پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف ()2001
پرسشنامه تعهد سازمانی گوین دیک و بورلی متکالف ( )2001دارای  15سوال و هدف آن بررسی میزان تعهد
کارکنان به سازمان می باشد.
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تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
بررسی مسیر تاریخی تعهد سازمانی حکایت از آن دارد که توجه به این موضوع در دهه اخیر گسترش یافته است
و صاحبنظران علوم رفتاری با مطالعه و بررسی در حوزه تعهد سازمانی تعاریف مختلفی را از آن ارائه داده اند .تعهد
سازمانی نیرویی باثبات است که افراد را به سازمان متعهد می کند(توماس و همکاران.)2011،
تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از تعهد سازمانی نمرهای است که کارکنان به سواالت15گویه ای پرسشنامة تعهد سازمانی
میدهند .
مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامال مخالف 1،؛ مخالف2،؛ نظری ندارم3؛موافق 4،؛ کامال موافق 5،؛)
میباشد.
( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کامال توضیح داده شده است).
گزینه

کامال مخالف

مخالف

نظری ندارم

موافق

کامال موافق

امتیاز
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5

کامال مخالف

کامالموافق

این پژوهش بهه دنبهال پاسهه بهه  ......................................مهی باشهد .امیهد اسهت بها همکهاری و مسهاعدت شهما،
این امر مهم حاصه گهردد .لهاا از شهما تقاضها مهی شهود بها بهول زحمهت و صهرف و هت خهود صهاد انه بهه
سؤاالت جواب بدهید .الزم بهه ککهر اسهت کهه اتالعهات پرسشهنامه فقهت در جههت اههداف تاقیهق اسهتفاده
خواهد شد و نیازی به ککر نام نیست .بالً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

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

فوق دیپلم

لیسانس

کارشناسی و باالتر

 5سال و
کمتر

 6تا
10سال

 11تا15سال

بیشتر از  15سال

سابقه خدمت

ردیف
5

نقش من در داخ سازمان با اهمیت است.

6

به تور کلی ،واحد من در حال بهبود کیفیت کارش است.

7

من از اهداف آتی سازمان آگاه هستم.

8

من ارتباتات بین برنامه های ساالنه سازمان و الویت های آتی را درک می کنم.

کامال موافقم

4

من وا عا به سازمان و شغلم عال مندم.

موافقم

3

کیفیت کار در واحد من عالی است.

نظری ندارم

2

من توجه زیادی به سازمان می کتم.

مخالفم

1

من از کار کردن در این سازمان بر خود می بالم.

کامالمخالفم

گویه ها

9

من ارتباتات بین برنامه های ساالنه سازمان و برنامه های واحد کاریم را درک می کنم.

 10من از الویت های مسیر استراتژیک سازمان آگاه هستم.
 11من در بهبود کیفیت و استانداردهای کاری واحدم مشارکت دارم.
 12من در توسعه اهداف واحدم مشارکت دارم.
 13من در مااکره در زمینه اهداف واحد کاریم مشارکت دارم.
 14من در تصمیم گیری های اثر گاار بر کارم ،مشارکت دارم.
 15من از آزادی اب توجهی در مااکره در زمینه الویت های کاریم برخوردار هستم.
توجه شک زیر یک مدل آماده بر تاقیق شما میباشد در صورتی که تاقیق شما از دو متغیر تشکی شده است
مدل خالی را با مشاهده مدل تکمی شده پر کنید و در صورتی که تاقیق شما فقت یک متغیر دارد مدل خالی
و فلش را پاک کنید.

غرور

تعهد سازمانی

مشارکت

متغیر وابسته

اهداف

نمره گذاری پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس تیف لیکرت می باشد که از  1تا  5نمره گااری شده است.
به دو تریق می توان از تالی این پرسشنامه استفاده کرد
 .Aتالی بر اساس مولفههای پرسشنامه
 .Bتالی بر اسا س میزان نمره به دست آمده
تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه
به این ترتیب که ابتدا پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمی پرسشنامهها داده ها را وارد نرم
افزار اس پی اس اس کنید .البته ب از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس
تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.
چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم
مرحله اول .وارد کردن اتالعات تمامی سواالت پرسشنامه ( د ت کنید که شما باید بر اساس تیف لیکرت عم
کنید مثال اگر شخصی سوال  7پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه در جلوی سوال
 7عدد  ( 1خیلی کم ) را بگاارید.
مرحله دوم .پس از وارد کردن داده های همه سواالت ،سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت()compute
کنید .مثال اگر مولفه اول Xو سواالت آن  1تا  7است شما باید سواالت  1تا  7را  computeکنید تا مولفه x
ایجاد شود.
به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار در نهایت شما باید همه مولفه ها که ایجاد
کردید را با هم  computeکنید تا این بار متغیر اصلی تاقیق به وجود بیاید که به تور مثال متغیر مدیریت
دانش یا  ...است.
مرحله سوم .حاال شما هم مولفهها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تاقیق را؛ حاال می توانید از گرینه
آنالیز هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.
مثال می توانید آزمون توصیفی( میانگین ،اناراف استاندارد ،واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک
متغیر دیگر بگیرید.
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه
بر اساس این روش از تالی شما نمرههای به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر ضاوت
کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به تور مثال شما 10
پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10کنید
مثال :حد پایین نمرات پرسشنامه به تریق زیر بدست آمده است
تعداد سواالت پرسشنامه*  = 1حد پایین نمره
حد پایین نمره

حد متوسط نمرات

حد باالی نمرات

15

45

75

 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  15تا  30باشد ،میزان تعهد سازمانی در این جامعه ضعیف میباشد.
 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 30تا  45باشد ،میزان تعهد سازمانی در سطح متوسطی می باشد. در صورتی که نمرات باالی  45باشد ،میزان تعهد سازمانی بسیار خوب می باشد.روایی و پایایی پرسشنامه
ابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میگیرد یعنی
اینکه ابزار اندازهگیری در شرایت یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد.
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور ،خوب ارزیابی و تایید شده است.
در پژوهش زاهدی ( )1388پایایی پرسشنامه مورد نظر  ./86بدست آمده است.
نام متغیر

میزان آلفای کرونباخ

تعهد سازمانی

0/86
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