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چکـیده
این پژوهش به تبیین رابطه متقابل بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت میپردازد .برای اندازهگیری متغیر
اعتماد به پیروی از آئودی و لوگران ( ،)0212از رویکرد تحلیل متنی گزارش فعالیت هیات مدیره استفاده
میشود .همچنین ،برای اندازهگیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان ( )0210بهره گرفته میشود .نمونه
آماری این پژوهش شامل  02شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  1941تا
 1940میباشد .یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای این پژوهش ،حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی و
توانایی مدیریت میباشد .افزون بر این ،یافتهها نشان میدهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی
قوی تر از اثرگذاری اعتماد سازمانی بر توانایی مدیریت است .آزمونهای تحلیل حساسیت نشان میدهد که این
یافتهها از استحکام کافی برخوردار است.

واژگـان کلـیدی :اعتماد سازمانی ،توانایی مدیریت ،نظریه مبادالت اجتماعی ،کارایی شرکت

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
 -0کارشناسی ارشد ،مدیریت بازرگانی ،موسسه حکمت ،مشهد ،ایران
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1921جلد دو

امروزه با جهانی شدن کسب و کارها و تجارت جهانی ،رقابت میان سازمانها بیش از پیش شدت گرفته است .با این حال،
منابع محدود ،تغییرات مداوم الگوهای عرضه و تقاضا ،و پیشرفتهای سریع تکنولوژی از چالش هایی هستند که سازمانها امروزه
با آن روبرو هستند .بنابراین ،شرکت ها برای موفقیت در این رقابت باید با استفاده حداکثری از فرصتها و کاهش تهدیدها ،موقعیت
استراتژیک شرکت را بهبود ببخشند .برای ارزیابی این فرصتها و تهدیدها ،توجه صرف به بُعد مالی شرکت نمیتواند کارساز باشد.
چرا که مطابق با مفهوم ارزیابی متوازن ،شرکتها برای بهبود عملکرد باید چهار بُعد مالی ،فرآیند های داخلی ،مشریان و نوآوری و
رشد را مد نظر قرار دهند .بُعد فرآیندهای داخلی شامل اقدامات موردنیاز برای انجام کار موثر سازمانی میباشد و دربردارنده
معیارهای اساسی همانند طراحی تولید ،گسترش تولیدات ،خدمات فروش و کارایی میباشد (نمازی1030 ،؛ کپالن.)0550 ،1
این پژوهش به طور کلی معیار کارایی و به طور خاص توانایی مدیریت به عنوان یکی از جنبههای اساسی اثرگذار بر توانایی
مدیریت را مورد مطالعه قرار میدهد .دمرجیان )0550( 0توانایی مدیریت را به عنوان توان مدیران در تبدیل حداکثری دادهها به
ستاندهها تعریف مینماید .پژوهشهای گذشته ،عوامل و پیامدهای مهمی را برای توانایی مدیریت معرفی مینمایند .برای مثال
پژوهش های گذشته عواملی نظیر مهارت های کسب شده ،ویژگی های شخصیتی ،هوش ،سال های برخورداری از آموزش های
رسمی و تجارب عمومی و حرفه ای را از عوامل مهم تعیین کنندهی توانایی مدیریت میدانند(یانگ0550 ،0؛ کاوازوته0510 ،0؛
دونگانا0550 ،0؛ بینائیان؛  .)1030همچنین پژوهش های پیشین پیامدهایی نظیر محافظهکاری ،رشد ارزش بازارسهام ،نوآوری های
،6
بنیادی ،کاهش اثرات منفی مدیریت سود و افزایش ارزش شرکت را برای توانایی مدیریت شناسایی میکنند(حیدر0501 ،؛ یونگ
0505؛ چن0510 ،7؛ شرون.)0517 ،3
با این حال ،پژوهش های گذشته رابطه بین اعتماد سازمانی ،به عنوان یکی از عناصر اساسی سازمانی ،با توانایی مدیریت را
مورد مطالعه قرار نداده اند .این پژوهش به لحاظ نظری ،انتظار دارد که رابطه متقابلی بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت برقرار
باشد .به عبارت دیگر ،اعتماد سازمانی نه تنها به عنوان یک عامل اثرگذار بر توانایی مدیریت ،بلکه همزمان به عنوان یکی از
پیامدهای توانایی مدیریت ،محسوب میشود .برای روشن تر شدن موضوع ،این پژوهش به لحاظ نظری بحث میکند که از یکسو
سطح باالی اعتماد سازمانی باعث بهتر شدن جنبههای مختلف عملکرد شرکت به خصوص توانایی مدیران میشود (الپورتا 3و
همکاران1337 ،؛ فولنکمپ0550 ،15؛ برون و همکاران .)0510 ،11همچنین این پژوهش از دیگر سو استدالل میکند اعتماد
سازمانی خود متاثر از توانایی مدیریت میباشد (دریکس0551 ،10؛ گوزو .)0505 ،در ایران ،از بعد نظری ،پژوهش هایی مانند
مظلومی و همکاران ( )1030به رابطه اعتماد سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکتهای خدمات بیمه مالی میپردازند .یکی از
دالیل مهم کبود پژوهشهای تجربی در حوزه بازار سرمایه را میتوان در پیچیدگی و دشوار بودن اندازه گیری اعتماد دانست (چائو،
.)0513
در این پژوهش ،از شاخص آئودی )0510( 10برای اندازه گیری اعتماد سازمانی استفاده میشود .شاخص آئودی ،با استفاده از
دیدگاه های زبان شناسانه و رویکرد تحلیل متنی ،اظهارات و ادعاهای مدیریت در گزارش فعالیت هیات مدیره را مورد توجه قرار
می دهد و از طریق شمارش کلمات منعکس کننده اعتماد ،اعتماد سازمانی را اندازه گیری میکند .همچنین در این پژوهش ،برای
اندازه گیری توانایی مدیریت ،از مدل دو مرحله ای دمرجیان )0510( 10استفاده میگردد و ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی
داده ها کارایی شرکت محاسبه و سپس با احصای عوامل شرکتی ،از طریق رگرسیون چندگانه ،توانایی مدیریت محاسبه میشود.
نتایج تجربی حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی وتوانایی مدیریت شرکت میباشد .این مطالعه،
حداقل از سه منظر سبب دانش افزایی می شود .اول ،این پژوهش برای اولین بار ،ارتباط متقابل اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت را
مورد مطالعه قرار میدهد .دوم ،این پژوهش برای اولین بار ،شاخص اندازهگیری اعتماد سازمانی آئودی را در یک بازار سرمایه
نوظهور استفاده میکند و نشان میدهد که این شاخص میتواند با متغیرهای با اهمیتی نظیر توانایی مدیریت رابطه داشته باشد.
1 Kaplan
2 Demerjian
3 Young
4 Cavazotte
5 Dhungana
6 Yung
7 Chen
8 Xeurong
9 Laporta
10 Chami and Fullenkamp
11 Brown
12 Driks
13 Audi
14 Demerjian
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سوم ،این پژوهش ،میتواند ادبیات تحلیل متنی و نیز ادبیات توانایی مدیریت را توسعه دهد .برای مثال ،با بکارگیری داده های
گسترده و در سطح شرکت های یک بازار سرمایه این پژوهش نشان داد که کلمات به کار برده شده در گزارش ساالنه فعالیت هیت
مدیره ،صرفا یک سیگنال نادرست از طرف مدیران شرکت به ذینفعان نیست و میتواند منعکس کننده توانایی باالتر مدیران باشد.
در بخش دوم این مقاله ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش و بسط فرضیه ها مورد بررسی قرار میگیرد .در بخش سوم به توصیف
داده ها و روش شناسی مقاله پرداخته میشود .در بخش چهارم ،نتایج پژوهش تشریح میگردد .در نهایت ،در بخش پنجم به بحث
و نتیجه گیری و پیشنهاد برای مطالعات آینده پرداخته میشود.

