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Xülasə. Məqalə Ercan Yılmazın (2005) hazırladığı "Məktəblərdə təşkilati 

güvən ölçmə vasitəsi"nin Azərbacanca  versiyasının etibarlılığı və doğruluğu 

ilə bağlıdır.  Sorğuda Bakı şəhərindəki dövlət məktəblərində çalışan 304 

müəllim iştirak etmişdir. Sorğunun linqvistik korrelyasiyası və ekvivalentliyi 

Türk və Azərbaycan forumlarından əldə edilən qiymətləndirmələrlə təmin 

edilmişdir.  Ölçmə vasitəsinin daxili ardıcıllığı ilə bağlı güvənliliyi Cronbach 

Alpha əmsalı ilə hesablanmışdır. Dört alt faktorun öz aralarında hesablanan 

güvənlilik əmsalları İşçilərə Duyarlılıq 0.87, İdarəçiyə Güvən 0.92, Yeniliyə 

Açıqlılıq 0.71 və Ünsiyyət Mühiti üçün isə 0.87 olaraq tapılmışdır.  Bu 

nəticələr "Məktəblərdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsi"nin Azərbaycanca 

forumunun uyğun və doğru bir ölçmə vasitəsi olduğunu göstərməkdədir. 

 

Açar sözlər: təşkilatı güvən ölçmə vasitəsi, dəqiqlik, sorğu. 

 

ANALYSIS OF THE EXACTNESS AND 

RELIABILITY OF THE QUESTIONNAIRE 

ON THE ORGANIZATIONAL TRUST AT 

SCHOOLS 

 

Ercan Yılmaz , Ulvi Ismayılov 
Necmeddin Erbakan University, Konya, Turkey 
 

Abstract. This work deals with the investigation 

of validity and reliability of the Azerbaijani 

version of  “Questionnaire of organizational trust 

at schools” developed by Ercan Yilmaz (2005). 

304 teachers working in state schools of 

Azerbaijan have taken part in the survey. The 

linguistical correlation and equivalence of the 

questionnaire have been backed by evaluations 

obtained from Turkish and Azerbaijani forums. 

The reliability of internal consistency of the 

questionnaire has been calculated by Cronbach 

Alpha equation. The reliability equations of the 

four interclaculated subfactors for “Sensitivity to 

workers” have been defined at 0.87, “Trust 

towards manager”–0.92, “Receptiveness to 

novelty”– 0.71 and “Communication environment” 

–0.87 correspondingly. These results show that 

Azerbaijani and Turkish forums of “Questionnaire 

of organizational trust at schools” are correlated 

and reliable. 

Keywords: questionnaire of organizational trust, 

validity, questionnaire. 

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

ОПРОСА ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ 

ДОВЕРИЮ В ШКОЛАХ 

 

Ерджан Йылмаз, Ульви Исмаилов 
Университет Неджмеддин Ербакан, Конья, Турция  

 

Резюме. Эта работа посвящена исследованию 

обоснованности и надежности азербайджан-

ской версии «Опроса по организациионному 

доверию в школах», разработанного Эрджаном 

Йылмазом (2005). В опросе приняли участие 

304 учителя, работающие в государственных 

школах Азербайджана. Языковая корреляция и 

эквивалентность анкеты были подкреплены 

оценками, полученными на турецком и азер-

байджанском форумах. Надежность внутрен-

ней согласованности анкеты была рассчитана 

по уравнению Альфа Кронбаха. Уравнения на-

дежности четырех взаимосвязанных субфак-

торов для «Чувствительность к работникам» 

были определены в 0,87, «Доверие к менед-

жеру» - 0,92, «Восприимчивость к новизне» - 

0,71 и «Коммуникационная среда» - 0,87 соот-

ветственно. Эти результаты показывают, что 

азербайджанский и турецкий форумы «Опроса 

по организациионному доверию в школах» 

взаимосвязаны и надежны. 

