
 

 

 (2003توانمند سازی کارکنان راسل و همکاران)  پرسشنامه استاندارد

 

سوال  20ساخته شد و دارای  2003پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان توسط راسل و همکاران در سال 

روانشناختی( می باشد. و بر اساس طیف لیکرت از )کامال مخالفم تا کامال موافقم (نمره مولفه)ساختاری و  2بوده و 

 می باشد. 80/0گذاری شده است و طیف لیکرت به دست امده

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 و سیاسی علوم اجتماعی، شناسی روانشناسی، انسان مديريت، در که است چند وجهی مفهومی توانمندسازی،

 اختیار در آن، قدرت طی که شودمی اطالق شرايطی به بیشتر گیرد. توانمندسازیمی قرار استفاده مورد پزشکی

غزنوی شد) بهره مند آن مزايای الزم، از برداری بهره با بتوان که باشد داشته وجود توانايی اين و باشد

 (.1391اسکويی،

در  تغییر آن، اساس و شودمی تعريف آنها وسیله به کار انجام توانايی و در افراد رهبری قدرت وجود توانمندسازی،

 میزان حقیقت در کند،می شود، بیان انجام خواهدمی آنچه درباره را خود ديدگاه رهبر که هنگامی است. رهبری

 و فردی هدف به دستیابی برای عالقه با دهدمی اجازه پیروان خود به و کندمی تفويض را اختیارات از زيادی

-ايجاد می آنان در بیشتری انگیزه و کنندمی قدرت احساس آنان صورت، اين در فقط .کنند فعالیت سازمانی

 (.2000شود)رايدر،

کند.  تقويت را کارمند شخصی نیروی احساس بايد سازمان .است کارکنان در نیرو تزريق معنای به توانمندسازی،

 کار چه بگويند آنها به آنکه پیش از کنند، درك را وظايفشان خوبی به بتوانند کارکنان اينکه يعنی توانمندسازی،

 (.2005الکس، و کنند)ساوری

 اجتماعی و بینش سیاسی ارتقای و مشکل حل برای کارکنان توان افزايش باعث و است توسعه توانمندسازی فرايند 

 .باشند داشته خود کنترل در را آنها و کنند را شناسايی محیطی عوامل که کندمی قادر را کارکنان و شودمی آنها

 تصمیم در خود توانايی تا شوندتوانمند می مردم که است اين بردم، پی آن به آنچه کندمی بیان درايديك جی

 را خود ظرفیتهای دهند، توسعه را موانع با مقابله و زندگی در و راهبردی مهم های انتخاب بر تأثیرگذاری و گیری

 دارايی کنترل در را دهند. توانمندی آنها افزايش را خود امکانات و دهند افزايش تأثیرگذاری و گیری در تصمیم

 توانايی از تا دهد می فرصت آنها به و گذاردمی آنها تأثیر عملکرد کند. درمی ياری جمعی و فردی طور به هايشان

 (.1386،صنعتیکنند) استفاده شرايط دشوار با مقابله در خود های

 در را آنها روانشناسان و دارند و فراگیر مثبت ارزشی توانمندسازی، تعاريف از (بسیاری1998الوراك ) اعتقاد به

 داخل از بايد توانمندسازی که هستند نظريه اين بیانگر مذکور، تعاريف .ه اند داد توسعه و بسط صنعتی، کشورهای

 .داد جامعه و گروه يك به را آن تواننمی و گیرد گروه نشأت يك



 

 

 است فرايندی کارکنان، ديگر، توانمندسازی عبارت کند. بهمی تعريف قدرت اعطای را ( توانمندسازی2008يیم)

 برای حالت سه مینون، از نقل به وی .کنندمی ايجاد توان و کارکنان قدرت برای آن، مدير يا سازمان آن، در که

 يا فرد به اعطای قدرت )عمل شود محسوب اقدام يا عمل يك تواندمی توانمندسازی :کندمی توانمندسازی بیان

 يك يا شود(می قدرت تجربه موجب که فرايند )فرايندی يك صورت به تواندمی شوند( می توانمند که افرادی

 شود. سنجیده تواندمی که کندمی جلوه شناختهايی صورت به که شود نظر گرفته در روانشناختی حالت

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 گويه ای پرسشنامة20ای است که کارکنان به سواالتنمره توانمند سازی کارکناندر اين پژوهش منظور از  

 دهند .میتوانمند سازی کارکنان 

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1-10 ساختاری

 11-20 روانشناختی

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 

 

 



 

 

