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Abstract: The purpose of this study is to specify the model of conscious trust in 

intellectual development of managers in Islamic Azad Universities. The study used a 

mixed-method (qualitative-quantitative) approach. In the qualitative phase of the 

study, grounded theory was used while the quantitative phase involved a descriptive 

survey method. Participants in the qualitative phase were professors and experts in 

management, educational sciences, sociology, and social sciences. Through purposive 

sampling method, 11 individuals were selected as key informants. The sample size 

was based on theoretical data saturation. The statistical population in the quantitative 

phase included all faculty members in Islamic Azad universities in Mazandaran 

province of whom 308 were selected using single-stage cluster sampling method. 

Research data collection tool in the qualitative phase was semi-structured interview 

whereas in the quantitative section, a researcher-made questionnaire extracted from 

the interviews was used. Data in the qualitative phase were analyzed using coding 

method, and in the quantitative phase Structural Equation Modeling in PLS software 

was performed to analyze the data. The results showed that underlying, causal and 

environmental factors have positive and significant effect on conscious trust. 

Conscious trust has an effect on the intellectual development of managers of Islamic 

Azad Universities of Mazandaran Province. It also has a positive and significant effect 

on strategies of conscious trust and intellectual development. Considering the value of 

R2 for conscious trust variables, conscious trust strategies and intellectual 

development are estimated as strong predictors.  The development of intellectual 

capital to implement organizational strategies can lead to good organizational 

performance for the university.  
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 مقدمه

سازمان مدیریت  اخیر  دهه  دست در  نتیجه  این  به  ها 

یافته اند که منابع انسانی مهمترین مسئله در کسب مزیت 

نیروی  (.  1391رقابتی پایدار می باشد )پورزمانی و دیگران  

انسانی متخصص که امروزه به حق سرمایه انسانی خوانده  

عنصری گرانبهاست  مانند هر سرمایه ای دیگر،   می شود، 

که با صرف سرمایه های انسانی، فیزیکی، منابع مالی قابل  

توجه و با سال ها تالش و کوشش فراهم می شود. بنابراین 

تولید  چرخه  از  خارج  نباید  ارزشمند  منابع  سایر  همچون 

همکاران   و  )فرهی  بماند  بیکار  و  گیرد  به  1396قرار   .)

ی  عبارتی منابع انسانی ثروت واقعی یک سازمان به شمار م

بتیس   و  کوئن  )مک  این2013روند  از  مهم (.   ترین رو 

 و برانگیخته متعهد، کارکنان ها، سازمان در رقابتی مزیت

( اعتقاد دارد 2008است. مایر  ) شناس و خودباور   وظیفه

ارزش عامل ماهر،  و شرایط واجد انسانی نیروی که  و با 

ها   سازمان توسعة و رشد جهت در پایان بی سرمایة

 هستند.

درکنار این مهم مطالعات نشان می دهد کهه موفقیهت 

حال و آینده در رقابت بین سازمان ها، تا حد کمی مبتنی 

بر تخصیص منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی مبتنی بر 

مههدیریت راهبههردن دانههش خواهههد بههود )لیههو  و جیانهه  

با این همه، از آنجا که ماهیت دانش، نامشههود و  (. 2020

ت و نمههی تههوان آن را توسههط هههی  یههک از نهاملموس اسهه

مقیاس های سنتی حسابداری اندازه گیری کهرد، ریسهک 

فراموشی دانش و سایر دارایی های ناملموس سازمان برای 

مدیران وجود دارد. در حقیقت، محیط کسب و کار مبتنی 

بر دانش مستلزم یک مدل و نام گذاری جدید است که در 

ان باشد. در ایهن وعهعیت، برگیرنده عوامل ناملموس سازم

رشته نوظهور سرمایه فکری توجه روز افزونهی را بهه خهود 

سرمایه فکری به دانشی (.  2019جلب کرده است )آدیسنا  

آورنهد و کند که کارمندان با خود به سازمان مهیاشاره می

-شامل اطالعات دانش، تجربه، مهارت و توانایی افهراد مهی

به عنوان مزیهت رقهابتی   شود. الزم است سرمایه انسانی را

در اقتصاد دانش محور عصر حاعهر در نرهر گرفهت و ایهن 

مفهههوم یکههی از ارکههان ایجههاد موفقیههت پایههدار اقتصههادی 

 کههارائی،(. 2018شههود )والیوتههام و رحمههان محسههوم مههی

از مهمترین اهداف یک سهازمان   بهبود عملکرد  و  یاثربخش

عنهوان تا دو دهه قبل به سازمانها بهه  و    شود  محسوم می

ابزارهای عقالیی برای ایجاد هماهنگی و کنترل افراد برای 

 تیهاز اهم  دیهبا  شههیهم  رانیشد. مهداهداف نگریسته می

 یدر واحهدها  یریهگ  میتصهم  یبهرا  یفکر  هیسرماتوسعه  

 میتصهم  یشاخص بهرا  کبوده و به عنوان ی  آگاه  یاقتصاد

در نرر گرفتهه   یمال  یگزارش ها  در  گذاران  هیسرما  یریگ

 ترکیبهی  توسعه  فکری،  (. توسعه سرمایه2018آتریو  شود )

 کلمههه. ای اسههت رابطههه و سههاختاری انسههانی، سههرمایه از

 و  ههوش)  زیرکهی"  معنهی  بهه  "عقالنهی  خهردی،)  فکری"

