
 

 

 (1390 - )مقیمی پرسشنامه استاندارد توانمند سازی سازمانی

 

 3سوال می باشد و در  23ساخته شد و دارای  1390پرسشنامه توانمند سازی سازمانی توسط مقیمی در سال 

 طیف لیگرت از )کامالموافقم تا کامال مخالفم (محاسبه می شود بعد مورد برسی قرار میگیرد  و بر اساس

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه 

توانمند سازی اعطای اختیار تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارائی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان 

 .است

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

گویه 23ای است که کارکنان به سواالت نمرهکارکنان  سازی توانمند پرسشنامه استاندارددر این پژوهش منظور از 

 دهند .میکارکنان  سازی توانمند پرسشنامه استانداردای  

 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

 سواالت مولفه های پرسشنامه

7تا  1 چارچوب ساختاری پویا  

14تا  8 کنترل تصمیمات سازمان  

23تا  15 اطالعات تسهیم  

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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



 

 

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 اختیاری(برای اطالع از نتایج تحقیق)  ایمیل
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 چارچوب ساختاری پویا

           گیرد. رفتار )تفکر بیرون جعبه(، مورد حمایت و قدردانی قرار می 1

           شود. اطالعات در زمینه اهداف و خواسته های آینده سازمان ارائه می  2

           شود. اطالعات در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان به کارکنان ارائه می  3

           کارکنان در زمینه تغییر سیاست های سازمان حق اظهار نظر دارند.   4

           دهدسازمان، ریسک پذیر بودن کارکنان را مورد حمایت قرار می  5

           های حل مساله استفاده کنند. شوند تا از مهارتکارکنان در هنگام انجام وظائف شغلی خود، تشویق می  6

           سازمان، خط مشی های تولید را ایجاد کرده است.  7

 کنترل تصمیمات سازمان
          

           کارکنان در تعیین مسؤلیت های شغلی خود، حق اظهار نظر دارند.  8

           کارکنان در تعیین استانداردهای تولید خود، حق اظهار نظردارند.  9

           کارکنان در تعیین میزان حقوق خود، حق اظهار نظر دارند.  10

 کارکنان در تیم های تولیدی که عضو آن هستند، حق اظهار نظر دارند.   11
          

           کارکنان در استخدام کارکنان جدید حق اظهار نظر دارند.   12

           های بازنشستگی خود، حق اظهار نظر دارند. کارکنان در ایجاد برنامه  13

           دهند. کارکنان به مدیر خود باز خور می  14

 تسهیم اطالعات
  

           شود. اسناد و سوابق مالی سازمان به کارکنان ارائه می 15

           سازمان از روش کارآمدی جهت توزیع اطالعات بین کارکنان در تمام سطوح برخوردار است.   16

           کارکنان به اطالعات فایل های کاری شخصی دسترسی دارند.   17



 

 

           کند. سازمان، اطالعات مربوط به ساختار پاداش شرکت را منتشر می 18

      کند. سازمان، اطالعات مربوط به مشتریان شرکت را منتشر می 19

      های توسعه حرفه ای ارائه شده توسط شرکت، برخوردارند. کارکنان از دانش کافی در زمینه برنامه 20

      شود. بازخور به کارکنان در زمینه چگونگی عملکردشان اطالعات ارائه می 21

      کنند. کارکنان چگونگی انتقال اطالعات در کل سازمان را درک می 22

      کارکنان، حق اظهار نظر در مورد رویه های تولید دارند.  23

 

 کردبه دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س 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

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

 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 

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

 کنید .

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

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

 شود.

را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید  به همین ترتیب همه مولفه ها

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

 ... است.

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

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 



 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بندی سوالهای پرسشنامه مقیاس درجه

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1پرسشنامه * تعداد سواالت 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

50 80 115 

 

 خواهد بود. 20و حداکثر  4عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن   4امتیازات خود را از 

 دهد که سازمان از سطح باالیی از توانمندی برخوردار است. : نشان می80 -115امتیاز 

 باشد. دهد که سطح توانمندی در سازمان تا حدودی باال می: نشان می50 -80امتیاز 

 باشددهد که سطح توانمندی در سازمان پایین می: نشان می50امتیاز زیر 

 

 



 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما  

( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان 1393، دیوبار) ش(. در پژوه1390فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 این حوزه تأیید شده است.

 

 پایایی ابزار جمع آوری داده  

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

اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و 

به  دست  70/0لفای کرونباخ باالی (  پایایی پرسشنامه از روش آ1393، دیوبار )ش در پژوه (. 1392همکاران،

 آمده است. 

 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 821/0 توانمند سازی سازمان

 

 :منابع

مقیمی، سید محمد ، تهران روش تحقیق در علوم رفتاری،( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان)
 .، پژوهشنامه مدیریت1390و رمضان، مجید، 

 


