
 

 

 ارتباطات سازمانیپرسشنامه استاندارد 

 

 ارتباطاتبعد)2سوال در 8دارای ساخته شده است و 1396در سال  توسط محققسازمانی  ارتباطات استاندارد پرسشنامه

(ساخته شده است. خیلی زیادتا  خیلی کمغیر رسمی( می باشد.و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت) ارتباطاترسمی، 

 . می باشد./855الفای کرونباخ این پرسشنامه 

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

قلب تپنده و جوهره اصلی مدیریت است که از طریق آن  ادی هویت سازمانی و به قول فیفنرارتباطات از عوامل بنی

شود. ارتباطات تبادل جریان ریزی، سازماندهی، هماهنگی، رهبری و کنترل توسط مدیریت انجام میهای برنامهفعالیت

 شد. جان کاتر بارسانی و تفاهم بین عناصر انسانی میاز یک نفر به نفر دیگر از طریق واسطه و به عبارتی عامل اطالع« پیام»

داند. به عقیده وی در سازمانی که بین عناصر انسانی گیرنده می –پیام  –فرآیند ارتباطات را شامل سه عنصر فرستنده 

توان برای سازمان ارائه داد، معهذا سازمان به حساب پدیده ارتباط برقرار نباشد، در هر نوع و شکلی از تعریف که می

ای برای به کارگرفتن بهینه اختیارات قانونی و اداری و اعمال آن در طول ن موجد قدرت و وسیلهآید.ارتباطات در سازمانمی

های سازمانی و قوانین مربوط، اعمال قدرت و مجاری شبکه« وسیله»باشند. ارتباطات به عنوان سلسله مراتب سازمانی می

های فراهم شده ی حرکت کرده و از طریق موقعیتباشند. قدرت در سازمان از مجاری ارتباطمسیری برای جریان آن می

 شود .ناشی از جریانات ارتباطی، بدواً اعمال شده سپس گسترش یافته و نهایتا به متن سازمان اضافه و حفظ می

 

 :ارتباطات سازمانی

 دریافت نفر چند یا یک توسط  میگردند هایی پیام به منتج که شود می اطالق انسانی رفتارهای از دسته آن به ارتباطات

 (۱۳۹۲شوند. )فرهنگی،  می

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 .دهندمیسازمانی  ارتباطات پرسشنامةگویه ای  8کارکنان به سواالت  ای است کهنمرهسازمانی  ارتباطاتدر این پژوهش 

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

رسمی ارتباطات  
   4تا 1

رسمی ارتباطات غیر   8تا  5 

 

 



 

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 يمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صم

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 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

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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رسمی ارتباطات  

      شرکت یک برنامه ارزیابی کارکنان منظم دارد که نشان می دهد کارمندان چه میخواهند. 1

      مدیران به صورت رسمی و مستقیم برای درک چگونگی رضایت کارکنان در ارتباط هستند 2

      مدیران به صورت منظم با کارمندان برای درک  انتظارات از شغلشان دیدار می کنند. 3

      مدیران حداقل سالی یکبار کیفیت کارمندان را ارزیابی می کنند. 4

رسمیغیر  ارتباطات  

      زمانی که در حال کار هستیم، مدیران ما در مورد شغلمان با ما صحبت می کنند. 5

زمانی که در حال کار هستیم، اگر مدیر متوجه رفتار غیر عادی از ما شود، سعی در چرایی این رفتار  6

 دارد.

     

      چه می خواهیم. زمانی که در حال کار هستیم، مدیران ما سعی می کنند که بفهمند ما از سازمان 7

زمانی که در حال کار هستیم، مدیران ما تالش می کنند احساس واقعی ما نسبت به کار را متوجه  8

 شوند

     

 

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

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 وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

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

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

 بگیرید.

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 
 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

10 24 40 

 
 می باشد.قوی  ارتباطالت سازمانیباشد،  میزان  40تا 24در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.خوب  ارتباطالت سازمانیباشد،  میزان  24تا  10در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 می باشد. ضعیف ارتباطالت سازمانیباشد،  میزان 10زیر در صورتی که نمرات  -

 
 
 



 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

 دهد.یکسانی به دست میگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج اندازه

همبستگی مثبت و منفی  کارکنان ارتباطالت سازمانی بر متعهد مدیریت( بین خرده مقیاس های 1396)مستاندر پژوهش 

 مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

کرونباخ برای شود. آلفای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 می باشد. 855/0 ارتباطالت سازمانی پرسشنامه

 

 
 آلفای کرونباخ متغیرها

۸۴۵/۰ ارتباطالت غیر رسمی  

۸۶۶/۰ ارتباطالت رسمی  

558/0 ارتباطالت سازمانی  
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