
 

 

 (2003توسعه سازمان میلر) و عملکرد ارزیابیپرسشنامه استاندارد 

 

سوال  14دارای  طراحی شد.و 2003و همکاران در سال میلر  توسط  سازمان توسعه و عملکرد ارزیابی استاندارد پرسشنامه

 می باشد.

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 آن بهبود برنامه استقرار و شغل یك انجام نحوه در كاركنان با ارتباط برقراری و ارزیابی فرآیند عنوان به را عملکرد ارزیابی

(. 345 ص 2008 رو، و بایرزو) نمود تعریف  

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 پرسشنامةگویه ای  14كاركنان به سواالت  ای است كهنمره سازمان توسعه و عملکرد ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می سازمان توسعه و عملکرد ارزیابی

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تك 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 

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

 كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه، ارتباطات با مدیرم بهبود یافته است. 1

ی تجاری واحدم هااستتتفاده از فرآیند جدید بررستتی عملکرد و توستتعه، دری بهتری از برنامهاز زمان  2
 دارم.

     

شاخص  3 سعه، من  سی عملکرد و تو ستفاده از فرآیند جدید برر های كلیدی عملکرد را برای از زمان ا
 .كنممیكار یا واحدم دری 

     

      عملکرد و توسعه، دری بهتری از انتظاراتم در شغلم دارم.از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی  4

تر گذاری برای خودم مطمئناز زمان استتتفاده از فرآیند جدید بررستتی عملکرد و توستتعه، در هد   5
 هستم.

     

ریزی كه كارم برنامه كنممیاز زمان استتتفاده از فرآیند جدید بررستتی عملکرد و توستتعه، احستتا    6
 .باشدمیتر شده

     

عملکرد فردیم در كار بهبود  كنممیاز زمان استتتفاده از فرآیند جدید بررستتی عملکرد و توستتعه، فکر  7
 یافته است.

     

عملکرد واحد كاریم بهبود  كنممیاز زمان استتتفاده از فرآیند جدید بررستتی عملکرد و توستتعه، فکر   8
 یافته است.

     

      شد.عملکرد و توسعه، بهتر از فرآیندی است كه قبالً استفاده میفرآیند جدید بررسی  9

      برنامه آموزشی برای فرآیند جدید، در دری چگونگی كاركرد این فرآیند مفید است. 10

      گذاری با مدیرم اطمینان دارم.من به هد   11



 

 

      گذاری بهتر خواهم بود.هنگام همراه شدن با این فرآیند، در هد   12

      كنترل بیشتری بر كارم داشته باشم. دهدمیفرآیند جدید به من اجازه   13

      ام داشته باشم.كنترل بیشتری بر مسیر شغلی آینده دهدمیفرآیند جدید به من اجازه  14

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اسا  مولفه 

B. تحلیل بر اسا  میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار ا  ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب كه ابتدا پرسشنامه

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

 شروع به وارد كردن داده ها 

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

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اسا  طیف لیکرت عمل كنید .مرحله اول. وارد كر

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

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

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد كردید را با هم 

compute .كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه 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 كه می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اسا  طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

لیل بر اساس میزان نمره پرسشنامهتح  



 

 

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

 كنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یك پرسشنامه است در صورتی كه به طور مثال شما 

 كنید 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

24 42 65 

كه فرآیند جدید ارزیابی عملکرد و توستتعه در ستتازمان، از اثرببشتتی باالیی  دهدمینشتتان  به باال 65امتیاز بین  -
 برخوردار بوده است.

كه فرآیند جدید ارزیابی عملکرد و توستتعه در ستتازمان، تا حدودی اثرببش  دهدمینشتتان  65تا  42امتیاز بین  -
 .باشدمی

 دهد كه فرآیند جدید ارزیابی عملکرد و توسعه در سازمان، اثرببشی پایینی دارد.نشان می 24امتیاز زیر  -

 پرسشنامه پایایی و واییر

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

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

همبستگی مثبت و منفی  سازمان توسعه و عملکرد ارزیابی( بین خرده مقیا  های پرسشنامه 1389) شجاعیدر پژوهش 

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

 دامنه شد. معموالً كرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

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

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

 . می باشد./80 سازمان توسعه و عملکرد ارزیابیپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای كرونباخ نام متغیر  

 80/0 سازمان توسعه و عملکرد ارزیابی
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