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شناسی صنعتی و سازمانی روان مطالعات  

 30/10/1400تاریخ دریافت مقاله:  317-423(، 2)8، 1400پاییز و زمستان 
12/12/1400تاریخ پذیرش مقاله: 

 
  و   انسجام   با   آن   رابطه   و   تیمی   اعتماد   مقیاس   سنجی وان های ر ویژگی بررسی  

 ی کار   های تیم   عملکرد 
 

   1رباب مختاری

خلخال، ایراندانشگاه آزاد اسالمی،  ،  استادیار گروه علوم ورزشی، واحد خلخال. 1

 
  چکیده 

( و نیز  2011سنجی مقیاس اعتماد تیمی کاستا و اندرسون ) های روان پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی 
تیم  انسجام و عملکرد در درون  با  اعتماد  رابطه  کاری  بررسی  پژوهش حاضر  های  انجام شده است. طرح 

جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان    ( است. همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری ) 
نفر به روش سرشماری انتخاب    196بود. تعداد    1400کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در سال  

های اعتماد تیمی )کاستا و  د. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های پژوهش را تکمیل کردن نامه پرسش شدند و  
،  ( 2012،  آشلیگ و همکاران ) آمادگی برای اعتماد  (، پیش 1998(، صداقت )جارونپا و همکاران،  2011اندرسون،  

بودند. به منظور    ( 2004،  وست و مارکیویکس ) و عملکرد تیمی    ( 2000،  پائوال کارلس و دی ) انسجام تیمی  
کل آزمون    همسانی درونی و پایایی مقیاس از روش ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی هر ماده با نمره بررسی  

استفاده شد. نتایج نشان داد این مقیاس از پایایی قابل قبولی برخوردار است. به منظور بررسی روایی مقیاس  
که ساختار چهار عاملی این مقیاس    اعتماد تیمی از چند روش استفاده شد. اول، تحلیل عاملی تأییدی نشان داد 

است. دوم، نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا نشان داد که مقیاس    ماده از برازش مناسبی برخوردار   20با  
  ( رابطه 0/ 62 ، 0/ 01آمادگی برای اعتماد ) ( و پیش 0/ 67 ، 0/ 01های صداقت ) اعتماد تیمی با مقیاس 

 
   رباب مختاری   : نویسنده مسئول 

 robabmokhtari2019@gmail.com  رایانامه:      
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بینی انسجام  بین نشان داد که اعتماد تیمی قادر به پیش سوم، نتایج حاصل از روایی پیش داری دارد.  مثبت و معنی 
های پژوهش نشان  باشد. در مجموع، یافته ( می 0/ 65،   0/ 01( و عملکرد تیمی ) 0/ 63،   0/ 01تیمی ) 

 باشد. ای ایرانی می ه دادند که مقیاس اعتماد تیمی یک مقیاس پایا و معتبر برای سنجش اعتماد تیمی در سازمان 
 

پایایی، روایی، مقیاس اعتماد تیمی، انسجام تیمی، عملکرد تیمی  :کلیدواژگان 

 

 مقدمه
اند. تغییرات سریع ها شاهد تغییرات اساسی در ساختار خود بودهاخیر، سازمان  در دو دهه 

فن استراتژیکی و  تغییرات، آوری، سازماناقتصادی،  این  با  که همگام  کرده است  را مجبور  ها 

شوند تغییراتی را نیز در درون خود ایجاد کنند تا بتوانند با شرایط متغیر محیط بیرونی سازگار  

کارگیری  ها، استفاده و به(. یکی از این تغییرات عمده در ساختار سازمان)

باشد )محور میهای کاری و تغییر مشاغل از فردمحور به تیمها و گروهتیم

ها و  افزایش رقابت جهانی، نیاز به بقا و نیز نوآوری، منجر به تبدیل تیم چون(. فشارهایی  

بهگروه کاری  اساسی و اصلی سازمانهای  از ساختارهای  در دورهعنوان یکی  کنونی شده    ها 

مهارت به  نیاز  فشارها  این  سازماناست.  کار  نیروی  در  را  بیشتر  تجارب  و  تخصص  های  ها، 

تر و  تر، منعطفهایی سریعها پاسخدیگر سو، الزم است که سازمان  امروزی ملزم کرده است. از

این فشارها بدهند. تیم سازگارانه نیاز سازمانها و گروهتری به  را    هاهای کاری قادرند که این 

 (.برآورده سازند )

اند و عملکرد  خته شدهها شناناپذیر و محوری سازمانعنوان یک جزء جداییها بهامروزه، تیم

) است های کاری ها و گروهای متأثر از عملکرد تیمروندهطور فزاینده و پیشها بهسازمان

اساس(.   توسط    بر  گرفته  صورت  خالقنظرسنجی  رهبری  )  مرکز 

های  ها و گروهدهندگان تیمدرصد از پاسخ  83، قریب به  2006در سال    (

اند )ها معرفی کردهعنوان عنصر کلیدی برای موفقیت سازمانکاری را به

ای بر عملکرد  طور یکسان و فزایندهها و محققین به(. بر همین اساس، سازمان

ها و فرآیندهای  ، توجه به ویژگیهمزماناند.  ها متمرکز شدهافراد در تیم  ها و نیز عملکردتیم
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است )ها تأثیر بگذارد، نیز افزایش یافته  تواند بر اثربخشی آنها که میدرون تیم 

.) 

ها در دنیای رقابتی  روی سااازمانهای پیش، به دلیل چالشنقطه نظر  از 

های کاری  های کاری اثربخش امری الزم و ضااروی اساات. تیمداری تیمکیل و نگهکنونی، تشاا 

کنند، ساازمان را در برابر  ها و اساتعدادهای اعااای خود اساتفاده میاثربخش از تمامی توانایی

سازند، انگیزه و مشارکت کارکنان را در تر میها منعطفتغییرات محیطی نسبت به دیگر سازمان

وری نهایی  توانند عملکرد و بهرهنهایت میدهند و دری و ساااازمانی افزایش میهای تیمفعالیت 

(. مطالعات نشاان داده اسات که یکی از بخشاند )ساازمان را ارتقاء 

های کاری، میزان اعتماد اعااای تیم به یکدیگر اسات  عوامل مهم در تعیین ساط  اثربخشای تیم

(.) 

