
 

 

 (1389) اعتماد عمومی صفاری نیا و شریف پرسشنامه
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      به دوستان قدیمی خود د سازمان اعتماد دارم. 1
      معتقدم امروزه روزگاری است که به هیچکس نمی توان اعتماد کرد. 2
که دوستان و آشنایانم نسبت به من در سازمان اعتماد داشته  عالقه مندم 3

 باشند.

     

معتقدم در جامعه باید بنا را بر بی اعتمادی نسبت به همه نهاد واال عقب  4

 مانده و زیان می کنم.

     

معتقدم واژه ها و عباراتی که در ذهنم نسبت به فرد خاصی در سازمان دارم  5

 ن از آن فرد رنگ و بو می بخشد.به اعتماد و انتظار م

     

اگر آشنایی از سازمان به من مراجعه کند و درد و دل نماید و مشکلی داشته  6

 باشد دوست دارم که هر طور شده به او کمک کنم.

     

کارکنان سازمان با دیدن فرد نیازمند از کمک به او خوشحال می شوم و  7

 بر می آیم. بالفاصله درصدد دلجویی و کمک رسانی

     

معتقدم اگر آشنایی وسیله ای را در محل کار من و یا همکاری چیزی را در  8

محل کارم جا بگذارد بالفاصله باید با او همکاری کنم و آن وسیله را در اولین 

 فرصت به آن فرد برسانم.

     

 کارکنان سازمان عالقمندند در زمینه های اجتماعی و اقتصادی با دیگران 9

 همکاری کنند.

     

کارکنان سازمان اگر ببینند نیازمندی به آنها رجوع کرده و تقاضای کمک  10

 داشته باشد، او را فورا از سر باز می کنند.

     

با صراحت معتقدم که به وجود آمدن اعتماد نیاز به زمان ، امتحان و تجربه  11

 دارد.

     

      ر رعایت اخالق و انصاف را کنم.عالقمندم که نسبت به گذشته ، بیشت 12

      فکر کنم در جامعه ما هر کس به دنبال کار خودش است تا همکاری با دیگران. 13

وقتی فرزندم یا یکی از بستگانم بخواهد تنها در شب به محله دیگری برود  14

 م.نگران او می شوم و معتقدم که باید با صراحت نگرانیم را با او در میان بگذار

     

      معتقدم در مقایسه با زن و مرد در سازمان، مردها امنیت بیشتری در دارند. 15

      معتقدم که راستگویی و صداقت سبب حفظ اعتماد در جامعه ماست. 16

اگر بدهکاری بدهی خود را سر موقع نپردازد و دو سه بار مهلت بخواهد ، فکر  17

 هی خود را به من ندارد.می کنم صادق نیست و قصد دادن بد

     

معتقدم مردم به دلیل عدم صداقتشان بیشتر با هم درگیر می شوند و اختالف  18

 دارند.

     



 

 

      عالقمندم با دوستان و آشنایانم در زمینه های اجتماعی صادق باشم. 19

معتقدم وجود پرونده سالیانه در سازمان بدلیل عدم صداقت در میان مردم  20

 .است

     

      معموال به تعهد یا قول شفاهی دیگران در سازمان اطمینان دارم. 21
      سازمان در امور مالی به دیگران اطمینان دارد. 22
معتقدم که امروزه مردم در کارها به دلیل داشتن تجربیان منفی زیاد از هم  23

 می ترسند.

     

ته باشد نباید ریسک کنم و هر معقتقدم اگر کسی یک پیشنهاد به من داش 24

 کس هر چیزی را گفت قبول کنم.

     

چیزی را در محل کسب کسی جا گذشته ام ، اطمینان دارم در صورت مراجعه  25

 به آن محل آن چیز را به من بر می گرداند.

     

 

 معرفی ابزار

( طراحی و اعتباریابی 1389)صفاری نیا و شریف ط توس اعتماد عمومیپرسشنامه : اعتماد عمومیپرسشنامه 

پرسشنامه گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد،  25شده است، این پرسشنامه شامل 

ابعاد رفتار مبتنی بر اعتماد، تمایالت همکاری جویانه، صراحت، صداقت و اطمینان را مورد سنجش قرار می دهد. 

 ( اعتباریابی شده است.1394)اخالقی این پرسشنامه توسط

 ســـواالت مولفه ها

 5تا 1 رفتار مبتنی بر اعتماد کردن

 10تا  6 تمایالت همکاری جویانه

 15تا  11 صراحت

 20تا  16 صداقت

 25تا  21 اطمینان

 

 شیوه نمره گذاری

امل: کامالً موافقم تا کامال باشد )شای لیکرت میطیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

 .مخالفم( در جدول زیر نشان داده شده است.

