
 

 

 سوالی( 23) رسشنامه بالندگی سازمانیپ

 

اي که ( و پرسشنامه1390ی براي سنجش ميزان بالندگی سازمانی از مدل طوسی )سازمان یپرسشنامه بالندگ

هاي ميزان بالندگی سازمانی را بر اساس مؤلفه( طراحی و تنظيم شده، استفاده شد که 1395توسط خراسانيان )

، بازخورد از درون و بيرون، اعتماد به یکدیگر، پروراندن و اختيار دادن، مشارکت نظام گشودگی و شفاف بودن

اي )کامالً موافقم، موافقم، به صورت پنج گزینه هاسوال سنجد ومی هاي ساختار سازمانکم بودن الیهدیگران و 

 قم، مخالفم، کامالً مخالفم( طراحی شد.نسبتاً مواف

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
 یارياست که هدف آن  یاز دگرگون ینوع یدآوردنپد يشده برا یزياز کوشش برنامه ر يگونه ا یسازمان یبالندگ

به  يشبهتر از پ یراکه موظف به انجام دادن آن هستند به صورت ییسازمان هاست تا بتوانند کارها يدادن به اعضا

 انجام برسانند.

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 یسازمان یبالندگ سوال پرسشنامة23اي است که کارکنان به سواالتنمرهی سازمان یبالندگدر این پژوهش منظور 

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-3 (1390ی؛)طوس وشفاف بودن نظام یگشودگ

 6-4 (1390ی؛)طوس یرونبازخورد از درون و ب

 10-7 (1390ی؛)طوس یکدیگراعتماد به 

 13-11 (1390ی؛)طوس دادن یارپروراندن و اخت

 17-14 (1390ی؛)طوس یگرانمشارکت د

 23-18 (1390ی؛)طوس ساختارسازمان هاییهکم بودن ال

 

 

 



 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

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

 ه باالب 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  ميزان تحصيالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتایج تحقيق) اختياري( ایميل
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      کنم وظایف کاري تعریف شده است اي که من کار میدر مدرسه 1

       باشد. هاي کاري شفاف میدر این مدرسه دستورالعمل 2

      توانند از اطالعات موجود در این مدرسه به سادگی و به سهولت استفاده کنند. کارکنان می 3

      شود. هاي دیگر دریافت میها از طریق ارباب رجوع یا سازماندر این مدرسه بازخور فعاليت 4

      شود. ها از طریق کارکنان دریافت میدر این مدرسه بازخور فعاليت 5

      شود. از طریق مقام مافوق، بازخور فعاليتها به کارکنان ارایه می 6



 

 

      کارکنان از نتيجه عملکرد خود آگاه هستند.  7

      در این مدرسه کارکنان به هم اعتماد دارد.  8

      در این مدرسه بين مدیران و کارکنان اعتماد متقابل و جود دارد.  9

      باشد. هاي شفاهی همکاران در انجام کارها مورد تایيد همدیگر میدر این مدرسه پاسخ 10

هاي اداري، اعتماد نيز اساس و پایه اي براي انجام کارها در این مدرسه عالوه بر دستورالعمل 11

 باشد. می

     

      گيرد. ها و اخبار در اختيار تمامی همکاران قرار میاین مدرسه دستورالعملدر 12

      در این مدرسه براي ارتباط با همکاران )باال دست، همتراز، زیردست ( مانعی وجود ندارد.  13

      گيرد. عمليات و اقدامات انجام گرفته در این مدرسه به گونه اي شفاف در برابر کارکنان قرار می 14

      گيرد. عمليات و اقدامات این مدرسه به گونه اي شفاف در برابر مراجعين قرار می 15

      شود. در این مدرسه به اطالعات مدرسه اهميت داده می 16

      کنند. اعضاي این مدرسه در انجام کارها با همدیگر مشارکت می 17

      نمایند. اعضاي این مدرسه در تبادل افکارمشارکت می 18

      شود. این مدرسه از پيشنهادات سازنده استقبال میدر  19

      کنند. اعضاي این مدرسه در تصميم گيریها با همدیگر مشارکت می 20

      گردد. در این مدرسه بسترهاي الزم براي خود شکوفایی کارکنان در کار فراهم می 21

      شود. در این مدرسه به کارهاي تيمی و گروهی اهميت داده می 22

      گردند. هاي موجود در سازمان ترغيب میدر این مدرسه کارکنان براي افزایش اطالعات و آگاهی 23

 

 پرسشنامه:نمره گذاری 

 بر اساس طيف ليکرت نمره گذاري شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتياز  

 
 

 ی ضعيف می باشد.سازمان یبالندگباشد،  ميزان  69تا 23در صورتی که نمرات پرسشنامه بين   -

ی در سطح متوسطی می سازمان یبالندگباشد،  ميزان  69تا 46در صورتی که نمرات پرسشنامه بين  -

 باشد.

