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ب شدند. اي انتخاگيري چند مرحلهشهر بجستان با روش نمونه
ثبات دروني مقياس اعتماد کارکنان به کمک آلفاي کرونباخ و 
ساختار عاملي آن با تحليل عاملي به روش عامل مشترک و نيز 

ها نشان داد آلفاي کرونباخ تحليل عاملي تأييدي بررسي شد. يافته
ها نيز از آلفاي بااليي است و خرده مقياس 31/0کل مقياس، 

تحليل عاملي به روش عامل مشترک با  برخوردار هستند. همچنين
چرخش پروماکس، سه عامِل مشابه با عوامل مطرح شده توسط 

شان، را نمايان ساخت که سازندگان مقياس در پژوهش اوليه
کرد. تحليل ها را تبيين ميدرصد واريانس داده 08/13مجموعًا 

ي برازش خوب ساختار سه عاملي تأييدي مقياس نيز نشان دهنده
ها بود. نتايج پژوهش حاضر گوياي آن لي مطرح شده با دادهعام

-ابزاري پايا و معتبر جهت اندازه است که مقياس اعتماد کارکنان،

 گيري اعتماد آموزشگاهي معلمان ايراني است.

ساختار  ؛ثبات دروني ؛مقياس اعتماد کارکنان :ی کليدیهاواژه

 عاملي.

 

 

 

Abstract  
The current study was carried out to investigate 
internal consistency and factor validity of 

Omnibus Trust Scale (OTS) developed by Hoy 
& Tschannen-moran (2003). In this study, 255 

teachers from elementary schools of Bajestan 

were selected through multistage sampling 
method. Internal consistency of Omnibus Trust 

scale investigated by Cronbach’s alpha method 
and factor structure's scale were verified with 

principal axis factor analysis and confirmatory 
factor analysis too. Results indicated that 

Cronbach’s alpha for scale is 0/96 and all of 
subscales have high degree of alpha too. Also 

factor analysis with principal axis and promax 
rotation indicated three components similar to 

what mentioned by designers in original study 
that these factors overall explained 71/04 percent 

of the variance in data. Confirmatory factor 
analysis of scale indicates that three extracted 

components structure have good fit to data, too. 
Findings of this study emphasize that Omnibus 

Trust Scale is a reliable and valid instrument to 
assess faculty trust of Iranian teachers. 

Keywords: Omnibus Trust Scale; Internal 
Consistency; Factor Structure. 
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 مهمقد
ميان افراد است )يزدخواستي و همتي،  3اعتماد فقدانند ترين مسائلي که جوامع امروزي با آن مواجه هستيکي از اساسي

و با کم ها اثرگذار است که در بلوغ سازمانترين شرط استحکام روابط بين فردي در يک سازمان است (. اعتماد، کليدي3144
ري زردخانه، ؛ شکوهي يکتا، اکب3132؛ مزاري و زماني، 3032)دمير، کند کردن استرس، از فرسودگي شاغالن جلوگيري مي

کند و موجب افزايش همبستگي و (. اعتماد، پيوندهاي يک سويه را به چندسويه تبديل مي3132علوي نژاد و سجادي اناري، 
(. اگر بخواهيم تعريفي از اعتماد ارائه کنيم، به دليل تنوع مطالعات در 3144شود )يزدخواستي و همتي، دلبستگي ميان افراد مي
شويم. الزم به ذکر است تحقيقات مختلف، در خصوص بهترين تعريف از عاريف گوناگوني مواجه ميخصوص اين سازه، با ت

: 3311) 3(. روتر3333موران،  -؛ هوي و شان3032؛ دمير، 3334موران و هوي،  -اعتماد، هيچ اتفاق نظري وجود ندارد )شان
توان به کلمه، قول، فعل يا بيان نوشتاري افراد ي آن ميداند که به واسطه( اعتماد را انتظاري مي3033به نقل از اندرتون، 

تکيه کرد. به باور وي، يک بخش تفکيک ناپذير اعتماد، قبول مسئوليت اعمال، توسط فرد است و اينکه وي از تحريف 
باور فرد به  ( اعتماد،3038: به نقل از ارس، گولکان و کليک، 3342) 1واقعيت يا سرزنش ديگران خودداري کند. به نظر رمپل

مفيد و درستکار بودن ساير افراد است؛ به عبارت ديگر اعتماد، باور فرد مبني بر اين است که ساير افراد، رفتار درخورِ انتظاري با 
هاي رفتاري رفتارهايي مانند مشارکت تأکيد داشتند اما در بيشتر تعاريف وي دارند. بطور کلي اولين تعاريف از اعتماد بر جنبه

ي مشترک بيشتر (. نقطه3032؛ دمير، 3003هاي چند بعدي تأکيد شده است )مائل و هوتي، بر مفاهيم پيچيده و جنبه رايج
هاست تعاريف، آن است که اعتماد، انتظار فرد از ديگران در خصوص روابط انساني و رضايت به بي دفاع بودن در برابر آن

اي است که هم به طور فردي شود اما پديدهصيات شخصيتي فردي آغاز مي(. هر چند اعتماد با خصو3038)ارس و همکاران، 
(. بطور کلي بايد گفت وجود اعتماد در 3032؛ دمير، 3038افتد )ارس و همکاران، و هم به طور جمعي و سازماني اتفاق مي

؛ مطلبي، فروغي و شاه 3144؛ نادي، مشفقي و سيادت، 3144ها، ضروري است )يزدخواستي و همتي، تمام جوامع و سازمان
هاي اعتماد به شرح اي چند بعدي است. مهمترين جنبه(. به باور محققان، اعتماد، پديده3038؛ ارس و همکاران، 3144طالبي، 

؛ 3003؛ هوي، اسميت و سوئيتلند، 3003موران،  -؛ شان3334موران و هوي،  -؛ شان3333موران، -زير است )هوي و شان
 (:3003موران،  -شان
تمايل به ريسک در خصوص آسيب پذيري: ريسک پذيري در خصوص آسيب پذيري به معناي آن است که هيچ فردي       

 8هاي ناشي از گروه را بپذيرد. در جايي که اتکاي متقابلتواند پيشرفت کند. بنابراين به ناچار بايد آسيببدون ديگران نمي
ي آسيب پذيري است. خطر کردن موجب ايجاد فرصت براي تکاي متقابل، نتيجهوجود ندارد اعتماد هم وجود ندارد. در واقع ا

 شود و اعتماد، تمايل به حساسيت نسبت به شرايط خطر است.اعتماد مي
: رفتار يا نگرش فرد نسبت به موقعيت آسيب پذيري است مثالً وقتي يکي از والدين، کودکش را با شخصي 2اطمينان      

ممکن است اين کار را با احساس دلشوره يا بدون اين احساس انجام دهد اما در هر صورت، اضطراب،  گذاردغريبه تنها مي
 بخشي از اين عمل است.

