
 

 

 (2005استیفن ) کارکنان عملکرد پرسشنامه استاندارد

 

 

 قابلیت اعتماد – 1

 

 

 

 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

    وقت شناسی -الف

    های استعالجیعدم سوء استفاده از مرخصی -ب

 هاعدم سوء استفاده از اضافه کاری -ج

 

   

 عیبت نکردن -د

 

   

    آغاز به موقع کار -ه

2-  
 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

 عالقه به کار -الف

 

   

 تعهد به سازمان و حمایت از آن -ب

 

   

 نگرش نسبت به سایر کارکنان -ج

 

   

    نگرش نسبت به عموم -د

 کیفیت کار -3
 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

 کامل کردن کار -الف

 

   

 مفید و موثر بودن -ب

 

   

 انجام کار در زمان مورد نظر -ج

 

   

 صحیح بودن -د

 

   

    پاکیزه و مرتب بودن-ه

 ابتکار عمل -4
 

 

 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار

 آگاهی از اینکه چه اقداماتی باید انجام شود.  -الف

 

   

 های ویژهآغاز انجام وظایف بدون گذراندن آموزش -ب

 

   

    پیگیری کردن وظایف کاری -ج

 قضاوت -5
 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

 استفاده از خرد و منطق مشترک -الف

 

   

    تحت استرساخذ تصمیمات مناسب  -ب

 همکاری -6
 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

 کار کردن در زمان و مکان مورد تقاضا -الف

 

   



 

 

 کار کردن در داخل واحد یا بخش -ب

 

   

 هاکار کردن با سایر واحدها و بخش -ج

 

   

    کار کردن با مدیریت )سرپرستان، مدیران، روسای واحد( -د

 کمیت کار -7
 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

 مقدار کاری که انجام می شود.  -الف

 

   

    استفاده کارآمد از زمان.  -ب

 امنیت -8
 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

 سایر کارکنان/مالقات کنندگان -الف

 

   

 عادات کاری شخصی -ب

 

   

    استفاده از تجهیزات -ج

 یادگیری و توسعه شخصی -9

 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار  

 دانش شغلی -الف

 

   

ها و سطوح به هنگام بودن و افزایش دانش، توانمندی -ب

 مهارت

   

    

 شخص -10

 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار  

 پوشش مناسبرعایت  -الف

 

   

    رعایت بهداشت -ب

 رهبری -11

 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار  

 برنامه ریزی -الف

 

   

 سازماندهی -ب

 

   

 های هدایت و هماهنگیفعالیت -ج

 

   

 کنترل -د

 

   

    توانایی و تمایل به پذیرش مسئولیت-ه

    مسئولیت پذیری -و 

    استفاده از کارکنان به شیوه ای کارآمد و اثر بخش -ی

 ارزیابی کلی -12
 نیازمند بهبود در حد انتظار  فراتر از حد انتظار 

    ارزیابی کلی

 

 

 



 

 

 معرفی ابزار

( طراحی و اعتباریابی شده است، 2005پرسشنامه عملکردکارکنان توسط استیفن)پرسشنامه عملکرد کارکنان: 

نیازمند  ،در حد انتظار ،فراتر از حد انتظارسوال بسته پاسخ بر اساس طیف سه درجه ای ) 41پرسشنامه شامل 

قضاوت، ، ابتکار عمل، کیفیت کار ،نگرش، قابلیت اعتمادحوزه تفکر  12( طراحی شده است، این پرسشنامه   بهبود

را مورد سنجش قرار می  همکاری، کمیت کار، امنیت، یادگیری و توسعه شخصی، شخص، رهبری، ازریابی کلی 

 ( اعتباریابی شده است.1393دهد؛ این پرسشنامه در پژوهش رستمی)

  

 شیوه نمره گذاری

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

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

 اس 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 

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

پرسشنامه را خیلی کم انتخاب کرده است شما باید در پرسشنامه  5لیکرت عمل کنید مثال اگر شخصی سوال 

 ) خیلی کم ( را بگذارید. 1عدد  5در جلوی سوال 

االت، سواالت مربوط به هر مولفه را پس از وارد کردن داده های همه سو .مرحله دوم

را  5تا  1است شما باید سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( کنید. مثال اگر مولفه اول computeکمپیوت)

compute  کنید تا مولفهx .ایجاد شود 

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

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

 رای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید ب
 



 

 

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

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

 10توجه 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 1نامه* تعداد سواالت پرسش

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

41 82 123 
باشد،  میزان متغیر  در این جامعه نیازمند بهبود می  41تا  1در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

 باشد.باشد،  میزان متغیر   در حد انتظار  می  82تا  41در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  فراتر از حد انتظار می باشد. 82در صورتی که نمرات باالی  -

 

 گیریتعیین پایایی و روایی ابزارهای اندازه

 هابرآورد پایایی پرسشنامه

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازهضریب آلفای  ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله کرونباخ ا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

ریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس برای محاسوووبه ضووو»تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سووووال می

ستفاده از نمره سپس با ا سبه نمود.  شنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را محا س سواالت پر های هر زیرمجموعه 

 (.169)ص « فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 



 

 

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

 

گزارش  93/0( برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را 2002استیفن)

ساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 1393کرد. در مطالعه رستمی) نفری پایایی  30( پایایی پرسشنامه بر ا

 محاسبه شد  78/0پرسشنامه 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میاین مفهوم اشووواره دارد که وسووویله اندازهروایی به 

ای بگیرد یعنی متناسووب با آن باشوود و از مهمترین آن روایی صوووری و محتوایی اسووت و برای اینکه پرسووشوونامه

یک دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به مبانی تئور

شنامه س صوری و محتوایی هر یک از پر شن گردد. روایی  ضوع رو سب آنها با مو های گیرد تا میزان ارتباط و تنا

 شود:پژوهش به تفکیک در زیر ارائه می

ر گرفت. ( از طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرا2002روایی پرسشنامه در پژوهش استیفن)

 دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1393در مطالعه رستمی)

 و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و اساتید

 سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل

 .   گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات و شد خواهی نظر ، دهد می قرار

 



 

 

 

 

 تعاریف نظری

کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه اشان در وظایف محوله. عملکرد کارکنان اشاره دارد به  عملکرد کارکنان:

های تخصصی که بر اسا س آن مدیر تحقیق عبارتست از کاربرد علمی و منطقی توانایی منظور از عملکرد در این

فرآیندی است که به وسیله های سازمانی نائل آید. تواند نقش خود را ایفا کند و با بکار بستن اهداف به هدف می

 پیش تنظیم شده ای ازآن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیاره

 .آنها را به اطالع نیروی انسانی سازمان می رساند و ارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نماید

 

 تعاریف عملیاتی

( کسب خواهند 2005: نمره که افراد از پاسخگویی به پرسشنامه عملکرد کارکنان  استیفن)عملکرد کارکنان

 کرد.
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