
 

 

 سیاسی دوما هایتاکتیکپرسشنامه استاندارد 
 

بعد می  8سوال در  16طراحی شد. و دارای  1994دوما در سال  سیاسی توسط هایتاکتیک استاندارد پرسشنامه

 باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

دهد  می نشان تصمیم اتخاذ در مديران برای را راه که است قواعد و اصول سری يک سیاست  

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 گويه ای پرسشنامة 16ای است که کارکنان به سواالت نمرهسیاسی  هایتاکتیکدر اين پژوهش منظور از  

 دهند .میسیاسی  هایتاکتیک

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   پرسشنامهمولفه های 

 2تا  1 اصرار

 4تا  3 جلب مهر و محبت

 6تا  5 تقاضاهای منطقی

 8تا  7 تحریم ها

 10تا  9 مبادالت

 12تا  11 تقاضاهای رو به باال

 14تا  13 مانع شدن

 16تا  15 ا ائتالف

 

 پاسخگوی گرامی

گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

 اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم. جهت



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  میزان تحصیالت

 پاينتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتايج تحقیق) اختیاری( ايمیل

 

 سواالت:

 پس از مطالعه هر کدام از جمالت زير، بخش های مربوطه را کامل کنید

 سواالت
مورد من در 

دیگران استفاده 
 کرده ام

دیگران در مورد 
من استفاده کرده 

 اند

نتایج و 
 چرایی آن

 اصرار

    دهد که افراد باید از قوانین تبعیت کنند. نشان می
    کند. شود را به فرد یادآوری میمکرراً آنچه خواسته می

 جلب مهر و محبت
    کند. تقاضای خود را متواضعانه و با ادب مطرح می

    کند. درباره دشوار بودن علل تقاضا، ابراز همدردی می
 تقاضاهای منطقی

    یک برنامه مشروح در توجیه یک تقاضا می نویسد. 
    دهد. دالیل مطرح کردن تقاضا را شرح می

 تحریم ها

    کند. تهدید به مجبور کردن افراد از گروه می
    کند.تهدید به شکایات به مقامات باالتر می

 مبادالت



 

 

    کند.تبادل منافع را پیشنهاد می
    کند. منافع گذشته را که شما ارائه کرده بودید، یادآوری می

 تقاضاهای رو به باال

    از سطوح باال تر، درخواست حمایت از یک تقاضا را دارد. 
    شخصی را جهت مالقات با یک مقام برتر می فرستد.

 مانع شدن
    کند. کند که انجام کار با شخص را متوقف میتهدید می

    کند. شخص را نادیده گرفته و روابط دوستی با او را متوقف می
 ا ائتالف

    کند.را جهت بررسی تقاضاها جلب می حمایت همکاران
    کند در جلساتی که دیگران حضور دارند، تقاضا را مطرح می

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

ام کرده استفاده دیگران مورد در من گزینه   اند کرده استفاده من مورد در دیگران   

 2 1 امتیاز 

 
 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زير بر اساس اين روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زير برای يک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10های زير را ضربدر پرسشنامه داشته باشید بايد امتیاز 

 مثال: حد پايین نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 = حد پايین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 
ام کرده استفاده دیگران مورد در من اند کرده استفاده من مورد در دیگران   

18 18 

 

به باال باشد نشان دهنده  18ام  کرده استفاده ديگران مورد در در صورتی که نمرات پرسشنامه من

 سیاست باال است



 

 

به پايین باشد نشان دهنده  18اند  کرده استفاده من مورد در ديگران در صورتی که نمرات پرسشنامه.

 سیاست ضعیف مدير می باشد.

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد يعنی  اينکه اندازه گیری هر آنچه اندازه میقابلیت اعتماد يا پايايی يک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در 

 دهد.گیری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست میابزار اندازه

 های تاکتیک راهبردی رهیافت( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1391در پژوهش هادی زاده و همکاران )

که بیانگر روايی همگرا و واگرای مطلوب اين پرسشنامه  همبستگی مثبت و منفی مشاهده شدسازمان  در سیاسی

 می باشد.

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت يا پرسشنامه همچنین پايائی

 کامل پايائی معنای +( به1يک ) مثبت تا پايداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضريب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزديکتر يک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./821سیاسی  هایتاکتیکآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 821/0 سیاسی هایتاکتیک
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