 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
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کاناگارتنا )0501(1در پژوهشی به بررسی نقش اعتماد سازمانی در ارتباطات بین همکاران دراتحادیه ها میپردازد .این پژوهش
با ارائه یک مدل تحلیلی به بررسی نقش اعتماد و انصاف پرداختند و نشان دادند که سود پیمان و سود شرکتهای خصوصی زمانی
که شرکا به یکدیگر اعتماد و معامله منصفانه داشته باشند ،به بیشترین مقدار میرسد .همچنین نشان دادند که وقتی شرکا به یکدیگر
اعتماد نمیکنند ،منافع اتحاد به مقدار زیادی کاهش مییابد .همچنین رفتارهای فرصت طلبانه و عدم وجود اعتماد بین همکاران،
باعث از بین رفتن پتانسیل اتحاد خواهد گشت.
گوزو ) 0505(0در پژوهشی به بررسی توانایی مدیریت و اثرات آن بر اعتماد سازمانی و ارتباطات کارکنان پرداخت .نتایج این
پژوهش بیانگر اثر مثبت تصمیمات مدیریت بر رضایت کارکنان و در نهایت بر اعتماد سازمانی در طول دورهی اپیدمی کرونا می-
باشد.
0
براندل ( )0505در پژوهشی به بررسی اثرات اعتماد در میان کارکنان بر سودآوری شرکت میپردازد .این پژوهش بیان میکند
که اعتماد اگر اعتماد متقابل و دو طرفه نباشد ،بی اثر است و هیچ مزایایی برای سودآوری شرکت ندارد .فرضیه های این پژوهش
با دادههایی از شرکت های اروپایی مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان از رابطه مثبت و مستقیم اعتماد متقابل میان کارکنان بر
سود آوری داشت .همچنین این نتایج بیان میکند که دیگر انواع اعتماد(بهجزاعتماد متقابل) تاثیری بر سودآوری شرکت ندارد.
آئودی و لوگران( )0510از یک معیار جدید برای اندازه گیری اعتماد استفاده میکنند .این معیار اعتماد را بر حسب تعداد کلمات
اعتماد وهمسان های آن را در گزارش فعالیت هیات مدیره (گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت) اندزاه گیری میکند و از این طریق
اعتماد در شرکت را اندازه گیری میکند .عالوه بر این آنها دو نتیجه قابل توجه از این پژوهش بدست آوردندکه به شرح زیر است:
 .1شرکت های با اعتماد سازمانی اغلب از کلمات اعتماد بخش استفاده کرده اند و استفاده از این کلمات صرفا یک سیگنال
غلط برای توجه بیشتر به شرکت نبوده است.
 .0اعتماد رابطه مستقیم و مثبتی با نوسانات بازده سهام دارد.
دهمرده و ناستیزایی( )1033در پژوهش با عنوان "بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی ازطریق متغیر میانجی
مشارکت سازمانی" که با هدف بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی از طریق متغیر میانجی مشارکت سازمانی انجام گرفت .بر
اساس یافته های آن ها اعتماد سازمانی بر تعهد و مشارکت سازمانی اثر مثبت و معنی داری دارد .همچنین اعتماد سازمانی از طریق
متغیر مشارکت سازمانی بر تعهد سازمانی اثر مثبت و معنا داری دارد.بنابراین مدیران میتوانند با افزایش اعتماد سازمانی موجبات
افزایش مشارکت سازمانی کارکنان و در نتیجه افزایش تعهد سازمانی آنان را فراهم کنند.
مرتضیرجوعی ( )1033در پژوهشی به بررسی اعتماد سازمانی با عملکرد برند و مدیران شرکت میپردازد .یافته های پژوهش
نشان می دهد که بین اعتماد سازمانی مبتنی بر دانش و شناخت با حاکمیت شرکتی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ اما رابطه
اعتماد سازمانی مبتنی بر عقالنیت با حاکمیت شرکتی منفی و معنادار است .رابطه مثبت و معنادار حاکمیت شرکتی با عملکرد برند
نیز تأیید گردید .همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی دارای نقش میانجی بین انواع اعتماد سازمانی با
عملکرد برند شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
امامی و همکاران ( )1030در مقالهای به بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خالقیت سازمانی در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآورده های نفتی ایران در شهر کرم انشاه پرداخت نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از این بود که اعتماد ،یک عنصر
سازمانی مهم برای موفقیت سازمان است .نتایج نشان می دهد که سطوح پایین اعتماد ،سبب کاهش بهره وری و فقدان نوآوری و
خالقیت می شود .از سوی دیگر ،سطوح باالی اعتماد ،سبب افزایش روحیه کارکنان ،افزایشخالقیت و نوآوری سازمانی و کمک به
مدیریت تغییر موثر میگردد.