Ключевые cлова:  опрос организационного 

доверия, точность, опрос. 
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1. Giriş 

Güvən insan münasibətlərində böyük əhəmiyyətə malik olma etibarı ilə əsas duyğular 

arasında yer almaqdadır [18]. İnsanlar davranış və anlayışları rəhbər tutaraq münasibətdə 

olduqları insanlara qarşı özlərində güvən formalaşdırırlar. Yəni insanlar bir-birilərinə qarşı 

güvən duyğusu formalaşdırarkən, sosial münasibətləri və gözləntiləri, davranış və rəftarı 

nəzərə alaraq hərəkət edirlər [1]. Güvən anlayışının qarışıq quruluşlu və geniş bir anlayış 

olması, onun bir-birinə bənzər və fərqli çox sayda tərifinin olmasına səbəb olmuşdur. 

Tədqiqatçılar, elm adamları güvən anlayışını aşağıda göstərilən fərqli şəkillərdə ifadə 

etmişdirlər: 

Güvən ən sadə tərifi ilə bir tərəfin başqa bir tərəfə güvənmək istəyi olaraq ifadə edilə 

bilər [13, 14]. Başqa bir tərifə görə isə güvən bir şəxsin qarşısındakı insanın davranışlarının 

onun gözləntilərini qarşılayacaq şəkildə ona inanmasıdır [17]. Wech (2002) isə güvəni bir 

şəxsin digərinə qarşı müsbət, pozitiv istiqamətli gözləntiyə sahib olması və bu gözlənti ilə 

bağlı psixoloji bir həssaslıq olaraq ifadə etmişdir [2]. Güvən insanın qorxusundan ziyadə 

düşündüyünü tapa biləcəyinə dair gözləntisidir [12]. Rotter güvəni bir şəxs və ya bir qrup 

tərəfindən sahib olunana, qarşı tərəfin şifahi və ya yazılı şəkildə olan  hər hansı bir sözünə 

etibar oluna biləcəyinə dair ümumi bir gözlənti olaraq açıqlamışdır [5]. 

Güvən anlayışının mücərrəd və qarışıq quruluşa sahib olması onun rahat açıqlanmasını 

çətinləşdirir [1]. İnsan həyatında çox önəmli yerə sahib olan bu duyğu insan münasibətlərinin 

yaranmasında və davam etdirilməsində ən önəmli faktorlardan biri kimi görülə bilər. Güvən 

duyğusu olmayan münasibətlərin davam etdirilməsi də düşünülə bilməz. Baltaş (2000) güvən 

duyğusunu üç başlıq altında müəyyənləşdirmişdir. Bunlar: 

 Özünə güvənmək (özünə inam):  özünə inam fərdin sahib olduğu əxlaqi dəyərlərini 

və bu dəyərlərdəki dayanıqlılığını ehtiva edərək  güvənilə bilən olduğunu və 

başqalarına güvənmənin təməlini meydana gətirməkdədir [1]. 

 Güvənilə bilən olmaq: Güvənilə bilən olaraq qəbul edilmək, verdiyi sözü yerinə 

yetirmək, lazımi qabiliyyət və səlahiyyətə, məsuliyyət və dürüstlülüyə sahib olmaq, 

həmçinin  digərlərinin ondan gözləntilərinin qarşılanması prosesini əhatə edir [1]. 

 Başqalarına güvən duymaq: fərdin qarşısındakı insanların davranışlarından müsbət 

gözləntiləri, ona qarşı özündə güvən duyğusu formalaşdırmasına və bu istiqamətdə 

davranma könüllülüyü göstərməsinə gətirib çıxarır [10]. 

Doney və Kannon (1997) da şəxsi münasibətlər səviyyəsində olduğu kimi təşkilat 

səviyyəsində də güvənin olmasının vacib şərt olduğunu ifadə etmişdir. Başqa ifadə ilə güvən 

sosial həyatda olduğu qədər təşkilat həyatında da önəmlidir [8]. Təşkilatda formalaşan bu 

güvən həm şəxsi, həm də təşkilati səviyyədə meydana gəlməkdədir. Həm fərdə, həm də 

təşkilata güvən birləşərək təşkilatı güvəni meydana gətirir [15]. Təşkilatı güvən, işçilərin 

idarəçiyə və təşkilata güvənindən meydana gələn bir anlayış olmaqla yanaşı, yaranan 

münasibətlər və birgə fəaliyyətlərdə şəxslərin bir-birinə qarşı dürüst, həssas, düzgün 

davranması və təşkilatdakı təməl məqsəd, norma və dəyərlərdən xəbərdar olma istəyidir. 



