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Background and Objectives: With respect to this fact that trust in
supervisor could result in positive organizational consequences, the goal of
this research was to investigate the relationship between psychological
capital, perceived interactional justice and supervisor support with trust in
supervisor.
Materials and Methods: The study design was descriptive and
correlational. The statistical sample (250) was all nurses that work in
Hamadan hospitals and selected by simple random sampling. The research
tools included psychological capital questionnaire, interactional justice
questionnaire, supervisor support and trust in supervisor questionnaire.
Data were analyzed using Pearson correlation coefficient in SPSS v.19
with significance set at p ≤0.05.
Results: The results showed that there is significant positive relationship
between psychological capital and perceived interactional justice with trust
to supervisor (p=0.01), but there is not significant relationship between
supervisor support and trust to supervisor (p>0.05).
Conclusions: The results indicate that the dimensions of psychological
capital, perception of justice, and supervisor support can build trust in the
supervisor. Therefore, it is recommended to pay attention to the variables
mentioned in order to build trust in the supervisor.
Keywords: Perceived Interactional Justice; Psychological Capital;
Supervisor Support; Trust in Supervisor
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بررسی پیشبینهای فردی و سازمانی اعتماد به سرپرست در پرستاران
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مرکز تحقيقات علوم بهداشتي و گروه ارگونومي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران
گروه هوشبری ،دانشکده پيراپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران
کارشناسي ارشد ارگونومي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران
گروه هوشبری ،دانشکده پيراپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي همدان ،همدان ،ايران

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/06/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/07/13 :
تمامي حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکي همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :باتوجه به اينکه اعتماد کارکنان به سرپرست مي تواند پيامدهای سازماني مثبتي به همراه
داشته باشد؛ هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه سرمايههای روانشناختي ،عدالت تعاملي ادراکشده و حمايت
سرپرست با اعتماد به سرپرست بود.
مواد و روش ها :روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
کليه پرستاران بيمارستانهای همدان بودند .در پژوهش حاضر 210 ،نفر به روش نمونهگيری تصادفي ساده
انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای سرمايه روانشناختي ( 24سؤال) ،عدالت تعاملي (8
سؤال) ،حمايت سرپرست ( 4سؤال) و مقياس اعتماد به سرپرست ( 7سؤال) بود .دادههای حاصل از
پرسشنامههای پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و با استفاده از نرمافزارهای  SPSS19مورد
تحليل قرار گرفتند.
یافتهها :يافتههای پژوهش نشان داد که متغيرهای سرمايه روانشناختي و عدالت تعاملي ادراکشده با
اعتماد به سرپرست دارای ارتباط مثبت و معني دار بودند ( .)P=0/01اما بين حمايت سرپرست و اعتماد به
سرپرست رابطه معني دار مشاهده نشد (.)P<0/01
نتیجهگیری :نتايج حاکي از آن ميباشد که ابعاد سرمايههای روانشناختي ،ادراک عدالت و حمايت سرپرست
مي تواند زمينه ساز ايجاد اعتماد به سرپرست باشد .بنابراين توجه به متغيرهای ذکر شده جهت ايجاد اعتماد
به سرپرست توصيه مي شود.
واژگان کلیدی :اعتماد به سرپرست؛ حمايت سرپرست؛ سرمايههای روانشناختي؛ عدالت تعاملي ادراکشده

مقدمه
در عصری که روابط بين افراد و گروه ها شکننده و به
سرعت در حال تغيير است ،اعتماد موضوع محوری سازمان ها
برای مديريت کارآمد و اثربخش پويايي های محيطي است .با
توجه به ضرورت پاسخگويي سريع به تحوالت محيط پويا،
ايجاد تيم های کاری هماهنگ ،يکي از وظايف مهم رهبران
سا زمان ها مي باشد که در واقع به معني فرايند تدريجي ايجاد
و تشويق حفظ اعتماد در سازمان است ] .[1از اعتماد که يکي
از موضوعات مهم در روابط انساني و زندگي سازماني است
تعاريف گوناگوني به عمل آمده است .مثال ،تصميم يک کنشگر
اجتماعي به انتخاب يک حدس مثبت از بين حدس های
احتمالي ديگر درباره رفتار آتي طرف مقابل .دو عنصر اساسي
اعتماد که در تعاريف مختلف مشترک است ،داشتن انتظارات
65

