
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 

 ( 1999مان و همکاران ) سازمان عملکرد ارزیابیپرسشنامه استاندارد 
 
 

 1999و همکارانش در سال  سوال می باشد که توسط مان    9یابی عملکرد سازمان دارا  پرسشنامه استاندارد ارز

 .طراحی و ساخته شده و تکی مولفه ای می باشد 

  ی نمره گذار  وه ی+ ش   یو عموم  ی+ سواالت تخصص  یاتیو عمل  ی مفهوم  ف یتعار  ی پرسشنامه به صورت کامل دارااین  

 باشد  ی+ منابع م  ییایو پا یی + روا ل یو تحل  ری+ تفس

 

 

 سواالت: قسمتی از 

را  باششد میکه به بهترین ششکل نششان دهنده عملکرد سشازمان ششما   ایگزینه،  با مطالعه هر بخش از پرسشششنامه
 مشخص کنید.

 
 کنند: میمدیران ارشد ما به عنوان یک تیم کار  -1
 
 : بیانیه های سیاست و استراتژی -2

 □ شوند میبه برنامه کسب و کار مرتبط ن -
 □ شوند میدر برخی از جنبه ها به برنامه کسب و کار مرتبط  -
 □ شوند میدر بسیاری از جنبه ها به برنامه کسب و کار مرتبط  -
 □ شوند میجهت هدایت برنامه کسب و کار در تمام جنبه ها استفاده  -



 

 

 
 : اهداف عملکرد -3

  □شوند میتنها برای واحدها وضع  -

 □شوند میبرای واحدها و افراد وضع  -
 □شوند میاز طریق اهداف کسب و کار با مشارکت افراد و تیم وضع  -
عملکرد از طریق ،  عالوه بر اینشششوند،  میاز طریق اهداف کسششب و کار با مشششارکت افراد و تیم ها وضششع   -

 □کنند میمدیران پیشرفت را بررسی شود، میخود افراد نظارت 

 

 
ششششرکشت محشدودیشت هشای خودع را وضشششع ،  در جشایی کشه محشدودیشت هشایی برای تشامیرات محیطی وجود نشدارد -8

 کند: می
 
 : (ROCEمیانگین بازگشت سرمایه به کار رفته ما )، در طول سه سال گذشته -9
 
 

 اری پرسشنامه:نمره گذ
 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

 کامال موافقم  موافقم  نطری ندارم  مخالفم کامال مخالفم گزینه   

 5 4 3 2 1 امتیاز 
 

 

 همیشه  اکثر اوقات  گاهی اوقات به ندرت هرگز گزینه 

 5 4 3 2 1 امتیاز
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