
 

 

 سازمانی بالندگی پرسشنامه

 21  دارای و شده ساخته سازمانی بالندگی سنجش جهت ،(1393) آقامالیی سازمانی توسط بالندگی پرسشنامه

 و درون از بازخورد ،(3 تا 1) نظام بودن شفاف و گشودگی: بعد 6 در سازمانی بالندگی پرسشنامه. باشد می سوال

 ،(18 تا 14) دیگران با مشاركت ،(13 تا 11) دادن اختيار و پروردن ،(10 تا 7) یكدیگر به اعتماد ،(6 تا 4) بيرون

 .شود می سنجيده (21 تا 19) سازمانی ساختار بودن الیه كم و

 

 سازمانی بالندگی

 می برتری را زنده نظام كاركرد كه داند می سازمانها انسانی فراگردهای كردن نيرومند را سازمانی بالندگی ليپ 

 تا است برآن سازمانی بالندگی است معتقد دیویسنيز.كند پيدا دست خود هدفهای به بتواند سازمان آن تا بخشند

 با را خود بتواند بهتر سازمان تا سازد دگرگون چنان را عمل و كار های رویه و ساختارها ارزشها، نگرشها، باورها،

 (198: 1385 فقيهی،). نماید سازگار دگرگونی سریع آهنگ

 برنامه كوشش یک را سازمانی بالندگی مایلز، و اشماک. است شده ارائه سازمانی بالندگی از مختلفی تعاریف تاكنون

 تعریف بندد می كار به شكافی، باز خود به های راه از نظام، بهگشت برای را رفتاری دانش كه پایدار و شده ریزی

 دشواری و گردانی تازه فراگردهای بهگشت بردبرای بلند كوششی را سازمانی بالندگی( 1984) بل و فرنچ. اند كرده

 بالندگی گوید می  بكهارد و دانند می سازمانی فرهنگ تر بخش اثر گردانی كار راه از ویژه به. سازمان گشایی

 سازمان؛ باالی رده از شده كارگردانی -3 سازمان؛ در فرگيری -2 شده؛ ریزی برنامه -1 است كوششی سازمانی

 فراگردهای در شده ریزی برنامه دخالتهای  -5 راه؛ از سازمان تندرستی و بخشی اثر باالبردن -4 آن هدف كه

 .است رفتاری علوم دانش از گرفتن بهره با سازمانی،

 آموزشی پيچيده راهبرد یک است، دگرگونی به پاسخ یک سازمانی بالندگی كه است معتقد نيز( 1994) بنيس 

 بازارها، شناسيها، فن بتوانند آنها آنكه تا سازمانها ساختار و ارزشها نگرشها، باورها، كردن دگرگون برای است

 كونتز، اینكه باالخره و. كنند پيدا سازگاری بهتر دگرگونی كننده گيج آهنگ با همچنين و بپذیرند را تازه چالشهای

 می شده ریزی برنامه و یكپارچه بافته، هم به منطقی، منظم، رویكرد یک را سازمانی بالندگی " یخ ویهر و اودانل

 دشواریهایی برای گشودن سازمانی بالندگی. شود می گرفته كار به سازمانی بخشی اثر كردن بهتر برای كه دانند

 (.13: 1380 طوسی، از نقل به) شود می طراحی دهد، می كاهش ها رده همه در را سازمانی علمی آمدی كار كه

 

  بالنده سازمان های



 

 

 اشاره نكته این به شركتها و موسسات از بسياری. هستند انطباقی سازمانهای مقابل نقطه دقيقاً بالنده های سازمان

 جمله از آندرسن، كداک، پتروليوم، بریتينش شركتهای« .گرفت یاد چگونه كه یادگرفت باید» كه كنند، می

 بررسيهای. كنند می استفاده زاینده یادگيری های سيستم مزیت از رقبا سایر با رقابت در كه هستند شركتهای

 پردازش شيوه در سازمانها، این موفقيت اصلی عامل كه دهد می نشان فوق سازمانهای موفقيت درباره شده انجام

 می بهره خود تجربيات از یادگيرنده سازمانهای مدیران سان، بدین. است نهفته مدیریتی تجربيات از استفاده و

 (.17: 2010 بریف،) گردند محدود تجربه این وسيله به اینكه جای به برند،

 

