
 

 

 ( 2010استاندارد چابکی سازمانی ورلی و الولر )پرسشنامه 
 

طراحی و تدوین شده چابکی سازمانی ( به منظور سنجش 2010) ورلی و الولرتوسط چابکی سازمانی پرسشنامه 

استراتژی پایدار، طرح سازگار و رهبری، هویت مشترک و قابلیت مولفه  4و  سوال  35است. این پرسشنامه دارای 

چگونگی عملکرد سازمان را برای افراد می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سواالتی مانند )های ارزش آفرینی 

 می پردازد. چابکی سازمانی سنجش  ( بهمحسوس می نماید.

گویه ای پرسشنامه  35ست که پاسخ دهندگان به سواالت ای ا نمرهچابکی سازمانی  در این تحقیق منظور از

 چابکی سازمانی می دهند.

 

 مولفه های پرسشنامه
 توزيع سواالت پرسشنامه 

 شماره سوالها تعداد سوالها ابعاد پرسشنامه

 20 - 16 -15 -9 -4 -1 6 استراتژی پایدار

 34 -33 -30 -28 -27 -26 -11 7 طرح های سازگار

 -31 -25 -24 -21 -18 -17 -14 -13 -12 -10 -6 12 هویت مشترکرهبری و 

32 
 35 - 29 -23 -22 -19 -8 -7 -5 -3 -2 10 قابلیت های ارزش آفرینی
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لطفاً میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زیر با عالمت ضربدر 

 مشخص کنید.
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      استراتژیهای منعطفی را طراحی می کند. 1

      نوآوری را مورد تشویق قرار می دهد. 2

      چگونگی عملکرد سازمان را برای افراد محسوس می نماید. 3

      توانایی تغییر را برای سازمان به یک نقطه یقوت تبدیل می سازد. 4

      مجدد منابع )نظیر بودجه ( می پردازد.به هنگام ضرورت به تخصیص  5

      برای مهارت و دانشی که به عملکرد منتج می شود هزینه صرف می کند. 6

      توانایی تغییر سریع ساختار خود را در جهت بهره برداری از فرصت های جدید دارد. 7



 

 

      به پرورش رهبران در کلیه سطوح سازمان می پردازد. 8

دارای نظام پاداشی است که به منظور مزیت افرینی از فرصت ها از انعطاف پذیری برخوردار  9

 است.

     

      دارای هدف یا ماموریتی جمعی در کنار رشد یا سودآوری است.   10

دارای سااازوکار های رساامی برای ایجاد ارتبان بین مدیریت ارشااد و کارکنان کلیه سااطوح  11

 سازمان است.

     

      از توسعه دانش و مهارتهای جدید افراد حمایت می کند 12

از امکانات کافی برخوردار بوده به طوری که افراد می توانند راه هایی برای همکاری بهتر با  13

 یکدیگر بیابند.

     

      مدیران را به پرورش مهارت های رهبری کارکنان خود تشویق می کند. 14

ماموریت، ساایسااتی های مدیریتی و ارزش هایی اساات که به عنوان یک کل دارای هدف،  15

 منسجی در هدایت عملکرد و رفتار کارکنان عمل می نماید.

     

      یکایک کارکنان را در فعالیت های رهبری درگیر می نماید. 16

      دارای استراتژی هایی است که توان سازگاری با محیط های متغیر را دارند. 17

      دارای فرهنگی است که تغییر را به عنوان موضوعی طبیعی تلقی می کند. 18

      به ارشدیت بیشتر از عملکرد بها داده می شود. 19

دارای هدف یا ماموریتی است که در فعالیت های روزانه سازمان نمود عینی پیدا کرده  20

 است.

     

اعتبار زیادی در بین سایر سازمان های رقیب برخوردار به خاطر توانایی تغییر از شهرت و  21

 می باشد.

     

      نسبت به پرورش کارکنان خود احساس تعهد شدیدی می نماید. 22

      ارزش های )فرهنگی( اعالم شده، راهنمای رفتار روزانه کارکنان می باشد. 23

      کند.در اجرای تغییرات از اکثر سازمان ها بهتر عمل می  24

مدیریت ارشد سازمان زمان قابل مالحظه ای را مصروف تعامل بقیه قسمت های سازمان  25

 می کند.

     

      ارزش های محوری سازمان بازتاب دهنده این معنا است که سازمان آماده تغییر می باشد. 26

استراتژیکی است که در دارای فرایندهای مدیریت تحول، مدیریت استعدد و برنامه ریزی  27

 هماهنگی کامل با یکدیگر می باشند.

     

      دارای الگوی مدیریت تغییری است که در سراسر سازمان عمومیت یافته است. 28

      دارای وظایف کاری انعطاف پذیری است که به راحتی قابل تغییر است. 29

      شود. به افراد برای عملکرد بهنگام آنان پاداش داده می 30

اطالعات اساااتراتژیک در حوزه ی مالی و بازرگانی را با همه ی کارمندان به اشاااتراک می  31

 گذارد.

     

      در صنعت سازمانی شهرت دارد که به طور موثر تغییرات را مدیریت می نماید. 32



 

 

اتقاقی در صنعت به صورت منظی درگیر این مساله است که از اکنون تا پنج سال اینده، چه  33

 رخ می دهد.

     

      دارای بودجه منعطفی است که پاسخگوی تغییرات صنعت می باشد. 34

اجازه می دهد اطالعات آزادانه از خارج سااازمان در میان واحدها و گروههایی که بیشااترین  35

 اهمیت را دارند، جریان یابد.

     

 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم ها را بین جامعه خود تقسیی و پس از تکمیل پرسشنامهاین ترتیب که ابتدا پرسشنامهبه 

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.

 گی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهییچگون 

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 مربون 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 هی 

 است.

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

 

 

 

 کامال مخالفم مخالفم ممتنع موافقم کامال موافقم

5 4 3 2 1 



 

 

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

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

امه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشن 150تا  30بین 

 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 مالکی این (1393)در پروژهش قاسمی (. 1390ما فکر می کنیی) سرمد و همکاران،

 پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.

 

 پايايی ابزارهای جمع آوری داده ها

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

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

         برآورد شد. 7/0برای این پرسشنامه باالی   (1393)قاسمی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش 

                                              

 ضريب پايايی پرسشنامه

 ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( پرسشنامه 

 91/0 چابکی سازمانی
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