
 

 

 یمنابع انسان یریانعطاف پذپرسشنامه استاندارد 

 3سوال در  9شد و پرسشنامه ساخته 96سال در  مردای توسط یمنابع انسان یریانعطاف پذپرسشنامه استاندارد 

و با استفاده از طیف  (یمنابع انسان یها یتفعال یریانعطاف پذ،  یرفتار یریانعطاف پذ ،کارکنان یمهارت ها)بعد

 باشد. 796/0لیکرت)خیلی کم تا خیلی زیاد( نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 :  انعطاف پذیری منابع انسانی

 در تصمیمات بهترین اتخاذ برای رفتاری الزم الگوهای و ها مهارت از ها سازمان انسانی منابع مندی بهره میزان

 مدیریت برای انسانی منابع مدیریت کارکردهای از مناسبترین ها سازمان گیری بهره چنین هم و رقابتی محیط

 ( .۱۹۸۸، شود)رایت و انسل می منابع گفته این بهینه

 انعطاف پذیری رفتاری

تاری است؛ به گون ه ای که به آنان امکان بیانگر میزان بهره مندی کارکنان از مجموعة گسترده ای از الگوهای رف

سازگاری با الزامات خاص موقعیتی را می دهد. اگر کارکنان بتوانند به جای پیروی از روندهای استاندارد، الگوهای 

رفتاری متعددی را به طور مقتضی در موقعیت مختلف به کار برند، سازمان آسان تر با موقعیت های متغیر سازگار 

(  ۱۹۹۸آنها واکنش نشان می دهد و در نتیجه، سبب افزایش رقابت پذیری می شود) رایت و اسنل،  می شود و به

اگر کارمند اقدام خاصی را که در موقعیت های کاری مکرر به کار برده است، در موقعیت جدید انتخاب کند، رفتار 

ای فعالیت های روزمره ی ا وضعیت جدید غیرمنعطفی دارد . در مقابل، اگر کارکنان ترتیب جدیدی از اقدامات را بر

 (۲۰۰۸جست وجو کنند، رفتارشان انعطاف پذیرتر خواهد بود.) )بلتران مارتین و همکاران، 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

منابع  یریانعطاف پذ پرسشنامه استاندارد در  9تا 1با استفاده از گویه های ی منابع انسان یریانعطاف پذ میزان 

 با پاسخدهی افراد سنجیده می شود.ی انسان

 

 



 

 

 مولفه های پرسشنامه :.

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

 1-3 (1396مردای) کارکنان یمهارت ها

 4-6 (1396مردای) یرفتار یریانعطاف پذ

منابع  یها یتفعال یریانعطاف پذ

 یانسان

 7-9 (1396مردای)

 

 پاسخگوی گرامی

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

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

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

 جهت اهداف تحقيق استفاده 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

 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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 کارکنان یمهارت ها

      شرکت ما می تواند کارکنان را زمانی که نیاز باشد جا به جا کند 1

      کارکنان ما می توانند مهارت های جدید در زمان کم را فرا گیرند 2

      ما کارکنان با دامنه وسیع از مهارت ها را استخدام می کنیم 3

 یرفتار یریانعطاف پذ

عادت انعطاف پذیری کارکنان ما باعث شدع تا بتواینم با تغییرات بازار خود را  4

 وفق دهیم.

     

      بیشتر کارکنان ما  می توانند خود را با نیازمندی های پویای کار تطبیق دهند. 5

کارکنان ما می توااند با نیازمندی های پویای کسب و کار در زمان کم خود را  6

 تطبیق دهند.

     

 یمنابع انسان یها یتفعال یریانعطاف پذ

.انعطاف پذیری در فعالیت های منابع انسانی به ما کمک کرده تا خود را با  7

 تغییرات محطی تطبیق دهیم.

     

شرکت ما سیستم فعالیت منابع انسانی را طوری تنظیم کرده تا با شرایط رقابتی  8

 سازگار باشد.

     

تغییردر فعالیت های منابع انسانی مار ا قادر می سازد تا در محیط رقابتی باقی  9

 بمانیم.

     

 

 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 ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهترتیب که ابتدا پرسشنامهبه این 

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 

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

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

 کنید .

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

ایجاد  x کنید تا مولفه  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  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 یلی زیادخ زیاد یتا حدود کم کم یلیخ گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.



 

 

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

 کنید 10های زیر را ضربدر پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

9 27 36 

 

 جامعهدر این ی منابع انسان یریانعطاف پذباشد،  میزان  27تا 9در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 ضعیف می باشد.

در  جامعهدر این ی منابع انسان یریانعطاف پذاشد،  میزان 36تا  27در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 سطح متوسطی می باشد.

بسیار خوب می  جامعهدر این ی منابع انسان یریانعطاف پذ،  میزان باشد 36در صورتی که نمرات باالی -

 باشد.

-  

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه 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 میابزار اندازه

 نوآوری سازمانیبر  یمنابع انسان یریانعطاف پذبین خرده مقیاس های پرسشنامه ( 1396مردای)در پژوهش 

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

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

 کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

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

 باشد.. می /796ی منابع انسان یریانعطاف پذپرسشنامه استاندارد آلفای کرونباخ برای 

 

 

 
 



 

 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

 86/0 7/0 3 کارکنان یمهارت ها

 76/0 7/0 3 یرفتار یریانعطاف پذ

 80/0 7/0 3 یمنابع انسان یها یتفعال یریانعطاف پذ

 یرسانه ها یرپرسشنامه استاندارد تاث

 یدبر خر  یاجتماع

9 7/0 796/0 

 

 

 : منابع

فرهنگ  یانجیبا نفش م یسازمان یبر نوآور یمنابع انسان یریانعطاف پذ یرتاث یبررس (1396)مرادی،سید محمد

،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازاریابی  برق شهرستان مشهد یع: شرکت توزی)مطالعه مورد یریپذ یقتطب

 آزاد نیشابور، دانشگاه 
 

 

 