 



 

 

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 این پرسشنامه استفاده کرد به دو طریق می توان از  تحلیل

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

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

 اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

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

ه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنام مرحله اول.

پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه  5لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  5در جلوی سوال 

پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است شما باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مثال اگر مولفه اول computeت)کمپیو

compute  کنید تا مولفهx .ایجاد شود 

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

بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  کنید تا این computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از حاال شما هم مولفه مرحله سوم.

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

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

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.



 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

25 75 125 
 

 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 50تا  25بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -

 در سطح متوسطی می باشد. باشد،  میزان متغیر 100تا  50ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 شد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد.با 100در صورتی که نمرات باالی  -
 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هاپرسشنامه برآورد پایایی

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

ست. این روش برای م ضریب آلفای کرونباخ ستفاده گردیده ا سبه هماهنگی درونی ابزار اندازها گیری از جمله حا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونامه یا زیرآزمون و واریانس کل را کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرهآلفای 

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 ت.محاسبه شده اس SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه








 


 2

2

1 s

sj

J

J
ra 1 

ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

 (1394پرسشنامه در پژوهش اخلقی)ضرایب پایایی ابعاد 



 

 

 ضریب آلفا مولفه ها

 0.72 اعتماد عمومی

 

 

 

 

 هاپرسشنامه برآورد روایی

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میاشووواره دارد که وسووویله اندازه روایی به این مفهوم

 ایبگیرد یعنی متناسووب با آن باشوود و از مهمترین آن روایی صوووری و محتوایی اسووت و برای اینکه پرسووشوونامه

مورد مطالعه و بررسی قرار  حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1394اخالقی)تحقیق  در

 فهم قابل و بودن واضح ، تسؤاال بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و

 دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن

مورد روایی محتوایی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی همچنین .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ،

 بررسی قرار گرفت.

 

 د عمومیپرسشنامه اعتما

 آزمون بارتلت KMOشاخص 

0.70 0.000 

 تعاریف نظری

اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق،  اعتماد عمومی )اجتماعی( :

عضی (. در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به ب1369، )عمید "باور و اعتقاد به کار گرفته می شود

از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است. با وجود اینکه تاکنون 

اندیشمندان اجتماعی تعاریف مفهومی بسیاری از اعتماد مطرح کرده اند که دارای تفاوت های زیادی است و همگی 

تواند نسبت به جامعه و نظام اجتماعی است و میاطمینان و وثوق   آن ها در مورد تعریف این مفهوم وفاق ندارند.



 

 

اعتماد اجتماعی در واقع  .شامل اعتماد به خانواده، ، دولت، مسؤولین نظام سیاسی، مجلس و قوه قضائیه و... باشد

از سویی دیگر جهانی  .ها و مناسبات اجتماعی استی اجتماعی است و ضمانت اجرای بسیاری از فعالیتسرمایه

 .ث ایجاد بستر رقابت فزاینده بین سازمان های گوناگون در اعتماد سازی بین مشتریانشان شده استشدن نیز باع

با توجه به رویکردهای متفاوت، راهکارهای ارائه شده برای تقویت اعتماد عمومی نیز عموما متفاوت هستند، 

ظارات، ایجاد و ارتقای سرمایه راهکارهایی مثل: افزایش کیفیت خدمات، افزایش پاسخ گویی، جواب گویی به انت

در حقیقت اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی و زمینه ساز مشارکت و همکاری  .و مشارکت اجتماعی

اعتماد مفهوم مبهمی است که از ابعاد مختلف به آن پرداخته شده و این امر تاحدودی  .جامعه استمیان اعضای 

 (.1394)اخالقی، آن انجامیده است به کثرت معنا، ابعاد و انواع مختلف

 تعاریف عملیاتی

( سنجیده 1389)صفاری نیا و شریف ساخته شده توسط  اعتماد عمومی : بر اساس پرسشنامه اعتماد عمومی

 می شود.

 

 :منابع

بررسی تاثیر چابكی سازمان بر جلب اعتماد عمومی در اداره تعاون، کار (، 1394اخالقی، مجتبی) .1

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت استراوژیک، دانشگاه آزاد اسالمی ، ان سمنانو رفاه اجتماعی است

 واحد شاهرود.

 .های تحقیق در علوم رفتاریروش( 1387حجازی، الهه )بازرگان، عباس و  سرمد، زهره، .2

 