 

                                                           
1. trust 
2. Rotter 
3. Rempel 
4. interdependence 
5. confidence 
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 : عبارتست از اطمينان داشتن به اينکه سالمتي فرد با پشتگرمي به گروه، مورد حفاظت قرار خواهد گرفت. 3خيرخواهي      
شود. در واقع تواند ديگر اعضاي گروه را به حساب آورد اعتمادپذيري گفته ميفرد مي: به سطحي که يک 3اعتمادپذيري      

بيني سازد و فرد بداند که چه چيزي را از دهد که اعتماد را برايش قابل پيشاي شکل مياعتمادپذيري، رفتار فرد را به گونه
توان نتيجه گرفت که ي معلمانش حساب کند ميتواند روديگران انتظار داشته باشد. براي مثال وقتي مدير مدرسه مي

 اش باالست.اعتمادپذيري
: عبارتست از ميزان پشتگرمي به دانش و مهارت گروهِ مورد اتکا. در واقع شايستگي، سطحي از مهارت براي 1شايستگي      

ي زياد معلمش براي غدغهآموِز يک معلم تازه وارد، با وجود دکامل کردن يک تکليف به کمک ديگران است مثالً دانش
 يادگيري او، وقتي بفهمد که معلمش در تدريس، تبحر ندارد به اين معلم جديد اعتماد نخواهد کرد. 

شود. صداقت، مبنايي براي شخصيت افراد : به صافي، يکپارچگي و اصالت گروه مورد اتکا، صداقت گفته مي8صداقت      
 است و متضمن هويت و اصالت فردي است.

ورزد. در واقع : باز بودن يا گشودگي، سطحي است که فرد از دادن انواع اطالعات به ديگران، دريغ نمي2گشودگي      
 گشادگي، پرهيز از نگفتن اطالعات مفيد و مربوط به افراد گروه مورد اعتماد است.

در آن هر يک از معلمان بايد گفتار ي کوچکتر و سازماني آموزشي است که جامعه -مدرسۀ ابتدايي به خصوص-مدرسه،       
هاي آنان اعتماد کنند. در يک مدرسه، منظور از اعتماد آموزان و مدير مدرسه را بپذيرند و به صحت گفتههمکاران، دانش

آموزان، اولياء و مدير مدرسه است )يزدخواستي و همتي، ها نسبت به گفتار و کردار همکاران، دانشمعلمان، حسن ظن آن
مدارس کارآمد است  شالودۀ(. اعتماد، 3000موران و هوي،  -؛ شان3333موران،  -؛ شان3003مائل و هوتي،  ؛3144

( و عاملي است که معلمان مدرسه را از لحاظ رواني در کنار هم 3030بارت ريوز، ؛ 3131پور و اسالم دوست، دهقاني، جوادي)
دهد و با افزايش ظرفيت اجتماعي آموزشي را افزايش مي ۀدي مجموعدهد، کارآمها احساس اطمينان ميدارد، به آننگه مي

؛ 3334موران و هوي،  -؛ شان3038؛ ارس و همکاران، 3003شود )مائل و هوتي، معلمان، موجب اثربخشي مثبت مدرسه مي
اي مثال، اعتماد معلمان آموزان نيز به همراه دارد. بر(. اعتماد معلمان، پيامدهاي مثبت زيادي براي دانش3333موران،  -شان

موران و هوي،  -ي آن نيز است )شانبيني کنندهپيشآموزان، مرتبط و آموزان، با پيشرفت تحصيلي دانشبه اولياء و دانش
 (.3003؛ پني کاف، 3003موران و هوي،  -؛ شان3000
ه است: اعتماد به همکاران، اعتماد به ( در يک مدرسه، اعتماد معلم داراي چهار جنب3001موران ) -به باور هوي و شان      

 آموزان و اعتماد به اولياء. مدير، اعتماد به دانش
دهند. اعتماد به همکاران: مدارس برخوردار از اعتماد باالي بين همکاران، با يکديگر تشکيل يک تيم آموزشي کارآمد مي      

کنند. اعتماد داشتن زياد به ها حساب ميي حمايت آندر اين مدارس، معلمان به صداقت همکارانشان باور دارند و رو
 (.3003آورد )کورسانگلو، همکاران، جو اخالقي مثبتي را در مدرسه به وجود مي

اعتماد به مدير: در مدارس با سطوح پايين اعتماد معلمان نسبت به مدير، معلمان نسبت به مدير، بدگمان هستند. در اين       
ها جلب کند درحاليکه در مدارسي که معلمان نسبت به مدير، اعتماد ت مشارکت معلمان را براي فعاليتمدارس، مدير قادر نيس

                                                           
1. benevolence 
2. reliability 
3. competence 
4. honesty 
5. openness 
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ها خطر پذير هستند هاي مدرسه هستند و در انجام اين فعاليتبااليي دارند معلمان در جست و جوي سهيم شدن در فعاليت
 (.3003)کورسانگلو، 

(، هوي و 3003آموزان و اولياء )مائل و هوتي، ي اعتماد به دانشمبستگي باالي دو مؤلفه: به دليل ه3براناعتماد به بهره      
اند. بران )مراجعان( را مطرح کردهاي به نام اعتماد به بهرهآموزان و اولياء، مؤلفه( با ترکيب اعتماد به دانش3001موران ) -شان