ای است که منجر به بهبود عنوان عامل اصلی بالقوههای کاری بهاین باور که اعتماد در محیط

تواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد، به سرعت شود و میعملکرد سازمانی می

(. ایجاد محیطی که دارای اعتماد است،  مورد توجه قرار گرفته است )

اعتمادی به علت عدم تمایل  های بیها دارد؛ برعکس، هزینهتأثیرات مثبت زیادی برای سازمان

کارکنان به همکاری و مشارکت، خطرپذیری به خاطر رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین کار و  

طور کلی، اطمینان  (. اعتماد، بهتواند سنگین باشد )نیاز به کنترل، می

بینی نسبت به وقوع حوادث و یا اطمینان داشتن به دیگران بدون وجود دالیل اجباری  و خوش

( امر است که دیگران همان است  این  به  باور فرد  اعتماد  (. در واقع، 

ها تحت نظارت باشند )که آنرود، بدون اینها انتظار میدهند که از آنکاری را انجام می

فرد یا گروه    (. به طور خالصه، اعتماد به معنی اعتقاداتی است که افراد در مورد رفتار آینده

اعتماد را مفهومی چندسطحی می  ()  مقابل دارند. به تعامالت  ،  دانند که 

 شود. سازمانی مربوط میها و سطوح درونتیمسطوح گوناگون همکاران، 

شماری نشان داده است که افزایش اعتماد در محیط کاری منجر به رفتارها و  مطالعات بی

گذاری بیشتر اطالعات )تر بازتر و به اشترک های مثبت کاری همچون ارتباطاتنگرش

(، رضایت شغلی باال )
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(، رفتارهای شهروندی سازمانی )

( و تعهد بیشتر  

به سازمان ) 

ها نیز با بهبود و توسعه ارتباطات، کار تیمی و عملکرد تیمی  شود. اعتماد در درون تیم( می

همراه است ) 

پایا و معتبر  برای عملکرد تیم(. بنابراین، با توجه به اهمیت این نتایج   ها، داشتن ابزاری 

 برای سنجش اعتماد در سط  تیمی مهم و ضروری است. 

شااده جهت  در بازنگری خود در ارتباط با ابزارهای ساااخته 

شاده تا های کاری به این نتیجه دسات یافتند که تمامی ابزارهای سااختهسانجش اعتماد در محیط

کنناد. ابزارهاای  گیری میز این، اعتمااد را تنهاا در ساااط  فردی و یاا ساااازماانی انادازهپیش ا

شااده در سااط  فردی سااط  اعتماد بین همتایان )طراحی

( را رهبر )  -( و یاا بین زیردسااات 

( و یا ساازمانی نیز، میزان اعتماد افراد به ساازمان خویش )سانجند و در ساط  می

( را بررساای  ها به یکدیگر )اعتماد سااازمان

شااده در رابطه با اعتماد بر سااط  فردی و کنند. بنابراین واضاا  اساات که ابزارهای طراحیمی

ها و طراحی ابزارهای معتبری جهت سااانجش اعتماد در تیم ساااازمانی متمرکز بوده اسااات و

 (. های کاری مورد توجه قرار نگرفته است )گروه

بحث  اما  مرتبط  موضوعات  از  دیگر  در یکی  آن  کردن  عملیاتی  و  اعتماد  مفهوم   برانگیز، 

اعتماد مفهومی بسیار پیچیده، چندُبعدی تحقیقات کاربردی بوده است. بیشتر محققان قبول دارند که  

انتزاعی است که حاوی مؤلفه  با یکدیگر می و  باشد ) های متمایز اما مرتبط 

شده در رابطه با های ارائه (. بیشتر تعاریف و مدل 

ای است، به این معنا که اعتماد به رابطه بین دو فرد رابطه های فردی و  مفهوم اعتماد شامل مؤلفه 

طور مثال فرد اعتمادکننده و فرد مورد اعتماد )به   -اشاره دارد 

دو   ( )و قابلیت اعتماد   ( )   (. تمایل به اعتماد کردن 

های اصلی اعتماد عنوان شاخص ها به بسیار مهم مفهوم اعتماد هستند که در بیشتر پژوهش   مؤلفه 
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  ( ) (. با این وجود، اند ) مورد سنجش و بررسی قرار گرفته 

مؤلفه    نیازمند  اعتماد  مفهوم  که  را معتقدند  مفهوم  این  قادرند  که  دیگری است  های 

ها در قالب یک تری تبیین کنند. عالوه بر این، الزم است که این مؤلفه تر و روشن صورت مبسوط به 

های کاری را به دیگر ها و گروه ابزار پایا و معتبر طراحی شده و قابلیت سنجش اعتماد در درون تیم 

این جهت،  از  بدهند.  تیمی    ( )   محققان و پژوهشگران  اعتماد   مقیاس 

های گیری مفهوم چندُبعدی اعتماد در درون تیم را به منظور سنجش و اندازه   ( ) 

 کاری تدوین و طراحی کردند.

گیرد؛ اعتماد در درون  در سط  تیمی، اعتماد به عنوان یک پدیده جمعی مورد مطالعه قرار می

قابلیت اعتماد اعاای تیم و نیز به تجارب قبلی فرد در تیم به قااوت افراد در مورد صداقت و 

(. اعتماد در بین اعاای تیم ساختاری نهفته است که بر  گذشته بستگی دارد )

سازی  مبنای تمایل خود فرد برای اعتماد کردن و ادراک قابل اعتماد بودن سایر اعاای تیم مفهوم

شود )همیارانه و نظارتی در بین اعاای تیم می شود که در نتیجه منجر به رفتارهای  می

اساس، همین  بر  بین      ()(.  اعتماد  بر  تمرکز  با 

( تمایل به اعتماد  1دانند که چهار مؤلفه است:  اعاای تیم، اعتماد تیمی را مفهومی چندبُعدی می 

ادراک2کردن،   اعتماد  قابلیت  همیارانه3،  ()  شده(  رفتارهای   )  

تمایل به اعتماد    ()( رفتارهای نظارتی4،  ( )

شود که به تمایل کلی افراد در اعتماد کردن عنوان یک صفت گرایشی توصیف می کردن عموماً به

این تمایل کلی را مورد توجه قرار داده و آن را به این      ()  به دیگران اشاره دارد

