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شغل  صيتواند جيت تخص یباشد و م یشرکت م کیاستراتژ یزیاقدامات برنامه ر یابیارز ر،یهدف از پرسشنامه ز هدف:

 باشد ديمف ندهیدر آ

شکيل می دهد . چنانچه این کار به شکل  صلی ترین بخشهای هر کار پژوهشی را جمع اوری اطالعات ت یکی از ا

سرعت و دقت خوبی انجام خواهد  صورت پذیرد کار تجزیه وتحليل و نتيجه گيری از داده ها با  صحيح  منظم و 

ست داده ها یا اطال ضيه ها الزم ا شگر به منظور رد یا تایيد فر عات الزم را جمع آوری نماید تا بتواند با  شد. پژوه

شد  ضيات ، نتيجه گيری نماید. ابزارهای گرداوری اطالعات، گوناگون ميبا تحليل و پردازش آنها پس از آزمون فر

ستگی دارد )آذر،  شهای مختلفی 1384که نحوه انتخاب انها به نوع روش تحقيق یا پژوهش ب شگران از رو (. پژوه

ها استفاده می کنند. این روشها شامل جمع آوری اطالعات توسط مطالعات کتابخانه ای و  جهت گرد آوری داده

شییود که محقق برای گردآوری اطالعات هایی اطالق میهای پيمایشییی به روشروش پيمایشییی می باشیید. روش

م با واحد تحليل یا ناگزیر اسییت به محيط بيرون برود و با مراجعه به افراد یا محيط و نيز برقراری ارتبام مسییتقي

ها، موردها و غيره، اطالعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او گاهافراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونت

باید ابزار سنجش یا ظروف اطالعاتی خود را به ميدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها 

( 1(. 151: 1389نيا،ول و معروف گردآوری اطالعات ميدانی عبارتند از: )حافظهای متدارا تکميل نماید. روش

 ( ترکيبی. 6( تصویربرداری و 5( آزمون، 4ای، ( مشاهده3ای، ( مصاحبه2ای، پرسشنامه

طراحی شده است . این  Getz & Petersen (2005)توسط  شرکت کیاستراتژ یزیبرنامه ر ستميس یابیارز پرسشنامه

 سوال می باشد.  13پرسشنامه دارای 
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 یزیبرنامه ر یبرا رانیمد ییبه ندرت به توانا ،یعملکرد کل یابیهنگام ارز-۱۳

 شود. یاثربخش توجه م کیاستراتژ

   



 

 

 

 

 :جینتا ریو تفس یازدهیامت
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 پرسشنامه ها ییایو پا  یروائ

 تعیین روایی ) اعتبار( پرسشنامه

سنجد. بدون گيری تا چه حد خصيصه مورد نظر را میدهد که ابزار اندازهمفهوم روایی به این پرسش پاسخ می

های حاصل از آن اطمينان داشت. برای تعيين روایی توان به دقت دادهگيری نمیآگاهی از روایی ابزار اندازه

روایی "سی روایی پرسشنامه نيز، از روشهای متعددی وجود دارد که در این تحقيق برای بررپرسشنامه روش

توانند مفهوم مورد هایی که میکند که همه ابعاد و مولفهاستفاده شد. روایی محتوا ایجاد اطمينان می "محتوا

نظر ما را انعکاس دهند و در آن سنجش وجود دارد، مدنظر قرار گرفته است.در واقع، روایی محتوا نوعی روایی 

های پرسشنامه گيری به کار برده است.اگر سوالی یک ابزار اندازهدهندهاجزای تشکيلاست که برای بررسی 

ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی گيری آنای باشد که محقق قصد اندازههای ویژهها و مهارتمعرف ویژگی

 محتوا است.برای اطمينان از روایی محتوا باید هنگام ساختن ابزار چنان عمل کرد

 

های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین روایی گيری معرف قسمتهای تشکيل دهنده ی ابزار اندازهه سوالک

شود.اعتبار محتوی زمان با تدوین آزمون در آن تنيده میگيری است که هممحتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه

شود.در این مرحله با انجام می توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين"یک آزمون معموال

گردد که های مختلف و کسب نظر افراد، اصالحات الزم به عمل آمده و بدین ترتيب اطمينان حاصل میمصاحبه

پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محققين را می سنجد. در این پژوهش پس از تدوین چهارچوب اوليه، جهت 



 

 

ساتيد، خبرگان و کارشناسان مربوطه مشورت به عمل آمده، نظرات ارزیابی پرسشنامه تحقيق، با چند تن از ا

انتقادی و پيشنهاد های اصالحی آنان در پرسشنامه اعمال گردید. روایی این پرسشنامه با توجه به پژوهش 

Getz & Petersen (2005) .مورد تأیيد قرار گرفته است 

 پایائی:

ی ابزار اندازه گيری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار پایایی یا قابليت اعتماد، یکی از ویژگی های فن

دارد که ابزار اندازه گيری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.دامنه ضریب قابليت 

اعتماد از صفر تا یک می باشد.هر چه این ضریب به سمت یک ميل کند پایایی کار بيشتر است. هنگامی که 

ی از نوع طيف ليکرت وجود داشته باشد و پژوهشگر بخواهد از طریق گویه های مختلف یک مفهوم مقياس

پيچيده را اندازه گيری کند برای انسجام درونی مقياس می توان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد. در صورتی 

باشد پایایی متوسط   7/0تا  5/0باشد بيانگر پایایی خوب و اگر بين  7/0که ضریب آلفای کرونباخ بيشتر از 

مورد تایيد قرار گرفت. ضریب پایایی با استفاده از  Getz & Petersen (2005)پایایی این پرسشنامه توسط است. 

 برآورد شده است. ۰.۷آلفای کرونباخ بيشتر از مقدار 
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