
 

 

 پرسشنامه اعتماد سازمانی

 

گویه و دارای ابعاد درستی و صداقت ،قابلیت اتکا،شایستگی،تعهد 16پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی  شامل  

( استفاده شده 2003در این پژوهش برای سنجش اعتماد سازمانی، از ابعاد پیشنهادی پاین) سازمانی می باشد.

 است. 

 پرسشنامه :تعریف مفهومی متغییر 

 م شمار به نوین متقابل روابط در كلیدی عاملی و است دیگران اعمال و نیات به اطمینان داشتن معنی به اعتماد

 نداشتن و پیچیدگی كند، می بیان آزبرن .دارد مهمی نقش آن اهداف به یابی دست در سازمان، به اعتماد .یرود

 كرده پیچیده را كاری روابط اثربخشی متقابل، های همکاری حجم و امروزی كار و كسب ماهیت در ذاتی اطمینان

 (.1387)رضائیان و رحیمی،است

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 اعتماد سازمانی   پرسشنامةسوال 16 كاركنان به سواالت ای است كهنمره اعتماد سازمانی  در این پژوهش منظور 

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع پرسشنامهمولفه های 

 4-1 (2003پاین) درستی و صداقت

 9-5 (2003پاین) قابلیت اتکا

 13-10 (2003پاین) شایستگی

 16-14 (2003پاین) تعهد سازمانی

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است



 

 

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 ر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذک

 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

 كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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  اعتماد سازمانی  

      كندرفتار میسازمان با تمام كاركنان منصفانه و به حق  1

      هر وقت سازمان تصمیم مهمی می گیرد كاركنان می دانند كه همه آنان مدنظر قرار گرفته اند. 2

      رفتار سازمان را قواعد و اصول هدایت می كنند. 3

      این سازمان افراد مثل من را فریب نمی دهد 4

      است سازمان قابل اتکاست و به وعده های خود پایبند 5

      بردسازمان در تصمیمات مهم از نظر كاركنان بهره می 6

      كندسازمان به وعده های خود درباره كاركنان عمل می 7

      های خود عمل می كندمدیر بخش من وعده 8

      من در صورت بروز مشکل به مدیر خود مراجعه می كنم 9

      كه می گوید را دارد این سازمان توانایی انجام آنچه 10

      های سازمان اطمینان دارندافراد به مهارت 11



 

 

      سازمان در بازار مربوط به خود توانمند است 12

      اندسازمان در رسیدن به اهداف خود تاكنون موفق بوده و برنامه هایش به درستی اجرا شده 13

      باشددوام می رابطه میان افراد و سازمان یک رابطه با 14

افراد همکاری با سازمان را نسبت به دیگر سازمان ها ترجیح می دهند و برای آن ارزش بیشتری  15

 قائل اند

     

      افراد نسبت به سازمان احساس تعلق می كنند 16

 

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

A. پرسشنامههای تحلیل 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 كه ابتدا پرسشنامه

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

 تعریف كنید و سپس شروع به وارد كردن داده ها 

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

مرحله اول. وارد كردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل 

 كنید .

( كنید. computeپس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را كمپیوت) .مرحله دوم

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

 شود.

نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد كردید به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در 

كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه 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 مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

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

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

 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 

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

 قضاوت كنید.

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

 كنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

16 48 80 

 

سازمانی در این جامعه ضعیف می  اعتمادباشد،  میزان  32تا  16در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین 

 باشد.

 سازمانی در سطح متوسطی می باشد.اعتماد باشد، میزان  48تا  32در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین 

 باشد.سازمانی بسیار خوب می اعتماد باشد، میزان  48در صورتی كه نمرات باالی 
 

 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.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میابزار اندازه

 راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید 

بدست   spssبا آزمون آلفای كرونباخ با استفاده از نرم افزار  باالی   (1390شفیعی ) پایایی این پرسشنامه توسط

 آمده است كه به ترتیب زیر می باشد.

 



 

 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 91/0 اعتماد سازمانی

 

 

 : منابع

 

وری نیروی انسانی در شركت گواه ، پایان ( بررسی رابطه بین اعتماد سازمان و بهره1390علی )منبع: شفیعی، 

 نامه كارشناسی ارشد دانشگاه تهران

 با سازمانی رك شهروندی رفتار بر های روی عدالت تأثیرگذاری بررسی (.1387،فرج اهلل)رضائیان،علی؛رحیمی

 29شماره  مدیریت، سازمانی،مجله چشم انداز اعتماد نقش دن لحاظ

 

 

 