İPƏK YOLU, No.4, 2018 

Azərbaycan Universiteti 

 

 
110 

Matthaiyə (1989) görə təşkilatı güvən işçilərin riskli bir vəziyyətlə və ya qeyri-müəyyənliklə 

qarşılaşdıqlarında təşkilatın verdiyi sözü yerinə yetirib-yetirmədiyinə və göstərmiş olduqları 

davranışların tutarlı olub-olmadığına dair olan inanclarıdır [7]. Taylor (1989) təşkilatı güvəni, 

təşkilatda işləyənlərin yaxşılığı üçün qarşılıqlı hörmət və nəzakətə dayanan uyğun 

davranışların nəticəsi kimi qazanılan fakt olaraq açıqlamışdır [9]. Təşkilatı güvən işçilərin 

idarəçilərin dürüst olacağına və verdikləri sözləri yerinə yetirəcəklərinə dair inanc və 

dəstəkləridir [22]. 

Sosial bir sistem olaraq qəbul edilən güvən tədris ocaqları üçün də xüsusi önəm 

daşımaqdadır. Güvən məktəblərdə qrup və şəxsi münasibətlərin inkişafında önəmli faktor 

olaraq görülməkdədir [19]. Güvən fərdlərin öyrənməsində, məktəb mədəniyyətinin 

inkişafında, məktəbdə tədris prossesinin həyata keçirilməsində, şagird nailiyyətində və 

məktəbdə təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsində əhəmiyyət kəsb etməkdədir [18]. 

Yılmaz (2009) [22] təşkilatı güvəni aşağıda göstərilən üç başlıq altında 

qruplaşdırmışdır. Bunlar: 

 İdarəçiyə güvən: Müəllimlərin idarəçilərə, onların dürüst olmasına güvənməsidir. 

İdarəçinin müəllimin problemi ilə maraqlanması, verdiyi sözü yerinə yetirməsi, 

idarəçi-müəllim münasibətlərində tutarlı olması, müəllimə aid şəxsi məlumatları 

digərləri ilə paylaşmaması ilə bağlıdır. 

 Həmkarlarına güvən: Burada isə müəllimlərin bir-birinə qarşı güvən hissi 

duymasından bəhs olunur. Həmkarlarına güvən müəllimin digər müəllimlərdən şübhə 

duymaması, onların sözlərinə inanması, aralarındakı münasibətlərin səmimi, tutarlı 

olması və bağlılıq duyğusunu özündə ehtiva edən xüsusiyyətlərə sahib olduğuna 

inanmasıdır. 

 Şagird və valideynlərə güvən:  Müəllimlərin məktəbdəki şagirdlərə, onların 

valideynlərinə, şagirdlərin nailiyyətlərinə, ailələrin dəstəyinə, şagirdlərin və onların 

ailələrinin söylədiklərinə inanması və güvənməsi ilə bağlıdır. 

Təşkilatda güvən anlayışının yüksək səviyyədə olması həm təşkilata, həm də işçilərə 

bir çox fayda verməkdədir. Güvən təşkilatı və şəxsi performansının artmasında önəmli 

faktorlardandır. Lafferty və Lafferty (2001) araşdırmasında təşkilatı güvən ilə performans 

arasında əlaqənin olduğundan bəhs etmişdir. Güvən təşkilatda birgə fəaliyyəti hərəkətə 

keçirərək görülən işlərin daha tez başa çatmasını təmin etməkdə, digər tərəfdən təşkilatda, 

özü-özlüyündən meydana gələn sosiallaşmanı təmin edərək heyət arasında həmrəyliyi 

artırmaqdadır [16]. 