کنند کنند و در انجام امور با يکديگر مشارکت ميه همديگر اعتماد ميآموزان و اولياء بدر يک مدرسه وقتي مدير، معلم، دانش
و برقراري آموزان و اولياء( بران )دانشاحتمااًل جو موفقيت آميزي در مدرسه به وجود خواهد آمد. ايجاد اعتماد معلمان به بهره

يت مدرسه، حياتي و ضروري است )مائل و آموزان و موفقبراي پيشرفت دانش -آموزانخصوصاً دانش-رابطۀ اثربخش با آنان 
 (.3131؛ حجازي، قاضي طباطبايي، غالمعلي لواساني و مرادي، 3003؛ کورسانگلو، 3003هوتي، 

گيري اعتماد معلمان در فضاي مدرسه است که توسط هوي و ( مشهورترين ابزار اندازهOTS) 3مقياس اعتماد کارکنان      
هاي مختلف اعتماد معلم در فضاي مدرسه، طراحي شده است سازي اين محققان از جنبهم( بر طبق مفهو3001موران ) -شان

ترين ابعاد و خصوصيات اعتماد هاي اين مقياس به مهمگيرد. گويهو ميزان اعتماد معلمان نسبت به اعضاي مدرسه را اندازه مي
شاره دارند. مقياس اعتماد کارکنان داراي سه يعني خطرپذيري، خيرخواهي، اعتمادپذيري، شايستگي، صداقت و گشودگي، ا

هاي آموز و اولياء(، اعتماد به همکاران و اعتماد به مدير. در اين مقياس، گويهبران )دانشخرده مقياس است: اعتماد به بهره
، 34، 31، 33، 1، 8، 3هاي شمارۀ بران، گويهبه خرده مقياس اعتماد به بهره 31و  38، 33، 33، 31، 31، 33، 3، 4، 3شمارۀ 

به خرده مقياس اعتماد به  32و  31، 32، 38، 30، 1، 2، 1هاي شمارۀ به خرده مقياس اعتماد به همکاران و گويه 33و  30
( اقدام به استانداردسازي مقياس اعتماد کارکنان در ايالت 3001موران ) -مدير اشاره دارند. الزم به ذکر است که هوي و شان

 اند.اند و نمرات استاندارد هر سه مؤلفه را گزارش کردهنيز نمودهاُهايوي امريکا 
( آلفاي کرانباخ مقياس اعتماد کارکنان را در دو نمونه از معلمان ابتدايي و معلمان دبيرستاني 3001موران ) -هوي و شان      

ي معلمان ابتدايي و دبيرستاني ر دو نمونهايالت اُهايوي امريکا بررسي نمودند. در اين بررسي، آلفاي کرانباخ کل مقياس در ه
-بران )دانشهاي اعتماد به مدير، اعتماد به همکاران و اعتماد به بهرهبود. عالوه براين آلفاي کرانباخ خرده مقياس 31/0برابر 

ذکور در بين ( با اجراي مقياس م3030بود. پژوهش بال ) 38/0و  31/0، 34/0آموزان و اولياء( در هر دو نمونه به ترتيب 
 44/0و  33/0، 31/0هاي ذکر شده را به ترتيب مدارس جنوب غرب ايالت سن آنتونيوي امريکا، آلفاي کرانباخ خرده مقياس

ي راهنمايي ايالت مدرسه 81( با اجراي مقياس اعتماد کارکنان در بين معلمان 3001گزارش نموده است. هوي، گيج و تارتر )
آموزان و اولياء( بران )دانشهاي اعتماد به مدير، اعتماد به همکاران و اعتماد به بهرهنباخ خرده مقياساُهايوي امريکا، آلفاي کرا

: به 3001) 1ي ترکي مقياس مذکور توسط اُزراند. بررسي ثبات دروني نسخهمطرح نموده 34/0و  31/0، 34/0را به ترتيب 
کل مقياس نشان داده است. عالوه براين در اين پژوهش، آلفاي کرانباخ  را براي 41/0( آلفاي کرانباخ 3003نقل از کورسوقلو، 

: به 3001بود )اُزر،  41/0و  10/0، 43/0بران و اعتماد به مدير به ترتيب هاي اعتماد به همکاران، اعتماد به بهرهخرده مقياس
معلم ابتدايي در ترکيه، آلفاي کرانباخ  128( با اجراي مقياس اعتماد کارکنان بر روي 3003(. کورسوقلو )3032نقل از دمير، 

( با اجراي مقياس مذکور، آلفاي کرانباخ خرده 3032گزارش نمود. در پژوهشي ديگر در ترکيه، دمير ) 43/0کل مقياس را 
ست. در بيان نموده ا 41/0و  43/0، 44/0بران و اعتماد به مدير را به ترتيب هاي اعتماد به همکاران، اعتماد به بهرهمقياس

                                                           
1. clients 
2. Omnibus T-Scale )Omnibus Trust Scale or Faculty Trust Scale( 
3. Ozer 



اطمينان کارکنان در مدارس ابتداييارزيابي روايي و پايايي مقياس   

23 
 

( در چين، که تنها از خرده مقياس اعتماد به همکاران استفاده شده بود آلفاي کرانباخ خرده 3033پژوهش لي، ژانگ و يين )
 گزارش شد. 44/0مقياس مذکور 

( براي بررسي روايي عاملي مقياس اعتماد کارکنان، اقدام به اجراي مقياس مذکور در دو 3001موران ) -هوي و شان      
-هاي اصلي بر روي دادهه از معلمان ابتدايي و دبيرستاني ايالت اُهايوي امريکا نمودند. انجام تحليل عاملي به روش مؤلفهگرو

ي معلمان دبيرستاني، ي معلمان ابتدايي و هم در نمونههاي به دست آمده از اين دو نمونه نشان داد که مقياس هم در نمونه
تا  41/0ي معلمان ابتدايي، بار عاملي خرده مقياس اعتماد به مدير بين است. در نمونهداراي ساختاري سه عاملي مشابهي 

