
 

 

 (2001در سازمان النجرنکر و همکاران ) پاداش و عملکرد ارزیابیپرسشنامه استاندارد 

 

 سوال 8ساخته شد و دارای  2001در سال همکاران  و النجرنکر سازمان در پاداش و عملکرد ارزیابی استاندارد پرسشنامه

 می باشد.

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 معین ایدوره طی عملکرد درباره قضاوت و گذاریارزش گیری،اندازه و سنجش به که است فرایندی عملکرد ارزیابی

پردازدمی . 

 اهداف به دستیابی میزان اثربخشی از منظور. هاستفعالیت اثربخشی مترادف معموالً سازمانی بعد در عملکرد ارزیابی _

  .است عملیات و هافعالیت بودن کارا ویژگی با هابرنامه و

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پرسشنامةگویه ای  8کارکنان به سواالت  ای است کهنمره سازمان در پاداش و عملکرد ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می سازمان در پاداش و عملکرد ارزیابی

 

 پرسشنامه : مولفه های

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

ف
دی

 ر

 

 عوامل

فم
خال

ال م
ام

 ک

فم
خال

 م

رم
دا

ی ن
طر

 ن

قم
واف

 م

قم
واف

ال م
ام

 ک

      بیشتر افراد برابری را نمی خواهند و می خواهند بیشتر از همتایان خود دریافت کنند.   1

زیرا کارکنان حداقل های الزم جهت کسبببر نر   کندمیپرداخت مبتنی بر مهارت، به خوبی کار ن  2
 . کنندمیبیشتر را یادخواهند گرفت و آنگاه، آنچه یادگرفته اند را فراموش 

     

ی هامهارتبیشتر کارکنان، با وضع موجود بسیار راحت هستند و تمایلی برای تالش جهت یادگیری   3
 جدید ندارند. 

     

شتر کارکنان نه درک   4 سود چیست و نه اهمیت آنرا کنندمیبی ستم های  که  سی می دانند، بنابراین، 
 . شودمیتسهیم سود موفق ن

     

درجه ای مشبببارکت کرده و مدیرشبببان را ارزیابی  360اگر کارکنان بخواهند در یک برنامه بازخور   5
 . باشندمیکنند، بیشتر کارکنان در ارزیابی های خود صادق ن

     

ست   6 سود ممکن ا سهیم  ستم های ت سی ست که  اختالف نظر بین مدیریت و نیروی کار آنقدر بزرگ ا
 موفق نشوند. 

     

از آنجایی که افراد نمی خواهند درباره نقاط ضببعو و نواقخ خود بشببنوند، مصبباحبه های ارزیابی   7
 عملکرد، رفتار کارکنان را تغییر نخواهد داد.

     

صلی را ارزیابی  8 ضحک  کنندمیاین ایده که کارکنان، هزینه و پاداش مرتبط با هر رفتار ا شدمیم ، با
شته  ست دا ست دارند، آنگاه اگر دو صمیم می گیرند که آیا انجام دادن چیزی را دو سادگی ت آنها به 

 . دهندمیو اگر دوست نداشته باشند انجام ن دهندمی باشند انجام

     

 



 

 

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

افزار اس  ها داده  ها را وارد نرمها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیر 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 تعریو کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

( 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 ترتیر 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 

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

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

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

 رید.بگی

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیو 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 

جدول زیر قضاوت های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس 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

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

15 60 40 

 که کارکنان نسبت به ارزیابی عمکرد و پاداش در سازمان نگرش مثبت دارند. دهدمینشان  40تا  30امتیاز بین  -
شان  30تا  15امتیاز بین  - سازمان تا حدودی  دهدمین سبت به ارزیابی عمکرد و پاداش در  که نگرش کارکنان ن

 مثبت است.
 که نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عمکرد و پاداش در سازمان منفی است. دهدمینشان  15امتیاز زیر  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت و  سازمان در پاداش و عملکرد ارزیابی( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1387) شریعیتدر پژوهش 

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

 دامنه شد. معموالً کرونبا  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 کرونبا  آلفای اعتماد ضریر

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

 . می باشد./81 سازمان در پاداش و عملکرد ارزیابیپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونبا  نام متغیر  

 81/0 سازمان در پاداش و عملکرد ارزیابی
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