دانشگر باشند تا بتوانند برای سازمان خود مفید واقع شوند.
کارکنان دانشگر بر شغل خویش اشراف دارند ،اطالعات مهم را
به سایر کارکنان منتقل میکند؛ مهارت خـویش را به روز
رسانده و سعی دارند با کسب مهارتهای جدید ،ارزشمند بودن
خویش را در سازمان حفظ نمایند .آنها قابلیت و استعدادهای
خود را کشف و شکوفا میسازند و دانش خود را به بخشهای
دیگر سازمان انتقال میدهند.
بین تفکر سیستمی با اعتماد اجتماعی در کارکنان شرکت
پتروشیمی پردیس رابطه وجود داشت .به استناد تأیید این
مجله مدیریت فراگیر/سال /2شماره  /1بهار 1395
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.نداشت و آنها را مورد تأیید قرار نمیدهد
 بیشك همه مدیران:در تبیین این مسأله میتوان گفت
میدانند که موفقیت آنان در سازمان به نیروی انسانی موجود
در سازمانها بستگی دارد و این اندیشه در آنان موجب شده
 از.است تا بدنبال سبك مناسب در اداره امور سازمانها باشند
 کارآیی و در،طرفی یکی از عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی
 سبك رهبری مدیران آن سازمان،نهایت بهرهوری یك سازمان
 در واقع سبك مدیریت مناسب یك عامل تسهیل.میباشد
کننده و برانگیزنده کارکنان است که بطور مستقیم و غیر
 اعمال.مستقیم بر رفتار و اعتماد آنان در سازمان تأثیر میگذارد
 موجب افزایش دموکراسی،سبك مدیریت مشارکتی در سازمان
در سازمان شده و حس اعتماد را در افراد شاغل در سازمان
 ضامن رشد و پیشرفت سازمان،افزایش میدهد و در نتیجه
 علت معنیدار نشدن این فرضیه شاید به این دلیل.میگردد
 با وجود متغیرهای مزاحمی که در حین پر کردن،باشد که
 آنها با تمرکز الزم به،پرسشنامهها در اطراف آزمودنیها بوده
.سؤاالت مربوط به این فرضیه پاسخ ندادند

رابطه بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با اعتماد اجتماعی

 این یافته با نتایج تحقیقات،فرضیه مستند بر یافتههای آماری
) همخوانی داشت23( ) و فرهنگ18(  عباسپور،)17( مظلومی
.و آنها را مورد تأیید قرار داد
، در دیدگاه سیستمی:در تبیین این مسأله میتوان گفت
سازمان به عنوان یك سیستم کل با زیر سیستمهای مختلفی
در تعامل است که هر گونه تغییر در این زیر سیستمها بر زیر
 در این.سیستم دیگر و در نهایت بر کل سیستم اثر میگذارد
بین انسان هم در سازمانهای امروزی به عنوان یك زیر
 که با توجه به،سیستم پیچیده نقش اساسی در سازمان دارد
. در سازمان فعالیت میکند،نگرش و انگیزش و اعتماد متقابل
تفکر سیستمی به فرد در سازمان این بینش و دانش را میدهد
 خود، از تنگ نظری،تا بتواند در برخورد با مسایل سازمان
. مصون ماند،محوری و یك جانبه نگری و عدم اعتماد
بین رهبری مشارکتی با اعتماد اجتماعی در کارکنان شرکت
 به استناد عدم تأیید.پتروشیمی پردیس رابطه وجود داشت
 این یافته با نتایج،فرضیه فوق مستند بر یافتههای آماری
) همخوانی23( ) و فرهنگ18(  عباسپور،)27( تحقیقات آدلر
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The Relationship between Organizational Learning and Social Trust
in the Campus Petrochemical Co
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Abstract
Aim and Background: Trust leads to information sharing by employees, organizational commitment, job
satisfaction, and so on. The main purpose of this research was to determine the relationship between
organizational learning and social trust in the Campus Petrochemical Co staff.
Materials and Methods: In this descriptive-survey study, The Population was consisting of male
employees in the Assaluyeh Pardis Petrochemical Complex (200), that 128 persons selected as a sample
using clustering random sampling method. The data were collected using “Nyfh” organizational learning
questionnaire, “Saffarinia” & Sharif” social trust questionnaire with good reliability. The data were analyzed
using Pearson correlation coefficients and the software was SPSS.
Findings: Results showed among the components of organizational learning; There is no significant
relationship beetwen shared vision, participative leadership, competency development, strategy and social
trust; and there is significant relationship between organizational culture, knowledge sharing, systemical
thinking, organizational structure and social trust.
Conclusions: Managers will be able to improve organizational performance such as to grow and develop
staff, by creating appropriate cultural context to establish a learned organization, to product and transfer of
knowledge and through system analysis with the creation of organizational trust.
Keywords: Organizational learning, Social confidence, The Campus Petrochemical Co.
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