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سوال  10طراحی شده است. که در ان از  2001عملکرد وین و همکاران در سال  بازخور استاندارد پرسشنامه

 بازخور می باشد. بررسی میزان تمایل بهاستفاده شده است و هدف ان 

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 اند.ارزشیابی عملکرد را فرایند مداوم ارزیابی و مدیریت رفتار و بروندادهاي انسانی در محل کارتعریف کرده

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه :

 بازخور گویه اي  پرسشنامة 10اي است که کارکنان به سواالت نمرهعملکرد  بازخوردر این پژوهش منظور از 

 دهند.میعملکرد 

 

 مولفه های پرسشنامه :

 تک مولفه اي می باشد.عملکرد  بازخورپرسشنامه 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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 

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

 

 

 



 

 

 اطالعات شما روي نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیري 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 
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کنم کاري را به خوبی انجام داده ام، نگران این نیستم که مردم هنگامی که من فکر می  1
 کنند. در مورد کار من چگونه فکر می

     

      اهمیت نگرش سایر افراد به کار من کمتر از نگرش خودم بهرکارم است.  2
بهتر استتتت به گفته هاي دیگران در مورد کارت، اعم از اینکه تعریف زمیز باشتتتد یا نه،  3

 توجه نکنی. 
     

اگر من کاري را به خوبی انجام داده ام، از چگونگی انجام زن بدون زنکه دیگران به من  4
 چیزي بگویند، زگاهی دارم. 

     

      دهم و میزان پیشرفت به سمت هدفم، ایده روشنی دارم. من معموالً از زنچه انجام می 5
      من معموالً قضاوت نسبتاً خوبی از عملکردم دارم.  6
      کنندبراي من بسیاراهمیت دارد که مردم درباره کارم چه فکر می 7
ست که به دیگران اجازه دهی کارت را بررسی کنند، قبل اززنکه  8 این امر ایده اي خوبی ا

 ایجاد تغییر دیر شود. 
     

بازخور گرفتم،   9 عد از اینکه از دیگران  جام داده ام، ب با وجودي که من کارم را خوب ان
 کنم. احساس اعتماد بیشتري می

     

ست به بازخوري از زنجا که یک نفر نمی  10 شد، بهتر ا سبت به عملکرد بی طرف با تواند ن
 شود، گوش دهد. که از طرف دیگران ارئه می

     

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. هاي پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست زمده 



 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم 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 

 شروع به وارد کردن داده ها تعریف کنید و سپس 

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

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

 کنید .

( computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده هاي همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

 کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  زن   Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

x .ایجاد شود 

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت  computeبا هم  کردید را

 دانش یا ... است.

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

 امه) متغیر( بگیرید.زنالیز  هر ززمونی که می خواهید براي این پرسشن

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاري شده است

موافقمکامال  موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه    

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 قضاوت کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز هاي زیر را ضربدر 



 

 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

24 36 50 

 
 

 : تمایل باال به بازخور. 50تا  36امتیاز بین  -
 : تمایل متوسط به بازخور. 36تا  24امتیاز بین  -
 : تمایل پایین به بازخور. 24امتیاز بین زیر  -

 

 روایی و پایایی پرسشنامه:

 زن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 نشان که امد بدست درصد 70 باالي پرسشنامه این زلفاي. گردید محاسبه کرونباخ زلفاي ززمون از استفاده با نیز

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده
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