مثبت و تمايل به پذيرش بدون مقاومت است .پذيرش بدون
مقاومت به معني چشم پوشي از اين خطر است که فرد ممکن
است درصورت اعتماد منابع خود را از دست بدهد و دچار ضرر
و زيان گردد و طي آن فرد با قرار دادن منابع و شرايط رفاهي
خود در اختيار فرد مورد اعتماد ريسک مي کند ].[2
اعتماد يک مفهوم ظاهری نيست ،اعتماد بايد در استراتژی
ها ،منطق و حتي عواطف مربوط به انجام دادن کارهای درون و
برون سازماني ،جاری باشد .بايد توجه داشت که همه افراد مي
توانند روی اعتماد سازماني تاثير گذار باشند .بيشتر افراد روابط
خورد را با سطح بااليي از اعتماد روابط شروع مي کنند اما به
دليل شکننده بودن اعتماد ،اعتماد بوجود آمده مي تواند توسط
فعاليت ها يا رفتارهای منفعالنه ديگران از بين برود ] .[1اما
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مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگي است که در سال
 1314در شهر همدان انجام گرديد .جامعه آماری پژوهش
شامل کليه پرستاران شاغل در بيمارستانهای شهر همدان
بودند که  210نفر از آنان به روش نمونهگيری تصادفي ساده
انتخاب شدند و پرسشنامههای پژوهش در اختيار آنها قرار
گرفت و در نهايت تعداد  200پرسشنامه بازگشت داده شد (نرخ
بازگشت=  .)%80معيار ورود افراد به نمونه رضايت به شرکت در
پژوهش و داشتن سابقه کاری حداقل يک سال بود .معيار خروج
نيز عدم همکاری فرد درنظر گرفته شد.
در پژوهش حاضر برای سنجش متغيرهای مورد نظر از
ابزارهای مختلفي استفاده شده است .برای سنجش سرمايه
روانشناختي از پرسشنامه  24مادهای سرمايه روانشناختي
استفاده شد ] .[12در اين پرسشنامه برای هر کدام از مؤلفههای
سرمايه روانشناختي  6ماده در نظر گرفته شده است و
پاسخهای آن به صورت ليکرتي و شش درجهای ميباشد .در
پژوهش حاضر پايايي پرسشنامه سرمايه روانشناختي با استفاده
از روش آلفای کرونباخ برای ابعاد خودکارآمدی ،اميدواری،
خوشبيني و تابآوری به ترتيب برابر  0/13 ،0/81 ،0/86و
 0/74همچنين با استفاده از روش تنصيف پايايي اين خرده
مقياسها به ترتيب  0/62 ،0/71 ،0/84و  0/68به دست آمد.
در اين پژوهش جهت سنجش عدالت تعاملي از خرده مقياس
پرسشنامه عدالت سازماني رحيم و همکاران استفاده شده است.
خرده مقياس عدالت تعاملي دارای  8ماده است که پاسخهای
آن روی مقياس  7درجهای نمرهگذاری ميشوند ] .[13پايايي
اين مقياس در پژوهش حاضر نيز به دو روش آلفای کرونباخ و
تنصيف مورد بررسي قرار گرفت که مقدار آن به ترتيب  0/14و
 0/12به دست آمد.
همچنين در اين پژوهش جهت سنجش حمايت سرپرست
از خرده مقياس  4مادهای مقياس حمايت اجتماعي ادراک شده
وَندِرهيدن استفاده شد ] .[14پايايي اين مقياس در پژوهش
حاضر به دو روش آلفای کرونباخ و تنصيف مورد بررسي قرار
گرفت که به ترتيب  0/81و  0/82محاسبه شد .همينطور در اين
پژوهش جهت سنجش اعتماد به سرپرست از پرسشنامه اعتماد
به سرپرست اسکورمن و بارلينگر استفاده شد که شامل  7ماده
است و پاسخهای آن روی مقياس  1درجه ای تنظيم شده اند