 مفههوم  ایهن  پس  در  اصلی(  بنیاد)  اصول  و  است  "(بصیرت

. باشهد  مهی  اسهت  منهابع  معنی  به  که  سرمایه  تعریف  برای

 طهرز  بهه  تهازگی  بهه  کهه  است  مفهومی  یک  فکری  سرمایه

 غیهر و انتفهاعی های سازمان. شده است  فراگیر  ایگسترده

 بهازار  از  بزرگتهر  سههمی  کسهب  دنبهال  بهه  دو  هر  انتفاعی،

 شهدن متمایز برای بهتری روش  به  خود  منابع  از  تا  هستند

 (. 2019کنند )یان  و همکاران   استفاده رقبایشان از

چنهد سهال مفهوم اعتماد و مسهائل مربهوب بهه آن در 

هها شهده ای محور مطالعهه سهازمانگذشته به طور فزاینده

ها به خهوبی آشهکار است. امروزه اهمیت اعتماد در سازمان

گردیده است، چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکهاری 

میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط 

حهال   تهر شهده و بهه سهرعت درها سستبین افراد و گروه

هها و تغییر است، اعتمهاد کهه عمهدتاب مبتنهی بهر اسهتنتاج

ها، شخصیت و باطن دیگران اسهت  تفاسیر در مورد انگیزه

باشد که رشد و حیات آنها را ها میموعوع محوری سازمان

(. 1383نمایههد )زارعههی متههین و حسههن زاده تضههمین مههی

اعتماد یک مفهوم چند بعدی است که در برگیرنده اعتماد 

ن شخصهی، اعتمهاد دوگانهه، اعتمهاد سهازمانی، اعتمهاد بی

سیاسی، اعتماد اجتماعی )عمومی(، اعتماد در محل کهار و 

باشهد. در پههوهش اعتماد بین سرپرسهت و زیردسهت مهی

حاعر تمرکز بر اعتماد سازمانی است  یعنهی فضهای کلهی 
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اعتمادی که در یک سهازمان وجهود دارد و اعتمهادی کهه 

بهه آن سهازمان دارنهد. بهه عبهارت کارمندان یک سازمان  

دیگر، زمانی که کسی اعتماد را در قالب اصهطالحات درون 

کند، در واقع اشاره به اعتماد کارکنهان سازمانی ارزیابی می

به مدیر و اعتماد مدیر به کارکنان دارد. سوای ایهن روابهط 

هها و اعتمادی دوگانه، اعتماد متقابل در بین همکاران، تیم

ی در سازمان نیهز بایهد وجهود داشهته باشهد واحدهای کار

 (.2018)منیر و ارشد 

جایگاه افراد در سازمان و روابط اجتمهاعی و سهازمانی 

های اجتماعی جهت اطمینهان از نفهو ش در وی در حلقه

تواند مرتبط بها باشد، که میسازمان بسیار حائز اهمیت می

ای، سهط  های شخصیتیش همچون تجربهه حرفههویهگی

های شناختی وی باشهد. ایهن روابهط بهرای قابلیت  دانش و

آورد تا درن بهتری از عملکرد افراد این امکان را فراهم می

ها حاصل نمایند. بنابراین این تحقیق به دنبال این سازمان

مسئله می باشد که مشهخص سهازد اعتمهاد آگاهانهه چهه 

تأثیری بر توسعه فکری دارد؟ از طرف دیگر با شناخت ههر 

ههایی ر این پدیده در سازمان، سعی در ارائه راهبردچه بهت

جهت بهبود اثربخشی و کارآمدسهازی سهرمایه انسهانی در 

سازمان است. با توجه به موارد فوق، یکهی از عوامهل مه ثر 

در توسعه فکری، اعتمهاد آگاهانهه اسهت. اعتمهاد آگاهانهه 

آوری، و پیوندهایی را جهت تسههیل ایجهاد توسهعه، جمهع

آورد. بع کمیام درون سازمان بهه وجهود مهیاختصاص منا

ههای فکهری یابی به سهرمایهها برای دستبنابراین سازمان

اعتماد را باید به عنوان یکی از عوامل بسهیار مههم مهدنرر 

در مطالعهه حاعهر دیهدگاه اعتمهاد آگاهانهه بها قرار دهند.  

توسعه فکری در آموزش عالی پیوند زده شده است. تمرکز 

های مرتبط با اعتماد بر کشف عوامل و سازهتحقیق حاعر  

ها از یهک طهرف، و از طهرف آگاهانه و البته روابط بین آن

دیگر تأثیرات آن بر چگونگی توسعه فکهری سهازمان ههای 

 زیهحاعر ن  قیتحقانسان محوری همچون دانشگاه هاست.  

ارتباب با اعتماد آگاهانه   در  یقیتاکنون تحق  نکهیبه جهت ا

 ،انجهام نشهده اسهتر حوزه آموزش عالی و توسعه فکری د

 یمد نرر دارد تها تهأثیر اعتمهاد آگاهانهه بهر توسهعه فکهر

به منرور ارائهه مهدل را    یآزاد اسالم  یدانشگاه ها  رانیمد

   .قرار دهد یمورد بررس

و  1980توجه به مفههوم اعتمهاد در مهدیریت از دههه 

شروع شد و در طول چند دههه گذشهته از زوایها و   1990

دهههای مختلههف مههورد مطالعههه قههرار گرفتههه اسههت. رویکر

ههای های اولیه مربوب به اعتمهاد عمهدتاب در حهوزهپهوهش

شناسی انجام گرفته اسهت. تحقیقهات روانشناسی و جامعه

با تأکید بر روابط فردی بین   1980مدیریتی از اواسط دهه  

خریدار و فروشنده آغاز شد، اما با کار مورمهان و همکهاران 

( 1995( و مورگهان )1993رمان و همکهاران )(  مو1992)

که اعتماد را به دو بعد شهناختی و عهاطفی تقسهیم کهرد، 

توجه به مفهوم اعتماد در مدیریت افهزایش یافهت )آرنهوت 

اعتماد، سطحی از اطمینان است که یهک فهرد در (.  2007

اسههاس آن  ربههرابطههه بهها دیگههری از آن برخههوردار اسههت و 

 کنهدبینی ارائهه مهیقابل پیش  رفتاری منصفانه، اخالقی و

انترارات با باورهایی که افراد   (. اعتماد2018)من  و برگر  

بینهی و نهه دوست دارند به دیگران به طریقی قابهل پهیش

)یهو و  در راستای منفعت شخصی خود نشهان دهنهد  صرفاب

اعتماد آگاهانه، یک توانایی در این راستا  (.  2019همکاران  

اعتماد در دنیایی اسهت کهه بهه برای گسترش خردمندانه  

کهس اعتمهاد توانند به ههی رسد، در آن افراد نمینرر می

نمایید. اعتماد آگاهانه موجب ایجاد یک چرخه فاعالنه رو 

گهردد. به ترقی از کامیابی و موفقیهت، انهر ی و لهذت مهی

اعتماد آگاهانه از دو بعد »تمایل بهه اعتمهادو و »تجزیهه و 

  یعنی فرد هم تمایل به اعتماد تحلیلو تشکیل شده است

کردن به طرف مقابل دارد و هم از تجزیهه و تحلیهل بهرای 

بهرد سنجش میزان قابلیت اعتماد طهرف مقابهل بههره مهی

  (.1383زاده  و حسن ی متینزارع )