که می باره  این  یا گروه در  »انتظار کلی فرد  به گفتار و قول  صورت تعریف کرده است:  توان 

را   کردن  اعتماد  به  تمایل  پژوهشگران  برخی  کرد«.  اعتماد  دیگر  گروه  یا  فرد  کتبی  یا  شفاهی 

یافته درباره تواند منجر به انتظارات تعمیمدانند که میمی   عنوان یک ویژگی شخصیتی پایداربه

)به شود  دیگران  به  کردن  مثال  اعتماد     (.عنوان 

تمایل به اعتماد کردن را به عنوان یک گرایش نسبتاً    ( ) و   ()

عنوان یک ویژگی  دانند؛ با این حال، آنان قبول دارند که تمایل به اعتماد کردن را باید بهپایدار می

خاص موقعیتی که تحت تأثیر اعاای تیم و دیگر عوامل موقعیتی است، در نظر گرفت. افراد در  
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های  ه دیگران متفاوت هستند؛ تجارب مختلف زندگی، ویژگیتمایل خود برای اعتماد کردن ب

اجتماعی دیگر، گرایش و   -شخصیتی، زمینه فرهنگی، سط  تحصیالت و چندین عامل اقتصادی

(. در روابط پایدار و  کنند )تمایل فرد به اعتماد کردن به دیگران را تعیین می

کاری، تمایل به اعتماد کردن به احتمال زیاد یک عامل  های  بلندمدت مانند روابط اعاای تیم

کارایی، نظم و    ()تأثیرگذار و متأثر از قابلیت اعتماد سایر اعاای تیم است. به گفته

حتی بقای یک گروه بستگی به وجود یا عدم وجود چنین نوع اعتمادی دارد. از این منظر، تمایل  

نفر از اعاای یک واحد اجتماعی برای اعتماد کردن به دیگران   به اعتماد کردن، تمایل یک یا چند

 است. 

شاده به میزانی اشااره دارد که افراد از دیگران انتظار دارند مطابق ادعاها  قابلیت اعتماد ادراک 

های شاناختی و عاطفی دارند  (. این انتظارات زمینههایشاان رفتار کنند )و گفته

ها و اهداف افرادی که اطالعات مربوط به شایستگی، خیرخواهی، صداقت، انگیزهو از ادراک یا 

گیرد )هاا را داریم، نشاااأت میتماایال باه برقراری ارتبااط باا آن

ساه بُعد را برای قابلیت اعتماد یک فرد یا  () (.  

اند، یعنی قابلیت اعتماد، اعتقاد به این اسات که شاخص یا گروه دیگری دهیک گروه پیشانهاد کر

کند تا با حساان نیت رفتار کرده و مطابق با هرگونه تعهد صااری  یا ضاامنی عمل  ( تالش می1

آمده ساوءاساتفاده نکند  های پیش( از فرصات 3( در هر مذاکره و یا تعهدی صاادق باشاد، و 2کند، 

شااده در بین اعاااای ها، قابلیت اعتماد ادراک (. در درون تیم)

 تیم از طریق این سه بُعد قابل دستیابی است.

دهنده تمایل افراد به تأثیر رفتارهای همیارانه به شماری از اقدامات مثبت اشاره دارد که نشان

باشد )ها میگرفتن از دیگران بدون اِعمال کنترل و »مشارکت در همکاری« با آن

(، پذیرش تأثیرپذیری  (. این رفتارها شامل اعتماد کردن به دیگران )

(( باز  ارتباطات  گذاشتن (،  اشتراک  به   ،)

( )اطالعات  کردن  همکاری  و  هستند.  (  ( 

طور همزمان  تحقیقات نشان داده است که این رفتارها به شدت وابسته به یکدیگر هستند، یعنی به

عنوان مکمل  شود؛ بنابراین این رفتارها اغلب بهافتند یا یک رفتار منجر به دیگری می اتفاق می
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ارهای همیارانه  ها، رفت(. در درون تیمشوند )یکدیگر در نظر گرفته می

از  تأثیرپذیری  پذیرش  کاری،  ارتباطات  بودن  باز  یکدیگر،  به  تیم  اعاای  وابستگی  میزان  به 

 (.یکدیگر و مشارکت شخصی اشاره دارد )

کنند الزم است که از  در نهایت، رفتارهای نظارتی به میزانی اشاره دارد که افراد احساس می

رل و دیگر رفتارهای نظارتی بر اعمال دیگران نظارت کنند. مطالعات متعددی طریق مراقبت، کنت

  (  )  (.)  اند که نظارت با عدم اعتماد همراه است نشان داده

عنوان مثال، اگر یک  رود. بهکند که نظارت در صورت عدم وجود اعتماد به کار میاستدالل می

ها توانایی همکاران خود در داشتن عملکرد خوب، و صادق یا خیرخواه بودن آنعاو تیم به  

تیم در  نیست.  الزم  نظارتی  هیچگونه  کند،  بهاعتماد  که  کاری  فعالیت  های  بلندمدت  صورت 

(. این  شود )عنوان یک رفتار منفی تجربه میکنند، رفتارهای نظارتی اغلب بهمی

ود تا اعاا به جای همکاری و هدایت منابع به سمت دستیابی به اهداف ش امر اغلب باعث می

(.  شان سوق دهند )های خود را در جهت حمایت از منافع شخصیتیم، تالش

در نتیجه، هرچه اعاای تیم نسبت به یکدیگر اعتماد داشته باشند، کمتر در رفتارهای نظارتی  

 (. شوند و بالعکس )درگیر می

ارائه تعریف  به  توجه  تعیینبا  ابعاد  و  تیمی  اعتماد  مفهوم  از  آن،شده  برای   شده 

گیری این سازه، مقیاسی را طراحی و معرفی  برای سنجش و اندازه    ()

تمایل به اعتماد کردن، قابلیت اعتماد    باشد که چهار مؤلفهماده می  21کردند. این مقیاس شامل  

سنجد. در ابتدا، آنان با مطالعه ادبیات  شده، رفتارهای همیارانه و رفتارهای نظارتی را میادراک 

شده در خصوص سنجش  های ساختهوم اعتماد تیمی و نیز با اقتباس از مقیاسنظری و پیشینه مفه

ماده توسط   50ماده را استخراج کنند. سپس این  50اعتماد در سط  فردی و سازمانی، توانستند 

