پرسشنامه تعهد سازمانی بالفور و وکسلر()1996

لطفاً با عالمت زدن هر کدام از گزينه ها میزان موافقت خود را با گويه مربوطه بیان فرمايید.

ابعاد

کامال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامال موافقم

گویه ها
.1سازمانم از دستاوردهای (موفقیتهای) من در شغلم قدردانی میکند.

تعهد مبادله ای

 .2سازمانم تمام تالش بر این است که کارکنان با عملکرد خوب را به رسمیت
بشناسد.
 .3در سطح وسیعی تالشهایم در شغل توسط سازمان نادیده گرفته می شود (.)R

تعهد پیوستگی

.4من حس قویی از تعلق و وابستگی به این سازمان دارم.
 .5من احساس میکنم سازمان بخشی از خانواده ام می باشد.
 .6برای این سازمان و افرادش اهمیتی ندارد که چه اتفاقی برای من می افتد (.)R

تعهد همانندسازی

.7من افتخار میکنم به اینکه به مردم بگویم در این سازمان کار میکنم.
 .8اینکه این سازمان مظهر چیست یا از چه چیزی حمایت میکند ،برای من مهم است.
 .9من برای سازمانی ناکارآمد کار میکنم که قادر به انجام مأموریت خود نمی باشد (.)R

معرفی ابزار
ابعاد پرسشنامه:
تعهد مبادله ای شامل گویه های  1تا  ،3تعهد پیوستگی شامل گویه های  4تا  6و تعهد همانندسازی شده شامل
گویه های  7تا  9می باشد
امتیازات:
کامال مخالفم= ،1مخالفم= ،2نظری ندارم= ،3موافقم= ،4کامال موافقم= 5و برای سواالتی که با  Rمشخص شده
امتیاز به صورت معکوس محاسبه می شود :کامال مخالفم= ،5مخالفم= ،4نظری ندارم= ،3موافقم= ،2کامال موافقم=1

تعیین پايايی و روايی ابزارهاي اندازهگیري
این پرسشنامه در پژوهش سلطانزاده( )1391اعتبار یابی شده است.
برآورد پايايی پرسشنامهها
برای تعیین پایایی ،روشهای مختلفی وجود دارد .در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامهها از
ضریب آلفای کرونباخ ا ستفاده گردیده ا ست .این روش برای محا سبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله
پر س شنامهها یا آزمودنهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهگیری میکنند بکار میرود .در اینگونه ابزار ،پا سخ هر
سوال میتواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند .سرمد و همکاران ( )1387معتقدندکه «برای محاسبه ضریب
آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونامه یا زیرآزمون و واریانس کل را
محاسبه نمود .سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد» (ص .)169

ضریب پایایی پرسشنامههای از طریق فرمول زیر به وسیله نرمافزار  SPSSمحاسبه شده است.
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= ضریب آلفای کرونباخ
 =Jتعداد سواالت آزمون
 =Sj2واریانس سواالت آزمون
 =s2واریانس کل آزمون

پایایی :ضرایب پایایی برای هر یك از زیرمقیاسهای پرسشنامه تعهد سازمانی نشان داده شده است.

ضرايب پايايی زيرمقیاسهاي پرسشنامه تعهد سازمانی

مولفه هاي تعهد سازمانی

ضريب پايايی

تعهد همانندسازي شده

0/799

تعهد همبستگی

0/801

تعهد مبادله اي

0/874

کل

0/93

برآورد روايی پرسشنامهها
روایی به این مفهوم اشووواره دارد که وسووویله اندازهگیری چیزی را که ادعا میکند دقیقاً همان چیز را اندازه
بگیرد یعنی متناسووب با آن باشوود و از مهمترین آن روایی صوووری و محتوایی اسووت و برای اینکه پرسووشوونامهای
حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوریك دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار
گیرد تا میزان ارتباط و تنا سب آنها با مو ضوع رو شن گردد .روایی صوری و محتوایی هر یك از پر س شنامههای
پژوهش به تفکیك در زیر ارائه میشود:
روایی :پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی روایی محتوایی داشته است ولی جهت هماهنگ کردن سواالت با
کارکنان و دانشگاه اصالحات مختصری در آن صورت گرفت .لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و
استادان علوم تربیتی و مدیریت مورد تایید قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه تعهد سازمانی (همانند سازی
شده ،پیوستگی و مبادله ای) را بدست آورد که در آن  %74در صد واریانس سواالت استخراج شده بود .آزمون
 KMO=901%و بارتلت ( )P<0/001نشان داد که حجم نمونه کافی است و این عوامل در جامعه آماری وجود
دارد .نتایج بارهای عاملی باالتر از  %3با چرخش متعامد ،سه بعد مورد نطر را بدست آورد.
تعاريف نظري
تعهدسازمانی :تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان عالقه و دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان
وتمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان می دهد (سلطانزاده ،1391 ،ص .)11
تعهد همانند سازی شده :همنوایی و همسویی با اهداف و ماموریت های که برای تمام اعضای سازمان مورد
قبول است را شامل می شود(سلطانزاده ،1391 ،ص .)11

تعهد پیوستگی :همنوایی و همسویی افراد را با همدیگر به مسابه عضویی از یك گروه که هدف مشترکی را
دنبال می کنند را شامل می شود(سلطانزاده ،1391 ،ص .)11
تعهد مبادله ای :واکنش ها و میزان رضایت کارکنان در برایر حقوق ،مزایا ،حمایت ها و تشویق های سازمان
را شامل می شود (سلطانزاده ،1391 ،ص .)11
تعاريف عملیاتی
پرسشنامه تعهد سازمانی :شامل مولفه تعهد همانند سازی شده ،تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای است .و با
پرسشنامه استاندارد که شامل  9سوال است ،اندازهگیری میشود.
تعهد همانند سازی شده :میزان تعهد همانند سازی شده بر اساس سوالهای  1تا  3پرسشنامه تعهد سازمانی
سنجیده میشود.
تعهد پیوستگی :میزان تعهد پیوستگی بر اساس سوالهای  4تا  6پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده میشود.
تعهد مبادله ای :میزان تعهد مبادله ای بر اساس سوالهای  7تا  9پرسشنامه تعهد سازمانی سنجیده میشود.
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