آموزان بران )دانشو بار عاملي خرده مقياس اعتماد به بهره 31/0تا  13/0، بار عاملي خرده مقياس اعتماد به همکاران از 38/0
ستاني پژوهش ياد شده، بار عاملي خرده مقياس اعتماد به مدير از ي معلمان دبيرقرار داشت. در نمونه 33/0تا  12/0و اولياء( از 

بران و بار عاملي خرده مقياس اعتماد به بهره 41/0تا  81/0، بار عاملي خرده مقياس اعتماد به همکاران از 31/0تا  48/0
ي مقياس اعتماد کارکنان بر ( اجرا3001قرار داشت. در پژوهش هوي و همکاران ) 30/0تا  10/0آموزان و اولياء( از )دانش

هاي اصلي نشان داد مقياس روي معلمان مدارس راهنمايي ايالت اُهايوي امريکا و استفاده از تحليل عاملي به روش مؤلفه
کند. در اين پژوهش، بار عاملي ها را تبيين ميدرصد واريانس داده 11/42مذکور از سه خرده مقياس تشکيل يافته است که 

و بار عاملي  44/0تا  21/0، بار عاملي خرده مقياس اعتماد به همکاران بين 38/0تا  13/0اعتماد به مدير بين خرده مقياس 
: به نقل از 3001قرار داشت. پژوهش اُزر و همکاران ) 43/0تا  21/0آموزان و اولياء( از بران )دانشخرده مقياس اعتماد به بهره

هاي اصلي، سه عامل را نمايان لمان ترکيه و انجام تحليل عاملي به روش مؤلفه( با اجراي مقياس در بين مع3032دمير، 
درصد واريانس و  11/33بران( درصد واريانس، عامل دوم )اعتماد به بهره 40/33ساخت که عامل اول )اعتماد به همکاران(، 

درصد  41/84ن سه عامل در مجموع کرد. ايها را تبيين ميدرصد واريانس کل داده 31/1عامل سوم )اعتماد به مدير( 
( در چين که تنها از خرده مقياس اعتماد به همکاران 3033کردند. در پژوهش لي و همکاران )ها را تبيين ميواريانس کل داده

کند. ها را تبيين ميدرصد داده 13ي مذکور استفاده شده بود تحليل عاملي اکتشافي اين خرده مقياس، نشان داد که مؤلفه
 هاي برازش بود.حليل عاملي تأييدي اين خرده مقياس نيز گوياي مناسب بودن همگي شاخصت

هاي داخلي انجام شده در خصوص اعتماد معلمان، حاکي از آن است که تحقيقات محدودي در اين نگاهي به پژوهش      
طرفي مراجعه به همين تحقيقات انگشت حوزه صورت پذيرفته است که در مقايسه با تحقيقات خارجي مربوطه، ناچيز است از 

؛ 3144؛ نادي و همکاران، 3144هاي داخلي )براي مثال مطلبي و همکاران، شمار داخلي، حاکي از آن است که در پژوهش
 گيري اعتماد معلمان ايراني استفاده نشده است( نه تنها از ابزارهاي چندان معتبر و پايا براي اندازه3144يزدخواستي و همتي، 

سنجي ابزارهاي مورد استفاده نيز نامشخص است. مقياس اعتماد کارکنان، مشهورترين و پرکاربردترين هاي روانبلکه شاخص
گيري اعتماد معلمان است که در عمدۀ تحقيقات خارجي مربوط به حوزۀ اعتماد معلم، مورد استفاده قرار گرفته است ابزار اندازه

هاي مختلف، بررسي و تأييد شده است. هدف پژوهش حاضر بررسي در کشورها و فرهنگ و ثبات دروني و ساختار عاملي آن
هاي داخلي است زيرا عليرغم شهرت جهاني و ثبات دروني و روايي عاملي مقياس اعتماد کارکنان جهت استفاده در پژوهش

ه شده و براي اطمينان از کاربرد آن تأييد پايايي و روايي مقياس در کشورهاي مختلف، اين مقياس در فرهنگ متفاوتي ساخت
 هاي داخلي، اين مطالعه ضرورت دارد. پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين سؤاالت بوده است:در پژوهش

 ( از ثبات دروني مناسب برخوردار است؟3001موران ) -آيا مقياس اعتماد کارکنان طراحي شده توسط هوي و شان -
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ي معلمان ايراني از چه ساختار عاملي ( در جامعه3001موران ) -توسط هوي و شانمقياس اعتماد کارکنان طراحي شده  -
 برخوردار است؟

 
 روش

در مدارس ابتدايي شهر بجستان، مشغول به  3131-38ي معلماني بودند که در سال تحصيلي جامعۀ اين پژوهش شامل کليه
سنجي مقياس اعتماد کارکنان بوده و بررسي اين  هاي روانکار بودند. از آنجايي که هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگي

ي ها مستلزم انجام تحليل عاملي است، از اين جامعه بر پايۀ فرمول کوکران و با در نظر گرفتن حداقل حجم نمونهويژگي
ي نفر 322اي (، نمونه3133؛ کارشکي، 3133؛ نرگسيان، 3131؛ هومن، 3130هاي تحليل عاملي )هومن، متداول در پژوهش

اي انتخاب شد؛ به اين ترتيب که ابتدا از بين مدارس ابتدايي شهر، تعدادي مدرسه به طور گيري چندمرحلهبه روش نمونه
تصادفي انتخاب و سپس با احتساب تمام معلمان هر کدام از اين مدارس، نمونۀ مورد نظر برگزيده شد. در مورد روش اجراي 

ها با ، بعد از ترجمه به فارسي، برگردان ترجمۀ فارسي به انگليسي و مطابقت ترجمهپژوهش، فرم اصلي مقياس اعتماد کارکنان
ها، در اختيار تعدادي از معلمان قرار گرفت. پس از اجراي مقدماتي و بندي و درک گويهيکديگر، به منظور بررسي جمله

راحت در بين معلمان مدارس توزيع گرديد. هاي مبهم، فرم نهايي مقياس، آماده شد و در ساعات استتغييرات الزم در گويه
تحليل شدند. الزم به ذکر است که بعد از جدا  Amos 34و  SPSS 34آوري شده توسط نرم افزارهاي هاي جمعداده

عدد بود. در اين  382هاي تحليل شده، شرکت کننده، در مجموع، تعداد پرسشنامه 30هاي ناقصِ مربوط بهکردن پرسشنامه
هاي آن از آلفاي کرونباخ و جهت بررسي روايي بررسي ثبات دروني مقياس اعتماد کارکنان و خرده مقياسپژوهش براي 

 عاملي مقياس از تحليل عاملي به روش عامل مشترک با چرخش پروماکس و نيز تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. 