کردند، براساس چندین مالک های کاری فعالیت میشناسان سازمانی و افرادی که در تیم روان

ها، مرتبط بودن، تکراری  هایی همچون قابل فهم بودن، طول مادهد )مالک مورد قااوت قرار گرفتن

  10ماده برای تمایل به اعتماد کردن،    10ماده باقی ماند که    38نبودن، و ...(. بر این اساس، تنها  

ماده برای رفتارهای   8ماده برای رفتارهای همیارانه و    10شده،  ماده برای قابلیت اعتماد ادراک 

 ماده در دو مطالعه   38این    ()   و روایی  ()  نظارتی در نظر گرفته شدند. پایایی
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ماده دارای بار عاملی قابل قبول   21مجزا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نتایج نشان داد  

تیمی   اعتماد  مقیاس  و  است. ماده  21هستند  برخوردار  مطلوبی  روایی  و  پایایی  از    ای 

  98  ای را بر روی یک نمونهبرای بررسی پایایی این مقیاس، مطالعه  ()

بیمارستانی در هلند اجرا کردند. همسانی درونی  14نفری ) )  تیم کاری( از کارکنان 

قابلیت  برای تمایل به اعتماد کردن، ترتیب بهبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ( 

محاسبه    0/ 70و    0/ 87،  0/ 88،  0/ 78شده، رفتارهای همیارانه و رفتارهای نظارتی  اعتماد ادراک 

 باشد.پایایی باال و مطلوب این مقیاس می دهندهشد. این ضرایب نشان

از روش تحلیل عوامل     () جهت بررسای سااختار عاملی مقیاس

) و تحلیال عوامال تاأییادی  ()  اکتشاااافی

نفر   98اساتفاده کردند. تحلیل عوامل اکتشاافی در نمونه اول )شاامل    (

های اصلی و چرخش از نوع واریماکس اجرا شد که نتایج نشان مؤلفه تیم( به شیوه 14در قالب 

درصااد قرار  55/ 1ماده این مقیاس بر چهار عامل با توان تبیین واریانس   38از   ماده 26داد تنها  

نفر( از کارکنان   395تیم ) 112أییدی نیز بر روی یک نمونه مجزا شااامل  دارند. تحلیل عوامل ت

های اجتماعی در هلند انجام شاد. نتایج حاصال از تحلیل عوامل تأییدی نیز ساه ساازمان مراقبت 

ساااختار چهار عاملی این مقیاس را تأیید کردند. با این حال، برازش بهتر ساااختار چهار عاملی  

ای با ماده 21دیگر به دساات آمد که در نهایت مقیاس اعتماد تیمی    ماده 5مقیاس پس از حذف 

ساااختار چهار عاملی مورد تأیید قرار گرفت )

.)

های  نامهپرسش،  ()  بینبرای بررسی روایی پیش    ()

دوم )شامل   تعهد تیمی، تعهد عاطفی و تعهد مستمر را به همراه مقیاس اعتماد تیمی در نمونه 

بین مطلوب برای این مقیاس بود )ضرایب  تیم( توزیع کردند. نتایج حاکی از روایی پیش  112

،  0/ 32،  0/ 34ترتیب  تعهد مستمر بههمبستگی تمایل به اعتماد کردن با تعهد تیمی، تعهد عاطفی و  

شده با تعهد تیمی، تعهد عاطفی و تعهد مستمر ؛ ضرایب همبستگی قابلیت اعتماد ادراک -0/ 21

؛ ضرایب همبستگی رفتارهای همیارانه با تعهد تیمی، تعهد عاطفی -0/ 19،  0/ 22،  0/ 38ترتیب  به

رفتارهای نظارتی با تعهد   ؛ و ضرایب همبستگی-0/ 18،  0/ 32،  0/ 39ترتیب  بهو تعهد مستمر  
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جز  همحاسبه شدند که همگی )ب  0/ 20،  -0/ 20،  -0/ 26ترتیب  بهتیمی، تعهد عاطفی و تعهد مستمر  

دار بودند(. این نتایج  معنی  0/ 05ضریب همبستگی رفتارهای همیارانه با تعهد مستمر( در سط   

 بین مقیاس اعتماد تیمی است. تأییدی بر روایی پیش

وجه به اهمیت این سازه در محیط کاری و نبود یک مقیاس کامل و جامع برای  در مجموع، با ت 

گیری این مفهوم و با استناد به مطالعات انجام شده توسط سازندگان این مقیاس که نشان دادند  اندازه 

این مقیاس از پایایی و روایی مطلوب و باالیی برخوردار است، هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار  

وی  و  تحلیل عوامل  های روان ژگی عاملی  )از طریق  روایی سازه  تیمی شامل  اعتماد  مقیاس  سنجی 

باشد. بین، و همسانی درونی در فرهنگ ایرانی می تأییدی(، روایی همگرا، روایی پیش 

 روش 

 گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

رو، طرح پژوهش حاضر  باشد از اینهدف پژوهش حاضر، اعتباریابی مقیاس اعتماد تیمی می

 همبستگی از طریق الگویابی معادالت ساختاری است. 

اداره کل ورزش و جوانان استان استان آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان    جامعه

سال   در  کارکنان  بود  1400اردبیل  کل  تعداد  افراد    202.  تمامی  جامعه  این  از  که  بودند  نفر 

ابه انتخاب شدند.  تعداد،  صورت سرشماری  این  این   نامهپرسش  196ز  که  بودند  تحلیل  قابل 

درصد نمونه را مرد    69/ 5(.  درصد   97دهد )نرخ بازگشت  تعداد حجم نهایی نمونه را تشکیل می

  ، (درصد  5)  دیپلم  ترتیب به  هاآزمودنی   تحصیلی  مدرک درصد را زن تشکیل داده است.    30/ 5و  

 اعالم نشده  و (  درصد  25/ 9)   ارشد  کارشناسی ( درصد  48/ 1)  کارشناسی   ،(درصد  13/ 6)  کاردانی

 در   و  7/ 04  و  38/ 15  ترتیب به   پژوهش  نمونه   سن  معیار  انحراف  و  میانگین.  بود(  درصد  7/ 4)

 .  بود سال 7/ 27 و 12/ 54 کاری سابقه با ارتباط

 