] .[11پايايي پرسشنامه اعتماد به سرپرست در پژوهش حاضر
به دو روش آلفای کرونباخ و تنصيف مورد بررسي قرار گرفت که
به ترتيب  0/68و  0/61محاسبه شد .جهت رعايت اصول
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نکته مهم اين است که اعتماد مي تواند بسيار بي ثبات و
شکننده باشد و مهم تر اين که بازسازی اعتماد از دست رفته،
بسيار دشوارتر از شکل گيری ابتدايي آن خواهد بود .اعتماد
زماني دچار افت شديد مي شود که افراد پي ببرند سازمانشان از
مسئوليت های خود شانه خالي مي کند آن هم نه به اين دليل
که فاقد توانايي است بلکه به دليل اينکه ارادهای در اين راستا
وجود ندارد .زماني که محل کار انتظارات افراد را به داليل
روشن و موجه برآورده نکند ] .[3احتمال خيلي زيادی وجود
دارد که افراد از کنار آن بگذرند و در واقع گذشت کنند .در اين
گونه موراد افراد در بار اول ،با حسن نيت به مسئله نگاه مي
کنند و از کنار آن مي گذرند .اما تکرار اين رويداد برای بار دوم
نشانگر روندی است که در آن زوال اعتماد قابل پيش بيني
است .آنچه که باعث مي شود افراد بيشتر احساس خشم و
عصبانيت داشته باشند ،آن دسته از وقايع مخرب اعتمادی است
که غيرمنتظره ،غير منصفانه و غير اخالقي باشد .از مسائلي که
در زمينه اعتماد وجود دارد اين است که وقايع تهديد کننده
اعتماد قابل رويتتر و چشم گيرتر از وقايع تقويت کننده اعتماد
هستند ].[4
اعتماد باعث کاهش هزينه ها ،صرفه جويي در وقت و
تسهيل ريسک کردن کارکنان مي شود .اعتماد يک منبع بزرگ
اجتماعي رواني است که به افراد اين امکان را مي دهد روی کار
خود تمرکز کنند .نظريه سرمايه اجتماعي استدالل مي کند که
اعتماد يک روان کننده رابطه است که منجر به مزايای بيشتر
نظير انتقال دانش ،يادگيری مشترک و تقسيم ريسک ها و
هزينه های مرتبط با تصميم گيری مي شود ].[1
عوامل مختلفي ميتوانند روی اعتماد در کار تأثيرگذار
باشند ،مانند عوامل شخصيتي ،شغلي و سازماني .يکي از اين
عوامل ميتواند سرمايه روانشناختي افراد باشد ] .[1سرمايه
روانشناختي متشکل از چهار بعد :خودکارآمدی ،اميدواری،
خوشبيني و تابآوری است ] [6که همگي ميتوانند ميزان
اعتماد به مديريت و سرپرست و در نهايت شادکامي يا بهزيستي
کارکنان ] [7را تحت تاثير قرار دهند .همان طور که اشاره شد
عوامل مختلفي ميتوانند بر اعتماد اثر گذار باشند ،شايد يکي از
مهمترين اين عوامل مفهوم عدالت است .در پژوهشي که در آن
به بررسي نقش عدالت سازماني بر اعتماد کارکنان پرداخته شده
بود ،مشخص شد که عدالت رويهای و تعاملي اثر معناداری روی
اعتماد کارکنان داشته است ] .[8دکنيک در پژوهش خود نشان
داد که حمايت ادراک شده سرپرست ،اعتماد به سرپرست و
اعتماد به سازمان را تحت تأثير قرار دهد ].[1
اعتماد به مديران و وجود امکان برقراری ارتباطات باز و
شفاف با آنها نيز ميتواند به تقويت احساس دريافت حمايت
عاطفي کارکنان کمک کند ] [10که اين خود سبب ارتقای
بهزيستي کارکنان ميشود ] .[11لذا با توجه به اهميت موضوع،