 ابزار

سؤالي مقياس اعتماد کارکنان بود که توسط  31فارسي  گيري در اين پژوهش، نسخۀابزار اندازه مقياس اعتماد کارکنان:

تا « کامالً مخالفم»اي از درجه 1ها در طيف ليکرتي ( ساخته شده است. در اين مقياس، پاسخ3001موران )-هوي و شان
خرده مقياس،  هاي آنهاي فرد به گويهگيرند. نمرۀ فرد در هر خرده مقياس از طريق ميانگين پاسخ، قرار مي«کامالً موافقم»

در خرده مقياس  34بران، گويۀ شمارۀ در خرده مقياس اعتماد به بهره33شود. الزم به ذکر است که گويۀ شمارۀ محاسبه مي
 شوند.در خرده مقياس اعتماد به مدير به صورت معکوس نمره گذاري مي 31و  32، 38هاي شمارۀ اعتماد به همکاران و گويه

 
 هایافته

درصد معلمان  1/2دادند. درصد نمونۀ مورد بررسي را تشکيل مي 21درصد و معلمان زن،  4/13معلمان مرد،  در اين پژوهش،
شرکت کننده در پژوهش نيز جنسيت خود را اعالم ننموده بودند. همچنين بيشتر معلمان شرکت کننده در پژوهش حاضر 

 ال بودند.س 32تا  33درصد معلمان شرکت کننده( داراي سابقۀ تدريس  8/33)
آلفاي  3هاي آن از آلفاي کرونباخ استفاده شد. در جدول براي محاسبۀ همساني دروني مقياس اعتماد کارکنان و خرده مقياس

 هاي مربوطه در نمونۀ مورد بررسي، ارائه شده است. هاي توصيفي مقياس اعتماد کارکنان و خرده مقياسکرانباخ و شاخص
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 های آنهای توصيفی مقياس اعتماد کارکنان و مؤلفهاخصآلفای کرانباخ و ش -1جدول 

 انحراف استاندارد واریانس ميانگين آلفای کرانباخ اجزای مقياس

 03/1 38/83 10/14 32/0 اعتماد به همکاران

 33/1 48/13 12/83 33/0 براناعتماد به بهره

 12/1 30/10 32/80 32/0 اعتماد به مدیر

 33/30 002/833 23/333 31/0 کل

 
باشد. همچنين است که نشان دهندۀ ثبات دروني باالي آن مي 31/0، مقدار آلفاي کرانباخ کل مقياس، 3مطابق با جدول 

آموزان و اولياء( و اعتماد به مدير به ترتيب بران )دانشهاي اعتماد به همکاران، اعتماد به بهرهآلفاي کرانباخ خرده مقياس
 آمده است.به دست  32/0و  33/0، 32/0

روايي عاملي مقياس اعتماد کارکنان ابتدا با استفاده از تحليل عاملي به روش عامل مشترک و چرخش پروماکس )به       
. اندازۀ (3131فرد و همکاران، : به نقل از خداياري3030)تاباچنيک و فيدل،  ها( انجام شددليل وجود همبستگي باال بين عامل

( و نيز دترمينانت غير صفر، >003/0p؛ 311/1311(، معناداري آزمون کرويت بارتلت )313/0ي )بردارشاخص کفايت نمونه
مؤلفه  31بيانگر کفايت شواهد براي انجام تحليل عاملي اکتشافي مقياس بود. مقادير ويژۀ اوليه نشان داد که مقياس داراي 

درصد  08/13ويژۀ بزرگتر از يک، وجود دارد که در مجموع است. مقادير استخراج شده حاکي از آن بود که سه عامل با مقادير 
  (.3کند )جدول ها را تبيين مياز واريانس داده

 

 های تبيين شده مقادیر ویژۀ استخراج شده و درصد واریانس -2جدول 
  مقادیر استخراج شده

 کل درصد واریانس درصد تراکمی مؤلفه

112/21 112/21 111/38 3 

301/12 313/3 800/3 3 

088/13 311/2 112/3 1 

 
 ( نيز نشان داد که مقياس اعتماد کارکنان از سه عامل تشکيل شده است.3تفسير نمودار سنگريزه )تصوير 

 

 
 نمودار سنگریزۀ مقياس اعتماد کارکنان -1تصویر 
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 شده است.هاي چرخش يافته با روش عامل مشترک به شيوۀ پروماکس نشان داده ، ماتريس مؤلفه1در جدول 
 

 های مقياس اعتماد کارکنانهای چرخش یافته به شيوۀ پروماکس برای گویهماتریس عامل -3جدول 

