
 

 

 رهبری ارزیابی خودپرسشنامه استاندارد 
 

سوال بوده و هدف آن ارزیابی رهبری می باشد. و بر اساس  35رهبری دارای ارزیابی خودپرسشنامه استاندارد 

می  78/0والفای کرونباخ به دست امده در پژوهشی نعیمی طیف لیکرت)هرگز تا همیشه( نمره گذاری شده است. 

 باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 خود ارزیابی

است.  هایییاستراتژ و راهکارها یافتن معنای به خودرهبری. فرایندخودرهبری است از استفاده روشها این از یکی

 شخصی زندگی در بیشتر رضایت احساس و بهتر عملکرد به خود در انگیزه ایجاد با بتواند فرد آن از استفاده با که

 صحیح درمسیر را خود هایرفتار و تمایالت ادراکات، تواندمی فرد راهکارها، این کمک به. یابد دست خود کاری و

. باشد متکی بیرونی عوامل به کمتر زندگی، و کار به دهی جهت و انگیزه یافتن برای و دهد قرار ای دهنده بهبود و

 

 تاثیر خود روی بر ذهنی و رفتاری خاص هایاستراتژی از استفاده با افراد آن در که است فرآیندی خودرهبری

 خود بر نفوذ داوطلبانه فرآیند خودرهبری، حقیقت در. کنند می کنترل و هدایت را خود رفتارهای و گذارندمی

 . کند ایجاد انگیزه خود در و داده جهت خود رفتار و اعمال به است قادر فرد آن در که است

 ارزیابی

 و بررسی مورد رسمی، طور به و معین فواصلی در کارکنان کار آن وسیله به که است فرایندی عملکرد ارزیابی

 گیرد.می قرار سنجش

 کارکنان، سایر و آنان عملکرد بهبود برای انگیزه ایجاد طریق، این از و آنها به پاداش اعطای و قوی کارکنان شناخت

 کنترل منظور به فقط را عملکرد ارزیابی کالسیک مدیران گذشته، در. است عملکرد ارزیابی اصلی علل جمله از

 و است یافته بیشتری اهمیت عمل، این ارشادی و راهنمایی جنبه امروزه که حالی در دادندمی انجام کارکنان کار

 و گردد آوریجمع سازمان در شاغل نیروهای درباره ضروری اطالعات که است این عملکرد ارزیابی از اصلی هدف

 کارکنان کیفیت و کمیت بردن باال جهت در را الزم و بجا تصمیمات بتوانند آنها تا گیرد قرار مدیران دسترس در

 تنبیه و توبیخ نه است سازمان اثربخشی و کارایی افزایش عملکرد، ارزیابی از نهایی هدف بنابراین،. نمایند اتخاذ

 .ضعیف کارکنان

 



 

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

سبک  گویه ای پرسشنامة 35ای است که کارکنان به سواالتنمرهرهبری  ارزیابی خوددر این پژوهش منظور از  

 دهند .میتعارض  حل های

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 1-35 رهبری ارزیابی خود

 

 پاسخگوی گرامی

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

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل . برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است

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

است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبالً از 

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر میزان تحصیالت

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11  سال10تا  6 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 :بودم کاری گروه یک رهبر من اگر

      کردم می عمل گروه سخنگوی یک عنوان به 1

      اضافه کاری را تشویق میکردم 2

      باشند داشته کامل آزادی کارشان در تا دادم می اجازه کارکنان به 3

      کردم می تشویق را متحدالشکل های رویه از استفاده 4

      کنند استفاده مسأله حل در خودشان شخصی قضاوت از کارکنان دادم می اجازه 5

      کنممی تأکید رقابت حال در های گروه به نسبت بودن پیشرو بر 6

      کنممی صحبت گروه نماینده عنوان به 7

      کنممی تشویق بیشتر تالش به را اعضا 8

      کنممی آزمون گروه در را نظراتم 9

 انجام را کارشان است، کار انجام روش بهترین کنندمی فکر که ای شیوه به تا دهممی اجازه کارکنان به 10

 دهند

     

      کنممی کار سخت ارتقا کسب برای 11

      کنم تحمل را ابهام و تأخیر بود خواهم قادر 12

      کنممی صحبت گروه برای من دارند، حضور حضار که هنگامی 13

      شود انجام سرعت با کار تا کنممی کمک 14

      گردند باز کار به دوباره و کنند رها را کار تا دهممی اجازه گروه اعضای به 15

      بماند گروه در تضاد دهممی اجازه دهد، رخ گروه در تضاد که هنگامی 16

      شوم می جزئیات در غرق من 17

      بود خواهم گروه نماینده بیرونی، جلسات در 18

      بدهم اقدامی هر برای آزادی گروه اعضای به ندارم تمایل 19

      شود انجام چگونه و چیز چه که گیرم می تصمیم من 20

      آورم می فشار گروه اعضای به تولید افزایش برای 21

      باشند برخوردار باشم، داشته توانممی من که اختیاری از دهممی اجازه گروه اعضای از برخی به 22

      کنممی بینی پیش من که شوند می چیزی آن برعکس معموالً امور 23

      باشند داشته را قدمی پیش و ابتکار از باالئی میزان تا دهممی اجازه گروه اعضای به 24

      دهممی اختصاص مخصوص وظایف گروه اعضای به من 25

      دارم تغییر ایجاد به تمایل من 26

      باشند تر کوش سخت که خواهممی اعضاء از 27



 

 

      کنند تمرین را خوب قضاوت تا کنممی اعتماد گروه اعضای به من 28

      کنممی بندی زمان شوند، انجام باید که کارهایی من 29

      کنممی امتناع اقداماتم تشریح از من 30

      هاست آن نفع به من نظرات که کنممی ترغیب و تشویق را دیگران من 31

      کنند استفاده را خودشان روش و شیوه تا دهممی اجازه گروه اعضای به من 32

      دهند بهبود را خود قبلی رکورد تا کنممی مجبور را گروه اعضای من 33

      کنممی اقدام گروه اعضای با مشورت بدون من 34

      کنند تبعیت استاندارد مقررات و قوانین از خواهممی گروه اعضای از من 35

 

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس کنید. 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 کنید و سپس 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل 

 کنید .

( کنید. computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

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

 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 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeبا هم  را

 ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 امه) متغیر( بگیرید.آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشن



 

 

مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 همیشه اکثر اوقات گاهی اوقات به ندرت هرگز گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

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

 کنید 10باید امتیاز های زیر را ضربدر پرسشنامه داشته باشید 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

35 105 140 

 

رهبری در این جامعه ضعیف  ارزیابی باشد،  میزان خود 105تا 35در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.

رهبری در سطح متوسطی  ارزیابی باشد،  میزان خود 140تا  105در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 می باشد.

 رهبری بسیار خوب می باشد. ارزیابی باشد،  میزان خود140در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه میقابلیت اعتماد یا 

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میابزار اندازه



 

 

همبستگی مثبت و منفی رهبری  ارزیابی خود( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1391در پژوهش نعیمی )

 مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

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

 کامل پایائی معنای به+( 1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

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

 . می باشد./78رهبری  ارزیابی خودآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 78/0 رهبری ارزیابی خود

 

 

 منابع:

رهبری  بر پیشرفت سازمانی)مطالعه موردی:شرکت صنعت پخش  ارزیابی خود(، بررسی تاثیر 1391نعیمی، فریبا)

 .4، سال اول، شماره مژده(