 سازمان بالندگی تاریخچه

 و ریشه كه است شایسته دارد بخش نوید جنبش این كه رسالتی و سازمانی بالندگی اهميت به بردن پی برای

 و صنعتی روشهای در دگرگونی رشته یک 19 قرن ازآغاز. كنيم آغاز "صنعتی انقالب " پيدایش از را آن خاستگاه

 جروم " بنام فردی را دگرگونيها این. آمد پدید انگلستان در اقتصادی و اجتماعی سازمانهای گردانی كار های شيوه

 از ای مجموعه به عام معنای در صنعتی انقالب. خواند صنعتی انقالب نام به 1837 سال در "بالنكی آدولف

 گذر بر و هستند متمركز ساخت و توليدی سازمانهای و فراگردها از شماری گرد بر كه شود می گفته ها دگرگونی

 این در. دارد اشاره است حاكم دستگاه و صنعت آن در كه اقتصادی به دستی كار و سنتی و كشاورزی اقتصاد از

 بافندگی و ریسندگی در نوآوری و آمد وجود به سخت تالش صنعت در علمی های یافته از گيری بهره برای زمان

 ها دستگاه از استفاده. داد كاهش را توليد هزینه و برد باال را بازدهی نوكرد، را نساجی كه نحوی به آمد وجود به

 بازرگانی صنعتی، بزرگ شركتهاینتيجه  در. داشت دنبال به را انبوه مصرف انبوه، توليد و شد انبوه توليد به منجر

 به شركتها و ها كارخانه این در ویژه دستورهای پایه بر كاركنان و كارگران. یافت سازمان توليد آمد، وجود به

 (.34: 1383صالحيان،) شد پدیدار بيستم قرن در دیوانساالری و علمی مدیریت و شدند، گرفته خدمت

 اصول كارایی افزایش و انسانی های مایه كار رفتن هدر به از پيشگيری علمی، مدیریت پدر آمریكایی تيلور وینسلو

 (.4: 1380 طوسی،) است چنين اصول این پيام فشرده. كرد عرضه دنيا به را علمی مدیریت

 .دارد وجود دادن انجام راه بهترین یک كاری هر دادن انجام برای-

 .دارد وجود كردن كار وسيله بهترین یک كاری هر دادن انجام برای -

 پيدا علمی بررسی و مطالعه راه از را كا وسيله بهترین و كار راه بهترین نخست باید كاری هر دادن انجام برای -

 .كرد

 



 

 

 سازمانی بالندگی اهداف

 : شامل را سازمانی بالندگی اهداف( 23 -24: 1378)  فریدیان

  خاص؛ سازمانی فرهنگ و فضا ایجاد -1

 .مسائل به آگاه افراد به گيری تصميم مسئوليت تفویض -2

 .كارها آوردن در اجرا به و ریزی برنامه در گروهی و شخصی مسووليت تراز بردن باال -3

 مدیریت؛ و كاركنان ميان همياری و اطمينان و اعتماد جو ایجاد -4

 ناسالم؛ و مخل های رقابت كاهش -5

 یكدیگر از سازمان اعضای پشتيبانی و اعتماد تراز بردن باال -6

 .پهلو به پهلو یا گوشه به گوشه و عمودی افقی، ارتباطهای بودن باز و گشودگی ميزان بردن باال  -7

 اعضا؛ ميان در آن ماموریتهای و اهداف و سازمان به نسبت وفاداری و تعلق حس ایجاد -8

 دهند می رخ فراوان بسيار كه دشواریهایی بردن ميان از برای گروهی خالق های چاره راه یافتن -9

 .سازمان اعضای در كنترلی خود و هدایتی خود ی روحيه پرورش -10

 تعاریف مفهومی

 رخ كاركنان سازمان، مختلف ابعاد در كه ای جانبه همه تغييرات به توجه با سازمانی بالندگی :یسازمان بالندگی

 افزایش به توجه كاركنان، آموزش به توجه های شاخص از استفاده با سازمان در تغيير. گيرد می شكل دهد می

 سازمانی روابط بودن مشخص زیست، محيط به توجه مختلف، سطوح مدیران برای آموزشی برنامه كاركنان، آگاهی

 به نسبت دلبستگی و تعهد ایجاد های شاخص اساس بر كاركنان در تغيير. شود می ایجاد سازمان ارزشيابی و

 گروهی یا فردی بصورت كه مسئوليت احساس و آموزش مشاركت، جلب استعدادها، به توجه انگيزه، ایجاد سازمان،

