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

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

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 

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



 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

280 380 475 

 
نشااان دهنده اثربخشاای باالی فرهنگ مربی گری در سااازمان اساات. به بیان دیگر، چنین  475تا  380امتیاز بین  -

 .باشدمیفرهنگی، یک فرهنگ قوی 
 اثربخشی متوسط فرهنگ مربی گری در سازمان است.نشان دهنده  380تا  280امتیاز بین  -

نشان دهنده اثربخشی پایین فرهنگ مربی گری در سازمان است. به بیان دیگر، چنین فرهنگی، یک  280امتیاز زیر  -
 باشد.فرهنگ ضعیف می

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد  گرا مربی سازمان( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1385) کوروشیدر 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./84 گرا مربی سازمانپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 84/0 گرا مربی سازمان
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