
 (1393) شعبانی؛پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

بعد :کیفیت کار، ابتکار عمل، همکاری و رهبری می  4و در .سوال است ۱۷  پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان شامل

 به لیکرت طیف است.باشد . سواالت پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت )کامالً موافق تا کامالً مخالف( طراحی شده 

 .باشد می 92/0 امده دست

 تعریف مفهومی:

شیابی عملکرد را فرایند مداوم ارزیابی و مدیریت رفتار و 225ص  2000) کارل و دیگران  ارزیابی عملکرد کارکنان: ( ارز

( ارزشااایابی کارکنان عبارت 105ص  1999)  اند. و به عقیده فوت و هوكبروندادهای انساااانی در مكل کارتعریف کرده

هایشااان و اساات از: فرنیند رساامی برای ساانرا و اراخه بازهورد به کارکنان در مورد ه ااوحاایات و نكوه انرام فعالیت

 همچنین شناهت استعدادهای بالقوه ننان به منظور شکوفایی ننها در نینده.

 تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه 

سخ دهندهارزیابی عملکرد کارکنان  ازدر این پژوها منظور  ست که پا سواالت نمره ای ا شنامة  17گان به  س گویه ای پر

 دهند.میارزیابی عملکرد کارکنان 

 مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه: 

 سواالت مولفه های پرسشنامه

 5-1 کیفیت کار

 8-6 ابتکار عمل

 12-9 همکاری

 17-13 رهبری
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 کیفیت کاری



      همیشه کار را کامل انرام می دهیم ما 1

           هستبممفید و مؤثر  ما 2

           انرام می دهیم مورد نظرکارها را در زمان  ما 3

           انرام می دهیم حكیح ما کار ها را  4

           انرام می دهیمپاکیزه ما همیشه کار ها را  5

 ابتکار عمل
  
           را داریم نگاهی از اینکه چه اقداماتی باید انرام شود ما 6

           را توانا هستیم نغاز انرام وظایف بدون گدراندن نموزش های ویژه ما 7

 وظایف کاری هود هستیم پیگیر ما 8
          

 همکاری

           انرام می دهیم در زمان و مکان مورد تقاضاکار ها را  ما 9

           انرام می دهیم داهل واحد یا بخاکارها را در  ما 10

           داریم هابا سایر واحدها و بخا همکاری الزم را  ما 11

           داریم با مدیریت )سرپرستان، مدیران، رؤسای واحد( همکاری الزم ما 12

 رهبری

           همکاری الزم را داریم ریزیبرنامهدر فعالیت  ما 13

           همکاری الزم را داریم سازماندهیدر فعالیت  ما 14

           همکاری الزم را داریم فعالیت های هدایت و هماهنگیدر  ما 15

           همکاری الزم را داریم فعالیت های کنترلدر  ما 16

 را داریم تواناخی و تمایل به پذیرش مسؤلیت ما 17
     

 به دو طریق می توان از  تكلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. های پرسشنامهتكلیل بر اساس مولفه 

B. تكلیل بر اسا س میزان نمره به دست نمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه هود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهترتیب که ابتدا پرسشنامهبه این 

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.

 ار را برای شفافیت بیشتر به حورت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی ک 

 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

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

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

compute احلی تكقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانا یا ... است. کنید تا این بار متغیر 

ها را به وجود نورده اید و هم متغیر احلی تكقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  ننالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 نزمونی که می هواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.



زمون توحیفی) میانگین، انكراف استاندارد، واریانس( یا می توانید نزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید ن

 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 ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

توجه  های به دست نمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.بر اساس این روش از تكلیل شما نمره

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

 کنید 10باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

8 20 40 

  هواهد بود. 40و حداکثر  8ممکن عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز  8امتیازات هود را از 

 در حد پایینی می باشد. ارزیابی عملکرد کارکنان:  میزان   13تا  8نمره بین  

 در حد متوسطی می باشد. ارزیابی عملکرد کارکنان: میزان  26تا   13نمره بین 

 در حد باالیی می باشد. ارزیابی عملکرد کارکنان: میزان    26نمره باالتر از 

 پایایی پرسشنامه روایی و

 روایی ابزار جمع آوری داده ها 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می  

 ( روایی پرسشنامه توسط متخ  ان تأیید شده است.1393شعبانی، ) ا(. در پژوه1390کنیم) سرمد و همکاران،

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها 



قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات نن در اندازه گیری هر ننچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار 

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

 پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب زیر به  دست آمده است. ( 1393

 نلفای کرونباخ تعداد سوال پرسشنامه

 92/0 17 ارزیابی عملکرد کارکنان

 بع:امن

  روش تحقیق در علوم رفتاری،( 1390سرمد، زهره؛ حرازی، الهه و عباس بازگان)

)مطالعه موردی:  ارزیابی عملکرد کارکنان( و RMمند )بازاریابی رابطه( ارزیابی رابطه بین  1393شعبانی، صدیقه) 

، رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش: «M. A»نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پایانبانک صادرات شهر رشت(، 

 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت. ، بازرگانی بین الملل