 بازدهی افزایش های شاخص اساس بر توليد در تغيير. گيرد می قرار بررسی مورد گردند، می كاركنان تغيير باعث

 .(1380 طوسی،. )گيرد می شكل ضایعات كاهش و

 (1380 طوسی،) است شده بيان زیر شرح به بالنده های سازمان های ویژگی عنوان به اساسی اصل شش

 به را اطالعاتی و ارتباطی های راه و نيست انحصار در ها آگاهی و اطالعات: نظام بودن شفاف و گشودگی .1

 موجبات ها سازمان این. سازد می گشوده پردارند، می كار به یا كنند می زندگی درآن كه كسانی ی همه روی

 را گشوده و باز درهای سياست ها سازمان این همچنين كند، می ترغيب آگاهی افزایش و شكوفایی و رشد

 و رجوع ارباب یا مشتریان و كاركنان برابر در شفاف ای گونه به را خود عمليات ی همه و گذارند می اجرا به

 .دهند می قرار جامعه مردم حتی



 

 

 باز گذارد می تأثير آن سرنوشت بر كه عواملی و منابع ی همه از بالنده سازمان: برون و درون از بازخورد  .2

 شده تعيين پيش از های هدف به یافتن دست برای را حركات و اعمال آن ی پایه بر و دارد می دریافت خورد

 یک انسان، یک آن، راه از كه است ای وسيله حقيقت در بازخورد كار و ساز یعنی كند؛ می تنظيم و تصحيح

 برای اطالعات آن از و آورد دست به را اطالعاتی خود بيرون از یا خود درون از تواند می سازمان یک خانواده،

 .بگيرد بهره هدف به رسيدن راه در خویش حركت تصحيح یا جلو به خود حركت هدایت

 

 سازمانی یا ای خانواده یا گروهی اعضای گاه هر دیگران؛ درستی داشتن باور یعنی اعتماد: یکدیگر به اعتماد .3

 می فزونی گروه آن توانمندی و قدرت كنند، باور را یكدیگر كنش و اندیشه درستی و ورزند اعتماد یكدیگر به

 یک اندازه هر به یعنی است؛ مربوط نظام بودن باز و گشودگی با كه است خصوصيتی دیگران به اعتماد. یابد

 به كردن اعتماد و افزاید می دیگران اعتماد جلب به كند كند رفتار شفاف و گشوده خود عمليات در سازمان

 .دهد می افزایش كار فضای در را یكدیگر

 فراهم با و دهد می اهميت خود اعضای سازی نيرومند و پرورش به بالنده سازمان: دادن اختیار و پروردن .4

 كردن آگاه دادن، آموزش یعنی سازد؛ می آماده عمل استفالل به دستيابی برای را آنان درست، موجبات آوردن

 تهی و مستقل هدایت برای آنان به اختيار سپردن سرانجام و فرمان خود و مستقل صورت به افراد پرورش و

 .است بالنده های سازمان های ویژگی از دیگران سرپرستی و نظرات از

 

 اعضای ی همه روی به را اندیشه و اطالعات سند و داده مشاركت، راه بالنده سازمان: دیگران با مشارکت .5

 سازمان، یک راندن پيش نتيجه در. انگيزند می بر یكدیگر با مشاركت و تعاون به را اعضا و گشاید می خود

 های كنش پيشبرد در جسمی و فكری توان و تالش حسب بر همگان بلكه نيست اعضا از نفر چند دوش بر

 .آورند می شمار به خویش های هدف همانند را سازمانی های هدف و كنند می یاری سازمانی

 اندک سازمانی های الیه و ها رده از طبيعی طور به بالنده های سازمان: سازمانی ساختار بودن الیه کم .6

 در افراد شود می موجب امر این. دهند می كاهش را پایين با باال های رده بين ی فاصله و كنند می استفاده

 باالتر انسانی سرشت از كاری مناسبات و راوابط و كنند پيدا ارتباط یكدیگر با بيشتر سهولت با سازمان

 (1380 طوسی،) .شود برخوردار

 

 :عملیاتی تعاریف

 و گشودگی بعد 6 در سازمانی بالندگی سوالی 21 پرسشنامه از پاسخگویان كه است ای نمره: سازمانی بالندگی