شمارۀ 

 گویه
 گویه

ل 
عام

1 
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ه م
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)ا
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ما
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 14/0 21/0 33/0 .دهدنمي اهميت هاآن به و است تفاوت بي معلمان، به نسبت مدرسه اين مدير 32
 13/0 10/0 30/0 دارند. اعتماد مدير به مدرسه، اين معلمان 30
 13/0 13/0 44/0 .کنند حساب مدير، حمايت روي توانندمي مدرسه اين معلمان 1
 10/0 13/0 44/0 .است باکفايت وظايفش، انجام در مديرمدرسه 32
 10/0 21/0 48/0 .دارند ايمان مدير، صداقت به مدرسه اين معلمان 1
 21/0 83/0 43/0 .نيست روراست هاآن با و گويدنمي معلمان به را حقيقت مدرسه، اين مدير 38
 11/0 21/0 40/0 .است معلمان نفع به واقعاً  مدرسه، اين در مدير رفتار 2
 10/0 82/0 13/0 دارند. سوءظن مدير، کارهاي بيشتر به معلمان مدرسه، اين در 31
 23/0 41/0 22/0 .کنند حساب والدين، حمايت روي توانندمي معلمان مدرسه اين در 4
 21/0 43/0 23/0 .کرد اعتماد اولياء، تعهدات به توانمي مدرسه دراين 31
 23/0 43/0 23/0 .دارند اعتماد اولياء، به مدرسه اين معلمان 31
 21/0 13/0 21/0 .دارند اعتماد اولياء، هايحرف به مدرسه معلمان 38
 21/0 12/0 21/0 .است خوب هاآن با والدين بيشتر رفتار مدرسه، اين معلمان باور به 3
 21/0 11/0 81/0 .دارند اطمينان و اعتماد آموزان،دانش به مدرسه اين معلمان 31
 81/0 11/0 83/0 .هستند ايشايسته افراد درسي، نظر از مدرسه اين آموزاندانش معلمان، نظر به 33
 23/0 13/0 81/0 .کنند حساب يکديگر، روي کارهايشان انجام براي توانندمي آموزاندانش مدرسه اين در 33
 88/0 13/0 81/0 .هستند همديگر فکر به و غمخوار آموزان،دانش مدرسه، دراين 3
 80/0 28/0 81/0 .هستند کاه زير آب و کارپنهان مدرسه، اين آموزاندانش 33
 33/0 18/0 11/0 .دارند اطمينان و اعتماد همديگر، به مدرسه اين مانمعل 1
 30/0 10/0 14/0 دارند. ايمان همکارانشان، صداقت به معلمان مدرسه، اين در 31
 30/0 11/0 13/0 .هستند روراست و صادق يکديگر، با مدرسه اين معلمان 33
 44/0 13/0 10/0 .هستند مطمئن يکديگر، گرمي پشت به معلمان وضعيت، بدترين در حتي مدرسه اين در 8
 43/0 22/0 21/0 .هستند همديگر فکر به حقيقتاً  مدرسه، اين معلمان 3
 43/0 28/0 13/0 کرد. اعتماد آنان، هايحرف به توانمي گويندمي چيزي معلمان وقتي مدرسه، اين در 30
 14/0 23/0 10/0 .دارند سوءظن هم، به نسبت مدرسه معلمان 34
 11/0 24/0 13/0 .دهندمي انجام احسن نحو به را خود کار مدرسه، اين معلمان 33

 
دهد مقياس از سه هاي چرخش يافته با روش عامل مشترک به شيوۀ پروماکس نشان مي، ماتريس مؤلفه1مطابق با جدول 

هاي اعتماد ( يعني مؤلفه3001ان )مور -عامل تشکيل شده است که اين عوامل با سه مؤلفۀ مطرح شده توسط هوي و شان
ها آموزان و اولياء( و اعتماد به همکاران، معادل هستند. مطابق با اين جدول، بار عاملي گويهبران )دانشبه مدير، اعتماد به بهره

آموزان و خانواده( در بران )دانشها بر روي عامل اعتماد به بهره، بار عاملي گويه33/0تا  13/0بر روي مؤلفۀ اعتماد به مدير از 
در ادامه براي تأييد  اند.گسترده شده 33/0تا  11/0و بارهاي عاملي در مؤلفۀ اعتماد به همکاران از  41/0تا  28ي گستره
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مورد بررسي قرار گرفت.  Amos 34ساختار سه عاملي استخراج شده از تحليل عاملي اکتشافي، اين ساختار توسط نرم افزار 
 نشان داده شده است. 3رتبۀ اول مفروض براي مقياس اعتماد معلمان در تصوير مدل سه عاملي م

 
 مفروض برای مقياس اعتماد کارکنانعاملی مرتبۀ اول مدل سه  -2تصویر 

 
 هاي مختلف برازش مدل سه عاملي تدوين شده براي مقياس اعتماد کارکنان ارائه شده است.، شاخص8در جدول 

 

 برای مقياس اعتماد کارکنان تدوین شدهمدل سه عاملی  های برازششاخص -4جدول 

 IFI هاشاخص

312/0 
TLI 

324/0 
CFI 

312/0 

 CMIN/DF RMSEA PCFI هاشاخص

 141/3 021/0 402/0 

 
: به 3143هاست )قاسمي، همگي گوياي برازش قابل قبول مدل تدوين شده با دادههاي مختلف، ، شاخص8مطابق با جدول 

  دهد.( و نرم افزار، اصالحات مطابق با نظريه را نشان نمي3132و همکاران، نقل از قمراني 
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  .ضرايب رگرسيوني غيراستاندارد و خطاهاي استاندارد مربوطه نشان داده شده است، 2در جدول 
 

 

 برآورد ضرایب رگرسيونی غيراستاندارد و خطاهای استاندارد مربوطه -5جدول 
 پارامتر   آوردبر خطای استاندارد معناداری

 براناعتماد به بهره ---> 3سؤال  3  

 براناعتماد به بهره ---> 4سؤال  823/3 334/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 3سؤال  138/3 380/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 33سؤال  303/3 033/0 003/0

 نبرااعتماد به بهره ---> 31سؤال  180/3 333/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 31سؤال  333/3 332/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 33سؤال  311/0 331/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 33سؤال  310/3 338/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 38سؤال  334/3 338/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 31سؤال  321/3 302/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 3سؤال  3  

 اعتماد به همکاران ---> 8سؤال  132/3 033/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 1سؤال  331/3 043/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 33سؤال  302/3 043/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 31سؤال  321/3 013/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 34سؤال  302/3 043/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 30سؤال  004/3 013/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 33سؤال  038/3 048/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 1سؤال  3  