Tschannen-Moran & Hoy (1998) [18] görə məktəblərdə müvəffəqiyyət qazana bilmək 

üçün müəllimlər və məktəb idarəçiləri arasında sağlam münasibətlər yaratmaqda və tədris 

prossesi üçün daha yaxşı bir mühit formalalaşdırmaqda güvən önəmlidir. Məktəbdə güvən 

formalaşdırmanın beş təməl meyarı vardır. Bunlar: yardımsevər, güvənli, bacarıqlı, dürüst və 

açıqsözlü olmaqdır. 
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Təşkilatı güvən təşkilat içində bütün təşkilat üzvlərinin birgə iştirakı ilə yaradılması 

labüd olan psixoloji bir mühit olaraq qiymətləndirilə bilər. Bu mühitin yaradılmasında 

rəhbərlik önəmli rol oynamaqdadır [2]. Hoy, Tarter və Witkoskie (1992) tərəfindən həyata 

keçirilən araşdırmada məktəbdə güvən mühitinin yaradılmasında idarəçilərin önəmli yerə 

sahib olduğu görülmüşdür [3]. Təhsil ocaqlarında güclü bir təşkilatı güvənin məktəbə 

faydaları aşağıdakı şəkildə sıralana bilər [8]. 

 Məktəbdə əsaslı olaraq böyük inkişafa və dəyişikliyə səbəb olur. Bu mənada 

müəllimlərin həmkarlarına və məktəbə qarşı güvəni, müəllimləri yeniliklərə və 

inkişafa açıq hala gətirməktədir. 

 Məktəbdə həyata keçirilən tənzimləmələr və dəyişikliklər üçün müəllimlərə ümid 

verir. 

 Müəllimlərin bir-birini daha yaxşı başa düşməsinə şərait yaradır. 

 Məktəbdə həyata keçirilən fəaliyyətlərin düzgün bir şəkildə olub-olmadığını göstərir. 

 Güvənli bir məktəb mühiti, müəllimlərin daha yaxşı bir öyrənmə mühitini nə cür 

təmin edəcəkləri haqqında düşünmələrinə şərait yardır. 

Bu gün orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və təhsil prossesinin 

səmərəli bir şəkildə həyata keçirilməsi üçün məktəblərdə bir çox mövzular kimi müəllim-

şagird, müəllim-idarəçi, məktəb-valideyn arasında olan bir çox mövzuların da araşdırılmasına 

ehtiyac vardır. Bu mənada məktəblərdə təşkilatı güvən səviyyəsinin bilinməsi və müəyyən 

edilməsi üçün məlumat toplanması önəmlidir. Bu məlumatların toplanması da ölçmə 

vasitələri ilə həyata keçirilir. 

Bu araşdırma Azərbaycanda orta məktəblərdə təşkilatı güvən səviyyəsini müəyyən 

etmək üçün ölçmə vasitəsinin olmaması səbəbiylə  xüsusi əhəmiyyət daşımaqdadır. 

 

2. Araşdırma Üsulu 

İş qrupu 

Sorğuda iştirak edənlər, 2017-2018 tədris ilində Bakıdakı dövlət məktəblərində işləyən 

müəllimlərdir. Müəllimlərin 162-si (53,1%-i) qadın, 142-si ( 46,9%-u) isə kişidir. Çalışma 

qrupunu meydana gətirən müəllimlər təsadüfi yolla seçilmiş və çalışmaya könüllü olaraq 

qatılmışdırlar. 

 

Məlumat Toplama Vasitəsi 

Məktəblərdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsi, tamamilə razıyam (6), çox razıyam (5), 

razıyam (4), qismən razıyam (3), razı deyiləm (2) və heç razı deyiləm (1) şəklində 

cavablandırılan və qiymətləndirilən 6 dərəcəli Likert tipli bir ölçmə vasitəsidir. 

Yılmaz (2005) ölçmə vasitəsinin doğruluq və güvənlilik çalışmasında məktəblərdə 

Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsində 4 alt faktor ortaya çıxarmışdır. Dörd alt faktor tərəfindən 

açıqlanan toplam variasiya 53,910 %-dir. Birinci faktor variasiyanın 19,352 %-ni, (dəyər -
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10,352), ikinci faktor 16,988 %  (dəyər- 9,107), üçüncü faktor 12,649 % (dəyər- 6,781), 

dördüncü faktor isə 4,421 %-ni (dəyər-2,638) açıqlamaqdadır. 

Məktəblərdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin güvənliliyini yoxlamaq üçün ilk 

olaraq Cronbach Alpha əmsalından istifadə edilmişdir. Cronbach Alpha daxili uyğunluq 

əmsalı həm ölçmə vasitəsinin toplam maddələri, həm də 4 alt faktor üçün ayrı-ayrı 

hesablanmış və güvənliliyin bir meyarı olaraq təyin edilmişdir. Ölçmə vasitəsinin toplam 

güvənlilik əmsalı 0.97 olaraq tapılmışdır. Dörd alt  faktorun öz aralarında hesablanan 

güvənlik əmsalları, Çalışanlara Duyarlılıq 0.95, İdarəçiyə Güvən 0.95,  Yeniliyə Açıqlılıq 

0.75 və Ünsiyyət Mühiti üçün isə 0.92 tapılmışdır. Ölçmə vasitəsinin  bütün faktorlarında, 40 

maddənin maddə-test korrelyasiyası (correlation) 0.531 ilə 0.791 arasında dəyər almaqdadır 

[21].  

Məktəblərdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin birinci alt faktoru Çalışanlara 

Duyarlılıq; məktəbə yeni gələn müəllimlərin məktəbə alışmasının, qaynayıb-qarışmasına 

köməkçi olunmasının, məktəbin məqsədlərinin başa salınmasının, işində daha yaxşı fəaliyyət 

göstərə bilməsi üçün təhsil verilməsinin, məktəbin müəllimlərə sahip çıxdığını onlara hiss 

etdirməsinin, məktəbin müəllimlərdən gözləntisinin müəllimlərin razı olacağı şəkildə 

olmasının, müəllimlərin dərs proqramlarının həm məktəbdənkənar fəaliyyətləri, həm də 

məktəbdaxili fəaliyyətləri nizamlayacaq səviyyədə planlaşdırılmasının, məktəbin iş 

prinsiplərinin müəllimlərin karyeralarında yüksəklişi dəstəkləyəcək şəkildə olmasının, 

məktəbin iş prinsiplərinin lazım olduğu zaman təkrar gözdən keçirilərək 

təkmilləşdirilməsinin, məktəbin iş prinsiplərinin müəllimlərin fikirlərinə müraciət edilərək 

formalaşdırılmasının, məktəbin öz prinsiplərinə görə hərəkət etməsinin, məktəb müəllimlərin 

şəxsi ehtiyaclarını qarşılaya bilmək üçün köhnə iş prinsiplərini dəyişdirməklə balansı 

qorumasınının, məktəbdə müəllimlərlə bağlı qərarlarda və həyata keçiriləcək işlərdə dürüst 

davranılmasının, məktəbdə müəllimlərlə bağlı qərar və davranışların ədalətli yerinə 

yetirilməsinin və qanunlarda nəzərdə tutulmuş nizam-intizam qaydalarının düzgün və lazımı 

vəziyyətdə həyata keçirilməsinin nə səviyyədə olduğunu müəyyən etməyə çalışmaqdadır. Bu 

alt faktordan alına biləcək dəyərlər 15-90 arasındadır. Bu alt faktorun dəyərinin yüksək 

olması, məktəbdə bu qabiliyyətlərin yaxşı səviyyədə həyata keçirildiyi, bu dəyərlərin aşağı 

olması isə məktəbdə bu qabiliyyətlərin lazımı səviyyədə həyata keçirilmədiyi mənasına 

gəlməkdədir. 

Məktəbdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin ikinci alt faktoru olan İdarəçiyə Güvən; 

məktəb direktorunun məktəbdə işləyənlərin rahatlıqla onun qəbuluna girə biləcəyi biri 

olmasının, müəllimlərin təkliflərini dinləməsinin, müəllimlərin problemləri ilə 

maraqlanmasının, məktəblə bağlı iş prinsiplərini ədalətli və obyektiv yerinə yetirməsinin, 

səmimi və dürüst olmasının, müəllimlərlə münasibətlərində mehriban və müəllimlərin 

məktəbə daha faydalı olması üçün onlara dəstək olmasının, müəllimlərin işləri ilə əlaqədar 

