
 

 

 نزیراول یپرسشنامه اعتماد سازمان

 

ف
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 لطفاً با توجه به موارد ذکر شده میزان موافقت خود را با یکی از گزینه های

 روبرو انتخاب کنید:
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      کامل دارم. نانیسازمان اطم نیا یبه مهارت ها 1
      دارد. دیگو یانجام آنچه را که م ییسازمان توانا نیا 2
      شود. یکند، موفق شناخته م یانجامش تالش م یکه برا یسازمان در موارد نیا 3
      کند. یمانند من عادالنه رفتار م یبا افراد سازمان 4
      اتکا کرد. شیوعده ها یماندن بر رو یسازمان برا نیتوان به ا یم 5
      کند. یم تیسازمان را هدا نیرفتار ا ،یدرست نیرسد که قواعد و قوان ینظر م به 6
      کند. یمانند من را گمراه نم یسازمان افراد نیا 7
نگران  زیمانند من ن یدانم که در مورد افراد یکند، م یم یریگ میسازمان تصم نیکه ا یهنگام 8

 است.
     

      .ردیگ یدر نظر م زیمانند من را ن ینظرات افراد ،یریگ میسازمان هنگام تصم نیدارم که ا اعتقاد 9
      مانند من عالقمند است، نه فقط خودش. افرادیسازمان به رفاه  نیا 10
      کند. یریگ میمانند من تصم یافراد یدارم به سازمان اجازه دهم برا لیتما 11
      مثل من بهره نبرد. یسازمان بود تا از افراد نیمراقب ا دیبه نظر من با 12
      کند. تیهمانند من مراقبت و حما یکنم تا از افراد یمن به سازمان اعتماد م 13

 

 یاعتماد سازمان یابیارز هدف پرسشنامه:

شمار می رود. سطح پایین اعتماد  بین فردی بهاعتماد، مفهومی است كه كلید اصلی توسعة روابط 

باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان كاركنان میشود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین 

می برد. اعتماد مفهومی چندسطحی است كه به تعامالت سطوح گوناگون همكاران، تیمها و سطوح 

در حالی كه اعتماد میانفردی  (.1388عزت و حضرتی، درون سازمانی مربوط میشود )قلی پور، پور

بین اعضای سازمانی وجود دارد، اعتماد سازمانی بیانگر اعتماد بین اعضای سازمان و خود سازمان 

 (.1998است )مكنایت، كامینگز، نورمن و شروانی، 



 

 

 نیكرد. ا ( استفاده2008) نزیتوان از پرسشنامة استاندارد راول یم یجهت سنجش اعتماد سازمان

را  تیّو حسن ن یدرستكار ،یستگیشا ی اعتماد كلی،هابوده و مؤلفه هیگو 10پرسشنامه مشتمل بر 

 شماره گویه های مربوط به این ابعاد به قرار زیر است: .دهدیمورد سنجش قرار م

 3تا  1: سواالت یستگیشا

 7تا  4: سواالت یدرستكار

 10تا  8: سواالت تین حسن

 13تا  11سواالت اعتماد كلی: 

 

 نمره گذاری و تحلیل

كه  گرددیثبت م یاپنج درجه كرتیل فیط یپرسشنامه بر رو نیا یهاهیها به هركدام از گوپاسخ

 نحوه نمره دهی در جدول زیر مشخص شده است:

 گزينه کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم

 امتیاز 1 2 3 4 5

 

توجه  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید. های به دست آمده راجدول باال نمرهبا توجه به 

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

 کنیدتقسیم  10تمام پرسشنامه ها را محاسبه کنید و بر تعداد پرسشنامه ها یعنی  داشته باشید باید امتیاز های

تا نمره میانگین بدست آید سپس بر اساس جدول زیر حد باال، وسط و پایین نمرات را برای تفسیر نمره آزمون 

 استفاده می کنید:

  

حد متوسط نمرات  حد پايین نمره  حد باالی نمرات 

13 39 65 

 

باشد، سطح پایینی از اعتماد سازمانی در این  26تا  13صورتی كه نمرات پرسشنامه بین در  -

 جامعه وجود دارد.



 

 

باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح متوسطی  39تا  26در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 قرار دارد.

 ی قرار گرفته است.باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح خوب 52تا  39در صورتی كه نمرات بین  -

 باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح بسیار خوبی می باشد. 52در صورتی كه نمرات باالتر از  -

 

 :يیايو پا يیروا

و در درصد  91.4پرسشنامه برابر با  ییایپا ی( برا2008) نزیط راولکرونباخ گزارش شده توس یآلفا بیضر

از  کیو هر  0.85برابر  یاعتماد سازمان یکرونباخ برا یآلفا بیضر زی( ن1396و همکاران ) یمطالعة رمضان

 یحاک بیضرا نیبه دست آمد که ا 0.9و  0.85، 0.8 بیبه ترت زین شایستگی، درستکاری و حسن نیت ابعاد

 پرسشنامه است. نیاعتماد مطلوب ا تیلاز قاب
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