 -1-2مفهوم اعتماد سازمانی
1 kanagaretnam
2 Guzzo
3 Brandl
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تا کنون محققان زیادی به تبیین مفهوم "اعتماد سازمانی" پرداختهاند .در مجموع ،آنان بر این باورند که در فرهنگ شرکت ها
و سازمان ها اعتماد یعنی اطمینان خاطر کارکنان شرکت ،سرمایهگذاران ،اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان نسبت به رفتارها و کنش
های آیندهی مدیریت شرکت(چائو و کینسون .)0513 ،با توجه به پژوهش های ذکر شده میتوان اینگونه بیان کرد که زمانیکه
مدیریت شرکت مورد اعتماد کارکنان ،سرمایهگذاران و سایر ذینفعان شرکت باشد تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که به آنان منفعت
خواهد رساند .بر این اساس ،مارتینز )0550(1معتقد است هنگامی که فرد ،سازمان و یا گروهی مورد اعتماد ما هستند ،ما انتظار
هیچگونه آسیبی از طرف افراد نام برده شده نداریم و اطمینان داریم که فرد ،گروه و یاسازمان مورد نظر ما در تصمیم گیری ها در
نهایت گزینه هایی را انتخاب میکند که به ما منفعت میرساند .این ارتباط که بر پایه اعتماد پی ریزی شده با گذشت زمان قوی تر
و مستحکم تر میشود و در شرکت ها موجب کاهش قابل توجه هزینه های نظارت و کنترل میگردد.

 -2-2توانایی مدیریت
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یکی از عواملی که میتوان با آن عملکرد شرکت را اندازه گیری کرد کارایی شرکت است .به طور کلی ،کارایی با ارزیابی
تناسب میزان خروجی(ستانده) ها و میزان منابع مصرف شده تعیین میگردد .کارایی یک شرکت به شدت به توانایی مدیران آن
شرکت ارشد وابسته است (کوشافر ،1036 ،دمرجیان .)0510 ،توانایی مدیر به معنای آن است که مدیر برای رسیدن به خروجی
مورد نظر از منابع به مراتب کمتری استفاده نماید .مدیر توانا با صالحیت فنی ،دانش استراتژیک ،درک بهتر روند صنعت ،درک بهتر
از محصوالت و تکنولوژی الزم ،پیش بینی صحیحتر تقاضا برای محصوالت شرکت ،توانایی شناخت فرصت های بالقوه سرمایه
گذاری و ارزیابی مناسبتر سودآوری پروژهها میتواند به صورت کاراتری سازمان را مدیریت کند (بزرگ اصل1037 ،؛ دمرجیان و
همکاران0510 ،؛ لی و وانگ.)0513 ، 0

