آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت
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به نام خدا

پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه)(OT
پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت  یا  مشخص کنید

ردیف

کاااا
خالفم

سوال

1

کارکنان ش کت احساس عدالت یکنند.

2

کارکنان ش کت ت ش یکنند تا در ب خورد باا دیگا ان نصاف
باشند.

3

رفتار و عمل کارکنان ش کت همیشه ثابت است

4

صداقت ،یک ارزش کلید در عملیات کارکنان ش کت حسوب
یشود.

5

بطور کلی ،بیشت کارکنان در ش کت به قول خود وفادارند.

6

کارکنان این ش کت در رابطه با سائلی که ب ا
به صورت باز رفتار یکنند.

7

کارکنان ش کت دانش زیاد در ورد کار خود دارند.

8

کارکنان ش کت یدانند که باید در کار خود وفق باشند.

9

خالفم

نظ ا
ندارم

وافقم

کاااا
وافقم

ن هم هستند

ن نسبت به هارتها کارکنان ش کت اطمینان زیاد دارم.

11

ن عتقدم که بیشت کارکنان در این شا کت کاار خاود را باه
خوبی انجام یدهند.

11

اکث یت کارکنان ش کت در حوزه تخصصی خود اه هستند.

12

همکاران در ش کت ،نگ ان آسایش ن هستند.

13

نیازها و ع یق ن ب ا کارکنان ش کت هم هستند.
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ردیف

کا
خالفم

سوال

14

در ش کت ا کارکنان خالصانه نگ ان شک ت یکدیگ هستند.

15

بیشت اوقات کارکنان سعی یکنند به یکدیگ کماک کنناد تاا
اینکه ص فاً اقب یکدیگ باشند.

16

دی ان ش کت احساس عدالت یکنند

17

دی ان ش کت ت ش یکنند تا در ب خاورد باا دیگا ان نصاف
باشند.

18

رفتار و عمل دی ان ش کت همیشه ثابت است.

19

صداقت ،یک ارزش کلید در عملیات دی ان ش کت حساوب
یشود.

21

بطورکلی ،بیشت دی ان ش کت به قول خود وفادارند.

21

دی ان ش کت در رابطه با سایلی که ب ا
باز رفتار یکنند.

ن هماند به صورت

22

دی ان ش کت دانش زیاد در کار خود دارند.

23

دی ان ش کت یدانند که باید در کار خود وفق باشند.

24

ن نسبت به هارتها

دی ان ش کت اطمینان زیاد دارم.

25

ن عتقدم که که اکث دی ان ش کت کاار خاود را باه خاوبی
انجام یدهند.

26

اکث دی ان ش کت در حوزه تخصصی خود اه هستند.

27

خالفم

نظ
ندارم

وافقم

کا
وافقم

دی ان ش کت نگ ان آسایش ن هستند.

28

نیازها و ع یق ن ب ا

29

در این ش کت دی ان خالصانه نگ ان شک ت دیگ ان هستند.

31

بیشت اوقات دی ان سعی یکند به یکدیگ کمک تا اینکه ص فاً
اقب یکدیگ باشند.

31

به نظ ن ش کت به همه اف اد به طور ساو و با احت ام نگااه
یکند.

دی ان ش کت هم است.
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ردیف

کا
خالفم

سوال

32

دی ان ش کت آینده و رفاه کارکنان را د نظ ق ار یدهند.
پیمانها خود را تحقق یبخشد

33

ش کت نه تنها به نافع خود فک یکند بلکه در ورد آنچه ب ا
کل صنعت هم است نیز یاندیشد.

34

ن از اتکا به ش کت راضی هستم چون به تعهداتش عمل یکند

35

ن از کارک دن در ش کت خوشحالم ،چون بطور کلی پیمانهاا
خود را تحقق یبخشد.

36

گفتار و ک دار (ح ف و عمل) دی ان ش کت یکسان است .

37

دی ان ش کت ب ا رویایی با چالشها آتای ب نا اه شخصای
دارند.

38

ن هام اسات باه

39
41
41

دی ان ش کت در رابطه با سایلی که ب ا
صورت باز عمل یکنند.

دی ان ش کت یک چشم انداز است اتژیک قو دارند
دی یت عالی(سطح باال) نسبت به ش کت را ثبت
جهت گی
ارزیابی یکنم.
ن نسبت به است اتژ ش کت آگاهی دارم.

42

ارتباطات داخلی در ش کت کارآ د است.

43

ن به قابلیت ش کت ب ا توساعه و یاادگی
دارم.

ساتم اعتمااد

44

ن عتقدم ش کت از لحاظ تکنولوژیکی شایسته است.

45

ن عتقدم ش کت از لحاظ تجار شایسته اشت.

46

دی ان ش کت به اندازه کافی تخصص دارند.

47
48
49

خالفم

نظ
ندارم

وافقم

کا
وافقم

ن عتقدم که ف آیندها ش کت از کیفیات بااالیی ب خاوردار
است.
سیستم داده ها
فعالیتها

ا به خوبی از عملیات ا حمایت یکند

نابع انسانی ا به خوبی از عملیات ا حمایت یکند
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توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :اعتماد سازمانی
نوع پرسشنامه :استاندارد
تعداد سئواالت 94 :سوال
سوال معکوس :دارد
بعد یا مولفه :دارد (سه بعد :اعتماد جانبی  ،اعتماد عمود و اعتماد نهاد ))
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  5گزینه ای

پاسخ ها

کا

کد یا نم ه
(جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا )SPSS

خالفم

خالفم
1

نظ

2

ندارم
3

وافقم
4

کا

وافقم
5

>> تقسیم بندی سواالت پرسشنامه اعتماد سازمانی

ولفه ها

تغی اعتماد سازمانی :شامل  94سوال استاندارد  :سواالت  1الی  94پرسشنامه

اعتماد جانبی:

شامل  15سوال:

سواالت  1تا 15

اعتماد عمود :

شامل  15سوال:

سواالت  11تا 03

اعتماد نهاد :

شامل  14سوال:

سواالت  01تا 94

توجه :در این پرسشنامه باالترین نمرهای که فرد میتواند دریافت نماید  245و پایینترین نمرهای که فرد میتواند
در این پرسشنامه دریافت کند
توجه :هرچقدر نمره فرد باال باشد نشاندهنده اعتماد سازمانی بیشتر میباشد.
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"."حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد
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