پژوهش حاضر به دنبال سنجش و تبيين رابطه بين سرمايههای
روانشناختي ،عدالت تعاملي ادراکشده و حمايت سرپرست با
اعتماد به سرپرست انجام شد.

پیشبینهای اعتماد به سرپرست در پرستاران

یافتهها
يافتههای توصيفي مربوط به ميانگين ،انحراف معيار،
کمترين و بيشترين نمره های شرکت کنندگان روی متغيرهای
پژوهش در جدول  1نشان داده شدهاند.

] [ DOI: 10.29252/psj.17.4.55

اخالقي پرسشنامه ها بدون نام توزيع گرديد .داده های گردآوری
شده با نرم افزار  SPSS 19و با روش ضريب همبستگي
پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

جدول شماره  2يافتههای توصيفي مربوط به ضرايب
همبستگي بين متغيرهای پيش بين و متغير مالک پژوهش را
نشان ميدهد.
همان گونه که نتايج ذکر شده در جدول شماره  2نشان مي
دهد بين متغير مالک پژوهش يعني اعتماد به سرپرست با همه
متغيرهای پيش بين غير از حمايت سرپرست رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .همه روابط در سطح  P=0/01معني دار
هستند.

جدول  :7يافته های توصيفي مربوط به متغيرهای پژوهش برای کل آزمودنيها
11/70
22/01
23/14
23/18
22/12
26/83
11/01
21/17

20/76
7/01
6/30
6/34
6/24
11/12
4/21
1/26

24
6
6
6
6
8
4
7

142
36
36
36
41
16
43
32

سرمايه روانشناختي
خودکارآمدی
اميدواری
خوشبيني
تاب آوری
عدالت تعاملي ادارک شده
حمايت سرپرست
اعتماد به سرپرست

جدول  :2ضرايب همبستگي بين متغيرهای پژوهش
ردیف
1
2
3
4
1
6
7
8

متغیر
سرمايه روانشناختي
خودکارآمدی
اميدواری
خوشبيني
تاب آوری
عدالت تعاملي ادراک شده
حمايت سرپرست
اعتماد به سرپرست

7

2

1
**0/76
**0/86
**0/84
**0/73
0/06
0/07
*0/37

**0/62
**0/10
*0/27
*0/10
0/01
*0/21

3

**0/61
**0/13
0/13
0/16
*0/38

4

**0/11
0/00
0/04
*0/28

6

0/04
0/01
*0/24

5

*0/38
*0/12

1

0/01

*سطح معناداری کمتر از 0/01
**سطح معناداری کمتر از 0/01

بحث
هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه سرمايههای روانشناختي،
عدالت تعاملي ادراکشده و حمايت سرپرست با اعتماد به
سرپرست بود .يافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بين
متغيرهای پيش بين (غير از حمايت سرپرست) و متغير مالک
رابطه مثبت و معني دار وجود دارد.
رابطه مثبت و مستقيم سرمايه روانشناختي با اعتماد به
سرپرست مورد تأييد قرار گرفت .اين نتيجه با نتايج پژوهش
اسميت ،ولگسانگ و آوی همسو ميباشد .آنها در پژوهش
خود عنوان کردند افرادی که داری حاالت رواني مثبت مثل
خوشبيني و اميدواری هستند نسبت به نيات سرپرستان خود
خوشبين تر و به پايداری رابطه خود با آنها اميدوارتر هستند
68

] .[16سرمايه روانشناختي تأثير بسزايي در نگرش کارکنان
نسبت به شغلشان دارد ] .[17حالتهای رواني مثبت نظير
اميدواری ،با تقويت نگرش مثبت کارکنان نسبت به شغلشان،
پيامدهايي چون خشنودی شغلي باالتر ،عملکرد بهتر و ميل به
ماندن در شغل را به همراه ميآورد ] .[18در حقيقت ميتوان
به اين نتيجه رسيد که يک از ريشههای بهزيستي روانشناختي
کارکنان ميتواند در سرمايه روانشناختي افراد باشد ].[11
بنابراين قابل انتظار است که اين متغير با ميزان اعتماد به
سرپرست دارای رابطه مثبت باشد.
نتايج به دست آمده نشان داد که عدالت تعاملي ادراک شده
با اعتماد به سرپرست رابطه مثبت و مستقيم دارد که با نتايج
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متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