 -3-2رابطه نظری بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت
نظریههای اعتماد ریشه در نظریهی مبادالت اجتماعی دارند (گولدنر .)1365 ،قاعدهی عمل متقابل در نظریهی مبادالت
اجتماعی بیان میکند که ما کسانی را که به ما کمک میکنند ،کمک میکنیم و به آن ها آزار نمیرسانیم (بالئو  .)1360 ،0بر این
اساس ،انتظار میرود ارتقای اعتماد سازمانی باعث شود که انگیزههای دنبالهروی و تحقق اهداف سازمانی افزایش یابد (تزافریر ،
 )0550و در مجموع ،سیاستهای مدیران ،در عمل بهتر پیادهسازی گردد و در نتیجه توانایی مدیریت (در استخراج
خروجیها/ستاندهها از کمترین ورودیها/آوردهها) بهبود یابد.
هارت و همکاران )0505(0نشاندادند نوسانات بازده سهام در شرکتهای برخوردار از اعتماد سازمانی باال به شکل قابل
مالحظه ای کمتر است .پژوهش سیلوا و همکاران )0511(0با بررسی  000شرکت بین المللی نشان دهنده رابطهی مثبت و قوی
بین اعتماد سازمانی و عملکرد شرکتها است .برون و تایلور ( )0510در پژوهشی به بررسی اعتماد کارکنان به مدیر و تاثیر آن بر
عملکرد آنها در محل کار میپردازند .نتایج آزمون تجربی آن ها رابطهی مثبتی را میان سه معیار اندازه گیری عملکرد محل
کار(شامل عملکرد مالی ،بهرهوری کارکنان و کیفیت محصوالت و خدمات) و اعتماد کارکنان نشان میدهد .یافتههای نودا)0505(6
نیز موید نقش مهم اعتماد در بهبود بهرهوری شرکتها میباشد .چامی و فولنکمپ )0550( 7در تحقیقی با عنوان "اعتماد و
کارایی" نشان میدهند که کارکنان در شرکت های برخوردار از سطح باالی اعتماد سازمانی ،رضایت شغلی بیشتری دارند و
همچنین این شرکت ها متحمل مخارج نیروی کار کمتری میشوند .عالوه بر این ،آنها معتقدند استفاده از اعتماد سازمانی می تواند
هزینه نظارت و کنترل را کاهش دهد و باعث بهبودکارایی شرکت شود .ازنتایج پژوهش های ذکر شده اینچنین برمیآید که اعتماد
سازمانی باعث بهبود عملکرد شرکت در بخش های سودآوری و کارایی کارکنان میگردد .این بهبود عمکرد ناشی از اعتماد
سازمانی شرکت را قادر به سرمایه گذاری بیشتر در بخش های تحقیق و توسعه و آموزش کارکنان میسازد(چائو و کینسون،3
 .)0513از طرفی آموزش های رسمی و سرمایه گذاری های در بخش تحقیق و توسعه یکی از عوامل تاثیر گذار بر توانایی مدیریت
است(بینائیان1030 ،؛دونگانا.)0550 ،
به لحاظ نظری ،نه تنها (طبق مباحث پیشگفته) اعتماد سازمانی میتواند بر توانایی مدیریت اثرگذار باشد ،بلکه توانایی مدیریت نیز
می تواند بر اعتماد سازمانی تاثیر بگذارد .زیرا به لحاظ نظری ،توانایی باالتر مدیریت اغلب به عملکرد بهتر و سودآوری بیشتر شرکت
منتهی می شود ،و لذا شرکت قادر به سرمایه گذاری بیشتر در آموزش و پیشرفت کارکنانش خواهد شد .اصوال انتظار بر آن است که
وضعیت سازمانی بهتر حاصل از توانایی مدیریت ،بستر و محیط مناسبتری برای کارکنان ایجاد نماید که در نتیجه ،وضعیت
1 Martins
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کارکنان بهبود یابد و طبق نظریههای اعتماد ،اعتماد سازمانی ارتقا یابد (تزافریر .)0550 ،بر این اساس ،چائو و کینسون ( )0513در
پژوهشی به بررسی رابطه متقابل ا عتماد و عملکرد شرکت پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از این بود که عملکرد مدیریت اثر
مستقیمی بر درجه اعتماد شرکت میگذارد .گوزو ( )0505به بررسی تاثیر ارتباط مدیران با کارکنان بر اعتماد سازمانی پرداخت .نتایج
این پژوهش نشان دهنده آن بود که ارتباط مدیران با کارکنان رابطه مثبت و معناداری با رضایت کارکنان و اعتماد سازمانی دارد.
مطالعات دیگر نشان داد داشتن مدیران مبتال به مشکالت روانی می تواند تاثیر منفی روی اعتماد سازمان داشته باشد (حکیمی،
 .)1033تحقیقات یانگ و نگوین )0505( 1بیانگر این است که مدیران توانا هزینه های بیشتری را به تحقیق و توسعه مربوط به
مخارج سرمایهای اختصاص می دهند .به عالوه مطالعات آنها نشان داد توانایی مدیریت باعث بهبود ارزش شرکت در محیط رقابتی
میشود .از طرفی چائو و کینسون( )0513معتقدند هزینههای تحقیق وتوسعه و همچنین آموزش کارکنان باعث جلب اعتماد
کارکنان نسبت به مدیریت شرکت میگردد.

 -3فرضیهها یا سواالت پژوهش
فرضیهی اول :اعتماد سازمانی تاثیر معناداری بر توانایی مدیریت شرکت دارد.
فرضیهی دوم :توانایی مدیریت تاثیر معناداری بر اعتماد سازمانی دارد.

جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های  1033-1030میباشد .در
انتخاب نمونه آماری با محدودیت های زیر که مطابق ادبیات پژوهش های انجام شده در این زمینه است(برای مثال ،چائو0513 ،؛
یونگ0505 ،0؛ شرون ،0517 ،رضایی1033 ،؛ علی نژاد و تارفی )1036 ،روبرو بودیم:
 مشاهدات فاقد اطالعات مالی( .همانطور که قبال ذکرجدول  .1انتخاب نمونه های پژوهش
شده بود این پژوهش برای اندازه گیری اعتماد به
تعداد(سال -شرکت)
شرح
شمارش کلمات اعتماد و نظیر در گزارش ساالنه جامعه آماری برای سال های  1031تا 1033
0006
فعالیت هیات مدیره میپردازد .محدودیتی که در این شرکتهای فاقد دوره مالی منتهی به  03اسفند
()000
زمینه با آن روبرو بودیم ناقص بودن یا غیر قابل
مشاهدات فاقد اطالعات
()1065
استخراج بودن اطالعات بسیاری از گزارش های
()050
موسسات مالی
فعالیت هیات مدیره منتشر شده از سوی شرکت ها
605
نمونه های نهایی
بود).
 موسسات مالی سال مالی آن ها منتهی به  03اسفند نباشدهمانطور که در جدول  1مشاهده میکنید پس از اعمال محدودیت ها  35شرکت (معادل  605نمونه سال-شرکت) نمونه
آماری این پژوهش را تشکیل میدهند.
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 -4روششناسی پژوهش

 -1-4اندازه گیری اعتماد سازمانی
آئودی و لوگران ( )0516معتقدند که اعتماد سازمانی در کلمات به کار رفته در گزارش فعالیت هیات مدیره که یک بخش مهم
از گزارش های ساالنه مدیریت است متبلور میشود .گزارش فعالیت هیات مدیره خالصه ای از مهم ترین رویداد های سال مالی
گذشته و همچنین برنامه های آینده شرکت ارائه میگردد .نتایج پژوهش آئودی و لوگران ( )0516حاکی از آن است که استفاده از
کلمهی اعتماد و معادل های آن رابطه مستقیم و مثبتی با نوسانات بازده سهام شرکت دارد و صرفا سیگنالی نادرست مدیریت برای
جذب سرمایهی سرمایه گذاران ن یست .پیش از این تحقیقات دیگری هم از معیارهای مبتنی بر تحلیل متنی برای اندازه گیری
اعتماد استفاده کردند که چند مورد در ادامه ارایه میشود:گویسو و همکاران )0510( 0وب سایتهای شرکت های آمریکایی را در
ارتباط با استفاده از امانتداری و معادلهای آن نظیر مسئولیت پذیری ،اعتماد ،یا صداقت را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که
ارتباط معنیداری بین میزان بکارگیری این واژگان و فرهنگ سازمانی وجود دارد.
بر این اساس ،این پژوهش به پیروی از پژوهشهای پیشین (برای مثال ،آئودی و لوگران )0516 ،برای اندازه گیری اعتماد از
رویکرد تحلیل متنی و تمرکز بر واژههای منعکسکننده اعتماد سازمانی بهره میبرد .ازاین رو ،با استفاده از نرم افزار Microsoft
1 Yung And Neguyen
2 Yong
3 Guiso
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 Edgeتعداد فراوانی واژه های اعتماد و کلمهی همسان آن نظیر معتمد ،تعهد ،متعهد ،حقیقت ،انصاف ،منصفانه ،صداقت ،صادقانه،
اخالق ،مسئولیت ،پاسخگویی ،احترام ،مورد احترام ،شفافیت ،پاکدامنی ،حسن نیت و امانتداری را محاسبه میکند.

 -2-4اندازه گیری توانایی مدیریت
برای اندازه گیری توانایی مدیریت ،به پیروی از دمرجیان ( ،)0510ابتدا کارایی شرکت با بهرهگیری از تحلیل پوششی دادهها1
به شرح مدل ( ،)1اندازه گیری میشود .سپس در مرحله دوم ،با توجه به اینکه کارایی شرکتی تابع دو جزء عوامل شرکتی (نظیر
اندازه شرکت ،عمر شرکت ،ارزش بازارشرکت ،جریان های نقدی آزاد و اهرم مالی) و توانایی مدیریت میباشد ،با استفاده از
رگرسیون خطی چندگانه طبق مدل ( ،)0عوامل مزبور احصا و در نتیجه باقیمانده رگرسیون (𝜀) به عنوان توانایی مدیریت در نظر
گرفته میشود .ارقام بدست آمده برای توانایی مدیریت در بازه صفر تا یک قرار دارند .هرچه ارقام بدست آمده به صفر (یک) نزدیک
تر باشد نشان دهندهی توانایی کمتر (بیشتر) مدیریت میباشد (دمرجیان.)0510 ،
𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆
𝑁𝐼𝑣1𝐶𝑂𝐺𝑆 + 𝑣2𝑆𝐺&𝐴 + 𝑣3𝐹𝐴 + 𝑣4𝐶𝐴 + 𝑣5

مدل ()1

= 𝑉 𝑋𝐴𝑀
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در مدل باال ،متغیرها به صورت زیر تعریف میشوند:
 :Salesدرآمد فروش؛  :COGSبهای تمام شده کاالی فروش رفته؛  :SG&Aهزینه های عمومی ،اداری و فروش؛ :FA
دارایی ثابت؛  :CAدارایی جاری؛  :INدارایی نامشهود.
مدل ( )1کارایی شرکتی را اندازهگیری کرده و سپس در مدل ( ،)0بخش مرتبط با توانایی مدیریت که مقدار باقیمانده مدل ()0
منعکس میشود ،به عنوان توانایی مدیریت در نظر گرفته میشود.
مدل ()0