در مطالعات سازمانی نیهز از اعتمهاد بهه عنهوان عامهل 

شهود و ههای اثهربخش نهام بهرده مهیبنیادی برای سازمان

صصان رهبری و محققان به اهمیت ایجهاد اعتمهاد در متخ

بین نیروی کار ا عان می دارند. مطالعهه ادبیهات سهازمانی 

دهد که اعتماد یک عامل حیاتی و عروری بهرای نشان می

باشد. باال بودن اعتمهاد درون موفقیت فردی و سازمانی می
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وری سازمانی، ععف در سایر منابع الزم برای ارتقای بههره

گههذاری بههر روی کنههد. سههرمایها حههدی جبههران مههیرا تهه

هها امهری بهدیهی اعتمادسازی از سوی مدیران و سهازمان

اسههت، در واقههع اعتمادسههازی بههدون پشههتیبانی سههنجیده 

مدیران سازمان هرگز به نتیجه نخواههد رسهید. مهندسهی 

اعتماد در سازمان پیامدهای مهمی چون تعههد و وجهدان 

ه همراه دارد. به عالوه میزان ی و وفاداری مشتریان را بکار

اعتبار مدیریت، میزان روابط مشارکتی، میزان مشروعیت و 

مقبولیههت مههدیر سههازمان، اتحههاد و همبسههتگی کارکنههان، 

-صالحیت و شایستگی مدیر، آزادی اندیشه و بیان، قهانون

منههدی، پاسههخگویی، چههرخش اطالعههات، کههار گروهههی و 

حقههوق مشههارکتی، دموکراسههی اداری، جههذم مشههتری و 

سازمانی از دیگر پیامدهای مهندسهی اعتمهاد در سهازمان 

 (. 1386باشد )جعفری می

زنهد. در دنیا سازمانی امروزی، حرف آخر را اعتماد مهی

اش را برای شهراکت و شهرت و آبروی یک سازمان، توانایی

همکاری با دیگران، ظرفیتش برای نهوآوری، اثربخشهی آن 

اش بهرای ، توانمنهدیسازمان بهرای مشهارکت دادن افهراد

جذم و حفظ کارکنان ماهر و به طور کلی، موفقیهت یهک 

سازمان بستگی تام به وجود اعتماد به آن سازمان دارد. بها 

وجود تمامی مزایای حاصل از اعتمهاد، بهاز ههم در دنیهای 

ای اعتمهادی فزاینهدهامروزی افراد و سازمان ها شهاهد بهی

 شهوداد نام برده میهستند که از آن به عنوان بحران اعتم

امههروزه اهمیههت اعتمههاد در روابههط اجتمههاعی، اقتصههادی، .

سیاسی و سازمانی به طور چشهمگیری مهورد توجهه قهرار 

خألهای پهوهشی در رابطه با   توجه  با  گرفته است. بنابراین

و همچنین بها   یمدل اعتماد آگاهانه در توسعه فکر  یینتب

پهوهشهی در   عرورت  و  اهمیت  شده،  ارائه  مطالب  توجه به

 یمهدل اعتمهاد آگاهانهه در توسهعه فکهر  یهینتبرابطه بها  

مهدل   یهینتبحاعهر،    پههوهش  از  ههدف  لذا.  است  مشهود

آزاد   یدانشگاه هها  یرانمد  یاعتماد آگاهانه در توسعه فکر

 ی است.اسالم

 

 

 روش کار
از نرر  روش پهوهش حاعر از لحاظ هدف کاربردی و     

آمیخته ها  داده  گردآوری  )کیفی  رویکرد  کمّی(  -اکتشافی 

بود، در قسمت کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد و در  

توصیفی تحقیق  روش  از  کمّی  استفاده    -بخش  پیمایشی 

مشارکت شامل  شد.  کیفی  بخش  در  پهوهش  کنندگان 

شناسی،   جامعه  تربیتی،  علوم  مدیریت،  خبرگان  و  اساتید 

فکری  سرمایه  و  اعتماد  حوزه  در  که  اجتماعی  علوم 

داشتند،   فعالیت کاری  تجربی،  آکادمیک، مطالعه  تخصص 

دیدگاه از  شدن  مطلع  برای  بخش  این  نررات  در  و  ها 

گیری هدفمند از  متخصصان و صاحب نرران از روش نمونه

نفر مصاحبه صورت گرفت. برآورد حجم   11نوع نرری با  

 نمونه مورد نرر بر مبنای اشباع نرری داده ها انجام شد.  

آماری اعضای    جامعه  کلیه  کمّی شامل  پهوهش در بخش 

مختلف علمی    استان  اسالمی  آزاد  های  دانشگاه   هیئت 

تعداد   به  باشد.    1537مازندران  می  انتخام    روشنفر 

به    های نمونه  توجه  با  پهوهش،  این  در  ماهیت  آماری 

جغرافیایی، موعوع   گستردگی  تصادفی    گیرینمونه  و 

اباشد می ای  طبقه  -ایخوشه  کل  ابتدا  به .  مازندران  ستان 

سه خوشه شرقی، مرکزی و غربی تقسیم شده و به صورت 

کل   در  و  شهرستان  سه  خوشه  هر  از  ساده    9تصادفی 

از  انتخام شدند، سپس  آماری  نمونه  عنوان  به  شهرستان 

نفر از   308ها به صورت تصادفی ساده تعداد  این شهرستان

ان اساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در سط  است

 مازندران به عنوان نمونه در نرر گرفته شدند. 

