
 

 

 خود نظارتیپرسشنامه استاندارد 

 
 گويه دارد و هدف آن بررسی توانايی خودنظارتی در افراد 15نظارتی اين پرسشنامه  خود استاندارد پرسشنامه

 است.

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

نظارتی  خود گويه اي پرسشنامة15اي است كه كاركنان به سواالت نمرهنظارتی  خوددر اين پژوهش منظور از  

 دهند .می

 

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه اي می باشد.

 

 پاسخگوی گرامی

اطالعات  ضمن سپاس از همکاري شما دراين پژوهش، پرسشنامه اي كه تقديم می گردد به منظور جمع آوري

اميد است با همکاري و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل . براي كار يک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذكر 

واهد شد و نيازي به ذكر نام نيست. قبالً از است كه اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده خ

 همکاري صميمانه شما تشکر می نمايم.

 

 



 

 

 اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  ميزان تحصيالت

 پاينتر

 كارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتايج تحقيق) اختياري( ايميل

 

 سواالت:

 مشخص كنيد. Fو جمله غلط را با حرف  Tجمله درست را با حرف 

  برای من دشوار است که از اقدامات سایر افراد تقلید کنم. – 1

  معموالً رفتار من منعکس کننده احساسات، نگرش یا اعتقاداتم می باشد. -2

در جشن ها و گردهمآیی های اجتماعی، من تالش می کنم آن چیزی را بگویم و انجام دهم که دیگران دوست  -3

 خواهند داشت.

 

  سخنرانی کنم. -حتی اگر اطالعات کمی از آن داشته باشم -درباره هر موضوعیمن می توانم  -4

  من یک هنرپیشه بسیار ضعیف خواهم بود.  – 5

  گاهی من یک نمایش برگزار می کنم تا افراد را سرگرم کنم و تحت تاثیر قرار دهم. – 6

  بحث در مورد ایده هایی که به آنها اعتقاد ندارم، دشوار است. - 7



 

 

  در موقعیت های مختلف و با افراد مختلفف به روش های متفاوتی عمل می کنم. -8

  برای من لطف کردن به دیگران، نگرش هایم را تغییر نمی دهد. -9

گاهی سایر افراد فکر می کنند که من در حال تجربه احساسات قوی تر نسبت به آن چیزی که واقعاً هستم، می  -10

 باشم.

 

  وادار کردن افراد به اینکه مرا دوست بدارند مهارت ندارم. من در -11

  اگر من دلیلی قوی برای انجام کاری داشته باشم، می توانم به چشم دیگران نگاه کنم و بی درنگ دروغ بگویم. -12

  ندارم.من در مورد کتاب، فیلم و موزیک خودم تصمیم می گیرم و بر نصیحت دوستان در این زمینه اتکاء  -13

  در یک جشن، من به دیگران اجازه بیان جک ها و  داستان هایشان را می دهم. -14

  من همیشه فردی که به نظر می رسم باشم، نیستم.  -15

 

 به دو طريق می توان از  تحليل اين پرسشنامه استفاده كرد.

A. هاي پرسشنامهتحليل بر اساس مولفه 

B.  آمدهتحليل بر اساس ميزان نمره به دست 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تکميل پرسشنامهبه اين ترتيب كه ابتدا پرسشنامه

افزار اس پی اس اس كنيد. البته قبل از وارد كردن داده ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس 

 و سپس شروع به وارد كردن داده ها تعريف كنيد 

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

مرحله اول. وارد كردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنيد كه شما بايد بر اساس طيف ليکرت عمل 

 كنيد .



 

 

( كنيد. computeالت مربوط به هر مولفه را كمپيوت)پس از وارد كردن داده هاي همه سواالت، سوا .مرحله دوم

ايجاد  x كنيد تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما بايد سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

ديد به همين ترتيب همه مولفه ها را ايجاد كنيد و پس از اين كار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  كه ايجاد كر

كنيد تا اين بار متغير اصلی تحقيق به وجود بيايد كه به طور مثال متغير مديريت دانش يا  computeرا با هم 

 ... است.

ها را به وجود آورده ايد و هم متغير اصلی تحقيق را؛ حاال می توانيد از گرينه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 پرسشنامه) متغير( بگيريد. آناليز  هر آزمونی كه می خواهيد براي اين

مثال می توانيد آزمون توصيفی) ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانيد آزمون همبستگی را با يک  

 متغير ديگر  بگيريد.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 اگر جواب شما مطابق موارد زير بود، به هر پاسخ يک امتياز بدهيد.

F :2 F:2 F:1 

T:6 F:5 T:4 

F:9 T:8 F:7 

T:12 F:11 T:10 

T:15 F:14 F:13 

 

 اگر جواب شما مطابق موارد زير بود، به هر پاسخ دو امتياز بدهيد.

F :3 T :2 T :1 

F :6 T :5 F :4 

T :9 F :8 T :7 



 

 

F :12 T :11 F :10 

F :15 T :14 T :13 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 نشان می دهد كه شما از خودنظارتی بااليی برخوردار هستيد. 30تا  20امتياز بين  -

 نشان می دهد كه خودنظارتی در شما در حد متوسط است. 20تا  10امتياز بين  -

 نشان می دهد كه خودنظارتيدر شما ضعيف است. 10امتياز زير  -

 

 روایی و پایایی:

اين پرسشنامه ترجمه شده از روي يک ابزار به زبان انگليسی است كه تا كنون در ايران اجرا نشده است و نيازمند 

روايی اين پرسشنامه را مطلوب گزارش كرده و پايايی  Newstormاعتباريابی )سنجش روايی و پايايی است(.اما 

 ذكر كرده است. 90آن را طبق آلفاي كرونباخ باالي 

 

 منبع:

 

- John W. Newstorm, Keith Davis, “Organizational Behavior”, Eleventh Edition, 

McGraw-Hill, 2002. 

 
 