Firm Efficiencyt = c0 + c1Firm Size + c2ROA + c3log Firm Age +
𝜀 c4FreeCashFlow+ c5 Leverage + c6 Market share + Year and Industry Effects +

با توجه به فرضیهی اول پژوهش انتظار میرود که سطح اعتماد سازمانی به عنوان متغیر مستقل پژوهش با توانایی مدیریت به
عنوان متغیر وابسته رابطه معناداری داشته باشد .همچنین با توجه به فرضیهی دوم پژوهش انتظار میرود که توانایی مدیریت به
عنوان متغیر مستقل با اعتماد سازمانی به عنوان متغیر وابسته رابطه معناداری داشته باشد .بنابراین ،برای آزمون فرضیه ها و تخمین
ضرایب از دو مدل رگرسیونی ( )0و ( )0زیر استفاده میشود:
Management Ability= c0 + c1Trust + c2Leveraget + c3Log Age + c4 Size +
مدل ()0
𝜀 c5ROA + Year and Industry Effects +
در مدل باال ،متغیرها به استثنا آنچه تعریف شد به صورت زیر تعریف میشوند:
 :Management Abilityتوانایی مدیریت؛  :Trustاعتماد؛  :Leverageاهرم عملیاتی؛  :Firm Ageسن شرکت؛
 :Sizeاندازه شرکت (لگاریتم داراییها)؛  :ROAبازده داخلی دارایی ها؛  : Year and Industry Effectsاثرات ثابت
سال و صنعت.
مدل ()0

Trust = c0 + c1Management Ability + c2 Log Audit + c3 Firm Size + c4 Log
LengthFHM + c5 Firm Age +c6 Leverage + Year and Industry Effects + 𝜀.

در مدل باال ،متغیرها به استثنا آنچه تعریف شد به صورت زیر تعریف میشوند:
 :Auditتعداد کلمات حسابرسی و مشتقات آن که به پیروی از پژوهش های آئودی( )0212و چائو( )0214به عنوان
متغیر کنترلی مدل انتخاب شدند؛  :LengthFHMتعداد کلمات گزارش هیات مدیره.

* شایان ذکر است در مدلهای ( )0و ( ،)0متغیرهای کنترلی بر اساس تحقیق چائو و کینسون ( )0513و دمرجیان و
همکاران( )0510انتخاب شدهاند.

 -5یافتههای پژوهش
جدول ( )0آمار توصیفی متغیرهای تحقیق را نشان میدهد .همانطور که جدول نشان میدهد میانگین اعتماد در این پژوهش
 1/000می باشد که این مقدار قابل مقایسه با مقدار بدست در آمده ادبیات پژوهش (برای مثال ،چائو و کینسون )0513 ،می باشد.
همچنین ،میانگین توانایی مدیریت بدست آمده در این پژوهش برابر  5/500که این مقدار به مقادیر 5/550 ،5/55و  5/503بدست
آمده در پژوهش های داخلی (رضایی1033 ،؛ القار1030 ،؛ آقایی )1037 ،و پژوهشهای خارجی (برای مثال ،دمرجیان)0510 ،
1 DEA
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نزدیک است .شایان ذکر است ،در این پژوهش به تبعیت از ادبیات تحقیق ،برای کاهش اثرات احتمالی وجود دادههای پرت ،داده-
های مندرج در جدول ( ،)0در سطح  %1وینسورایز شده است.

جدول  -2آمار توصیفی متغیر های پژوهش
شرح

نماد

اعتماد
توانایی مدیریت
اندازه شرکت
سن شرکت
اهرم مالی
بازده دارایی ها
کلمات حسابرسی
تعداد کلمات

Trust
Management Ability

Firm Size
Firm Age
Leverage
ROA
Audit
LenghtFMH

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

1/000
5/500
10/310
0/771
5/030
5/100
1/053
3/101

1/036
/5016
10/000
0/371
5/031
5/105
0/137
3/500

0/707
5/000
13/057
0/076
0/367
1/505
0/013
1/557

5/555
-5/000
15/030
0/733
5/557
-0/305
5/555
6/370

5/760
5/136
1/030
5/006
5/006
5/033
/703 5
5/601

 -1-5نتایج فرضیهی اول
متغیروابسته :توانایی مدیریت
اعتماد
اهرم مالی
سن شرکت
اندازه شرکت
بازده دارایی
عرض از مبدا
اثرات ثابت سال
اثرات ثابت صنعت
ضریب تعیین
آماره فیشر
معناداری کلی رگرسیون

جدول  -3نتایج آزمون فرضیه اول
نماد
tآماره
انحراف معیار
ضریب
Trust
0/000
5/515
**5/500
Leverage
1/700
5/505
*5/500
Firm Age
-5/651
5/556
-5/550
Firm Size
5/3307
5/5506
5/550
ROA
6/313
5/5006
*5/135
C
لحاظ شده است
Year Effects
لحاظ شده است
Industry Effects
لحاظ شده است
R2
5/106
***0/330
5/555

معناداری
5/505
5/530
5/007
5/070
5/555
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همانطور که پیشتر بیان شد ،مطابق فرضیهی اول ،انتظار میرود که سطح اعتماد سازمانی به عنوان متغیر مستقل پژوهش با
توانایی مدیریت به عنوان متغیر وابسته رابطه معناداری داشته باشد .همچنین بر اساس ،فرضیهی دوم پژوهش انتظار میرود که
توانایی مدیریت به عنوان متغیر مستقل با اعتماد سازمانی به عنوان متغیر وابسته رابطه معناداری داشته باشد .نتایج حاصل از آزمون
دو فرضیه مربور در جدولهای  0و  0نمایش داده شده است.