 ابزار پژوهش 

    مقیاس اعتماد تیمی توسط  :()  مقیاس اعتماد تیمی

مقیاس تمایل به اعتماد کردن  ماده و چهار خرده  21طراحی شده است. این مقیاس دارای  (  )
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  3ماده( و رفتارهای نظارتی )  6ماده(، رفتارهای همیارانه )  6شده )ماده(، قابلیت اعتماد ادراک   6)

)کامالً مخالفم(    1ای از   درجه  مقیاس در یک طیف لیکرت پنجهای این  باشد. به مادهماده( می

گذاری  صورت معکوس نمرهبه  17و    16،  11،  10های  شود. ماده)کامالً موافقم( پاسخ داده می  5تا  

شده و  های تمایل به اعتماد کردن، قابلیت اعتماد ادراک مقیاسشوند. حداقل نمره در خردهمی

باشد. حداقل نمره و حداکثر  می  30ها  مقیاساکثر نمره در این خردهو حد  6رفتارهای همیارانه،  

کل مقیاس نیز از جمع نمرات    است. نمره  15و    3ترتیب  بهمقیاس رفتارهای نظارتی  نمره در خرده

میهر چهار خرده بدست  مقیاس  مقیاس  کل  برای  نمره  نمره    21آید؛ حداقل    105و حداکثر 

نتایج تحلیل  می از همسانی پایایی نشان داد که کل مقیاس و هر چهار خردهباشد.  آن  مقیاس 

درونی باالیی برخوردارند. براساس تحلیل عوامل تأییدی، این مقیاس ساختار چهار عاملی دارد 

اند. داری بار گذاشته( روی عامل مربوط به خود به طور معنی17ها )به جز ماده  و تمامی ماده

آمادگی  پیش،  ()   های صداقت که این مقیاس با مقیاس  نشان داد  چنینهمنتایج  

اعتماد تیمی  ()  برای  انسجام    ( )  و 

معنی و  مثبت  فارسی  همبستگی  زبان  به  اول  مؤلف  توسط  مقیاس  این  است.  داده  نشان  دار 

ها  برگردان آن توسط مؤلفان دیگر تأیید شد. در قسمت یافتهبرگرداننده شد و روانی و سالست 

 شود. می سنجی آن اشاره های روانبه ویژگی

صداقت  اندازه   : ( )   مقیاس  مقیاس  برای  از  صداقت  متغیر    ای ماده   6گیری 

تیم کاری  شده در بین اعاای یک استفاده شد. این مقیاس صداقت ادارک   ( ) 

  5)کاماًل مخالفم( تا    1ای از  درجه   ها در این مقیاس بر روی طیف لیکرت پنج سنجد. پاسخ را می 

شود. این مقیاس برای  می  گذاری صورت معکوس نمره به   5شوند. ماده  گذاری می )کاماًل موافقم( نمره 

پایایی    ()  بار در پژوهش حاضر ترجمه و اعتباریابی شده است.  نخستین

بارهای عاملی    چنینهم اند.  محاسبه کرده  0/ 92مقیاس صداقت را به روش ضریب آلفای کرونباخ،  

با  ضریب پایایی این مقیاس  در نوسان بود. در پژوهش حاضر،    0/ 90و    0/ 77این مقیاس بین  

برای بررسی روایی مقیاس با استفاده  محاسبه شده است.    0/ 77استفاده از روش آلفای کرونباخ  

شاخص  ،  ()  های جذر میانگین مجذورات خطای تقریب شاخص  افزار  از نرم 

های این مقیاس محاسبه  بر روی ماده  .()  و شاخص نیکویی برازش   ( )  برازندگی تطبیقی

( که0/ 99،  0/ 99  ،0/ 03شدند  می  (  مادهنشان  تمامی  عاملی  دهد  بار  ها 

 بر عامل خود داشتند و مقیاس از روایی مطلوبی برخوردار است.  داریمعنی
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جهت سنجش متغیر    :()  آمادگی برای اعتمادمقیاس پیش

استفاده شده است. مقیاس      ()  ایماده  20آمادگی برای اعتماد از مقیاس  پیش

ماده(، صداقت    9باشد: اعتماد به دیگران )مقیاس میآمادگی برای اعتماد دارای سه خردهپیش

ای  درجهها بر روی طیف لیکرت پنجپاسخماده(.    4ماده( و بیزاری از ریسک کردن )  7دیگران )

مقیاس  های مربوط به خردهشوند. ماده گذاری می)کامالً موافقم( نمره  5)کامالً مخالفم( تا    1از  

به دیگران  به  نمره اعتماد  معکوس  نخستینمی  گذاریصورت  برای  مقیاس  این  در  شوند.  بار 

-پیشروایی مقیاس      (. )پژوهش حاضر ترجمه و اعتباریابی شده است 

گیری کردند که نتایج حاکی از برازش  مادگی برای اعتماد را از طریق تحلیل عامل تأییدی اندازهآ

( است  بوده  مقیاس  (.  2/ 39،  0/ 86  ، 0/ 08  ،0/ 08مطلوب 

محاسبه شده است. در    0/ 70، پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،  چنینهم 

برابر    پژوهش حاضر، ضریب پایایی محاسبه شده با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس

  افزار  های تحلیل عوامل تأییدی مقیاس نیز با استفاده از نرمشاخص  باشد.می  0/ 82

حاکی    ( که0/ 90،  0/ 91  ،0/ 06های این مقیاس محاسبه شدند )بر روی ماده

 از روایی مطلوب این مقیاس است.

  در پژوهش حاضر، از مقیاس انسجام تیمی   : ( )   مقیاس انسجام تیمی 

برای سنجش انسجام تیمی اعاای یک واحد کاری استفاده شد.     ( ) 

  4ماده(، انسجام اجتماعی )   4ای ) مقیاس انسجام وظیفه خرده   3ماده و    10این مقیاس شامل  

مقیاس، بر روی طیف لیکرت ها در این  پاسخ باشد.  ماده( می   2ماده( و گرایش فردی به گروه ) 

 8و    7،  6،  4،  3،  2های  )کامالً موافقم( قرار دارند. ماده   5)کامالً مخالفم( تا    1ای از  درجه پنج 

بار در پژوهش حاضر ترجمه این مقیاس برای نخستینشوند.  گذاری می صورت معکوس نمره به 

انسجام تیمی را از روایی سازه مقیاس      ( ) و اعتباریابی شده است. 