 و ، دیگران با مشاركت ، دادن اختيار و پروردن ، یكدیگر به اعتماد ، بيرون و درون از بازخورد ، نظام بودن شفاف

 .كنند می كسب سازمانی ساختار بودن الیه كم



 

 

 سواالت از پاسخگویان كه است ای نمره  ،نظام بودن شفاف و گشودگی از منظور  :نظام بودن شفاف و گشودگی

 .كنند می كسب 3 تا 1

 6 تا 4 سواالت از پاسخگویان كه است ای نمره ،بيرون و درون از بازخورد از منظور :بیرون و درون از بازخورد

 .كنند می كسب

 .كنند می كسب 10 تا 7 سواالت از پاسخگویان كه است ای نمره ،یكدیگر به اعتماد از منظور :یکدیگر به اعتماد

 13 تا 11 سواالت از پاسخگویان كه است ای نمره ،دادن اختيار و پروردن از منظور :دادن اختیار و پروردن

 .كنند می كسب

 می كسب 18 تا 14 سواالت از پاسخگویان كه است ای نمره ،دیگران با مشاركت از منظور :دیگران با مشارکت

 .كنند

 از پاسخگویان كه است ای نمره ،سازمانی ساختار بودن الیه كم از منظور :سازمانی ساختار بودن الیه کم

 .كنند می كسب 21 تا 19 سواالت

 

 

 
 

تحقيقاتی تنظيم گردیده است. بدیهی است كليه پاسخها و پرسشنامه ای كه در اختيار دارید به منظور یک كار 

اظهارات شما محرمانه تلقی شده و صرفاً در قالب ارقام آماری مورد استفاده قرار می گيرد و نيازی به ذكر نام نمی 

صحيح شما موجب درستی نتایج حاصل از ازمون حاضر خواهد شد. نهایتاً از همكاری  باشد. بدون شک پاسخگویی

 مانه حضرتعالی كمال تشكر را می نمایم.      صمي

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

20-25 سن   30-26   35-31 به باال 35    

 كارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق دیپلم  دیپلم و پاینتر ميزان تحصيالت

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

سال10تا  6  سال15تا 11   سال 15بيشتر از     

 مرد  زن جنسيت

 برای اطالع از نتایج تحقيق) اختياری( ایميل
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 بودن شفاف و گشودگی

      . است  و شده تعریف كاری وظایف كنم می كار من كه سازمانی در 1

      . باشد می شفاف كار های االعمل دستور سازمان این در 2

      . پذیرات امكان سهولت به و  سادگی به سازمان این در موجود اخبار و اطالعات به دسترسی 3

 بیرون و درون از بازخورد

 می دریافت دیگر سازمانهای و كاركنان رجوع، ارباب طریق از فعاليتها خورد باز سازمان این در 4

 . شود

     

      . شود می ارایه كاركنان به فعاليتها بازخورد مافوق، مقاوم طریق از 5

      . هستند آگاه خود عملكرد نتيجه از كاركنان 6

 یکدیگر به اعتماد

      . دارد وجود متقابل اعتماد كاركنان بين سازمان این در 7

      . دارد وجود متقابل اعتماد كاركنان و مدیران بين سازمان این در 8

      . باشد می همدیگر تایيد مورد كارها انجام در همكاران شفاهی پاسخهای سازمان این در 9

 ها كار انجام برای ای پایه و اساس نيز اعتماد اداری، های دستورالعمل به عالوه سازمان این در 10

 . باشد می

     

 دادن اختیار و پرورانیدن

      . گيرد می قرار همكاران تمامی اختيار در اطالعات اخبارو ها، دستورالعمل سازمان این در 11

      . ندارد وجود مانعی( دست زیر همتراز، دست، باال) همكاران با ارتباط برای سازمان این در 12

 و مراجعين كاركنان، دربرابر شفاف ای گونه به سازمان این در گرفته انجام اقدامات و عمليات 13

 . گيرد می قرار ناظر سازمانهای

     

 دیگران مشارکت

      . شود می داده اهميت سازمانی اطالعات به سازمان این در 14

      . كنند می مشاركت همدیگر با كارها انجام در سازمان این اعضای 15

      . نمایند می مشاركت افكار تبادل در سازمان این اعضای 16

      . شود می استقبال سازنده پيشنهادات از سازمان این در 17

       .كنند می مشاركت همدیگر با گيریها تصميم در سازمان این اعضای 18

 ساختارها بودن الیه کم

      . گردد می فراهم كار در كاركنان شكوفایی خود برای الزم بسترهای سازمان این در 19

      . شود می داده اهميت گروه و تيمی كارهایی به سازمان این در 20



 