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

ديپلم و  میزان تحصیالت

 پاينتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق ديپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتايج تحقیق) اختیاری( ايمیل
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 ساختاری

      سازمان اطالعات الزم را در زمینه اهداف و خواسته های آينده سازمان ارائه می دهد.  1

      سازمان اطالعات الزم را در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان به کارکنان ارائه می دهد. 2

      در زمینه تغییر سیاست های سازمان حق اظهار نظر دارم  3

      دهدسازمان، ريسك پذير بودن من  را مورد حمايت قرار می 4

      کند. سازمان، اطالعات مربوط به ساختار پاداش شرکت را منتشر می 5

      سازمان از روش کارآمدی جهت توزيع اطالعات بین کارکنان در تمام سطوح برخوردار است.  6

      کند.سازمان، اطالعات مربوط به کارکنان را منتشر می 7

      در تیم های کاری که عضو آن هستم، حق اظهار نظر دارم 8

      کنمچگونگی انتقال اطالعات در کل سازمان را درك می 9

      شود. اسناد و سوابق مالی سازمان به به من ارائه می 10

 روانشناختی

      دهم.به مدير خودم باز خور می 11

      به اطالعات فايل های کاری شخصی دسترسی دارم.  12



 

 

      های توسعه حرفه ای ارائه شده توسط سازمان، برخوردارم از دانش کافی در زمینه برنامه 13

      شود. در زمینه چگونگی عملکردم اطالعات و بازخورد  الزم  به من ارائه می 14

      در مورد رويه های فعالیت  ها و خدمات آتش نشانی حق اظهار نظر دارم 15

      های بازنشستگی ، حق اظهار نظر دارمدر مورد برنامه 16

      دارمدر مورد استخدام کارکنان جديد حق اظهار نظر  17

      در مورد تعیین میزان حقوق خودم، حق اظهار نظر دارم 18

      در مورد تعیین استانداردهای فعالیت خودم، حق اظهار دارم 19

      در مورد تعیین مسؤلیت های شغلی خودم، حق اظهار نظر دارم  20

 

 به دو طريق می توان از  تحلیل اين 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 ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه اين ترتیب که ابتدا پرسشنامه

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

 تعريف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها 

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

دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما بايد بر اساس طیف لیکرت عمل مرحله اول. وارد کر

 کنید .

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

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

 شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ايجاد کنید و پس از اين کار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  که ايجاد کرديد 

کنید تا اين بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیايد که به طور مثال متغیر مديريت دانش يا  computeرا با هم 

 ... است.



 

 

ها را به وجود آورده ايد و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرينه  وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای اين پرسشنامه) متغیر( بگیريد.

با يك   مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واريانس( يا می توانید آزمون همبستگی را

 متغیر ديگر  بگیريد.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

جمع کرده و سپس بر اساس جدول زير  های به دست آمده را بر اساس اين روش از تحلیل شما نمره

 قضاوت کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زير برای يك پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید بايد امتیاز های زير را ضربدر 

 مثال: حد پايین نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 = حد پايین نمره 1واالت پرسشنامه* تعداد س

 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پايین نمره

20 60 80 

 

در اين جامعه  باشد،  میزان توانمند سازی کارکنان 60تا 20در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 ضعیف می باشد.

در سطح متوسطی  کارکنانباشد،  میزان توانمند سازی  80تا  60در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 می باشد.

 بسیار خوب می باشد. باشد،  میزان توانمند سازی کارکنان80در صورتی که نمرات باالی  -

 

 



 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد يعنی  اينکه قابلیت اعتماد يا پايايی يك ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست میاندازهابزار 

و چرخش شغلی   توانمند سازی کارکنان( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1393در پژوهش جعفريان)

 همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روايی همگرا و واگرای مطلوب اين پرسشنامه می باشد.

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت يا پرسشنامه همچنین پايائی

 کامل پايائی معنای +( به1يك ) مثبت تا پايداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضريب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزديکتر يك مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 . می باشد./80 توانمند سازی کارکنانآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 

 الفای کرونباخ سواالت مولفه های پرسشنامه

 79/0 1-10 ساختاری

 81/0 11-20 روانشناختی

 80/0 1-20 کل پرسشنامه

 

 

 منابع: 

کارکنان : مورد مطالعه) :شغلی رضايت و کارکنان یتوانمند و شغلی چرخش نیب رابطه بررسی ،(1393جعفريان)

سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی تهران(،پايان نامه کارشناسی ارشد،رشته مديريت منابع 7عملیاتی منطقه 

 علوم تحقیقات تهراندانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی،
 

 

 

 

 


