
 

 

 گذاری سرمایه ریسکپرسشنامه استاندارد 

 
 از افراد ادراک سوال می باشد.و هدف ان بررسی 26دیاکن دارای  گذاری سرمایه ریسک استاندارد پرسشنامه

 گذاری می باشد. سرمایه ریسک

 

 پرسشنامه :تعریف مفهومی متغییر 

 به.  است آینده در بيشتر هایی پول به دستيابی برای دسترس در های پول مصرف معنای به گذاری سرمایه

 در بيشتر مصرف امكان به دستيابی برای فعلی مصرف انداختن تعویق به یعنی گذاری سرمایه دیگر عبارت

  .آینده

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 گویه ای پرسشنامة 26ای است که کارکنان به سواالت نمره گذاری سرمایه ریسکدر این پژوهش منظور از  

 دهند .میگذاری  سرمایه ریسک

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1-26 گذاری سرمایه ریسک

 

 پاسخگوی گرامی

ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات  ضمن سپاس از همكاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه

اميد است با همكاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . برای کار یک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر 

پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از است که اطالعات 

 همكاری صميمانه شما تشكر می نمایم.



 

 

 اطالعات شما روی نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيری به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  تحصيالتميزان 

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 برای اطالع از نتایج تحقيق) اختياری( ایميل
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      اطمينان در زمينه بازگشت سرمایه گذاری مورد انتظار در این کاال وجود دارد؟چه ميزان عدم  1

      تواند غير رضایت بخش باشد؟پيامدهای مالكيت این کاال چه مقدار می 2

-های داوطلبانه مواجه می کنند، به چه ميزان با ریسکافرادی که در این کاال سرمایه گذاری می 3

 شوند؟

     

      ضررهای ناشی از این کاال تا چه ميزان به سرعت قابل شناخت است؟ 4

      یک سرمایه گذار از این کاال تا چه ميزان به سرعت قابل شناخت است؟ 5

      ریسک های این سرمایه گذاری تا چه ميزان برای متخصصين مالی شناخته شده است؟ 6

      ریسكهای این سرمایه گذاری را کنترل کند؟تواند یک سرمایه گذار تا چه ميزان می  7

      اید چقدر است؟ریسک از دست دادن تمام پولی که بر روی این کاال سرمایه گذاری کرده  8

      گذارد؟ضررهای ناشی از این کاال به چه ميزان بر اقتصاد کشور تأثير می 9

      شود؟ضررهای ناشی از این سرمایه گذاری تا چه ميزان توسط سرمایه گذار مشاهده می  10

      درک این سرمایه گذاری تا چه اندازه آسان است؟ 11

در صورت انجام این سرمایه گذاری، به چه ميزان احتمال فشار فروش غيرقابل پذیرش وجود  12

 دارد؟

     



 

 

فروشند و یا آن را منصفانه و غير منطقی از کسانی که این کاال را میهای خطر دریافت نصيحت 13

 کنند، به چه ميزان است؟توصيه می

     

      ریسک نقد شدن سرمایه گذاری در کوتاه مدت چقدر است؟  14

      هزینه های ماليات برای سرمایه گذاری روی این کاال چه ميزان است؟  15

      کند؟گذاران حمایت میاگر اشتباهی رخ دهد، دولت به چه ميزان از سرمایه  16

      کند؟به چه ميزان قوانين سرمایه گذاری از سرمایه گذار حمایت می  17

      به چه ميزان ریسک کاهش ارزش سرمایه گذاری به دليل افزایش نرخ تورم وجود دارد؟  18

      رفتار غير اخالقی از سوی شرکت ارائه دهنده کاال وجود دارد؟به چه ميزان احتمال  19

      فكر کنيد به چه ميزان اختالف ریسک بين برندهای مختلف این کاال وجود دارد؟  20

با توجه به وضع موجود این جامعه، مزایای حاصل از سرمایه گذاری بر روی این کاال را چه   21