طریق تحلیل عامل تأییدی بررسی کردند که نتایج حاکی از برازش مطلوب مقیاس بوده است 

  ()   ، چنین هم (.  63/1،  92/0،  86/0  ، 07/0) 

ای، انسجام اجتماعی و گرایش فردی به گروه  های انسجام وظیفه مقیاس پایایی خرده   

کرونباخ   آلفای  ضریب  از  استفاده  با  کرده   63/0و    81/0،  74/0ترتیب  به را  در اند.  محاسبه 
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تیمی  انسجام  مقیاس  کل  پایایی  کرونباخ   پژوهش حاضر، ضریب  آلفای  از روش  استفاده  با 

به محاسبه شد. شاخص   74/0 عاملی  دستهای  تحلیل  از  نرم آمده  از  استفاده  با  افزار تأییدی 

   ( است  مقیاس  این  مطلوب  روایی  از  حاکی  ،  91/0  ، 08/0نیز 

95/0 .) 

عملکرد    نامه پرساش پژوهش حاضار، از  در    : ( )   عملکرد تیمی   مقیاس 

اساااتفااده شاااد. این هاای کااری  جهات سااانجش عملکرد تیم (  )        تیمی 

)کامالً   1ای از درجهها بر روی طیف لیکرت پنجباشااد و پاسااخماده می 17شااامل  نامهپرسااش

پاایاایی      ()  شاااوناد.گاذاری می)کاامالً موافقم( نمره  5مخاالفم( تاا  

در اند. محاساابه کرده  0/ 78عملکرد تیمی را با اسااتفاده از ضااریب آلفای کرونباخ    نامهپرسااش

با اساتفاده از روش آلفای کرونباخ   عملکرد تیمی  نامهپرساشپژوهش حاضار، ضاریب پایایی کل  

های به دسات آمده از تحلیل عاملی تأییدی با اساتفاده از نرم افزار محاسابه شاد. شااخص  0/ 81

،  0/ 96  ، 0/ 05)  اسااات  نامهپرساااشز روایی مطلوب این نیز حاکی ا  

92 /0 .) 

 

 هایافته
مقیاس تمایل به اعتماد  های توصیفی و ضرایب آلفای کرونباخ هر چهار خرده، یافته1جدول  

شده، رفتارهای همیارانه، رفتارهای نظارتی و نیز کل مقیاس اعتماد  کردن، قابلیت اعتماد ادراک 

های مقیاس  های توصیفی و ضرایب همبستگی مادهنیز، یافته 2دهد. در جدول  تیمی را نشان می

 کل نشان داده شده است.   مقیاس مربوط به خودشان و نمرهخرده اعتماد تیمی با نمره

 

 
 ±   

 ±   
 ±   

 ±   
 ±   

 ±   
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 ±    .   .  
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 ±    .   .  

 ±    .   .  

 ±    .   .  

 ±    .   .  

 ±    .   .  

 ±    .   .  
  

  ±    .   .  

 ±    .   .  

 ±    .   .  

 

 
مقیاس و نیز کل مقیاس میانگینی  خردهشود، هر چهار مالحظه می 1طور که در جدول همان

-های تمایل به اعتماد کردن، قابلیت اعتماد ادراکمقیاسباالتر از میانگین مقیاس را دارند )خرده

مقیاس رفتارهای نظارتی دارای  ، خرده12شده و رفتارهای همیارانه دارای میانگین مقیاس برابر  

، ضرایب آلفای چنینهم باشد(.  می  63گین مقیاس  و کل مقیاس دارای میان  9میانگین مقیاس برابر  
شده، رفتارهای همیارانه، رفتارهای نظارتی  کرونباخ تمایل به اعتماد کردن، قابلیت اعتماد ادراک

مطلوب    دهندهباشند. این نتایج نشانمی  0/ 85و    0/ 69،  0/ 70،  0/ 75،  0/ 79ترتیب  بهو کل مقیاس  

ها با  همبستگی تمامی ماده  2زون بر این، در جدول  بودن همسانی درونی کل مقیاس است. اف
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  مقیاس مربوط به خودشان و نیز کل مقیاس محاسبه شد که تمامی ضرایب همبستگینمرات خرده

های  دار بودند. به عبارت دیگر، تمامی مادهمعنی  0/ 05داری  ( در سط  معنی19)به جز ماده  

 ند.مقیاس اعتماد تیمی از همسانی الزم برخوردار

از روایی سازه   روایی سازه.  اعتماد تیمی که نوعی    به منظور بررسی ساختار زیربنایی مقیاس 

است، از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. تحیل عاملی تأییدی با استفاده از    ( ) 
مقیاس   ماده  21های این مقیاس انجام شد. برای انجام این تحلیل،  بر روی ماده   افزار  نرم 

های  اعتماد تیمی در ابتدا به عنوان یک عامل و سپس به عنوان چهار عامل لحاظ شدند. شاخص 

 اند. نشان داده شده   3مدل یک عاملی و چهار عاملی در جدول    برازش هر دو 

 
 

 
     

     

          
          

 

 نشاان داده شاده 3های برازش مربوط به مدل یک عاملی و چهار عاملی در جدول  شااخص

هایی  کوواریانس( شااخص برازندگی مطلق مدل اسات و میزان انطباق x2اسات. مجذور خی )

دهد.  شاده نشاان میهای مشااهدهها دارد را با کوواریانسکه سااختار عاملی داللت ضامنی بر آن

شاااود. مجذور خی هرچه مقدار مجذور خی از صااافر بزرگتر باشاااد، برازندگی مدل کمتر می

دهد. با وجود  میشاده را نشاان های مفروض و مشااهدهدار بین کوواریانسدار، تفاوت معنیمعنی

هاای بزر  متورم این، چون فرمول مجاذور خی، حجم نموناه را دربر دارد، مقادار آن در نموناه

شاود. به این دلیل بسایاری از پژوهشاگران مجذور  دار میشاود و معموالً به لحاظ آماری معنیمی

دهند و ( مورد بررساای قرار می  ی آزادی آن )مجذور خی نساابی،خی را نساابت به درجه

چنین همکنند.  را به عنوان یک شااخص سارانگشاتی نیکویی برازش اساتفاده می 2معموالً نسابت  