öhdəliklərində və vəzifələrində onlara güvənməsinin, məktəbdə müəllimlərin performans 
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qiymətləndirmələrini ədalətli və qərəzsiz bir şəkildə yerinə yetirməsinin, müəllimləri 

məktəbin hədəflərinə çatmaq üçün bir vasitə deyil, bir insan olaraq görməsinin,  müəllimlərin 

xeyrinə olacaq məlumatları onlardan gizlətməməsinin və məktəbdə iş saatları və dərs 

proqramlarının işçilərə vəzifələrini yerinə yetirəbilmə imkanı verməsinin nə səviyyədə 

olduğunu müəyyənləşdirməyə çalışmaqdır. Bu alt faktordan alına biləcək dəyərlər 12-72 

arasındadır. Alt faktorun dəyərinin yüksək olması, məktəbdə bu qabliyyətlərin yüksək 

səviyyədə həyata keçirildiyi, bu dəyərlərin aşağı olması isə məktəbdə bu qabliyyətlərin lazımı 

səviyyədə həyata keçirilmədiyi mənasına gəlməkdədir.  

Məktəbdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin üçüncü alt faktoru Ünsiyyət Mühiti; 

məktəbdə iş prinsip və idarəetmə qaydalarının açıq şəkildə müəllimlərə izah olunmasının, 

ünsiyyət vasitələrinin hər zaman açıq olmasının, müəllimlərin məktəb haqqındakı fikirlərini 

açık şəkildə ifadə etməkdən çəkinməməsinin, üstüörtülü bir şey olmadan hər şeyin açıq bir 

şəkildə həyata keçirilməsinin, məlumatların zamanında verilməsinin, məlumatların bütün 

işçilərə tam və düzgün şəkildə çatdırılmasının, müəllimlərin məktəb idarəçiləri ilə birbaşa 

əlaqə saxlaya bilməsinin, müsbət iş mühitinin olmasından dolayı işləməkdən zövq almasının 

və müəllimlərin keyfiyyətli işlərinə görə müsbət rəy almalarının nə səviyyədə olduğunu 

müəyyənləşdirməyə çalışmaqdır. Bu alt faktordan alına biləcək dəyərlər 9-54 arasındadır. Alt 

faktorun dəyərinin yüksək olması, məktəbdə bu qabliyyətlərin yaxşı səviyyədə həyata 

keçirildiyi, bu dəyərlərin aşağı olması isə məktəbdə bu qabliyyətlərin lazımı səviyyədə həyata 

keçirilmədiyi mənasına gəlməkdədir.  

Məktəbdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin dördüncü alt faktoru olan Yeniliyə 

Açıqlılıq; məktəb direktorunun iş prinsiplərini hazırlayarkən müəllimlərin fikirlərini alması və 

onlardan istifadə etməsinin, müəllimlərin çəkinmədən məktəb hakkında təkliflər irəli sürə 

bilməsinin, məktəbin müəllimlərin ehtiyacları və irəli sürdükləri təklifləri istiqamətində 

yeniliyə, inkişafa və dəyişikliyəaçıq olmasının nə səviyyədə olduğunu müəyyənləşdirməyə 

çalışmaqdır. Bu alt faktordan alına biləcək dəyərlər 4-24 arasında dəyişməkdədir. Digər alt 

faktorlar kimi bu alt faktorun da dəyərinin yüksək olması, məktəbdə bu qabliyyətlərin yüksək 

səviyyədə həyata keçirildiyi, bu dəyərlərin aşağı olması isə məktəbdə bu qabliyyətlərin lazımı 

səviyyədə həyata keçirilmədiyi mənasına gəlməkdədir. 

 

Fəaliyyət 

Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırması həyata 

keçirilmişdir.  

Daha sonra qiymətləndirmə forması hazırlanaraq ölçmə vasitəsinin Türkcə orijinal 

maddələri sol tərəfə Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş maddələr isə sağ tərəfə yazılmış, 

ayrıca olaraq da lazımi görülən vəziyyətlərdə; maddənin dəyişdirilməsi, düzəldilməsi və ya 

