
 

 

 1995استاندارد چابکی سازمانی گلدمن و همکاران پرسشنامه 

 

طراحی و تدوین چابکی سازمانی ( به منظور سنجش 1995) گلدمن و همکارانتوسط چابکی سازمانی پرسشنامه 

پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده، آمادگی مقابله با مولفه  4و  سوال  27شده است. این پرسشنامه دارای 

می باشد و  انجام کار به صورت مجازی و ها و دانش کارکنانمشکالت و تغییرات، اهمیت قائل شدن برای مهارت

جش سن ( بهپذیری الزم را دارد.نحوه ارائه خدمات در سازمان انعطافبر اساس طیف لیکرت با سواالتی مانند )

 می پردازد. چابکی سازمانی 

گویه ای پرسشنامه  27ست که پاسخ دهندگان به سواالت نمره ای اچابکی سازمانی  در این تحقیق منظور از

 چابکی سازمانی می دهند.

 مولفه های پرسشنامه:

 توزيع سواالت پرسشنامه 

 شماره سوالها تعداد سوالها ابعاد پرسشنامه

گیرنده پاسخگویی به مشتری و خدمات 3تا  1 3   

15تا  4 12 آمادگی مقابله با مشکالت و تغییرات  

ها و دانش کارکناناهمیت قائل شدن برای مهارت 20تا  16 5   

27تا  21 7 انجام کار به صورت مجازی  
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لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زير با عالمت ضربدر  ر

 مشخص کنيد.
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      پذیری الزم را دارد.نحوه ارائه خدمات در سازمان انعطاف 1

      آمادگی پاسخگویی الزم به مشتریان و خدمات گیرندگان را دارم. 2

      به تقاضاها و نیازهای مختلف مشتریان پاسخ دهیم. توانیممیبهتر  کنیممیوقتی باهم کار  3

      ها و راهبردهای منطقی برای مقابله با تغییرات محیطی و پیرامونی است.سازمان دارای استراتژی 4

      وکار و نیازهای مشتریان را دارم.کنیم توانایی پاسخ به تغییرات محیط کسباحساس می 5



 

 

      دارد.اهداف سازمان با تغییرات محیطی و تغییر نظر مشتریان انطباق کامل  6

      .نگرممی امیدوار کنندهجدید و بکر با دید مثبتی و  هایایدهبه تغییرات  7

      شود.خوبی توسط مدیریت، اداره میتغییرات ایجاد شده در سازمان به 8

      پذیردمیصورت  آسانیبهدر سازمان  هاپستو  هامسئولیتتغییر  9

      نمایند.بینش خود را با محیط جدید رقابتی منطبق میسرعت دانش و کارکنان به 10

      سرعت و آسانی قابل انجام است.ها و نحوه ارائه خدمات در سازمان بهتغییر سیستم 11

      .باشدمیفرایند انجام تغییرات در سازمان بسیار سریع  12

      پذیرد.فرایند تغییرات در سازمان به سهولت انجام می 13

      نمایند.ترین زمان اولین تصمیم در مواجهه با تغییرات را اتخاذ میکارکنان در کوتاه 14

      شود.کنیم قدرت پاسخگویی ما به تغییرات محیطی بیشتر میوقتی باهم کار می 15

      کارکنان خواهد شد. های موجود در سازمان باعث افزایش دانش، بینش و مهارتفناوری 16

      های جدید و بهبود مستمر و دائمی باشند.کارکنان همواره باید در پی آموزش و یادگیری مهارت 17

      ها و وظایف جدید کارکنان در حد مطلوبی است.سرعت یادگیری مهارت 18

      کوشد.سازی کارکنان و مشتریان خود میمدیریت سازمان همواره در آگاه 19

      کند.کنیم قدرت یادگیری ما افزایش پیدا میصورت گروهی و تیمی کار میبهوقتی باهم  20

      ها و واحدهای مختلف موسسه یکپارچه و دارای هماهنگی خوبی هستند.بخش 21

      نمایند.ها و واحدهای مختلف سازمانی هماهنگ عمل میفناوری افراد، 22

      تعامل و همکاری خوبی دارند.مشتریان و کارکنان سازمان باهم  23

      نماید.مدیریت سازمان در اتخاذ تصمیم با کارکنان مشورت می 24

خوبی وظایف مدیر را به انجام ها بهمعاونین و جانشینان آن هنگام عدم حضور مدیران سازمان، 25

 رسانند.می

     

      کنند.کاری با همدیگر مشارکت میکارکنان سطوح مختلف در انجام وظایف و فرایندهای  26

      کند.کنیم امکان همکاری و تعامل بین ما افزایش پیدا میصورت تیمی کار میوقتی باهم به 

 

 تحليل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

وارد نرم  ها داده  ها راها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

افزار اس 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 کنید.

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



 

 

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

 کنید .

( کنید. computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

ایجاد  x نید تا مولفه ک computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید 

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا  computeرا با هم 

 ... است.

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

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 کامالً مخالفم مخالفم ممتنع موافقم کامالً موافقم

5 4 3 2 1 

 

برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک تک گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را با هم جمع کنید. برای 

را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این پرسشنامه محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه 

خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر  135تا  27بین 

 خواهد بود و بالعکس.چابکی سازمانی 

 

 

 



 

 

 روايی و پايايی پرسشنامه 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که  

روایی محتوایی و صوری و (1392)در پروژهش صلواتی و همکاران (. 1390ما فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 مالکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

 مع آوری داده هاپايايی ابزارهای ج

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

(. 1390اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

برآورد  7/0برای این پرسشنامه باالی   (1392)صلواتی و همکاران ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش 

                                                      شد.

 ضريب پايايی پرسشنامه

 ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( پرسشنامه 

97/0 چابکی سازمانی  
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