(، شااخص نیکویی برازش )  شادهلیتعدنیکویی برازش  هایی مانند شااخص  در شااخص

( و شاااخص برازندگی (، شاااخص برازندگی تطبیقی )لویز ) -(، شاااخص توکر  )

قبول اسات. شااخص مناساب دیگر، شااخص جذر میانگین به باال قابل 0/ 9برازش  (  افزایشای )

  قبول اساتقابل  0/ 08بر اسااس آن مقدار کمتر از  ( اسات کهمجذورات خطای تقریب )
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عالوه بر (. شاود )و کمتر در نظر گرفته می  0/ 05 های بسایار خوببرای مدل و

)کای دو( دو  داری مقدار تفاضال مجذور خیدل با یکدیگر، معنیبرازش دو م این، برای مقایساه

دو بحرانی شااوند )مقدار خیآزادی مقایسااه می دو در یک درجهدو مدل با مقدار بحرانی خی

که مقدار  شاود(. در صاورتیی آزادی، تعیین میدو و با توجه به درجهبراسااس جدول توزیع خی

آزادی مورد نظر،    شاود )درجهبرازش مدل دوم تأیید می تفاضال از مقدار بحرانی بیشاتر باشاد،

 آزادی هر دو مدل است(. همان تفاضل میان درجه
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عاملی مقیاس    چهار دهند که هر دو ساختار یک عاملی و  نشان می   3نتایج مندرج در جدول  

های آماری ارائه شده در جدول  از برازش قابل قبولی برخوردارند؛ اما با توجه به شاخص   اعتماد تیمی 

با این وجود،  عاملی به مراتب برازش بهتری نسبت به ساختار یک عاملی دارد.    چهار ، ساختار  3

  17، به سط  مطلوب رسیدند )ماده  17های برازش مدل چهار عاملی پس از حذف ماده  شاخص 

دو )کای دو( دو ساختار  ، بررسی مقدار تفاضل مجذور خی چنین هم بود(.    0/ 3دارای بار عاملی کمتر از  

دو  باشد )مقدار تفاضل مجذور خی دار می ی معن   0/ 01دو بحرانی نیز در سط   با مقدار مجذور خی 

باشد(. عالوه  می  32؛ و درجه آزادی برابر با 53/ 486دو بحرانی برابر با ؛ مقدار خی 215/ 554برابر با 

دهد.  های خود نشان می ها را بر عامل ساختار عاملی و بارهای عاملی هر کدام از ماده   1بر این، شکل  

  اند داری بار گذاشته طور معنی های خود به بر روی عامل ( 17ماده   )به جز های این مقیاس  ماده   تمامی 

های جدول  با توجه به یافته دار بودند(. در مجموع، ی معن  0/ 01داری  ی )همگی بارها در سط  معن 

این    20، ساختار چهار عاملی مقیاس اعتماد تیمی با  3 ماده، از برازش مطلوبی برخوردار است و 

 باشد. ایی سازه مقیاس اعتماد تیمی می دهنده تأیید رو نشان 

 های بررسی اعتبار و روایی یک مقیاس جدید، روایی همگرایکی از روشروایی همگرا.  

های  توان از طریق بررسی الگوی همبستگیباشد. روایی همگرا را میمی  ()

هایی  ، در مقیاسچنینهمهای مشابه دیگر بررسی کرد.  نظر با مقیاس سازهمورد  بین مقیاس سازه

تواند  ها نیز میمقیاسباشند، همبستگی میان این خردهمقیاس میبا ساختار عاملی که دارای خرده

ه آزمون  ک وجود این همبستگی برای اطمینان از اینایی همگرا به کار گرفته شود.  برای بررسی رو

باید سنجیده شود می  ، ضرایب همبستگی مقیاس  4. جدول  سنجد، ضروری است آنچه را که 

 دهد. نشان می آمادگی برای اعتمادپیشهای آن را با صداقت و مقیاساعتماد تیمی و خرده
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نتایج جدول   به  توجه  با خرده 4با  تیمی  اعتماد  به  مقیاس ،  تمایل  ) های  کردن     ، 0/ 01اعتماد 

( و  0/ 84  ، 0/ 01)   همیارانه (، رفتارهای  0/ 86  ، 0/ 01) شده  قابلیت اعتماد ادراک (،  0/ 86

ها بیانگر مناسب بودن روایی  داری دارد؛ این یافته معنی   ( رابطه 0/ 15  ، 0/ 01رفتارهای نظارتی ) 

می  تیمی  اعتماد  مقیاس  ) چنین هم باشد.  همگرا  صداقت  با  تیمی  اعتماد  و  0/ 67،   0/ 01،   )

ها  داری دارد. در مجموع، این یافته مثبت معنی   ( رابطه 0/ 62  ، 0/ 01آمادگی برای اعتماد ) پیش 

 باشند. اس اعتماد تیمی می حاکی از مطلوب بودن روایی همگرا مقی 

پیش مقیاس  هاآزمونبین.  روایی  ب  هاییو  پیشه  که  پدیده منظور  یا  و  رویدادها  های  بینی 

بین نیز برخوردار باشند.  دارند که از روایی پیشنیاز    ،شوندمیو بکار گرفته  بخصوصی ساخته  

دهد. بر همین  های مرتبط نشان میبینی دیگر سازهبین، قابلیت یک مقیاس را در پیشروایی پیش

تیمی و خرده،  5اساس، جدول   اعتماد  مقیاس  انسجام  مقیاسضرایب همبستگی  با  را  آن  های 

 دهد.تیمی و عملکرد تیمی نشان می

 
 

       

         

   .        

   .   .       

   .   .   .      

   .   .   .   .     

   .   .   .   .   .   

 .  .  .  .  .  .