از بررسی همه جانبه مبانی نرری و   در بخش کیفی پس 

برای طراحی  یافته  نیمه ساختار  از روش مصاحبه  تجربی 

آگاهانهمدل   فکر  در   اعتماد  راستای    رانیمد  یتوسعه  در 

ابزار  شد.  استفاده  کیفی  بخش  های  داده  گردآوری 

پهو های  داده  کمّهش  گردآوری  بخش  پرسشنامه در  ی 

محقق ساخته مبتنی گویه های مستخرج از مرحله کیفی  

پرسشنامه طراحی شده شامل   پاسخ    68بود.  بسته  س ال 

طیف   پایه  بر  آن  های  گویه  )از   5بود.  لیکرت  ای  درجه 

پرسشنامه   شد.  تنریم  کم(  خیلی  تا  زیاد  م لفه   6خیلی 
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به  تمایل  و  تحلیل  و  )تجزیه  آگاهانه  اعتماد(،     اعتماد 

فرایندهای   انسانی،  منابع  های  )شایستگی  علّی  عوامل 

ای   زمینه  عوامل  فناوری(،  روابط،  و  مناسبات  کاری، 

)فرهن  و ارزش های مشترن، اهداف، راهبرد ها(، عوامل  

محیطی )سیاسی، اجتماعی، آموزشی و تربیتی، اقتصادی(،  

انات  راهبردها )سازماندهی، برنامه ریزی، منابع مالی و امک 

)توسعه  فکری  سرمایه  توسعه  و  ارزشیابی(  و  نرارت  و 

سرمایه  توسعه  ساختاری،  سرمایه  توسعه  انسانی،  سرمایه 

 ارتباطی( می باشد.  

روش   از  اول  وهله  روایی در بخش کیفی در  بررسی  برای 

راستاسازمثلث این  در  شد،  گرفته  بهره  طریق   ی  از 

شواهد ه  گردآوری  تئوری  شامل  مختلف  منابع  ای  از 

و   متنوع  اطالعاتی  منابع  روایی  گوناگون،  نرران  صاحب 

ادامه   در  گرفت،  قرار  تأیید  و  بررسی   مشارکت نرر  مورد 

دریافت    ها و تفسیرکنندگان در پهوهش درباره اعتبار یافته

. برای این کار  یافته ها، تفسیرها و نتایج پهوهش را در  شد

پهوهش  در  کنندگان  شرکت  از  متشکل  کانونی    گروهی 

قرار   قضاوت  برای مورد  همچنین  شد.  تأیید  و  گرفته 

سر   دقیق  و  مفصل  برداری  یادداشت  از  پایایی  بررسی 

صحنه، عبط صوت با کیفیت برای ثبت دقیق یافته ها و  

ها به کمک افراد ناشناس و رایانه به طوری که  تحلیل داده

نداشته دیدگاه داده  تحلیل  اثری در  پهوهش  های مجریان 

برای بررسی روایی  ، بهره  باشد گرفته شد. در بخش کمّی 

و   مدیریت  متخصصان  و  راهنما  اساتید  نرر  از  پرسشنامه 

پرسشنامه   منرور  این  برای  شد.  گرفته  بهره  تربیتی  علوم 

طراحی شده برای آنها ارسال شد و از آنها خواسته شد که 

گردآوری   از  پس  کنند،  مشخص  را  ها  آن  اهمیت  درجه 

اول مرحله  در  ها  آمده  داده  دست  به  های  بندی  دسته   ،

بعد   مرحله  در  و  شده  مشخص  های  م لفه  درباره 

از   حاصل  بندی  رتبه  حاوی  که  شده  تنریم  پرسشنامه 

نررخواهی در مرحله اول بود، برای متخصصان ارسال شد  

و از آنها خواسته شد که توافق نرر خود را با رتبه بندی به  

م روایی  نتیجه  در  کنند.  اعالم  آمده  حتوایی دست 

پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. نتایج حاصل  

از بررسی روایی و پایایی ابزار پهوهش در بخش یافته های  

 کمّی ارائه شده است. 

اساس بر  کیفی  بخش  در  های  داده  تحلیل  و   تجزیه 

ها  داده  در  مفاهیم  )یافتن  ها  داده  صورت کدگذاری   )

از روش تحلیل    های کیفیبه منرور تحلیل داده   پذیرفت. 

استفاده   بنیاد  نرام کدگذاری داده  تماتیک )مضمونی( در 

گردید. تجزیه و تحلیل نتایج در مرحله کمّی با استفاده از  

آماری  نرم شد.    PLS و    SPSS21افزار  گرفته   بهره 

 ارائه   و   دیگران  رفاه   به  توجه  نرساندن،   آسیب  و   سودمندی

  آزمودنی  امی تم  به  پهوهش   چگونگی   درباره   کافی  اطالعات

 منرور   به  کتبی  نامه  رعایت  کسب  کننده،  شرکت  های

  اخالق   رعایت  جهت.  شدند  رعایت  پهوهش  در  شرکت

 در   22821212989018  پروپوزال  ثبت  کد  پهوهشی،

 شد.  ثبت دانشگاه اخالق  کمیته

 

 هایافته

یافته های بخش کیفی: با توجه به اینکه تمرکز اصلی 

می باشد، در ادامه مدل  پهوهش حاعر بر یافته های کمّی  

در   پهوهش  های  مصاحیه  از  مستخرج  پهوهش  پارادایمی 

 نمودار یک ارائه شده است.
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 . مدل پارادایمی پژوهش 1نمودار 

Figure 1. Paradigm model of research 
 

 

یافته های کمّی: سنجش بارهای عاملی )آزمون همگن 

قبل از اجهرای آزمونههای اصهلی بایهد مههم تهرین بودن(:  

آزمون اولیه مهدل انهدازه گیهری اجهرا شهود، ایهن آزمهون 

بررسی تک بعدی بودن یا همان همگن بودن س االت ههر 

متغیر اسهت. مقهدار مهالن بهرای مناسهب بهودن عهرایب 

اسهت. تمهامی اعهداد عهرایب بارههای   4/0بارهای عاملی،  

ت کهه نشهان از مناسهب بیشهتر اسه  6/0عاملی س االت از  

 بودن این معیار دارد.

(: مطههابق بهها CRآلفههای کرونبههاپ و پایههایی ترکیبههی)

، بعد از سهنجش بارههای PLSها در  الگوریتم تحلیل داده

عاملی س االت، نوبت به محاسبه و گزارش عهرایب آلفهای 

رسهد. بها ین( مهیگلدشهتا  یندلوکرونباپ و پایایی ترکیبی)

 7/0اسهب بهرای آلفهای کرونبهاپ  توجه به اینکه مقهدار من

های جدول اگر این معیارها در مورد است و مطابق با یافته

-انهد، مهیمتغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخا  نموده

  توان مناسب بودن وععیت پایایی پهوهش را تأییهد نمهود.