 ی بسيار خوب می باشد.سازمان یبالندگ باشد،  ميزان 69در صورتی که نمرات باالي  -

 



 

 

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پایين نمره

23 69 115 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

مقصود از روایی آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ویژگی مورد نظر را اندازه  :ابزار سنجشروایی 

تواند هر پژوهش علمی را بی هاي نامناسب و ناکافی میبگيرد. اهميت روایی از آن جهت است که اندازه گيري

 (. 1390ارزش و ناروا سازد )خاکی، 

تایيد  94/0روایی ( با ضریب 1395اي که توسط خراسانيان )يز از پرسشنامهبراي سنجش بالندگی سازمانی ن  

 شده است، استفاده شد. 

روایی محتوا نوعی روایی است که براي بررسی اجزاي این تحقيق از روش روایی محتوا استفاده شده است. در

هاي گيري به پرسشابزار اندازه شود. روایی محتواي یكکار برده میگيري بهي یك ابزار اندازهدهندهتشکيل

اي باشد که پژوهشگر هاي ویژهها و مهارتهاي پرسشنامه معرف ویژگیي آن بستگی دارد. اگر پرسشدهندهتشکيل

ون داراي روایی محتوا است. براي اطمينان از روایی محتوا، باید در موقع مباشد، آزگيري آنها را داشتهقصد اندازه

هاي محتواي انتخاب گيري معرف قسمتي ابزار اندازهدهندههاي تشکيلعمل کرد که پرسشساختن ابزار چنان 

گيري است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنيده شده باشد. بنابراین روایی محتوا، ویژگی ساختاري ابزار اندازه

شود )سکاران، طالعه تعيين میشود. روایی محتواي یك آزمون معموالً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد ممی

 (. 214: 1390ترجمه فارسی، 

ها و معيارهایی است که در راه سنجش منظور از اعتبار )پایایی(، ميزان دقت شاخصب(پایایی ابزار سنجش: 

هاي مختلفی وجود براي بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390اند )ساروخانی، پدیده مورد نظر تهيه شده

ریچادسون از  -آلفاي کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نيمه کردن، روش موازي محدود، روش کودردارد. روش 

این تحقيق براي بررسی همسانی درونی آزمون از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. ها هستند. دراین روشجمله

 (1397صبوري، )

 

 

 

 



 

 

 سازگاري درونی-4-3جدول 

 هاتعداد آزمودنی هاسوالتعداد  آلفای کرونباخ متغیر

 127 23 907/0 بالندگی سازمانی

 127 3 82/0 گشودگی و شفاف بودن نظام

 127 3 94/0 بازخورد از درون و بیرون

 127 4 92/0 اعتماد به یکدیگر

 127 3 95/0 پروراندن و اختیار دادن

 127 4 88/0 مشارکت دیگران

 127 23 89/0 های ساختار سازمانکم بودن الیه

 

 

 منابع: 

 

 بالندگی و اطالعاتی سواد بين رابطه بر دانش تسهيم و تغيير برابر در مقاومت ميانجی ، نقش1395خراسانيان، ا، 

 اسالمی آزاد کارشناسی، دانشگاه درجه دریافت براي نامه رفسنجان، پایان شهر اجراییهاي دستگاه در سازمانی

 .رفسنجان واحد

 .(نخست جلد)اجتماعی علوم در تحقيقهاي ، روش1390ساروخانی، ب، 

 .شيرازي محمود و صائبی محمد مدیریت، ترجمه در تحقيقهاي ، روش1390سکاران، ا، 

 نيب در یسازمان یبالندگ با کارکنان يتوانمندساز و يرهبرهاي سبك رابطه یبررس(، 1397صبوري، اسماعيل، )

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندر جاسك جاسك شهرستان مدارس رانیمد

 .سازمان ، بالندگی1390طوسی، م، 

 

 


