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 سوال می باشد. 11طراحی شد و دارای  1994توسط گرانت در سال  صنعتی روابط مورد در ادراکات استاندارد پرسشنامه

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 روابط تنظيم بمنظور اجتماعی و ، اقتصادی ، سياسی شرايط چارچوب در آهنگ هم تصميمات فرآيند صنعتی وابطر

 ای جامعه هر در کار روابط نظام که معتقدند نظران صاحب اغلب.  است طرفين حقوق رعايت جهت در مديريت و کارکنان

 است جامعه آن محيطی شرايط بازتاب

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه    

 در ادراکات پرسشنامةگويه ای  11کارکنان به سواالت  ای است کهنمره روابط مورد در ادراکاتدر اين پژوهش منظور از  

 .دهند می روابط مورد

 

 مولفه های پرسشنامه :

 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 

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 

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

 

 

 



 

 

 

 اطالعات شما روی نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيری به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

 کارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 خدمتسابقه 

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 برای اطالع از نتايج تحقيق) اختياری( ايميل
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      غير ممکن است، زيرا کارگران و مديريت دارای جنبه های مختلفی هستند. هاسازمانهمکاری در  1

      تا کارکنان را شکست دهند. کنندمیمديران همواره تالش  2

      مديران همواره نمی دانند چه کاری برای سازمان بهتر است.  3

      وفادار بودن به اتحاديه و مديريت آسان نيست.  4

      می گذارد نقش داشته باشند. ند بر تصميمات مديريتی که بر شغل آنها اثرتوانمیکارکنان ن  5

      اتحاديه ها بايد با مديريت همکاری کنند.  6

      وجود اتحاديه ها برای سازمان خوب است.  7

      اتحاديه ها بايد از منافع کارکنان در سازمان حمايت کنند. 8

      .شودمیاتحاديه گرايی موجب تضعيف سازمان ن  9

      .باشدمیتنها راه اعتصاب کردن ن روش ديگری برای حل مسئله وجود دارد و 10

      .باشدمیاعتصاب کردن همواره به سود کارکنان ن  11



 

 

 

 

 به دو طريق می توان از  تحليل اين پرسشنامه استفاده کرد.

A. پرسشنامه هایتحليل بر اساس مولفه 

B. تحليل بر اساس ميزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تکميل پرسشنامهبه اين ترتيب که ابتدا پرسشنامه

ه را در نرم افزار اس پی اس اس تعريف کنيد و سپس پی اس اس کنيد. البته قبل از وارد کردن داده ها شما بايد پرسشنام

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافيت بيشتر به صورت مرحله به مرحله توضيح می دهيم

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنيد که شما بايد بر اساس طيف ليکرت عمل کنيد .

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

 ايجاد شود. x کنيد تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما بايد سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

نهايت شما بايد همه مولفه ها  که ايجاد کرديد را با هم  به همين ترتيب همه مولفه ها را ايجاد کنيد و پس از اين کار  در

compute .کنيد تا اين بار متغير اصلی تحقيق به وجود بيايد که به طور مثال متغير مديريت دانش يا ... است 

آناليز  هر   ها را به وجود آورده ايد و هم متغير اصلی تحقيق را؛ حاال می توانيد از گرينهمرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهيد برای اين پرسشنامه) متغير( بگيريد.

مثال می توانيد آزمون توصيفی) ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانيد آزمون همبستگی را با يک  متغير ديگر  

 بگيريد.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طيف ليکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتياز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 



 

 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زير قضاوت بر اساس اين روش از تحليل شما نمره

 کنيد.

 10پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما توجه داشته باشيد ميزان امتياز های زير برای يک 

 کنيد 10پرسشنامه داشته باشيد بايد امتياز های زير را ضربدر 

 مثال: حد پايين نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 = حد پايين نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

25 40 55 

 
نشاااان دهنده نگرش مثبت به اتحاديه های کاری و روابط بين اتحاديه ها، مديريت و  55تا  40امتياز بين  -

 .باشدمیکارکنان سازمان 
شان  40تا  25امتياز بين  - که نگرش به اتحاديه های کاری و روابط بين اتحاديه ها، مديريت و کارکنان  دهدمین

 .باشدمیسازمان، تا حدودی مثبت 
نشاااان دهنده نگرش منفی به اتحاديه های کاری و روابط بين اتحاديه ها، مديريت و کارکنان  25زير  امتياز -

 .باشدمیسازمان 

 

 پرسشنامه: روایی و پایایی

 با نيز آن پايايی همچنين. است شده تاييد و ارزيابی خوب مشاور، و راهنما اساتيد نظرات از استفاده با پرسشنامه روايی

 پايايی دهنده نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه اين آلفای. گرديد محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه اين قبول قابل

 :منابع

 .، پژوهشنامه مديريت1390مقيمی، سيد محمد و رمضان، مجيد، 

David Grant,”New Style Agreements at Japanese Transplants in the UK”, Employee 
Relations,Vol.16,No.2,1994,PP.65-83. 

 
 