مهورد  6/0باالی   CRاگر مدل تازه تولد یافته باشد، مقدار

بایهد   CRمدل در مرحله بلهو  باشهد، تأیید باشد، اما اگر 

 یبهیترک  یهاییپا  یمقدار مناسهب بهرالذا    باشد،  7/0باالی  

 (.  2011)کالین است 7/0

با توجه به اینکه مقدار مناسهب بهرای آلفهای کرونبهاپ 

است و این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقهدار   7/0

 توان مناسب بودن وعهعیتاند، میمناسبی را اتخا  نموده

 پایایی پهوهش را تأیید نمود.

ههای روایی همگرا: معیار دوم در بررسی بهرازش مهدل

گیههری، روایههی همگراسههت کههه بههه بررسههی میههزان انههدازه

 پردازد.ها( خود میهمبستگی هر سازه با س االت )شاخص
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است و AVE ،5/0با توجه به اینکه مقدار مناسب برای

غیرههای مکنهون ها ایهن معیهار در مهورد متمطابق با یافته

اند، در نتیجه مناسهب بهودن مقدار مناسبی را اتخا  نموده

شهود. جههت بررسهی روایی همگرای پههوهش تأییهد مهی

گیهری، بهرازش مهدل برازش مدل، از بهرازش مهدل انهدازه

کنیم. بهه منرهور ساختاری و برازش کلی مدل استفاده می

 گیری تحقیق، به بررسی عهرایببررسی پایایی مدل اندازه

بارهای عاملی، عرایب آلفهای کرونبهاپ و پایهایی ترکیبهی 

، PLSهها در  پردازیم. مطابق بها الگهوریتم تحلیهل دادهمی

بعد از سنجش بارهای عاملی س االت، نوبت به محاسهبه و 

رسهد. گزارش عرایب آلفای کرونباپ و پایایی ترکیبی مهی

گیهری، روایهی های انهدازهمعیار دوم از بررسی برازش مدل

است که به بررسی میزان همبسهتگی ههر سهازه بها   مگراه

  پردازد.ها( خود میس االت )شاخص

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفهای کرونبهاپ و 

های جدول فهوق است و مطابق با یافته  0.7پایایی ترکیبی  

این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقهدار مناسهبی را 

مناسهب بهودن وعهعیت پایهایی   تهواناند، مهیاتخا  نموده

جهت سنجش روایی واگرا از معیهار  پهوهش را تأیید نمود.

ایهم. کهه چهون مقهادیر قطهر الرکر اسهتفاده کهرده-فورنل

( برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن AVEاصلی)جذر  

متغیر با سایر متغیرهای پنهان موجود در مدل بیشتر مهی 

 ی شود.باشد روایی واگرای مدل نیز تأیید م

برای بررسی برازش مدل سهاختاری در یهک پههوهش 

زای )وابسته( مربوب به متغیرهای پنهان درون   2Rعرایب  

معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیهر    2Rمدل است.  

 0.33،  0.19زا دارد و سه مقدار  زا بر یک متغیر درونبرون

به عنوان مقدار مالن برای مقادیر ععیف، متوسط   0.67و  

، مقدار 3شود. مطابق با شکل  در نرر گرفته می  2Rو قوی  
2R  های درونزای پهوهش محاسهبه شهده اسهت برای سازه

تهوان مناسهب بهودن که با توجه به سه مقدار مهالن، مهی

برازش مدل ساختاری را تأیید ساخت. برای بررسی برازش 

شود که سه مقهدار استفاده می  GOFمدل کلی از معیار 

به عنوان مقهادیر عهعیف، متوسهط و   0.36و    0.25،  0.01

معرفی شده است. ایهن معیهار از طریهق   GOFقوی برای

 گردد:   فرمول زیر محاسبه می

2RiescommunalitGOF = 

از میههانگین مقههادیر اشههتراکی  

 آید.متغیرهای پنهان پهوهش به دست می

 

 متغیرهای تحقیق 2Rو   Communalityمیزان  ..1جدول 

Table 1. Communality rate and R2 of research variables 
 R2 Communality نشان  متغیرهای مکنون 

 CT 614/0 541/0 آگاهانه  اعتماد

 STG 814/0 483/0 آگاهانه اعتماد راهبردهای

 IC 124/0 629/0 فکری  توسعه

  
GOF 

551/0 517/0 571/0 

 

بهه میهزان   GOFبا توجه به مقدار به دسهت آمهده بهرای  

در بخهش  شهود.، برازش خوم مدل کلی تأیید می 0.571

بعدی به بررسی آزمون فرعیات تحقیق با اسهتفاده از نهرم 

 پرداخته می شود. PLSافزار 
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 مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی   .2نمودار

Figure 2. Structural model of research with factor load coefficients 
 

 
 های تحلیل مسیر . نتایج حاصل از یافته2جدول  

Table 2. Path analysis findings 

 R2 ضریب استاندارد  سطح معناداری  tآماره  متغیرها

 0/ 366 000/0 511/7 آگاهانه   عوامل زمینه ای بر اعتماد

 526/0 000/0 988/10 آگاهانه  عوامل علّی بر اعتماد 611/0

 075/0 000/0 228/0 آگاهانه  عوامل محیطی بر اعتماد

 096/0 001/0 3/ 398 آگاهانه  عوامل زمینه ای بر راهبردهای اعتماد

 644/0 026/0 850/15 آگاهانه عوامل محیطی بر راهبردهای اعتماد 814/0

 322/0 000/0 619/8 آگاهانه   بر راهبردهای اعتماد آگاهانه اعتماد

 124/0 353/0 000/0 840/6 آگاهانه بر توسعه فکری  ادراهبردهای اعتم

  8و نتایج تحلیل مسیر مندرج در جدول  3و  2نمودارهای 

می  بین  نشان  استاندارد  عرایب  براساس  که   دهند 

برون  مکنون  متغیر  متغیرهای  با  تأثیرگذار(  )عوامل  زا 

آگاهانه    آگاهانه، راهبردهای اعتماد   زا )اعتمادمکنون درون

ت مقدار  و  اینکه  دلیل  به  و  فکری(  برای   t-valueوسعه 

بازه قرار دارد، در سط  -1.96و    1.96)  روابط در خارج   )

 % بر    95اطمینان  محیطی  و  علی  ای،  زمینه  عوامل  تأثیر 

اعتماد  اعتماد همچنین  است،  شده  دار  معنی    آگاهانه 

آگاهانه و توسعه فکری تأثیر    راهبردهای  اعتماد   آگاهانه بر 

مقدار  مثبت   به  توجه  با  همچنین  دارد.  معناداری    2Rو 

آگاهانه    راهبردهای اعتماد  آگاهانه،   برای متغیرهای اعتماد 

 بینی قوی برآورد  شده است.توسعه فکری پیش و

 