بابامیری و همکاران

تضاد منافع
اين مطالعه برای نويسندگان هيچگونه تضاد منافعي نداشته
است.
مالحظات اخالقی
پژوهش حاضر بخشي از نتايج يک طرح تحقيقاتي است که
در کميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکي همدان
بررسي و با شناسه اختصاصي IR.UMSHA.REC.1394.345
.مورد تاييد قرار گرفته است .همچنين جهت رعايت امانت
تحقيق پرسشنامه های اين مطالعه به صورت بدون نام دراختيار
شرکت کنندگان قرار گرفت.
سهم نویسندگان
سيد علي مهديون ،زيبا عبدی ،نسرين نوری و نسيم عليپور
در جمع آوری داده ها مشارکت داشتند .زيبا عبدی و محمد
باباميری در نگارش طرح اوليه و محمد باباميری و نسيم عليپور
در نگارش مقاله همکاری داشتند.
حمایت مالی
پژوهش حاضر با حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه
علوم پزشکي همدان انجام شده است.

بر اساس نتايج مي توان اين گونه نتيجهگيری نمود که ابعاد
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نتیجهگیری

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر بخشي از نتايج يک طرح تحقيقاتي است که
با حمايت معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي همدان
(شماره طرح )1401034711 :انجام شده است محققان از
تمامي پرستاران شرکت کننده در اين پژوهش قدرداني و تشکر
مي کنند.
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پژوهش های مشابه ] [20-22همسو است .عدالت تعاملي
ادراک شده سبب ايجاد حس آرامش در کارکنان ميشود ،اين
احساس آرامش به تدريج در سازمان گسترش مييابد .در نتيجه
کارکنان ديگر احساس تهديد شدن نميکنند و بنابراين بيشتر
به يکديگر اعتماد ميکنند.
رفتار منصفانه سبب ميشود که افرادی که در معرض اين
رفتارها هستند ،در پي تجربه عواطف مثبت ،از کاری که به
آنها محول شده رضايت بيشتری داشته باشند و انگيزه دروني
بيشتری از خود نشان دهند ] .[23اين پژوهشگران ادراک
عدالت سازماني را به دو دليل مهم ميدانند -1 :ارتباط
مستقيمي که با بهزيستي ،نگرش و عملکرد کارکنان دارد و -2
نقش حفاظتي آن در برابر اثرات منفي برخي عوامل مضر.
نتيجه پژوهش حاضر در زمينه حمايت سرپرست با
پژوهشهايي گه اثرات مثبت حمايت سرپرست را نشان داده اند
مغاير است ] .[24-26اين مغايرت ممکن است به دليل وجود
متغيرهای ميانجي در اين رابطه باشد که بررسي آن خود
نيازمند پژوهشي جداگانه است.
بنايراين بر اساس نتايج اين پژوهش مي توان چنين
نتيجهگيری نمود که اعتماد به سرپرست تحت تاثير سرمايه های
روانشناختي و عدالت سازماني قرار دارد لذا مديران و سياست
گزاران بايد تقويت سرمايه های روانشناختي و افزايش ادراک
عدالت در کارکنان را در راستای برنامه های خود قرار دهند.
از جمله محدوديتهای پژوهش حاضر اين بود که جهت
سنجش متغيرهای تحت بررسي در پژوهش حاضر از
پرسشنامههای خود گزارشي استفاده گرديد که اين روش
مشکالت خاص خود را دارد .بنابراين پيشنهاد ميشود عالوه بر
استفاده از پرسشنامههای خود گزارشي ،از روشهای ديگری
مانند مشاهده و بررسيهای ميداني نيز برای سنجش متغيرها
استفاده شود .همچنين طرح مطالعه حاضر از نوع مطالعات
همبستگي است که قادر به اثبات عليت نميباشد و در اين
خصوص بايد جانب احتياط را رعايت نمود.

سرمايه های روانشناختي و ادراک مي تواند زمينه ساز ايجاد
اعتماد به سرپرست باشد .لذا با توجه به اهميت اعتماد کارکنان
به سرپرست توجه به متغيرهای مذکور درجهت ايجاد اعتماد به
سرپرست ميتواند مفيد و کارساز باشد.

پیشبینهای اعتماد به سرپرست در پرستاران
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