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 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 تعریف، ترینساده در اگر. شودمی بیان کارایی هایشاخص قالب در منابع از استفاده نحوه بعد در عملکرد ارزیابی _

 استفاده خصوص در مدیریت تصمیمات کارایی میزان واقع در عملکرد ارزیابی نظام بدانیم، کارایی را ستاده به داده نسبت

.دهدمی قرار سنجش مورد را امکانات و منابع از بهینه  

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 عملکرد ارزیابی گویه ای پرسشنامة9ای است که کارکنان به سواالت نمره سازمان عملکرد ارزیابیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می سازمان

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید
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 سواالت:

شنامه س شما  ای، گزینهبا مطالعه هر بخش از پر سازمان  شان دهنده عملکرد  شکل ن شدمیکه به بهترین  شخص  با را م
 کنید.

 
 * رهبری

 کنند: میمدیران ارشد ما به عنوان یک تیم کار  -1
 □ همواره  □ اغلب  □ گاهی  □ هرگز

 * سیاست و استراتژی
 : بیانیه های سیاست و استراتژی -2

 □ شوندمیبه برنامه کسب و کار مرتبط ن -
 □ شوندمیدر برخی از جنبه ها به برنامه کسب و کار مرتبط  -
 □ شوندمیدر بسیاری از جنبه ها به برنامه کسب و کار مرتبط  -
 □ شوندمیجهت هدایت برنامه کسب و کار در تمام جنبه ها استفاده  -

 * مدیریت کارکنان
 : 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  -
ضع  - شارکت افراد و تیم ها و سب و کار با م عملکرد از طریق خود افراد ، عالوه بر اینشوند، میاز طریق اهداف ک

 □کنند میمدیران پیشرفت را بررسی شود، مینظارت 

 * منابع
 : ائی های ثابتدار -4

 □ شودمیبه یک فرد یا واحد تخصیص داده ن -
 □ شودمیبه واحدهایی که مسؤل امنیت دارائی ها هستند، تخصیص داده  -
 □ شودمیبه افراد مسؤل برای امنیت و اثربخشی استفاده تخصیص داده  -
، عالوه بر این، اثربخشی استفاده از منابع شودمیبه افراد مسؤل برای امنیت و اثربخشی استفاده تخصیص داده  -

 □ شودمیساالنه ارزیابی  طوربه

 فرآیندها *
 : فرآیندهای حیاتی -5

 □ تفاوت ویژه ای با سایر فرآیندها ندارد -
 □ مالکینی دارد که مسؤل عملکرد فرآیندها می باشند -
 □ کندمیاستانداردهای خروجی و فرآیندی دارد که نیازهای ذینفعان را تامین  -



 

 

 □ منظم مورد پایش و ارزیابی قرار می گیرند طوربه -

 * رضایت مشتری
 : سنجش رضایت مشتری مبتنی بر -6

 □ کنندمیآن چیزی است که مدیران معتقدند مشتریان درباره ما فکر  -
 □ کندمیآن چیزی است که واحد فروش فکر  -
 □ دهدمی، در زمانی که مسائل جدی رخ باشدمیپژوهش های انجام شده از مشتریان  -
 □ باشدمیپژوهش های منظم از مشتری در تمام ابعاد عملکرد  -

 * رضایت کارکنان
 کنیم: میما رضایت کارکنان را می سنجیم و اهداف بهبود را وضع  -7

 □ به ندرت یا هرگز -
 □ بر مبنای بهبود امتیازات موجودمان -
 □ شوندمیه عنوان رهبر و پیشرو شناخته بر مبنای مقایسه با شرکت هایی که ب -
، عالوه بر این، به ندرت تغییراتی را شوندمیبر مبنای مقایسه با شرکت هایی که به عنوان رهبر و پیشرو شناخته  -

 □ کنیممیبه هزینه رضایت کارکنان ایجاد 

 * تاثیر بر جامعه
 کند: میشرکت محدودیت های خودش را وضع ، در جائی که محدودیت هایی برای تاثیرات محیطی وجود ندارد -8

 □ هرگز -

 □ گاهی -

 □ برای برخی تاثیرات -

 □ برای بسیاری از تاثیرات -

 * نتایج کسب و کار
 : (ROCEمیانگین بازگشت سرمایه به کار رفته ما )، در طول سه سال گذشته -9

 □ درصد در هر سال 7تا  4بین  - □ درصد در هر سال 3کمتر از  -
 □ درصد در هر سال 15بیشتر از  - □ درصد در هر سال 14تا  8بین  -

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

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 خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ها را بین جامعهبه 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 



 

 

 ه توضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحل

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

( 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  7 تا 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 یر مدیریت دانش یا ... است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغ 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

امتیاز  3گزینه سوم ، امتیاز 2گزینه دوم ، امتیاز 1به گزینه اول : از چهار گزینه تشکیل شده است، هر بخش از پرسشنامه
 امتیاز بدهید. 4و گزینه چهارم 

 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

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت های به دست آمده را  جمع 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 1پرسشنامه*  تعداد سواالت
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

15 25 35 



 

 

 ی مختلف بسیار خوب عمل کرده است.هاحوزهکه سازمان در  دهدمینشان  36تا  25امتیاز بین  -

 است.ی مختلف تا حدودی خوب بوده هاحوزهکه عملکرد سازمان در  دهدمینشان  25تا  15امتیاز بین  -

 ی مختلف مرتبط با موفقیت سازمان بوده است.هاحوزهنشان دهنده عملکرد ضعیف سازمان در  15امتیاز زیر  -

 

 مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید و در جدول زیر بنویسید: 

 امتیاز شما حداکثر امتیاز حداقل امتیاز 

 .......... 35 7 آینده نگری
 .......... 25 5 گذشته نگری

 .......... 25 5 گرایش به زمان حال
 .......... 30 6 فشار زمانی

 .......... 20 4 توالی

امتیاز باالتر در هر یک از ابعاد فوق، نشان دهنده تمایل بیشتر شما به آن بعد )به عنوان مثال، تمایل بیشتر به گذشته نگر 
 باشد.یا آینده نگر بودن( می

 روایی و پایایی پرسشنامه

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

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

همبستگی مثبت و منفی ( بین خرده مقیاس های پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان 1383در پژوهش صفری و عادل )

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

 دامنه شد. معموالً اسبهکرونباخ مح 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
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