 و نتیجه گیری  بحث

پهوهش      و  حاعر  در  نرری  مبانی  بررسی  از  پس   ،

موعوع مدل  ادبیات  روش  کمک  به با  ساختاری  سازی 
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 یران مد  یدل تأثیر اعتماد آگاهانه بر توسعه فکرطراحی م

ها اسالم  یدانشگاه  شد  ی آزاد  پرداخته  مازندران    .استان 

 که اعتماد آگاهانه بر داد نشان تحقیق فرعیه های آزمون

ها  یرانمد فکری  توسعه   اسالم  یدانشگاه  استان    یآزاد 

 زمینه   در  فکری  های  سرمایه  توسعه  دارد  تأثیرمازندران  

 عملکرد   به  منجر  تواند  می  سازمانی  اهبردهایر  اجرای

  مدیران  بنابراین.  گردد  دانشگاه   برای  مناسبی   سازمانی 

  سرمایه  نوع  دو   هر  مدیریت  اهمیت  به  بایستی  می   دانشگاه

  تا  ببرند  پی   فکری   سرمایه  و   فیزیکی   سرمایه  سازمان   های 

  دست  انترارشان   مورد  سازمانی   عملکرد   به   طریق  این  از

  سایر  های  پهوهش  با  فرعیه  این  از  اصلح  نتایج .  یابند

فعال  ،  (1398)و همکاران  عباس زاده  جمله    از  پهوهشگران

یان  و  (،  1388پور و همکاران )قلی(،  1395و همکاران )

(  2018(، متانتی و اوجاه )2018آتریو )(،  2019همکاران )

 باشد.   می همراستا (2015اریکول و همکاران )و 

نتایج به دست  راستای  بیان   در  توان  آمده می 

آزاد    یدانشگاه ها  یرانمدل اعتماد آگاهانه به مدکرد که  

به عنوان یک بسته کاربردی و جامع که  می  یاسالم تواند 

اعتماد   جلب  به  مربوب  مهم  جزئیات  از  بسیاری  آن  در 

همه  برای  است،  شده  دیده  کلی  مفاهیم  با  توأم  آگاهانه 

های اجرایی به  گاهو دست  ی آزاد اسالم  ی دانشگاه ها  یرانمد

کد مستخرج،   68طور عام پیشنهاد گردد  چه اینکه وجود  

دو    م لفهشش   نهایت  در  و  آن  سازمان  بعدپایه  دهنده 

که   نموده  ایجاد  مدل  در  را  قبولی  قابل  استواری  چنان 

به   آن  در  سازه(  از  ناشی  خطای  )یعنی  الف  نوع  خطای 

دست چنانچه  است  بدیهی  است.  رسیده  ان،  اندکارحداقل 

نرام   متولیان  و  مطلوبی   آموزشیمدیران  نحو  به  کشور 

)خطای   م  نوع  خطای  از  و  گیرند  کار  به  را  مذکور  مدل 

می نمایند،  پرهیز  کاربران(  به  مدل  مربوب  جد  به  توان 

را فصلی نو در جلب اعتماد و    دانشگاه هااعتماد آگاهانه به  

و  تعهد دانست. مدل اعتماد آگاهانه به صورت کلی دارای د

می  اساسی  اعتماد  بعد  به  »تمایل  از  عبارتند  که  باشد 

کردنو و »انجام تجزیه و تحلیلو به عبارت دیگر، اعتماد  

های اعتماد رایج در جهان بر آگاهانه یک گام فراتر از مدل

خود  می دیگران،  به  کردن  اعتماد  برای  اینکه،  آن  و  دارد 

به   تمایل  و  باشد  اعتماد  قابل  ابتدا  در  باید  اعتماد  فرد 

داشته باشد و پس از آن، با انجام تجزیه و تحلیل اساسی و 

اعتماد   مقابل  طرف  به  که  برسند  نتیجه  این  به  صحی ، 

سه   بر  مشتمل  کردن،  اعتماد  به  فرد  تمایل  نه.  یا  نماید 

»هنجار  هنی اعتمادو،  به  »نگرش  کنترل  »و    وم لفه 

از مدل رفتار برنامهمی  درن شدهو -باشد. این سه م لفه 

اند که پس از انجام تحلیل عاملی  ریزی شده اقتباس شده

بعد دیگر اعتماد  .  تأییدی، اعتبار آنها برای مدل تأیید شد

خود  که  است  مقابل  طرف  تحلیل  و  تجزیه  آگاهانه، 

»خصیصه اعتمادو،  »ریسک  م لفه  سه  بر  های مشتمل 

مقابل موقعیتو میوطرف  و  »فرصت  و  فرد  ،  یعنی  باشد. 

مورد  را  اعتماد  ریسک  مقابل،  طرف  تحلیل  و  تجزیه  در 

می قرار  و ارزیابی  سبک  و  بررسی  به  ادامه،  در  دهند. 

خصیصه کردن  می سنگین  مقابل  طرف  تا  های  پردازد 

توان به او اعتماد نمود یا نه. البته فرصت  بفهمند که آیا می

ای دارد.  تجزیه و تحلیل جایگاه ویهه  و موقعیت نیز در این

می مقابل  طرف  موقعیتیعنی  برخی  در  قابل  تواند  ها 

فرصت دیگر  در  و  موقعیتاعتماد  و  اعتماد  ها  غیرقابل  ها 

م لفه این  تلفیق  با  ها سعی در طراحی مدل  باشد. محقق 

به   آگاهانه  اعتماد  اسالمی جامع  آزاد  های  داشته   دانشگاه 

گونه گفت که  توان اینمدل نهایی میاست. در تفسیر این  

به   اعتماد  برای  تمایل  ایجاد  هابرای  ابتدا  دانشگاه  باید   ،

برای   داد.  تغییر  مثبت  جهت  در  را  اعتماد  به  آنها  نگرش 

نیز   تغییر  این  هاایجاد  نریر    دانشگاه  عواملی  به  باید 

درست   رفتار  اینکه  به  آنها  باور  )یعنی  رفتاری  اعتقادات 

ارزیاب به  چیست(،  کردن  اعتماد  پیامدهای  از  آنها  ی 

به پیامدهای ناشی از اعتماد    مخاطبان، میزان باور  دانشگاه

باشند.  آنها توجه داشته  باورهای برجسته و قوی  کردن و 

با   آشنایی  اعتماد،  به  تمایل  ایجاد  راه  در  بعدی  عامل 

اینکه  یعنی  هنجار  هنی  است.  آنان  هنجارهای  هنی 

چیست و تا چه میزان برای اجابت   اعتقادات هنجاری آنها

های   خواسته  ها کردن  مدل    دانشگاه  طبق  دارند.  انگیزه 

مشتمل   شده  درن  کنترل  نریر  بتحقیق،  عواملی  ر 
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با   آسانی  میزان  و  شده  درن  قدرت  کنترلی،  اعتقادات 

می کردن  اعتماد  آگاهانه،  سختی  اعتماد  دیگر  بعد  باشد. 