 

 می ترغيب سازمان در موجود های آگاهی و اطالعات افزایش برای كاركنان سازمان این در 21

 . گردند

     

 

 : گذاری نمره شیوه

 ،(5 نمره ، موافقم كامال) گزینه هر برای ليكرت مقياس براساس كه است صورت این به آن گذاری نمره شيوه

. شود می گرفته نظر در( 1 نمره ، مخالفم كامال) و( 2 نمره مخالفم،) ،(3 نمره ندارم، نظری) ،(4 نمره موافقم،)

 جدول در. باشدمی ترپایين عملكرد دهنده نشان كم نمره و باالتر عملكرد دهنده نشان پرسشنامه این در باال نمره

 : است شده آورده سازمانی بالندگی پرسشنامه  مشخصات زیر

 

 سازمانی بالندگی پرسشنامه مشخصات

 مربوطه سواالت نمرات دامنه سواالت تعداد مولفه

 3 تا 1 سواالت 3 -15     3         نظام بودن شفاف و گشودگی

  6 تا 4 سواالت 3 -15     3         بیرون و درون از بازخورد

 10 تا 7 سواالت 4 -20     4         یکدیگر به اعتماد

 13 تا 11 سواالت 3 -15      3         دادن اختیار و پروردن

 18 تا 14 سواالت 5 -25      5         دیگران با مشارکت

 21 تا 19 سواالت 3 -15     3         سازمانی ساختار بودن الیه کم

 21 تا 1 سواالت 21 -105 21       پرسشنامه کل

 

 :روایی

 شده طراحی آن برای ابزار كه ای خصيصه و ویژگی تواند می گيری اندازه ابزار آیا كه است آن روایی از مقصود

 ناكافی و نامناسب های گيری اندازه كه دارد اهميت جهت آن از روایی موضوع خير؟ یا كند گيری اندازه را است

 (.1390خاكی،)سازد ناروا و ارزش بی را علمی پژوهش هر تواند می

 با فقط مجموعه آن مفهوم و معنی رود، می كار به رفتار از ای نمونه گيری اندازه برای سئواالتی مجموعه وقتی

 در كه عاملی ترین مهم. گردد می معلوم آن روایی مطالعه با تنها آن ماهيت بلكه شود، نمی مشخص آن نامگذاری

 های استنباط بودن مفيد و بودن، معنا با بودن، مناسب گيرد، قرار توجه مورد باید سنجش ابزار یک ارزشيابی

 شواهدی است الزم ها استنباط گونه این تایيد منظور به. آید می عمل به آن از حاصل های نمره از كه است خاصی



 

 

 پرسشنامه روایی آقامالیی (.1389 هومن،)شود می گفته رواسازی سنجی، روان فرهنگ در كه شود آوری گرد

 . است آورده بدست 82/0 محتوایی روش به را سازمانی بالندگی

 

 :پایایی

 از واحدی گروه به و بار چندین كوتاه زمانی فاصله یک در را گيری اندازه ابزار اگر كه است آن پایایی از مقصود

 استفاده "پایایی ضریب" نام به شاخصی از پایایی گيری اندازه برای. باشد هم به نزدیک حاصل نتایج بدهيم افراد

 ضریب و پایایی عدم معرف "صفر" پایایی ضریب. كند می تغيير یک تا صفر بين معموالً  آن اندازه و كنيم می

و  سازمانی بالندگی پایایی پرسشنامه (1393) آقامالیی(. 1390 خاكی،) است كامل پایایی معرف "یک" پایایی

 بدست آورده است.  1را به روش آلفای كرونباخ به شرح جدول مولفه های آن

 ها مولفه های پرسشنامه و ضرایب آلفای آن 1جدول

 ضریب آلفای کرونباخ مولفه

 83/0 نظام بودن شفاف و گشودگی

 73/0 بیرون و درون از بازخورد

 75/0 یکدیگر به اعتماد

 87/0 دادن اختیار و پروردن

 68/0 دیگران با مشارکت

 79/0 سازمانی ساختار بودن الیه کم

 89/0 سازمانی بالندگی
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