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 سوال می باشد. 29طراحی شد و دارای  2004در سال همکاران  و روبوتامتوسط  تولید مراحل ارزیابی استاندارد پرسشنامه

 .است شده انجام لیکرت ای درجه 5 طیف براساس پرسشنامه این

 

 :تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه 

 توانمى طورکلىبه. شودمى دیده تولید تعاریف کلیه در نحوىبه عبارت این. است  پروسه یا جریان یک از عبارت تولید

 عبارتبه. است نیاز مورد گذارىسرمایه یا مصرف براى که است خدماتى و کاالها به تولید هاىنهاده تبدیل عمل تولید گفت

 تبدیل ، هاستاده یا محصوالت نام به دیگرى کاالهاى به ، هانهاده یا ، تولید عوامل که شودمى اطالق جریانى به تولید دیگر

 بنابراین. شودمى گفته تولید شود، آینده یا حال زمان در ، مطلوبیت ایجاد باعث که فعالیتى هر به ترکلى تعبیر به. شوندمى

 تعاریف به توجه با. گویند تولید را جو یا گندم مثل محصوالتى به سرمایه و آب کود، زمین، مثل هائىنهاده تبدیل عمل

  .است متفاوت تولید تابع یا محصول مثل دیگرى مفاهیم با تولید مفهوم است بدیهى فوق،

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 مراحل ارزیابی پرسشنامةگویه ای  29کارکنان به سواالت  ای است کهنمره تولید مراحل ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می تولید

 

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه ای است.

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

 يم.خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نما

 



 

 

 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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      .کندمی مدیریت تولید در تصمیمات استراتژیک مشارکت، در سازمان ما 1

      . کندمیمدیریت عالی در تولید مشارکت ، در سازمان ما  2

ید  3 ید در ، انجام دهد، می خواهند هابخشاموری را که ساااایر ، ما انتظار داریم که تول و واحد تول
 الگوبرداری خارجی و یا برنامه ریزی استراتژیک مشارکت نماید. 

     

      از واحد تولید ما نشات بگیرد. ، انتظار می رود که بهبود در تکنولوژی فرآیند ما  4

      به طورکلی ما در جستجوی به حداکثر رساندن اثرات مثبت تولید بر رقابتی بودن سازمان هستیم.  5

      . کنیممی به چند سال آینده توجه، ما برای برنامه ریزی نیازهای مدیریت تولید 6

      منطبق بر اقدامات صنعت باشد. ، تا شرایط استخدام در واحد تولید شودمیتالش  7

ضه کنندگانی خریداری   8 صلی ما نیز خدمات  شودمیتجهیزات فرآیند ما معموالً از عر که به رقبای ا
 .کنندمیارائه 

     

      باشیم.ما ظرفیت ها را افزایش می دهیم تا بتوانیم به ظرفیت های جدید رقباء پاسخگو  9

      ی مدیریت تولید باید سال مالی را پوشش دهد. ها، برنامهه نظر ماب 10

      . کنیممیما به طور سیستماتیک در قابلیت های تولیدمان بهبود ایجاد   11

      ما انتظار داریم که بهبود در تکنولوژی فرآیند از بهبود در تولید نشأت بگیرد.  12

      کلی ما در جستجوی تساوی و تعادل با رقبای اصلی خود برای عملیات تولید هستیم.به طور  13



 

 

به عنوان مثال در ) توساااعه های بلند مدت را، مدیریت تولید ما برای همراساااتا شااادن با صااانعت 14
 .کندمیپیگیری ( تکنولوژی

     

تا اطمینان حاصل شود که  شوندمیتصمیم های گرفته شده در زمینه تولید با دقت بررسی و نظارت  15
 .باشدمیبا استراتژی کسب و کار همسو و سازگار 

     

      .کندمیمدیریت تولید به طور خودکار استراتژی سازمان را به مفاهیم تولید تبدیل  16

      واحد مدیریت تولید برای استراتژی تولید ارزش قائل است.  17

را که ( به عنوان مثال در تکنولوژی) واحد مدیریت تولید به طور سیستماتیک توسعه های بلند مدت  18
 .کندمیجستجو ، در موفقیت در تولید موثر هستند

     

      به طور کلی ما انتظار داریم که تصمیمات تولید از استراتژی سازمان نشأت گرفته باشد. 19

      .باشدمیاستراتژی سازمان ما مبتنی بر قابلیت های تولید ما   20

ه را پیش بینی بالقوایم که مفاهیم تخصااصاای به دساات آورده، ما در اقدامات و تکنولوژی های جدید 21
 .کنیممی

     

      .شودمیدر سازمان ما تصمیمات مهندسی و بازاریابی با توجه به تولید گرفته   22

کاری   23 ید هم حد تول با وا یدی  حدهای غیر تول به بهرهکنمیوا بت  حد را نسااا تا این وا گیری از ند 
 های جدید تشویق و ترغیب کنند.ی اقدامات و تکنولوژیهافرصت

     

ستراتژیا 24 سب و کار ما ندارد. ا ستراتژی ک شه در ا سب و کار ما ستراتژی تولید ما ری های تولید و ک
 .شوندمیای حمایتی توسعه داده مشترکاً به شیوه

     

      .دهدمیهای تولید را فراتر از نیازهای بازار قرار های بلند مدتی داریم که قابلیتما برنامه  25

      .شودمیهای استراتژیک تمام واحدها توسط تولید تعیین نقش  26

      .کنیممیتوجه ، ما به تمام واحدها و از جمله تولید به عنوان واحد کمک کننده به استراتژی سازمان 27

      تا از تولیدات آینده سود ببریم. کنیممیما به طور مستمر در بهبود فرآیند سرمایه گذاری   28

      .کنیممیما مقادیر اساسی تجهیزات تولیدمان را ایجاد   29

 

 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 را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهها به 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 

 رحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت م

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



 

 

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

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

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

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

 بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 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 

 پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد 

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

60 100 145 

 : نشااان دهنده توجه زیاد سااازمان به واحد تولید، اسااتراتژی ها و فعالیت های مربوط به آن100 -145امتیاز  -
 .باشدمی

که ساااازمان تا حدودی به واحد تولید و اساااتراتژی های مربوط به آن توجه  دهدمی: نشاااان 60 -100امتیاز  -
 .کندمی

: نشااان دهنده توجه بساایار کم سااازمان به واحد تولید، اسااتراتژی ها و فعالیت های مربوط به آن 60امتیاز زیر  -
 باشد.می



 

 

 

 پرسشنامه پایایی و واییر

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

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

شد  همبستگی مثبت و منفی مشاهده تولید مراحل ارزیابی( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1372)دوانی در پژوهش 

 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

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

 . می باشد./ تولید مراحل ارزیابیپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 75/0 تولید مراحل ارزیابی
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