تحلیل   و  این  ی م  مخاطبان توسط    دانشگاه تجزیه  باشد. 

یعنی   است.  اعتماد  ریسک  بر  مشتمل  تحلیل  و  تجزیه 

، میزان ریسک حاصل  دانشگاه هابرای اعتماد به    مخاطبان

برای اعتماد به  از آن را نیز می ،  دانشگاهسنجند. آنها باید 

نیز  ریسک  عدم  احساس  این  نمایند.  امنیت  احساس 

میزان   براساس امنیت،  احساس  نریر  عواملی  ارزیابی 

و    دانشگاهبینی رفتار  ، قابلیت پیشخدمات سک ناشی از  ری

عدم به  میزان  اعتماد  از  ناشی  دارد.    دانشگاهاطمینان  قرار 

ارتقای   دانشگاه ها برای  بدانند و  اعتماد  را قابل  باید خود 

کارکنان و  بکوشند. آنها باید به  مخاطبان خود  آن در میان  

اعتماد    دانشجویان شایستگی  که  نمایند  و اثبات  دارند  را 

گونه  باشد )همانریسک ناشی از اعتماد به آنها حداقل می

دانشگا های معتبر مانند  که امروزه در هر کجای جهان نام  

... و  تهران  دانشگاه  و  -مطرح می  دانشگاه صنعتی شریف 

شود، حسی از اعتماد و نگرش مثبت در میان افراد شکل 

خصیصمی تحلیل،  و  تجزیه  جزء  مهمترین  های هگیرد(. 

آزاد ارزیابی    دانشگاه  مورد  که  می   دانشجویاناست  -قرار 

های  یل باید بکوشند تا خصیصه  دانشگاه های آزادگیرد.  

و   کارکنان  اعتماد  مورد  تا  نمایند  تقویت  خود  در  را 

قرار گیرند: اتکاپذیری، وفای به عهد، گشودگی    یاندانشجو

کس روراستی،  و  صداقت  نیاز،  مورد  اطالعات  ارائه  ب  و 

قابلیت  شایستگی و صالحیت افزایش  های فنی، مدیریتی، 

و   کارکنان  با  برخورد  در  انصاف  درستکاری،  اطمینان، 

تمرکز صرف بر سوددهی و  ، خیرخواهی و عدمیاندانشجو

کسب درآمد، افزایش مهارت و تخصص و پایبندی به تعهد  

دانشجو و  به کارکنان  نسبت  م لفهیان.  معتبر  ای  هآخرین 

تجز در  تحلیلکه  و  دانشجویه  و  کارکنان  مورد   یانهای 

گیرد، »فرصت و موقعیتو است  یعنی اینکه توجه قرار می

دانشجو و  و موقعیتی    یانکارکنان  حاعرند در چه فرصت 

این امر،    دانشگاه های آزادبه   ارزیابی  برای  نمایند.  اعتماد 

باید عواملی نریر کیفیت اطالعات ارائه شده به دانشگاه ها  

دانشجوکارکن و  ارتباطات، یانان  بودن  اثربخش  و  شفاف   ،

های مورد قبول با ارزش  دانشگاه های  همراستا بودن ارزش

دانشجو و  میزان یان،  کارکنان  اخالقی،  همسان  فرهن  

و کیفیت خدمات ارائه شده   یانکارکنان و دانشجو  کنترل

دانشجو یا    یانبه  دهند.  قرار  خود  خاص  توجه  مورد  را 

توان ، می مورد اشارهه به عوامل و نکات  ردن توجکمعطوف  

به نتایج نهایی حاصل از اعتماد  دانشگاه ها  امید داشت که  

ادامه  برای  انر ی  و  لذت  کامیابی،  و  موفقیت  که  آگاهانه 

 . قدرتمندانه کار است، دست یابند

زاده   )عباس  همکاران  با  1398و  تحقیقی  در   )

سرما  یبررس  عنوان د  یفکر  یهتأثیر  عملکرد  ها  بر  انشگاه 

مورد های)مطالعه  دانشگاه  خصوص  یدولت  ی:  بیان    (یو 

است که توجه محققان   یمفهوم  یفکر  کردند که سرمایه

  یشتر ب  یگذار  یه. سرماکندیرا روز به روز به خود جلب م

ک بهبود  و  روز ساختن  به  در  بهتر  در    یفیتو  ها  دانشگاه 

سرما آ  یممستق  یگذار  یهواقع  و    یندهدر  شهروندان 

که با نتایج پهوهش حاعر همسو و هم راستا    هاستکشور

رابطه   ( در تحقیقی با عنوان1395و همکاران )فعال    .است

سازمان ها  ی اعتماد  م لفه  ور  یو  بهره  با    یروین  یآن 

اردب  یانسان استان  جوانان  و  ورزش  ادارات  بیان  در  یل، 

صداقت و    اتکا،  تیقابل  ،ی ستگ یشا  یشاخص هاکردند که  

سازمان سازمان ا  یتعهد  اعتماد  ور  یز  بهره   ی روین  یبا 

پهوهش    یجدارند که با نتا  یداریرابطه مثبت و معن  یانسان

   حاعر همسو و هم راستاست.

)قلی همکاران  و  تحت  1388پور  پهوهشی  در   )

بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و    عنوان

دولتی های  سازمان  در  رابطه   توانمندسازی  بررسی  به 

و  متق سازمانی  اعتماد  با  خدمتگزاری  رهبری  ابل 

از طریق تحلیل همبستگی پرداخته و بدین  توانمندسازی 

رسیده اعتماد نتیجه  خدمتگزاری،  رهبری  بین  که  اند 

رابطه توانمندسازی  و  داردسازمانی  وجود  قوی  با    ای  که 

است  یجنتا راستا  هم  و  همسو  حاعر  چنین پهوهش  هم   .