 اعتماد به مدير ---> 2سؤال  311/0 021/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 1سؤال  003/3 023/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 30سؤال  331/0 081/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 38سؤال  003/3 011/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 32سؤال  323/0 023/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 31سؤال  432/0 023/0 003/0
 اعتماد به مدير ---> 32سؤال  443/0 081/0 003/0

 
 ها را ارائه نموده است.ها، خطاهاي استاندارد و معناداري آنيانس، برآورد وار1جدول 
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 ها و خطاهای استاندارد مربوطهبرآورد واریانس -6جدول 
 پارامتر   برآورد خطای استاندارد معناداری

 براناعتماد به بهره   801/0 011/0 003/0
 اعتماد به همکاران   210/0 031/0 003/0
 اعتماد به مدير   311/0 331/0 003/0
 3سؤال    281/0 023/0 003/0

 4سؤال    120/0 013/0 003/0

 3سؤال    824/0 083/0 003/0

 33سؤال    831/0 083/0 003/0

 31سؤال    301/0 031/0 003/0

 31سؤال    101/0 018/0 003/0

 33سؤال    342/0 011/0 003/0

 33سؤال    323/0 043/0 003/0

 38سؤال    123/0 014/0 003/0

 31سؤال    131/0 083/0 003/0

 3سؤال    118/0 011/0 003/0

 8سؤال    383/0 031/0 003/0

 1سؤال    321/0 034/0 003/0
 33سؤال    313/0 033/0 003/0
 31سؤال    311/0 033/0 003/0
 34سؤال    881/0 081/0 003/0
 30سؤال    112/0 013/0 003/0
 33سؤال    123/0 012/0 003/0
 1سؤال    181/0 011/0 003/0
 2سؤال    112/0 013/0 003/0
 1سؤال    381/0 034/0 003/0
 30سؤال    341/0 031/0 003/0
 38سؤال    131/0 013/0 003/0
 32سؤال    310/0 034/0 003/0
 31سؤال    213/0 023/0 003/0
 32سؤال    330/0 033/0 003/0

 
نيز ضرايب  1تصوير (. >003/0pمدل، معنادار هستند )هاي برآورد شده در ، همۀ واريانس1مطابق با جدول 

دهد. الزم به ذکر است که همۀ اين ضرايب غيراستاندارد برآورد شده براي مدل سه عاملي مقياس اعتماد کارکنان را نشان مي
 (.>003/0pمعنادار هستند )برآورد شده، نيز 
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 ضرایب غيراستاندارد برآورد شده برای مدل سه عاملی مقياس اعتماد کارکنان -3 رتصوی

 
 . دهدهاي مربوطه را نشان ميگويه بر روي هاي مقياس اعتماد کارکنانمؤلفه ، ضرايب رگرسيوني استاندارد1جدول 
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 هاهگوی بر روی های مقياس اعتماد کارکنانضرایب رگرسيونی استاندارد مؤلفه -7جدول 
 مؤلفه  سؤال برآورد معناداری

 براناعتماد به بهره ---> 3سؤال  122/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 4سؤال  481/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 3سؤال  410/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 33سؤال  111/0 003/0

 رانباعتماد به بهره ---> 31سؤال  480/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 31سؤال  413/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 33سؤال  214/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 33سؤال  133/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 38سؤال  138/0 003/0

 براناعتماد به بهره ---> 31سؤال  113/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 3سؤال  112/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 8سؤال  438/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 1سؤال  334/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 33سؤال  333/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 31سؤال  303/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 34سؤال  143/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 30 سؤال 131/0 003/0

 اعتماد به همکاران ---> 33سؤال  481/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 1سؤال  423/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 2سؤال  413/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 1سؤال  432/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 30سؤال  332/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 38سؤال  141/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 32سؤال  414/0 003/0

 اعتماد به مدير ---> 31سؤال  188/0 003/0
 اعتماد به مدير ---> 32سؤال  431/0 003/0

 
بيشترين بار عاملي  همۀ ضرايب رگرسيوني استاندارد مدل از مقادير بااليي برخوردار هستند. عالوه براين، 1مطابق با جدول 

با ضريب رگرسيوني  33است و سؤال  3به سمت سؤال  410/0بران با ضريب رگرسيوني استاندارِد ؤلفۀ اعتماد به بهرهم
با ضريب  1باشد. همچنين در مؤلفۀ اعتماد به همکاران، سؤال ، کمترين وزن را در تعريف اين مؤلفه دارا مي214/0استاندارد 

با ضريب رگرسيوني  3ي مذکور است درحاليکه سؤال ن بار عاملي بر روي سازهداراي بيشتري 334/0رگرسيوني استاندارِد 
، کمترين بار عاملي را بر روي اين سازه دارد. بيشترين بار عاملي مؤلفۀ اعتماد به مدير با ضريب رگرسيوني استاندارد 112/0
رين وزن را در تعريف اين مؤلفه ، کمت188/0با ضريب رگرسيوني استاندارد  31است و سؤال  30به سمت سؤال  332/0

 دهد.اعتماد کارکنان را نشان ميهاي مقياس مؤلفه، همبستگي بين 4جدول داراست. 
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 های مقياس اعتماد کارکنانهمبستگی بين مؤلفه -8جدول 
 هامؤلفه برآورد

 براناعتماد به بهره <--> اعتماد به همکاران 102/0
 عتماد به مديرا <--> اعتماد به همکاران 412/0
 اعتماد به مدير <--> براناعتماد به بهره 140/0

 
هاي مجذور (، بين سه مؤلفۀ مقياس اعتماد کارکنان، همبستگي نسبتاً بااليي وجود دارد. ارزش1)و تصوير 4مطابق با جدول 

