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سوال می  28طراحی شد و دارای 2004و همکاران در سال سمیتز توسط   انسانی روابط آموزش استاندارد پرسشنامه

 باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 می بر در را...  و فرد و سازمان گروه، و فرد گروه، دو فرد، دو بین ای رابطه نوع هر و دارد وسیعی مفهوم انسانی، روابط

 کالمی، غیر کالمی، خصوصی، عمومی، غیررسمی، رسمی، روابط: مانند مختلفی های شکل به است ممکن روابط، این. گیرد

 فرهنگی، اجتماعی، خاص های موقعیت و ها محیط در رابطه دارد امکان حال، عین در. دهد رخ جانبه چند و افقی عمودی،

 کنش ارتباط، آن، موقعیت و نوع مجرا، گرفتن نظر در بدون رابطه، پس. شود برقرار آموزشی و حکومتی بازرگانی، تجاری،

 خواهد  می طرف یک که طرف دو بین است واکنشی و

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 روابط آموزش پرسشنامةگویه ای  28کارکنان به سواالت  ای است کهنمره  انسانی روابط آموزشدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می  انسانی

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 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 . تنظيم شده استدانشگاهی 

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

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

 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 



و  سال 5 سابقه خدمت
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یادگیری در داخل دهد، نماینده رفتار بیرونی گروه اساات تا اینکه رفتاری که گروه از خود نشااان می 1
 گروه.

     

شد یا بین افرادی که انواع  2 ست می آید، اعم از اینکه بین بیگانگان با سریع به د سبتاً  امنیت روانی ن
 مختلفی از تعامالت بین شخصی را با آنها داشته ایم.

     

صورات  3 ست، یعنی افراد تمایل به ت صی ا شخ ستگی بین  شای صی تقریباً هر فردی دچار کمبود  شخ
 های ارتباطی ضعیف دارند.منحرف، ادراکات نادرست و مهارت

     

      بازخور منفی، هدایت کننده تغییر است. 4

کنند، دیگران را هم دوساات افراد به همان اندازه که خودشااان را دوساات دارند و به خود اعتماد می 5
 کنند.دارند و به آنها اعتماد می

     

      خودآشکارسازی)خودگشودگی( برای تغییر الزم است. 6

      افرادی که در حرفه های کمک رسانی هستند، قدرت و اعتماد افراد عادی را دست کم می گیرند. 7

      تواند به آنها آسیب جدی برساند.تجارب افراد در یک گروه رشد شخصی می 8

ضاء نیازهای  9 شارکت میآموزش دهنده ای که جهت ار سعه خودش در گروه م شدن تو کند، از کامل 
 کند.گروه ممانعت می

     

      شود با نیاز به احساس ناکامی و یا ترس همراه است.شرایطی که منجر به تغییر رفتار می 10

. افرادی که در جلسااات گروه رشااد شااخصاای آرام و ساااکت هسااتند، به اندازه افرادی که فعاالنه در  11
 کنند.کنند، تجربه کسب نمیمشارکت میجلسات 

     

      شود.به اعضای یک گروه رشد شخصی برای توقف نقطه شکست یک مشارکت کننده، اعتماد می 12

صورت توجیه می 13 صی بدین  شخ شد  ضوعات و مطالب برای هر ارزش یک تجربه گروه ر شود که مو
 مشارکت کننده ای مناسب به نظر می رسد.

     

      تجربه گروه رشد شخصی ممکن است حس مسؤلیت فردی در انجام کار را کاهش دهد. 14

ست، نباید پیامدهائی  15 شخصی که توسط یک موسسه مورد حمایت قرار گرفته ا شد  . آموزش گروه ر
 ایجاد کند که با اهداف بیان شده آن موسسه ناسازگار باشد.

     

      تجربه گروه رشد شخصی سود ببرد.تواند از تقریباً هر فردی می 16



      از طریق تجربه گروه رشد شخصی شما می بینید که همه افراد شایستة دوست داشته شدن هستند. 17

باشااد، باید در تعامل و مشااارکت با گروه، مانند سااایر آموزش دهنده ای که اثربخش و سااودمند می 18
 اعضای گروه، احساس آزادی کند.

     

بدون معرفی واحدهای تئوری، در جلساااات جداگانه یا در جلساااات گروه رشاااد شاااخصااای، روش  19
 کند.آزمایشگاهی آموزش، اطالعات قابل تعمیم کمی برای مشارکت کنندگان فراهم می

     

      تصمیمات مبتنی بر اطالعات، بهتر از تصمیمات مبتنی بر شهود هستند. 20

      شود.به اثربخش ترین اقدام میتصمیم گیری دموکراتیک منجر  21

      با توجه به تصمیم گیری در گروه، اهمیت کارائی کمتر از اثربخشی است. 22

      معیار نهائی درست بودن هر قضاوت جمعی، رویه معتبرسازی بر اساس اجماع و توافق است. 23

      شود.از تحلیل انگیزه در گروه رشد شخصی اجتناب می 24

      درک همدالنه، شرط الزم برای کمک رسانی است. 25

      اثربخشی آموزش دهنده، بیشتر تحت تأثیر شخصیت او است تا آمادگی علمی او. 26

      شود.رقابت در داخل گروه، باعث ایجاد تصمیمات بهتر می 27

ضاد موجب کاهش  28 سند، ت شنا ضاء می خواهند همدیگر را بهتر ب سانی در گروه هنگامی که اع روابط ان
 شود.می

     

 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 افزار اس از تکمیل پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

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 

 چگونگی کار را برای 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 .

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

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1سواالت است شما باید  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

compute ا ... است.کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش ی 

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

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.



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

 بگیرید.

 :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 

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

 کنید.

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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 ست آمده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بد

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

38 84 95 

در این جامعه ضعیف می   انسانی روابط آموزشباشد،  میزان  84تا 38در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

 در سطح متوسطی می باشد.  انسانی روابط آموزشباشد،  میزان  95تا  84در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد.  انسانی روابط آموزشباشد،  میزان 95در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

یعنی  اینکه ابزار گیرد 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 میاندازه

همبستگی مثبت و منفی مشاهده   انسانی روابط آموزش( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1385) شوشیدر پژوهش 

 شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

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

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

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./84  انسانی روابط آموزشپرسشنامه 

 



 
 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 84/0   انسانی روابط آموزش
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