در جدول  0برای آزمون فرضیه اول ،ضریب متغیر اعتماد ( )5/500مثبت و به لحاظ آماری معنیدار ( )5/505میباشد .این
یافته نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت برقرار است به این مفهوم که هرچه
سطح اعتماد سازمانی بیشتر باشد توانایی مدیریت شرکت بیشتر میباشد .لذا فرضیه اول پژوهش ،تایید میگردد .جدول یادشده در
مجموع نشان میدهد که معنی داری کلی مدل در سطح مناسبی قرار دارد و ضریب تعیین با تحقیقات مشابه قابل مقایسه میباشد.
بعالوه متغیرهای کنترلی اهرم مالی و بازده داراییها میتواند تاثیر معنیداری بر توانایی مدیریت داشته باشد.

 -2-5نتایج فرضیهی دوم
همانطور که پیداست در جدول  0برای آزمون فرضیه دوم ،ضریب متغیر توانایی مدیریت ( )5/060مثبت و به لحاظ آماری
معنیدار ( )5/553میباشد .این یافته نشان دهنده آن است که توانایی مدیریت می تواند بصورت مثبتی ،سطح اعتماد سازمانی را
ارتقا دهد .در نتیجه فرضیه دوم پژوهش ،مورد تایید قرار میگیرد .جدول مزبور در مجموع نشان میدهد که معنیداری کلی مدل در
سطح مناسبی قرار دارد و ضریب تعیین با تحقیقات مشابه قابل مقایسه میباشد .بعالوه متغیرهای تعداد کلمات گزارش هیات
00

مدیره ،کلمات حسابرسی ،اندازه شرکت و عمر شرکت ،رابطه معنیداری با اعتماد سازمانی دارد .مقایسه بین ضریب متغیر اعتماد در
جدول  )5/500( 0و ضریب توانایی مدیریت در جدول  )5/060( 0حاکی از آن است که این دو ضریب ،اختالف معنی داری با
یکدیگر دارد (اگرچه این اختالف بسیار بزرگ است لکن این اختالف با محاسبه آماره  Zبرای مقایسه معنیداری اختالف ،در سطح
خطای پنج درصد معنیدار است) .این یافته نشان میدهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قوی تر از اثرگذاری
اعتماد سازمانی بر توانایی مدیریت است.
جدول  .4نتایج آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته :اعتماد

نماد

ضریب

توانایی مدیریت
تعداد کلمات گزارش هیات مدیره
کلمات حسابرسی
اندازه شرکت
عمر شرکت
عرض از مبدا

Management Ability

***5/060
***5/300
***-5/000
***5/506
***5/553

اثرات ثابت سال
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اثرات ثابت صنعت
ضریب تعیین
آماره فیشر
معنا داری کلی رگرسیون

LenghtFMH
Audit
Firm Size
Firm Age
C
Year
Effects
Industry Effects
R2

انحراف معیار
5/103
5/111
5/530
5/513
5/550
لحاظ شده است

tآماره

معناداری

0/657
7/060
6/003
0/310
0/300

5/553
5/555
5/555
5/550
5/555

لحاظ شده است
لحاظ شده است
5/070
3/607
5/555

 -6آزمون های اضافی
در این بخش ،اوال به پیروی از ادبیات تحقیق و برای مقابله با ناهمسانیهای بالقوه واریانس خطاهای رگرسیونی و نیز خود همبستگی آنها،
مدل های آزمون فرضیه این پژوهش ،پس از کالستر کردن خطاهای استاندارد در سطح شرکت ،مجددا تخمین زده شده اند.
نتایج در جدول  0به نمایش گذاشته شده است .همانطور که در جدول شماره  0مالحظه میکنید نتایج بدست آمده پس از کالستر کردن
خطاها تغییر قابل توجهی با جداول شماره  0و  0در این پژوهش ندارد .مشابه نتایج اصلی ،یافتهها حاکی از تاثیر متقابل اعتماد سازمانی وتوانایی
مدیریت میباشد .همچنین یافتهها نشان میدهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قوی تر از اثرگذاری اعتماد سازمانی بر توانایی
مدیریت است.
جدول  .5آزمون مجدد فرضیهها پس از کالستر کردن خطاهای استاندارد
متغیر وابسته  :اعتماد
متغیر وابسته :توانایی مدیریت
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
نماد
شرح
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اعتماد
** 5/500
Trust
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***5/003
توانایی مدیریت
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متغیرهای کنترلی
لحاظ شده است
عرض از مبدا
C
Year
لحاظ شده است
اثرات ثابت سال
Effects
Industry
لحاظ شده است
اثرات ثابت صنعت
Effects
5/070
5/106
ضریب تعیین
R2
جدول  .6آزمون مجدد فرضیهها پس از ایجاد یک وقفه زمانی بین متغیر مستقل و وابسته
متغیر وابسته  :اعتماد
متغیر وابسته :توانایی مدیریت
معناداری
ضریب
معناداری
ضریب
نماد
شرح
5/500
** 5/500
اعتماد
Trust
5/5170
***5/070
توانایی مدیریت
Management Ability
لحاظ شده است
متغیرهای کنترلی
لحاظ شده است
عرض از مبدا
C
Year
لحاظ شده است
اثرات ثابت سال
Effects
لحاظ شده است
اثرات ثابت صنعت
Industry

