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 تعریف عملياتی متغيير پرسشنامه 

 انگيزه پيشرفت  پرسشنامةگویه اي  21اي است كه كاركنان به سواالت نمره انگيزه پيشرفت در این پژوهش منظور از 

 .دهندمی

 :مولفه های پرسشنامه 

 تک مولفه اي می باشد.  انگيزه پيشرفت پرسشنامه 

 پاسخگوی گرامی

تحقيق 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 شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

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

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

 اطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به سواالت پاسخ دهيد

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  ميزان تحصيالت

 پاینتر

 كارشناسی و باالتر  ليسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بيشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتایج تحقيق) اختياري( ایميل
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 به دو طریق می توان از  تحليل این پرسشنامه استفاده كرد.

A. هاي پرسشنامهتحليل بر اساس مولفه 

B. تحليل بر اساس ميزان نمره به دست آمده 

 تحليل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس جامعه خود تقسيم و پس از تكميل پرسشنامهها را بين به این ترتيب كه ابتدا پرسشنامه

پی اس اس كنيد. البته قبل از وارد كردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف كنيد و 

 سپس شروع به وارد كردن داده ها 

 مرحله توضيح می دهيم چگونگی كار را براي شفافيت بيشتر به صورت مرحله به

 مرحله اول. وارد كردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنيد كه شما باید بر اساس طيف ليكرت عمل كنيد .

( كنيد. مثال computeپس از وارد كردن داده هاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را كمپيوت) .مرحله دوم

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

به همين ترتيب همه مولفه ها را ایجاد كنيد و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد كردید را با هم 

compute ل متغير مدیریت دانش یا ... است.كنيد تا این بار متغير اصلی تحقيق به وجود بياید كه به طور مثا 

ها را به وجود آورده اید و هم متغير اصلی تحقيق را؛ حاال می توانيد از گرینه  آناليز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی كه می خواهيد براي این پرسشنامه) متغير( بگيرید.

واریانس( یا می توانيد آزمون همبستگی را با یک  متغير  مثال می توانيد آزمون توصيفی) ميانگين، انحراف استاندارد،

 دیگر  بگيرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

گانه كه سئواالت براساس آنها تهيه شده است، انجام می گيرد. بعضی از  9نمره گذاري پرسشنامه با توجه به سئواالت 

 1.4.7.8.12.15.19.20.21سواالت بصورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارائه شده است. در سواالت شماره 

داده می شود. در سواالت شماره نمره  4نمره می شود، 3ج، – نمره 2، ب –نمره  1به الف ، 

 و شود می داده نمره 1د، و نمره 2 ج، – نمره 3 ، ب –نمره  4به الف ،  18.17.16.14.13.11.10.9.6.5.4.3.2

 است . 116تا  21 از نمرات تغييرات دامنه
 

 تحليل بر اساس ميزان نمره پرسشنامه 



جمع كرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت  هاي به دست آمده را بر اساس این روش از تحليل شما نمره

 كنيد.

 10توجه داشته باشيد ميزان امتياز هاي زیر براي یک پرسشنامه است در صورتی كه به طور مثال شما 

 كنيد 10پرسشنامه داشته باشيد باید امتياز هاي زیر را ضربدر 

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

 = حد پایين نمره 1واالت پرسشنامه* تعداد س
 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پایين نمره

21 65 116 

 در این جامعه ضعيف می باشد. فردي اضطرابباشد،  ميزان  65تا 21در صورتی كه نمرات پرسشنامه بين  -

 می باشد. سطح متوسطی فردي اضطرابباشد،  ميزان  116تا  65در صورتی كه نمرات پرسشنامه بين -

 بسيار خوب می باشد. فردي اضطرابباشد،  ميزان 116در صورتی كه نمرات باالي  -

 پرسشنامه: روایی و پایایی

 با نيز آن پایایی همچنين. است شده تایيد و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتيد نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 پایایی دهنده نشان كه امد بدست درصد 70 باالي پرسشنامه این آلفاي. گردید محاسبه كرونباخ آلفاي آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل

 منبع:

 ، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوم، 1390مقيمی، سيد محمد و رمضان، مجيد، 

 1391 ،نشر ویرایش ،ساعتچی؛ محمود. كامكاري؛كامبيز. عسكریان؛ مهناز. آزمونهاي روان شناختی


