
 

 

 سازمانی بلوغ پرسشنامه استاندارد

 

بکار می رود.  گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ سازمانی 13پرسشنامه بلوغ سازمانی از 

 کامال مصداق ندارد امتیازبندی شده است.این پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از کامال مصداق دارد تا 

 

 تعریف مفهومی:

 مهارت، دانش، کارگیری به در طریق استانداردسازی از که است ای مؤلفه گفت؛ میتوان سازمانی بلوغ تعریف در

 دست رقبا از گرفتن پیشی و موفقیت و ثبات به تا سازد می قادر را مدیریتی سازمانها صحیح روشهای و تکنیك

 (.1999همکاران،  و باست )بنیابند 

 از سرآمدی و بالندگی گونه هر که آنجایی از است، مربوطه های وجود زیرساخت نیازمند سازمان بالندگی

 روی فرآیندها، ذهنی تحول برسند، بلوغ به کارکنان بایستی بنابراین شود می شروع یافته کارکنان توسعه

 ی خمیرمایه فردی بلوغ یابد. می رقابتی دست بلوغ به سازمان کل و گذاشته اثر سازمانی فرهنگ و ساختارها

 از کارکنان بلوغ .است دیگر بالندگی های زیربنای سازمان در بلوغ فردی .گردد می محسوب سازمانی سرآمدی

 در توان فردی می بلوغ طریق از .می یابد تکامل نگرشها و باورها تغییر با و شود می شروع مفروضات ذهنی

 و فرآیندها نیازمند شود محصول و به عمل تبدیل کارکنان بلوغ اینکه برای .نمود ایجاد تحول سازمان ماهیت

 گردد می ذهنی تحوالت آثار شدن جاری مانع نامناسب اوقات ساختارهای گاهی .باشد می بالغ ساختارهای

 بلوغ با .ایجاد شود بلوغ و تحول متوازن صورت به نیز سازمان فرآیندهای و ساختارها در الزم است بنابراین

 را سازمان سازگاری قابلیت و نمود و ساده روز به چابك، را فرآیندها و ها روش ساختارها، توان می فرآیندی

 سازمانی بلوغ سطح تعیین .نمود ایجاد را سازمانی بلوغ های می توان شاخص فرآیندی بلوغ از پس داد، افزایش

 های ها استراتژی آن به توجه با و داده تشخیص را خویش ضعف و قوت نقاط ها می گردد سازمان موجب

 تدوین صرف را خود هزینه ی و زمان سازمانها وقت، ارشد مدیران .نمایند تدوین سازمان بلوغ سطح با مناسب

 این و گویند می سخن ها استراتژی مطلوب اجرای عدم از آنها اکثر حالی که در می کنند استراتژیك برنامه ی

 در سازمانی ضعف بلوغ و قوت نقاط به مدیران نبودن آشنا و سازمانی بلوغ سطح شناخت عدم به علت موضوع

 اندازه برای ابزاری بودن دارا است مهم این حین در آنچه .می باشد سازمان استراتژیك های برنامه تدوین حین

 (.1389، نژاد بهرامی و سلطانی)است  سازمان بلوغ سطح گیری

 

 عملیاتی :تعریف 



 

 

ماده ای  پرسشنامه   13ای است که فرد به سواالت نمرهنمره استاندارد بلوغ سازمانی در این پژوهش منظور از  

 دهد .می

 : مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

 پرسشنامه تك بعدی می باشد.

 

 پاسخگوی گرامی

گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 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 . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در 

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

 

 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

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      تیم مدیریت ارشد شرکت فرآیندگرایی را محور کسب و کار قرار داده است. 1

کارکنان در کل سازمان به فرآیندگرایی عالقه داشته و در پیشبرد این هدف کوشش می  2

 کنند.

     



 

 

      اعضای تیم مدیریت ارشد کارهای خود را به صورت فرآیندی انجام می دهند. 3

      تیم مدیریت ارشد در چهارچوب چشم انداز رهبری می کنند. 4

      کار تیمی با مشتریان و شرکاء فرهنگ شده است. 5

      کارکنان از طریق همکاری با همدیگر نیازهای مشتری را برآورده می کنند. 6

      کارکنان در ارایه خدمات بیش از انتظارات مشتری دارای رسالت هستند. 7

      کارکنان تحول را امر اجتناب ناپذیری می دانند. 8

      شرکت، واحدها و گروه هایی را برای راهبری پروژه های باز طراحی و تحول در اختیار دارد. 9

      برنامه ریزی برای تحول و نوآوری به صورت مهارت های کلیدی در سازمان درآمده است. 10

      خود را به فعالیت های شرکای کسب و کار تسری داده است.شرکت مدل فرآیند تحول  11

      در شرکت کمیته عالی مسئولیت پیشرفت فرآیند و عملکرد تحولی شرکت را به عهده دارد. 12

صاحب کارها با همکاران خود در جهت هماهنگی بین کسب و کارهای مشتریان و تأمین  13

 کنندگان همکاری دارند.

     

 

 طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد به دو

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 
 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

نرم ها داده  ها را وارد ها 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 

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

 کنید .

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

ایجاد  x مولفه  کنید تا 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  م مولفهمرحله سوم. حاال شما ه

 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 یك  

 دیگر  بگیرید.متغیر 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 مصداق دارد کامالً مصداق دارد گزینه
تاحدودی مصداق 

 دارد
 اصالً مصداق ندارد کمی مصداق دارد

 1 2 3 4 5 امتیاز

 
 

  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه نمرهبر اساس این روش از تحلیل شما 

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

 کنید 10باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 ر بدست آمده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زی

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

13 35 65 

 

  خواهد بود.65و حداکثر  13عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 13امتیازات خود را از 

  زمینه کار جدی صورت گیرد: نشان می دهد که بایستی در این 35نمره زیر 

 نشان دهنده وجود زمینه های بلوغ سازمانی است 44تا 35نمره بین : 

  نشان دهنده بلوغ سازمانی است.: 54تا 45نمره بین 

  نشان دهنده بلوغ سازمانی عالی است.: 65تا  55نمره باالتر از 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و طی آن اعتبار  در پژوهش سلطانی برای سنجش پایایی و روایی

 % به دست آمد .روایی  محتوایی پرسشنامه مطلوب گزارش شد.924پرسشنامه بلوغ سازمانی 
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