اولی  ی پهوهش  های  از  (  2016)همکاران  و  افته  حاکی 

سرمایه فکری و    زشوجود رابطه مثبت و معنی دار بین ار

 بهره وری می باشد. 
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 فکری سرمایه کنونی دنیای دراز طرف دیگر،  

 سرمایه و سازمانها منابع ترین  افزا  ارزش  از یکی عنوان به

 شاهد امروزه دلیل  همین به  است  شده مطرح کلیدی ای

 برای ابزار م ثر یک عنوان هب فکری های سرمایه اهمیت

 منابع حاعر عصر در هستیم.  سازمانها عملکرد افزایش

سازمان مهمترین عنوان به دانشگر انسانی  و قابلیت 

 و شده قلمداد نامشهود دارایی ترین عمده همچنین

 و بهبود اساس و پایه که  است نیز برآن سازمانها اعتقاد

 فکری های ایهسرم سازمانی، های فرایند کلیه وری بهره

 دانش و پویا خالق، کیفیت، با انسانی لذا نیروی هستند،

 منبع  ترین کمیام و سازمان رقابتی مزیت مهمترین مدار

اقتصاد  و محصوالت ارائه است. محورامروز  دانش در 

ها،   هزینه کاهش کیفیت، با متمایز و متفاوت خدمات

 از پذیری رقابت و وری بهره افزایش و نوآوری  و خالقیت

است.   دانش  و کیفی انسانی  منابع وجود مزایای مدار 

 به  تولید بخش از جهانی سط  در  اقتصاد جهت تغییر

 سبب منابع نامشهود، بر  مبتنی اقتصاد و خدمات بخش

 و فکری سرمایه و دانش به توجه چشمگیر افزایش

سازمانها در آن توانایی است. عملکرد   بنابراین شده 

 های سرمایه نوع این  بهینه ریتبامدی توانند می مدیران

 یابند. سرمایه سازمان خوددست  آرمانی اهداف به علمی،

 دهنده نشان که است محور  دانش منابع مجموع فکری،

 که  است روابطی و تواناییها، زیرساختها ها، ایده موجودی 

 فکری، سرمایه باشد.   می  سازمان قدرت کننده تعیین

 و مالی عملکرد در یزتما در ایحاد را  قدرتمندی  رویکری

 گذشت با زمینه، این در دهد.   می ارائه سازمان غیرمالی

امریکا که سازمانهایی تعداد به زمان  فعالیت اروپا و در 

 خود فکری سرمایه سط  به مربوب گزارش و نمایند می

 که چرا است  به افزایش رو نمایند می ارائه  ینفعان به  را

 این  در  را خود شتازبودنپی دارند قصد خود  اقدام این با

سازمان نمایش به زمینه امروزه   نیازمند ها بکشانند. 

 و مسئله حل مهارت بوده، دانشی که هستند افرادی

  سرمایه  این افراد د.هستن دارا را اثربخش تصمیمات اتخا 

 در   افراد  این  حضور  و  دهند  می  تشکیل  را  سازمان  فکری

بخشیدخوا  بهبود  را  سازمان  عملکرد  ها،   سازمان  از   . هد 

  جامعه  بودن  محدود  به  توان  می  پهوهش  ععف  نقاب  جمله

ها  یرانمد  به  آماری اسالم  یدانشگاه  هچنین    یآزاد  و 

 به واسطه شرایط جغرافیایی   یرانمد محدودیت در انتخام  

با  .  کرد  اشاره رابطه  در  پهوهشی  خألهای  به  توجه  با 

  پهوهش  کاربردی بودن موعوع  و  جامع  موعوع و همچنین

مدل   یینتبتوان انتخام مناسب موعوع پهوهش یعنی  می

آزاد   یدانشگاه ها  یرانمد  یاعتماد آگاهانه در توسعه فکر

 . دانست پهوهش حاعر قوت جمله نقاب را از یاسالم
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آزاد   یدانشههگاه ههها  رانیمههد  یتوسههعه فکههر  در  مدل اعتماد آگاهانه  یینتبهدف پهوهش حاعر    چکیده:

بود. روش پهوهش آمیختههه بههود، در بخههش کیفههی از روش داده بنیههاد و در بخههش کمّههی از روش   یاسالم

توصیفی از نوع پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه آماری در بخش کیفی اساتید و خبرگههان مههدیریت، علههوم  

نههوان  نفر به ع  11از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد  تربیتی، جامعه شناسی، علوم اجتماعی بود که  

، برآورد حجم نمونه مورد نرر بر مبنای اشههباع نرههری داده ههها انجههام شههد.  مطلعین کلیدی انتخام شدند

در اسههتان   یآزاد اسههالم یدر دانشههگاه ههها یعلمهیئت  یاعضاشامل تمامی جامعه آماری در بخش کمّی 

ی خوشه ای تک مرحلههه  نفر از اعضای هیئت علمی با استفاده از روش نمونه گیر 308تعداد بود. مازندران 

ای انتخام شدند. ابزار گردآوری داده های در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافتههه و در بخههش کمّههی  

پرسشنامه محقق ساخته مستخرج از مصاحبه بود، تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفههی بهها اسههتفاده از  

نشههان داد کههه    یجنتههاانجههام شههد.     PLSکدگذاری و در بخش کمّی از مدل سازی ساختاری در نرم افههزار

 توسعه آگاهانه تأثیر مثبت و معناداری دارند. اعتماد آگاهانه بر  عوامل زمینه ای، علی و محیطی بر اعتماد

راهبردهای     آگاهانه بر  همچنین اعتماد  دارد  تأثیراستان مازندران    یآزاد اسالم  یدانشگاه ها  یرانمد فکری

برای متغیرهای    2Rتأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین با توجه به مقدار    آگاهانه و توسعه فکری اعتماد

  سرمایه بینی قوی برآورد شده است. توسعهتوسعه فکری پیش آگاهانه و اعتماد راهبردهای آگاهانه،  اعتماد

  بههرای  مناسههبی سههازمانی عملکههرد بههه منجر تواند می سازمانی راهبردهای اجرای ی زمینه در فکری های

 .  گردد  نشگاهدا
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