02

ضریب تعیین

Effects
R2

5/1163

5/0707

ثانیا این پژوهش ،این موضوع را بررسی میکند که آیا نتایج تحقیق تحت تاثیر وقفه زمانی قرار میگیرد یا خیر .به بیان دیگر آیا اعتماد
سازمانی سال  tمیتواند بر توانایی مدیریت سال  t+1اثرگذار باشد .به طور مشابه ،آیا توانایی مدیریت سال  tمیتواند بر اعتماد سازمانی سال
 t+1اثرگذار باشد .نتایج در جدول  6به نمایش گذاشته شده است .همانطور که در جدول شماره  6پیداست نتایج بدست آمده مشابه نتایج اصلی
است و نشان میدهد که نتایج یا یک وقفه زمانی نیز برقرار است.

 -7بحث و نتیجهگیری
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این پژوهش به تبیین رابطه متقابل بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت پرداخت.
نتایج بدست آمده در این پژوهش به شرح زیر است:
 .1با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول سطح اعتماد سازمانی رابطه معنیداری با توانایی مدیریت دارد.
 .0نتایج آزمون فرضیهی دوم بیانگر این مطلب است که توانایی مدیریت باعث جلب اعتماد سازمانی میشود.
همچنین یافتهها نشان میدهد که اثر گذاری توانایی مدیریت بر اعتماد سازمانی قویتر از اثرگذاری اعتماد
سازمانی بر توانایی مدیریت است.
نتایج فرضیهی اول این پژوهش سازگار با نتایج خسروی و همکاران ( )1030میباشد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رضایت
و اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین اثر معناداری دارد .همچنین ،آئودی و لوگران ( )0510به این نتیجه رسیدند که
اعتماد رابطه مثبت و مستقیمی با بازده نوسانات سهام دارد .نتایج حاصل از فرضیهی دوم پژوهش نیز با پژوهش گوزو ()0505
مطابق است .در تحقیق گوزو نشان داده شد که کیفیت ارتباط مدیران با کارکنان رابطه مثبت و معناداری با رضایت کارکنان و
اعتماد سازمانی دارد.
در مجموع ،یافتههای این پژوهش میتواند اهمیت و ارتباط بین اعتماد سازمانی و توانایی مدیریت را برای ذینفعان سازمانی
نظیر سهامداران و نیز نهادهای ناظر سرمایه برجسته تر سازد .بخصوص ،تاثیرگذاری بیشتر توانایی مدیریت بر سطح اعتماد
سازمانی ،اهمیت انتخاب و پایش مدیران را در بهبود فضای سازمانی که خود نتایج مطلوبی را خواهد داشت ،برای بازار سرمایه
روشنتر میسازد.
پیشنهاد میشود شرکت ها سعی داشته باشند تا در محیط و ارتباطات کاری ،فرهنگ اعتماد سازمانی را به کار گیرند .از طرفی
بر اساس نتایج فرضیه اول و دوم ،اعتماد سازمانی میتواند از عوامل تاثیر گذار بر توانایی مدیریت باشد .به همین منظور پیشنهاد
میشود مدیران به اعتماد و تاثیرات آن در شرکت و ارتباطات سازمانی توجه بیشتری داشته باشند.
با این وصف ،پژوهش حاضر در معرض محدودیتهایی میباشد که نظر خوانندگان به آنها جلب میشود .اوال ،اندازهگیری
متغیر اعتماد سازمانی در این تحقیق ،اگرچه نوآورانه بوده و سبب انجام یک پژوهش تجربی گردید ،لکن نمیتواند تمام ابعاد اعتماد
سازمانی را احصا کند .بطور مشابه ،معیار اندازهگیری توانایی مدیریت این پژوهش ،اگرچه در زمره رایجترین معیارهای اندازهگیری
توانایی مدیریت است ،لکن میتواند دارای یک خطای اندازهگیری ذاتی باشد .لذا تحقیقات آتی میتوانند با انجام تحقیقات آزمایشی
(سناریو محور) ،پیمایشی و مورد کاوی ،فرضیههای این پژوهش را مجددا ارزیابی نمایند.

تشکر و قدردانی
در انتها تشکر داریم از خداوند عظیم که فرصت و توانایی اتمام این پژوهش را عطا فرمود .همچنین تشکر و سپاس خود از
سردبیر محترم فصلنامه و داوران ارجمند ،استاد گرامی دکتر رضا حصارزاده و دوست عزیزم محمد ابراهیمی که با ارایه کامنت،
باعث بهبود این مقاله شدند ،اعالم می داریم.
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This paper investigates the relationship between trust and managerial ability. We use Audi’s
(2016) Trust measure based on textual analysis. Also we use demerjian’s(2012) model to
examine managerial ability. The result of our main regressions indicates a positive relation
between current level of trust and managerial ability, while current managerial ability is
associated with trust too. Also, our results show that managerial ability effect on trust is much
stronger than trust effect on managerial ability.
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