 نشان داده شده است. 3همبستگي چندگانۀ سؤاالت مقياس اعتماد کارکنان در جدول 
 

 های چندگانۀ سؤاالت مقياس اعتماد کارکنانهمبستگی -9جدول 
 سؤال   برآورد

 32سؤال    134/0
 31سؤال    228/0

 32سؤال    113/0

 38سؤال    131/0

 30سؤال    411/0

 1سؤال    403/0

 2سؤال    131/0

 1سؤال    114/0

 33سؤال    210/0

 30سؤال    111/0

 34سؤال    133/0

 31ؤال س   433/0

 33سؤال    433/0
 1سؤال    481/0
 8سؤال    134/0
 3سؤال    122/0
 31سؤال    212/0
 38سؤال    111/0
 33سؤال    233/0
 33سؤال    330/0
 31سؤال    103/0
 31سؤال    102/0
 33سؤال    283/0
 3سؤال    221/0
 4سؤال    104/0
 3سؤال    834/0

 
به  31و  30حاکي از آن است که در مؤلفۀ اعتماد به مدير، سؤاالت  3بستگي چندگانۀ سؤاالت در جدول مقادير مجذور هم
در مؤلفۀ اعتماد به همکاران  33و  1( ضريب پايايي را دارند. همچنين سؤاالت 228/0( و پايين ترين )411/0ترتيب باالترين )
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به  33و  4بران نيز سؤاالت ب پايايي را دارند. در مؤلفۀ اعتماد به بهره( ضري210/0( و پايين ترين )481/0به ترتيب باالترين )
  ( ضريب پايايي را دارند.330/0( و پايين ترين )104/0ترتيب باالترين )

 

 گيریو نتيجه بحث
آن هاي پژوهش حاضر با بررسي ثبات دروني مقياس اعتماد کارکنان نشان داد که مقدار آلفاي کرونباخ مقياس و مؤلفه

: به نقل از کورسوقلو، 3001(، اُزر )3030(، بال )3001(، هوي و همکاران )3001موران )-هاي هوي و شانباالست. پژوهش
( نيز همگي گوياي مقدار باالي آلفاي کرونباخ مقياس 3033( و لي و همکاران )3032(، دمير )3003(، کورسوقلو )3003

دهد مقياس اعتماد اند. نتيجۀ پژوهش حاضر نشان ميورهاي مختلف بودههاي آن در کشاعتماد کارکنان و خرده مقياس
هاي ياد شده ها، از ثبات دروني بااليي برخوردار است و اين يافته با نتايج پژوهشکارکنان در ايران نيز همانند ساير کشور

-رونباخ مقياس اعتماد کارکنان ميرسد باال بودن آلفاي کهمخوان است. در توضيح اين يافتۀ پژوهش بايد گفت به نظر مي

گويه( باشد البته ممکن است همبستگي زياد سؤاالت با همديگر نيز در باال بودن مقدار  31تواند ناشي از تعداد زياد سؤاالت )
هاي اعتماد به (. الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر، آلفاي کرانباخ خرده مقياس3004آلفاي کرانباخ مؤثر باشد )سيف، 

(، بال 3001هاي هوي و همکاران )بران، بيشتر بود. در پژوهشهمکاران و اعتماد به مدير از خرده مقياس اعتماد به بهره
اي گزارش شده است. اين به ( نيز چنين نتيجه3032( و دمير )3003(، کورسوقلو )3032: به نقل از دمير، 3001(، اُزر )3030)

ها با يکديگر اعتماد به همکاران و هم در خرده مقياس اعتماد به مدير، گويهمعناي آن است که هم در خرده مقياس 
 هاي مربوطه نيز باالست.هاي ياد شده بر روي گويههمبستگي بااليي دارند و بار عاملي خرده مقياس

ترک و نيز در بررسي روايي مقياس اعتماد کارکنان، پژوهش حاضر با به کارگيري تحليل عاملي به روش عامل مش      
هاي هوي و تحليل عاملي تأييدي مشخص ساخت مقياس مذکور، ساختاري سه عاملي دارد؛ اين يافته مشابه با نتايج پژوهش

( است که همگي ساختاري سه عاملي را 3032: به نقل از دمير، 3001( و اُزر )3001(، هوي و همکاران )3001موران ) -شان
هاي مذکور با پژوهش توضيح مشابهت ساختار عاملي مقياس اعتماد کارکنان در پژوهش اند. دربراي مقياس مذکور برشمرده

( و نيز 3001موران ) -رسد ابعاد مطرح شده براي سازۀ اعتماد معلمان توسط هوي و شانحاضر بايد گفت که به نظر مي
دگي در مدارس کشورهاي خصوصيات اين سازه يعني خطرپذيري، خيرخواهي، اعتمادپذيري، شايستگي، صداقت و گشو

 مختلف، مشابه باشند.
هاي اعتماد به مدير و در پژوهش حاضر، تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي مقياس اعتماد کارکنان نشان داد خرده مقياس      

شتري بر روي آموزان و اولياء(، از بار عاملي و وزن بيبران )دانشاعتماد به همکاران، نسبت به خرده مقياس اعتماد به بهره
( و نيز هوي و همکاران 3001موران )-هاي هوي و شانهاي مربوطه برخوردار هستند. اين يافته مشابه با نتايج پژوهشگويه

رسد در يک مدرسه، اعتماد يک معلم به همکاران و مديرش ( است. در توضيح اين يافته بايد اشاره نمود که به نظر مي3001)
 تر بوده و بيشتر احساس شود.آموزانش، براي وي برجستهاولياء و دانشدر مقايسه با اعتماد به 

گيري اعتماد معلمان ايراني، ابزاري توان استنباط نمود که مقياس اعتماد کارکنان براي اندازهاز مجموع مباحث فوق مي      
 رود.پايا و معتبر به شمار مي
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ايي به دست آمده است. به دليل شرايط نسبتًا متفاوت مقطع ابتدايي با نتايج اين پژوهش در مورد معلمان مقطع ابتد      
شود خصوصيات روانسنجي مقياس در مورد معلمان اين مقاطع نيز صورت پذيرد. عالوه بر مقاطع تحصيلي باالتر توصيه مي

 اين الزم است روايي همزمان مقياس اعتماد کارکنان، مورد پژوهش قرار گيرد. 
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