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 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

زند اقداماتی میاعتماد سازمانی به عنوان احساس اطمینان کارکنان از اینکه سازمان دست به اعتماد سازمانی: 

از قابل اعتماد بودن رساند، تعریف شده است.  یا ادراک جمعی کارکنان که سودمند و یا حداقل به آن ها زیان نمی

باشد. اعتماد احساس اطمینان کارکنان از ثبات رفتار و پاسخ سازمان به شرایط متغیر و ریسک شان میسازمان

 پذیر می باشد.

 

رسشنامه تعریف عملیاتی متغییر پ  

 اعتماد پرسشنامةگویه ای  33کارکنان به سواالت  ای است کهنمره سازمانی اعتماددر این پژوهش منظور از  

 .دهند می سازمانی

 
  مولفه های پرسشنامه :

 تک مولفه ای می باشد.

 

 پاسخگوی گرامی

جمع آوری اطالعات ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور 

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهید. الزم به ذکر 

ستفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق ا

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      .کنندمیمی دانم که همکارانم در حل آن مساله به من کمک ، اگر من مساله ای در کارم داشته باشم  1

      تا کار انجام شود.  کنندمیبه همدیگر کمک کنم، میافرادی که من با آنها کار   2

      عمل خواهند کرد. ، به بیشتر همکارانم اعتماد داشته باشم که به آنچه می گویند توانممی 3

      تا نقطه نظرات و دیدگاه های کارکنان را درک کند.  کندمیمدیریت سازمان تالش   4

      . کنیممیبه شیوه ای منصفانه با هم رفتار ، که همکارانم و من کنممیمن احساس  5

      . کندمیمدیریت عالی سازمان از کارکنان حمایت   6

      من به توانایی های همکارانم اعتماد دارم.  7

      حتی اگر رئیس اطراف آن ها نباشد. دهند، میبیشتر همکارانم کار خود را انجام   8

      .کنندمیکه انجام شدن کار توسط من را تسهیل  دهندمیسایر کارکنان به گونه ای کار خود را انجام   9

      زیرا مدیران و کارکنان خوبی دارد. ، و مطلوبی دارد آینده روشن، سازمان ما  10

      مدیریت سازمان تصمیماتی می گیرد که برای آینده سازمان خوب و مفید خواهد بود.   11

      تا کار انجام شود. کنندمیمدیران سازمان با هم همکاری   12

      .باشدمیسرپرست من فرد شایسته ای   13

      . کنندمیبه او کمک ، فردی نیاز به کمک دارد کنندمیزمانی که مدیران سازمان درک   14



 

 

تا کاالها و خدماتی با کیفیت باال به آن ها  کندمیاین سااازمان به مسااائل مشااتریان توجه دارد و تالش  15
 ارائه کند. 

     

تا یک شهروند خوب در جامعه  کندمیاین سازمان از نظر اجتماعی خود را مسؤل می داند و تالش  -16 16
 باشد. 

     

      . باشدمیدر معامالت تجاریش صادق ، این سازمان  17

      . باشدمیسرپرست من فردی صادق و قابل اعتماد  18

تا کار خود را خوب انجام دهند نه اینکه در چشم رئیس خود  کنندمیکارکنان این سازمان بیشتر تالش   19
 خوب جلوه کنند. 

     

      . کنندمیشرایط الزم برای انجام مناسب کار توسط همکاران خود را فراهم ، کارکنان 20

      . باشدمیکه ایده هایم برای این سازمان ارزشمند  کنممیمن احساس  21

      و من انجام آنرا دوست دارم.  کندمیاین نوع کار برای من پاداش درونی ایجاد   22

      . کنندمیکارکنان این سازمان از بهترین توانایی خود برای انجام کار در سازمان استفاده   23

ساس   24 شغلم را به خوبی انجام دهم کنممیمن اح سته ای بوده و از توانایی الزم برای اینکه  شای ، که فرد 
 برخوردار می باشم. 

     

      . کنندمیمدیران این سازمان از انجام شدن خوب شغل قدردانی  25

       .دهممییم را بهبود هامهارتمن غالباً چیزهای جدیدی یاد می گیرم و ، در این شغل  26

       برای دانش کارکنان در حل مساله ارزش قائل است.، این سازمان  27

      و سپس به عملکرد آن ها.  دهندمینخست به وفاداری شخصی کارکنان پاداش ، مدیران این سازمان  28

      . کنندمیمدیران و سرپرستان از پیشرفت کارکنان احساس ترس و نگرانی ن، در این سازمان 29

      . باشدمیشغلی چالشی و با محتوا ، شغل من  30

      . کنندمیاز همدیگر حمایت ، کارکنان این سازمان 31

      نمونه های خوبی برای مدیران است. ، عادات کاری مدیران  32

      می شوند.  دلخور، کارکنان از فردی که خوب کار نکند 33

 

 این پرسشنامه استفاده کرد.به دو طریق می توان از  تحلیل 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 



 

 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. وارد کر

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeرا با هم 

 ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

با یک   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر های به دست آمده را  بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1االت پرسشنامه* تعداد سو



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

60 110 165 

 
 .باشدمی: نشان دهنده وجود سطح باالی اعتماد در سازمان 110 -165مجموع امتیاز  -
 که سطح اعتماد در سازمان تا حدودی باال است. دهدمی: نشان 60 -110مجموع امتیاز  -
 .باشدمیکه سطح اعتماد در سازمان پایین  دهدمی: نشان 60مجموع امتیاز زیر  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.یکسانی به دست می گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایجابزار اندازه

همبستگی مثبت و منفی مشاهده  سازمانی اعتماد( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1392) احمدیدر پژوهش 

 شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./82 سازمانی اعتمادآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 82/0 سازمانی اعتماد
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