 دانيد؟ميزان می

     

      کنند؟سرمایه گذاران چه ميزان زمان صرف نظارت بر این سرمایه گذاری می  22

      کنند؟قبل از خرید این کاال، افراد به چه ميزان اطالعات آنرا ارزشيابی می  23

      خطر از دست دادن کل سرمایه به چه ميزان است؟ 24

      چقدر احتمال بازگشت سرمایه کمتر از ميزان انتظار وجود دارد؟  25

      ریسک باال و پایين شدن ارزش سرمایه گذاری چقدر است؟ 26

 

 به دو طریق می توان از  تحليل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحليل بر اساس مولفه 

B. تحليل بر اساس ميزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تكميل پرسشنامهبه این ترتيب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنيد. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 شروع به وارد کردن داده ها تعریف کنيد و سپس 

 چگونگی کار را برای شفافيت بيشتر به صورت مرحله به مرحله توضيح می دهيم

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنيد که شما باید بر اساس طيف ليكرت عمل 

 کنيد .



 

 

( کنيد. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپيوت) .مرحله دوم

ایجاد  x کنيد تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید  به همين ترتيب همه مولفه ها را ایجاد کنيد و پس از این کار  در

کنيد تا این بار متغير اصلی تحقيق به وجود بياید که به طور مثال متغير مدیریت دانش یا  computeرا با هم 

 ... است.

  ها را به وجود آورده اید و هم متغير اصلی تحقيق را؛ حاال می توانيد از گرینهمرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آناليز  هر آزمونی که می خواهيد برای این پرسشنامه) متغير( بگيرید.

مثال می توانيد آزمون توصيفی) ميانگين، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانيد آزمون همبستگی را با یک  

 متغير دیگر  بگيرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طيف ليكرت نمره گذاری شده است

را معكوس کنيد. یعنی برای هر گزینه خيلی  23، 22، 21، 17، 16، 11، 10،  7، 6،  5،  4،   3موارد امتياز 

 امتياز در نظر بگيرید 5و خيلی کم  4، کم 3، متوسط 2، زیاد 1زیاد 

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتياز  

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر اساس این روش از تحليل شما نمرهبر 

 قضاوت کنيد.

 10توجه داشته باشيد ميزان امتياز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنيد 10پرسشنامه داشته باشيد باید امتياز های زیر را ضربدر 

 ن نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد پایي

 = حد پایين نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایين نمره

50 90 130 

 
 باشد.: نشان دهنده وجود ریسک باال در سرمایه گذاری بر روی کاال می90 -130امتياز  -

 سرمایه گذاری بر روی کاال تا حدودی با ریسک همراه است.دهد که : نشان می50 -90امتياز  -

 باشد.: نشان دهنده ریسک پایين سرمایه گذاری بر روی کاال می50امتياز زیر  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

اینكه گيرد یعنی  قابليت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيری هر آنچه اندازه می

 دهد.گيری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی به دست میابزار اندازه

همبستگی  گذاری سرمایه ریسک( بين خرده مقياس های پرسشنامه 1387در پژوهش اهنگری و سعادت مهر )

 مثبت و منفی مشاهده شد که بيانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گيریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابليت یا پرسشنامه پایائی همچنين

 کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. می بيشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابليت نزدیكتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گيردمی قرار

 . می باشد./75 گذاری سرمایه ریسکآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

 
 

 ميزان آلفای کرونباخ نام متغير  

 75/0 گذاری سرمایه ریسک

 

 

 

 : منابع

 پژوهشنامه ایران، در خصوصی گذاری سرمایه و ریسک رابطه (،1387مسعود) مهر سعادت, عبدالمجيد آهنگری

 . 32 صفحه تا 13 صفحه از ;( اقتصادی علوم ویژه -30 پياپی) 3  شماره,  8  دوره, اجتماعی و انسانی علوم

 

 


