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  سوال در یک بعد می باشد 7ساخته شده و دارای  1394توسط هادیگل در سال  پرسشنامه استاندارد ارزش افزوده اقتصادی

 آن کرونباخ الفای و شده طراحی( خیلی کم تا خیلی زیاد) لیکرت ای گزینه پنج طیف اساس بر پرسشنامه سواالتو 

 .باشد می 0/7 باالی

 تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

های منجر به افزایش یا از بین گیری عملکردی است که راهارزش افزوده اقتصادی معیار اندازه: ارزش افزوده اقتصادی

 ایهای سرمایهنماید. این معیار نشاندهنده سود باقیمانده پس از کسر هزینهرفتن ارزش شرکت را به درستی محاسبه می

 است

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

پرسشنامه گویه ای  7ای است که کارکنان به سواالت نمرهارزش افزوده اقتصادی پرسشنامه در این پژوهش منظور از 

 .دهند میارزش افزوده اقتصادی  استاندارد

 :مولفه های پرسشنامه 

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 سواالت:
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 ارزش افزده اقتصادی                                                        

      شرکت نسبت به رقبا برجسته تر بوده استرشد سهم بازار  1
      .است بوده برجسته شرکت نسبت به رقبا بازار سهم 2
      .است بوده برجسته شرکت نسبت به رقبا مشتریان رشد جذب 3
      .است بوده برجسته در شرکت نسبت به رقبا ها هزینه کاهش 4
      .است بوده برجستهشرکت نسبت به رقبا  سودآوری 5
      .است بوده برجسته شرکت نسبت به رقبا مالی عملکرد 6
      بانک ملی دارای سودهی مطلوبی است. 7

 



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

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

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

 شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

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

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

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

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

ا با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی ر

 بگیرید

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 بر اساس جدول زیر قضاوت  های به دست آمده را  جمع کرده و سپسبر 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 1* تعداد سواالت پرسشنامه =  

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

   

 

  روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

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 فکر می  

 (. 1390کنیم )سرمد و همکاران،

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 

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

 گلیهاد در پژوهش(. 1390اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

به دست آمده است و در  SPSSافزار پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم (1394)

   نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

 .شودیمحاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی م 7/0الزم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از 

 

 :منابع

 .در علوم رفتاری روش تحقیق( 1390سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان )

 

 

 