  ، 0/ 01اعتماد کردن ) ، انسجام تیمی با متغیرهای تمایل به  5های جدول  با توجه به یافته 

ادراک0/ 48 اعتماد  قابلیت   ،) ( ) 0/ 63،   0/ 01شده  همیارانه  رفتارهای   ،)01 /0،  

68 /0 ( نظارتی  رفتارهای   ،)01 /0 ،  18 /0 - ( تیمی  اعتماد  و   )01 /0 ،  63/0  )

معنی  دارد.  همبستگی  به  چنین هم داری  تمایل  با  تیمی  عملکرد  اعتماد  ، ضرایب همبستگی 

(، رفتارهای همیارانه  0/ 54  ، 0/ 01شده ) (، قابلیت اعتماد ادراک 0/ 36  ، 0/ 01کردن ) 

 (01 /0 ،  61 /0 ( نظارتی  رفتارهای   ،)01 /0 ،  20 /0 - ( تیمی  اعتماد  و   )01 /0 ،  
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رابطه    دهنده داری دارد. با این حال، ضرایب همبستگی فقط نشان ( همبستگی معنی 0/ 65

پیش  میزان  برآورد  برای  رو،  این  از  هستند؛  متغیر  دو  مستقل  بینی میان  متغیرهای  کنندگی 

بینی متغیرهای مالک )انسجام تیمی و عملکرد  های آن( در پیش مقیاس )اعتماد تیمی و خرده 

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون    6تیمی( از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. جدول  

 دهد. بینی متغیرهای مالک نشان می پیش چندگانه را در  

 

  

      
      

      
      

     
 

      
      

      
      

     
 

 

دهد که متغیرهای تمایل به اعتماد کردن، قابلیت اعتماد  نشان می  6نتایج مندرج در جدول  

رفتارهای  ادراک  رفتارهای همیارانه،  پیششده،  توان  دارای  تیمی  اعتماد  و  کنندگی  بینینظارتی 

( هستند  تیمی  عملکرد  و  تیمی  انسجام  چندگانه  چنینهم(.  0/ 01متغیرهای  همبستگی   ، 

و    0/ 77برابر با  ترتیب  بههای آن با انسجام تیمی و عملکرد تیمی  مقیاساعتماد تیمی و خرده

سط     0/ 69 در  که  میمعنی  0/ 0001است  و  باشنددار  تیمی  اعتماد  این،  بر  عالوه   .

توانستهمقیاسخرده آن  نیز    59اند  های  و  تیمی  انسجام  واریانس  واریانس   48درصد  درصد 

بین مقیاس  ها حاکی از مطلوب بودن روایی پیشعملکرد تیمی را تبیین کنند. در مجموع، این یافته

 باشد. اعتماد تیمی می
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 گیریبحث و نتیجه
سنجی مقیاس اعتماد  های روانپژوهش حاضر، بررسی ساختار عاملی و ویژگیهدف از انجام  

مقیاسی جهت سنجش سازه اعتماد در    () تیمی بود. پیش از پژوهش

شد.  فردی و سازمانی استفاده میهای اعتماد در سط  بینسط  تیمی وجود نداشت و یا از مقیاس

مقیاسی را تحت عنوان مقیاس اعتماد تیمی جهت      ()  بر همین اساس،

گیری این سازه طراحی کردند. در پژوهش حاضر، به بررسی روایی و پایایی این مقیاس  اندازه

مقیاس تمایل  ای اعتماد تیمی که دارای چهار خردهماده  20پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقیاس  

قابلیت   کردن،  اعتماد  ادراک به  از اعتماد  است،  نظارتی  رفتارهای  و  همیارانه  رفتارهای  شده، 

نیز پایایی این مقیاس را    ( )  همسانی درونی باالیی برخوردار است.

 مطلوب گزارش دادند.

استفاده   با  نخست،  تأیید شد.  به چند روش  نیز  مقیاس  این  اعتبار  و  روایی  پایایی،  بر   عالوه 

 ماده    20از تحلیل عوامل تأییدی ساختار چهار عاملی این مقیاس تأیید شد و نتایج نشان دادند که  

معنی   21از   عاملی  بار  توانستند  یا ماده،  با  نتیجه  این  بگذارند.  خود  عوامل  بر  را     های فته داری 

یافته می و  همس ( )  با  مطابق   ،    ( )   های باشد؛ 

تری  ساختار چهار عاملی مقیاس اعتماد تیمی نسبت به ساختار یک عاملی آن، از برازش مطلوب

همبستگی    آمادگی برای اعتمادپیشهای صداقت و  برخوردار است. دوم، این مقیاس با مقیاس

دار داشت. سوم، مقیاس اعتماد تیمی قادر بود که متغیر مهمی همچون انسجام تیمی مثبت و معنی

دارا بودن    دهندهها نشانبینی کند. در مجموع، این یافتهداری پیشطور معنیعملکرد تیمی را بهو  

 بین مطلوب است. مقیاس اعتماد تیمی از روایی سازه، همگرا و پیش

پایایی و   از  تیمی  اعتماد  از پژوهش حاضر نشان داد که مقیاس  نتایج حاصل  در مجموع، 

توان از آن برای سنجش این سازه در کارکنان ایرانی استفاده  یروایی الزم برخوردار است و م

های کاری  ها و تیمهای مربوط به گروهتواند کاربردهای فراوانی در پژوهشکرد. این مقیاس می

آن از  باشد.  ویژگیداشته  از  تیمی  اعتماد  مقیاس  شد  مشاهده  حاضر  پژوهش  در  که  های  جا 

های بعدی جهت بررسی و  شود که در پژوهشبرخوردار است، پیشنهاد میسنجی مناسبی  روان

 اعتماد تیمی در محیط کاری از این مقیاس استفاده شود. سنجش سازه
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که مقیاس از پایایی و روایی مناسابی برخوردار اسات ولی پژوهش حاضار دارای با وجود این

ها، انجام این پژوهش در یک نمونه کاساتیباشاد. یکی از این هایی نیز میها و محدودیت کاساتی

های دیگر با مشاکل مواجه شاود.  ها به جمعیت پذیری یافتهشاود تعمیمباشاد که این سابب میمی

های اعتباریابی بیشاتری بر روی مقیاس اعتماد تیمی صاورت شاود پژوهشرو، پیشانهاد میاز این

های دیگر اعتباریابی شااود تا عیت های مختلف و در جمگیرد. الزم اساات این مقیاس در محیط

 تری استفاده نمود.بتوان از آن به نحو مطمئن

 
و قدردانی تشکر 

و    اداره کال ورزش و جواناان اساااتاان اساااتاان اردبیال مسااائولین  دانناد از محقق بر خود الزم می 

 کنندگان در این پژوهش، تشکر و قدردانی نمایند.  شرکت 

 

 تضاد منافع 
 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است. هیچ 

 .
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