çıxarılması ilə bağlı görüş və təklifləri bildirəcəkləri açıqlama bölümü əlavə edilmişdir. Daha 

sonra idarəetmə sahəsində müəllimlərlə əlaqə yaradaraq ölçmə vasitəsinin orijinal maddələri 

və Azərbaycan dilinə tərcümələrinin oxunub, tərcümə olunan maddələrin orijinal maddələri 
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ilə məna və məzmun baxımından nə qədər uyğunluq təşkil etmələri haqqında 

qiymətlənirmələri istənilmişdir. Dəyərləndirmə anketi idarəçi müəllimlər tərəfindən bir-

birindən xəbərsiz doldurulmuş, maddələrlə bağlı düzəlişlər də qəbul edilmişdir. İdarəçi 

müəllimlərin görüşləri diqqətə alınaraq, Azərbaycan dilinə tərcümə olunan maddələrdə lazımi 

düzəlişlər edilmişdir. Düzəlişlər sözlərin daha uyğun sinonimləri ilə əvəz edilməsi kimi xırda 

dəyişikliklərdən ibarətdir. Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş forma; maddə sayı, maddə sırası 

və dərəcələndirmə  kimi nöqtələr açısından orjinal formdakı nizamı qorumuşdur. 

Daha sonrakı mərhələdə Azərbaycan dili mütəxəssisləri, Azərbaycan dili anket 

formasındakı hər bir maddəni qrammatik və leksik baxımdan dəyərləndirmişdirlər. 

Azərbaycanca anket forması ən son şəklini aldıqdan sonra, Türk dil mütəxəssisi tərəfindən 

Azərbaycanca maddələr yenidən Türk dilinə tərcümə edilmişdir. Orjinal maddələr və geri 

tərcümə edilmiş Türk dili maddələr yan-yana gətirilərək, oxşarlıqları araşdırmaçı və iki 

müstəqil dil mütəxəssisi tərəfindən baxılmış və yüksək səviyyədə oxşarlıq müəyyən 

edilmişdir.Beləliklə, ölçmə vasitəsinin dil uyğunluğu çalışması başa çatdırılmışdır. 

 

3. Nəticələr 

İlkin Analizlər 

Məlumatlar qrupu ilk olarak itirilmiş dəyərlər və ümumi fərziyyələr baxımından 

dəyərləndirilmişdir. Buna görə çatışmayan hər hansı bir dəyərə rast gəlinməmiş, nisbilik və 

əyrilik əmsallarının normal yayılma fərziyələri ilə uyğunluğu görülmüşdür (əyrilik dəyəri -28; 

nisbilik dəyəri -58). Eyni zamanda medyan, ortalama və moda dəyərləri bir-birinə yaxındır. 

 

Quruluşun Uyğunluğu 

Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin faktor quruluşunun xüsusiyyətlərini 

müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Yılmaz (2005) tərəfindən həyata keçirilən izahedici faktor 

analizi araşdırılmışdır. Həyata keçirilən araşdırmalar nəticəsində ölçmə vasitəsinin izahedici 

faktor analizinin edilməməsinə qərar verilmişdir. Elmi ədəbiyyat araşdırılarkən ölçmə 

vasitəsinin uyğunlaşdırma çalışmasında təkrar izzahedici faktor analizinin edilməsinə ehtiyac 

olmadığı görülmüşdür [20]. 

Yılmaz (2005) tərəfindən əldə edilən quruluşun nümunələr haqqındakı məlumatlara 

uyğunlaşıb-uyğunlaşmadığını anlamaq məqsədilə təsdiqləyici faktor analizi nəticələrindən 

istifadə edilmişdir. Təsdiqləyici faktor analizi nəticəsində aşağıdakı model əldə olunmuşdur. 

Həyata keçirilən təsdiqləyici faktor analizi nəticəsində daha yaxşı uyğun dəyərlər əldə 

etmək məqsədi ilə 10 maddə ölçmə vasitəsindən çıxarılmışdır (1, 2, 10, 11, 14, 20, 29, 30, 31, 

32). Yerdə qalan 30 maddə üçün təsdiqləyici faktor analizi edilmişdir. Dörd alt faktorlu 

Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsi üçün edilən təsdiqləyici faktor analizindən əldə olunan 

dəyərlərə baxıldığında x²/tf= 2,686;GFI (Goodness of Fit İndex) = .847; AGFI (Adjusted 
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Goodness of Fit İndex) = .816; NFI= .800; CFI (Comperative Fit İndex) = .863, RMSEA 

(Root Mean Square Error of Approximation) = 0.75 şəklində olduğu görülməkdədir. 

