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 2005در سال وهمکاران  مورگان توسط  درجه 360 مدل از استفاده با رهبر های شایستگی ارزیابی استاندارد پرسشنامه

 سوال می باشد. 20طراحی شد .ودارای 

 

 پرسشنامه :تعریف مفهومی متغییر 

 آموزشی هایدوره با و بوده استخراج قابل هاسازمان مرسوم هایشغل شرح درون از كه است مواردی فنی، هایشایستگی

 نوع دو این تواننمی البته. رودمی شمار به فنی هایشایستگی جمله از هاتکنيك با آشنایی مثالً،. باشندمی بهبود قابل

 فنی هایویژگی و دانش از آدمی رفتار كه داشت توجه باید. دانست مجزا یکدیگر از كامالً را – رفتاری و فنی – شایستگی

 مشتری با رفتار شيوه بر مرتبط، موارد سایر و بازار هایمکانيسم سازمان، محيط، از شناخت مثال، عنوان به. پذیردمی تاثير

 .دارد سزاییبه تاثير

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پرسشنامةگویه ای 20كاركنان به سواالت  ای است كهنمره تعارض رهبر های شایستگی ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می رهبر های شایستگی ارزیابی

 

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تك مولفه ای می باشد.

 

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه 

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



 

 

 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

دیپلم و  ميزان تحصيالت

 پاینتر

 كارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 برای اطالع از نتایج تحقيق) اختياری( ایميل
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      ایجاد یك چشم انداز و هدف گذاری  1

      تشریح و توضيح انتظارات و ابالغ انها  2

      برقراری ارتباطات مکتوب  3

      برقراری ارتباطات شفاهی   4

      استحکام )همبستگی( شخصی   5

      خالقيت و آزمایش   6

      پرورش دادن و تربيت كردن  7

      قاطعيت   8

      انجام مداخالت مناسب   9

      گوش دادن فعال   10

      سماجت و اصرار  11

      تفویض اختيار 1 12

      تيم سازی   13

      اقدام كردن به عنوان یك حامی  14



 

 

      ارزیابی و بازخور   15

      مربی گری  16

      یادگيری  17

      ميانجيگری  18

      مدیریت و بررسی انتقادات   19

      شایستگی فنی   20

 

 به دو طریق می توان از  تحليل این پرسشنامه استفاده كرد.

A. های پرسشنامهتحليل 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 این ترتيب كه ابتدا پرسشنامه

پی اس اس كنيد. البته قبل از وارد كردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف كنيد و سپس 

 شروع به وارد كردن داده ها 

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

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنيد كه شما باید بر اساس طيف ليکرت عمل كنيد .مرحله اول. وارد كر

( كنيد. مثال اگر computeپس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را كمپيوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x كنيد تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همين ترتيب همه مولفه ها را ایجاد كنيد و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد كردید را با هم 

compute .كنيد تا این بار متغير اصلی تحقيق به وجود بياید كه به طور مثال متغير مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغير اصلی تحقيق را؛ حاال می توانيد از گرینه  آناليز  هر سوم. حاال شما هم مولفهمرحله 

 آزمونی كه می خواهيد برای این پرسشنامه) متغير( بگيرید.

ا با یك  متغير دیگر  مثال می توانيد آزمون توصيفی) ميانگين، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانيد آزمون همبستگی ر

 بگيرید.

 

 

 

 



 

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طيف ليکرت نمره گذاری شده است

 عالی خیلی خوب  خوب نیاز به بهبود خیلی ضعیف گزینه  

 5 4 3 2 1 امتياز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 كنيد.

 10توجه داشته باشيد ميزان امتياز های زیر برای یك پرسشنامه است در صورتی كه به طور مثال شما 

 كنيد 10پرسشنامه داشته باشيد باید امتياز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایين نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

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

38 65 95 

در این جامعه ضعيف  رهبر های شایستگی ارزیابیباشد،  ميزان  65تا 38در صورتی كه نمرات پرسشنامه بين  -

 می باشد.

در سطح متوسطی می  رهبر های شایستگی ارزیابیباشد،  ميزان  95تا 65در صورتی كه نمرات پرسشنامه بين -

 باشد.

 بسيار خوب می باشد. رهبر های شایستگی ارزیابیباشد،  ميزان 95در صورتی كه نمرات باالی  -

-  

 پرسشنامه پایایی و روایی

گيرد یعنی  اینکه ابزار قابليت اعتماد یا پایایی یك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيری هر آنچه اندازه می

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

همبستگی مثبت  رهبر های شایستگی ارزیابی( بين خرده مقياس های پرسشنامه 1389) احمدی و همکاراندر پژوهش 

 و منفی مشاهده شد كه بيانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً كرونباخ محاسبه آلفای گيریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابليت یا پرسشنامه همچنين پایائی

 و گيردمی قرار كامل پایائی معنای +( به1یك ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از كرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای كرونباخ برای می بيشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابليت نزدیکتر یك مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./83 رهبر های شایستگی ارزیابیپرسشنامه 

 



 

 

 
 ميزان آلفای كرونباخ نام متغير  

 83/0 رهبر های شایستگی ارزیابی
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