 

 

 

Şəkil 1. Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin alt təsnifatlarına dair TFA nəticələri 

 

Ümumilikdə bu dəyərlərin müvafiq uyğunluq səviyyəsinə yaxın olduqları söylənilə 

bilər (Blunch, 2008; Kline , 2011; Bayram , 2013). Hesablanan bəzi modifikasiya dəyərlərinə 

baxıldığında (m5-m9; m7-m9; m15-m16; m15-m26; m16-m17; m17-m23; m17-m26; m21-

m27; m23-m24; m23-m25; m28-m29; m34-m36; m37-m38) xəta kovariasiyaları arasında 

korrelyasiya olduğu görülmüşdür. 

 

Güvənlilik 

Təsdiqləyici faktor analizi sonrası çıxarılan maddələrdən sonra ölçmə vasitəsinin 

daxili ardıcıllığı ilə bağlı güvənliliyi Cronbach Alfa əmsalı ilə hesablanmışdır. Bu dəyərlər 

İşçilərə Duyarlılıq üçün 0.87, İdarəçiyə Güvən üçün 0.92, Yeniliyə Açıqlıq üçün 0.71 və 

Ünsiyət Mühiti üçün isə 0.87 olaraq tapılmışdır. 

Nəticə. Bu araşdırmanın məqsədi Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsinin məktəblərdə 

təşkilatı güvən səviyyəsinin müəyyən olunması üçün Azərbaycancaya uyğunlaşdırılması, 

ölçmə vasitəsinin psixometriq xüsusiyyətlərinin araşdırılmasıdır. 

Quruluş uyğunluğu mərhələsində faktor quruluşunun xüsusiyyətlərini müəyyən etmək 

məqsədilə izahedici faktor analizi araşdırılmış və araşdırmalar nəticəsində ölçmə vasitəsinin 

yenidən izahedici faktor analizi edilməsinə ehtiyac duyulmamışdır. 

Daha sonra Yılmaz (2005) tərəfindən əldə edilən qurluşun nümunələr haqqındakı 

məlumatlara uyğun olub-olmadığını anlamaq məqsədilə təsdiqləyici faktor analizi 

nəticələrindən istifadə edilmişdir. Ölçmə vasitəsində yer alan 40 maddədən 10-u ölçmə 
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vasitəsindən çıxarılmış, yerdə qalan 30 maddə üçün təsdiqləyici faktor analizi həyata 

keçirilmişdir. Təsdiqləyici faktor analizindən sonra ölçmə vasitəsinin  güvənliliyini yoxlamaq 

üçün Cronbach Alpha əmsalı istifadə edilmişdir. Cronbach Alpha əmsalına görə ölçmə 

vasitəsinin Çalışanlara Duyarlılıq faktoru üçün 0.87, İdarəçiyə Güvən faktoru üçün 0.92, 

Yeniliyə Açıqlıq faktoru üçün 0.71 və Ünsiyyət Mühiti faktoru üçün isə 0.87 olaraq dəyər 

əldə edilmişdir. Əldə edilən bu dəyərlər ölçmə vasitəsinin orijinal formasında əldə edilən 

dəyərlərə olduqca yaxındır. 

Ümumi olaraq dəyərləndirildiyində Məktəblərdə Təşkilatı Güvən Ölçmə Vasitəsi 

Azərbaycanca formasının orta məktəblərdə müəllimlər üzərində istifadə etmək üçün etibarlı 

və güvənli bir ölçmə vasitəsi olduğu müəyyən edilmişdir. Məktəblərdə müəllim görüşlərinə 

dayanaraq təşkilatı güvən səviyyəsini müəyyən etmək üçün ölçmə vasitəsi istifadə edilə bilər. 

Ölçmə vasitəsinin 4 alt faktorundan (İşçilərə Duyarlılıq, İdarəçiyə Güvən, Yeniliyə 

Açıqlılıq və Ünsiyyət Mühiti) əldə edilən yüksək dəyərlər məktəbdə bu qabiliyyətlərin yüksək 

səviyyədə həyata keçirildiyinin, aşağı dəyərlər isə məktəbdə bu qabiliyyətlərin lazımi 

səviyyədə olmadığının göstəricisidir.  
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