
 (1985اق؛من و یاربردفر)پرسشنامه اثربخشی کار گروهی 

پرسشنامه اثربخشی کار گروهی روش هایی وجود دارد که یک گروه می تواند در سایه آن مشکالت خود را در زمینه  هدف

بع اثربخشی  8ارزیابی های انسانی ) ایده ها و احساسات افراد ( و یا ناتوانی در استفاده از آنها مرتفع نماید. این پرسشنامه به 

اق دمن و یاربریفر توسط  1985در سال گروهی می پردازد و به ما می گوید که آیا گروه یک گروه اثر بخشی هست یا خیر؟

 10گویه دارد . که بر اساس طیف لیکرت  8منتشر شد.  ارزیابی اثربخشی گروهی و تعیین اثربخش بودن گروه با هدف

 درصد می باشد. 70گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده باالی گزینه ای )بد تا خوب (نمره 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
امروزه تعداد شرکت هایی که برای مدیریت محیط های پویا و پیچیده عصر حاضر به تشکیل گروه روی می آورند روز به 

با مشکالت ناشی از تطابق بیرونی به شمار می رود.گروه می روز افزایش می یابد. اکنون گروه سازی راه حلی برای مقابله 

تواند پاسخی مناسب برای پیچیدگی محیط باشد . قرار دادن افراد در گروه ها تضمین نمی کند که آن گروه ها موثر خواهند 

ه یکدیگر همیشه یک بود.کارکردن افراد با یکدیگر ، گوش دادن به هر عضو، توجه کردن به کلیه نظرات و تواضع و احترام ب

 چالش بوده است .

برای گروه تعاریف متعددی ارائه شده است .براساس یک تعریف گروه عبارت است از مجمو عه ای از دویا چند نفر که به 

طور مرتب با هم برای کسب یک یا چند هدف مشترک کار می کنند.در یک گروه واقعی اعضای آن خود را در کسب هدف 

به یکدیگر می دانند و به طور مرتب با یکدیگر برای پیگیری آن هدف ها در طول زمان معین تعامل  های مشترک وابسته

 برقرار می کنند.

طبق تعریف آلدرفر، گازو و هکمن یک گروه از افراد تشکیل شده که خودشان و دیگران آنها را یک نهاد اجتماعی می دانند 

 جام می دهند به یکدیگر وابسته اند .و به دلیل وظایفی که به عنوان اعضای گروه ان

از لحاظ عملی یک گروه اثربخش کار محوله را به انجام می رساند و از اعضای خود در فرآیند اجرا به خوبی مراقبت می 

کند .هرچند موضوع ساده ای است ولی دست یافتن به اثربخشی یک چالش مهم برای مدیران، رهبران گروه  و اعضای 

 (1389ی آید.)ابزری و همکاران،گروه به حساب م

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

اثربخشی کار گروهی  پرسشنامةسوال 8  کارکنان به سواالت ای است کهنمرهاثربخشی کار گروهی در این پژوهش منظور 

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 



 سواالت منبع مولفه

 8-1 (1985یاربراق؛)فردمن و  یکار گروه یاثربخش

 

 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 . دانشگاهی تنظيم شده است

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

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

 سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به 

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 سواالت:

شما در یک گروه برای حل مسایل و مشکالتی با سایر اعضا تعامل برقرار می کنید . عبارات زیر نشان میدهد که ما در 

تعامل گروهی با یکدیگر چگونه فردی هستید. هر یک از ابعاد بر روی پیوستار از درجه بد تا خوب رتبه بندی شده است . 

 شما صادق است ، پرسشنامه را تکمیل نمائید. با دایره کشیدن به دور عددی که در مورد گروه

 الف: اهداف

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   



همه در تامین آن  –برای همه واضح و روشن است 

 مشارکت داشته اند.

در تعیین اهداف ،  –همه مراقب اهداف هستند 

 رار گرفته است.عواطف افراد مورد توجه ق

  –گوناگونی  -سر در گم

 -تعارض و تضاد در اهداف

 کم منفعت -بی اهمیت

 

 ب: مشارکت

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   

  –همه مشارکت دارند 

 همه واقعا به آن گوش داده اند.

بعضی  -بعضی افراد منفعل هستند –مشارکت کم 

بعضی افراد یا صحبت می  -افراد گوش نمی دهند

 کنند و یا آنجا را ترک می کنند.

 

 ج: احساسات و عواطف

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   

 -احساست به طور آزادانه بیان می شود

 د دارد.واکنش های عاطفی وجو

 –احساساتی که مورد انتظار باشد ابزار میشود 

 احساسات

 و عواطف مورد انتقاد گرقته و یا فراموش می شوند.

 

 

 د: رهبری

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   

 همانگونه که نیاز به رهبر افزایش می یابد

 دست می یابند ) رهبری توزیعی(افراد مختلفی به آن 

 -هر کس احساس آزادی می کند

افرادی نیاز به رهبر دارند ولی به آن دست نمی یابند 
– 

گروه به میزان خیلی زیاد به یک شخص منحصر به 

 وابسته است.فرد و یا تعداد کمی از افراد 



هر کسی برای برآوردن نیاز گروه که خود او تشخیص 

 داده است داوطلبانه اقدام میکند.

 

 ه: تصمیمات

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   

 -افراد در پی اجماع  هستند

 -تصمیمات را می آزمایند

انحرافات تسهیح می گردد و تصمیمات بهبود می 

 -یابد

 وقتی تصمیمی گرفته می شود

 کامال مورد حمایت قرار می گیرد.

 -نیازی به اخذ تصمیم نیست

اخذ می شود  8تصمیمات توسط تعدادی از افراد گروه
– 

 سایر افراد نسبت به تصمیمات تعهدی ندارند.

 

 و: اعتماد

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   

افراد آنچه را که برای  -اعضا به یکدگیر اعتماد دارند

 ازگوب

آنها به یکدیگر  –کردن اکراه دارند بازگو می کنند 

احترام میگذارند و واکنش های متقابل دریافت 

به طور آزادانه می توانند تعامالت منفی خود  -میدارند

را بیان کنند ، بدون اینکه از تالفی آن ترس داشته 

 باشند.

مصلحتی عمل  –اعضا به یکدیگر بی اعتماد هستند 

افرادی متعصب  –مراقب یکدیگر هستند  –می کنند 

آنها به طرف  -کشیک می دهند –و بسته هستند 

مقابل به طور سطحی گوش می دهند ولی باطنا حرف 

از اینکه انتقاد کنند و یا  –های آنها را رد می کنند 

 مورد انتقاد واقع شوند ، هراس دارند.

 

 ز: استفاده از منابع ام

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   



هر آنچه که من به گروه کمک کرده ام ، متقابال از سوی 

 گروه نیز به من کمک شده است.

آنچه که من در کمک به گروه سهیم شده ام ، گروه 

 در مقابل به من هیچ استفاده نرسانده است.

 

 ح: استفاده از منابع سایر اعضا

 بد  1      2      3       4       5       6      7      8      9     10خوب   

افراد دیگر به گروه کمک کرده اند و در مقابل از گروه 

 منتفق شده اند.

منابع افراد دیگر ) احساسات و ایده ها ( هیچ کمکی 

 به گروه نکرده است.

 

 

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

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 ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

ز وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. البته قبل ا

 شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

( 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  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

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

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

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

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

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 طیف لیکرت نمره گذاری شده استبر اساس 



 درجه به نحو زیر می باشد 10مقیاس پرسشنامه بر اساس لیکرت است که دارای یک 

 بد 1                                                                                          10خوب 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.

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

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 ه به طریق زیر بدست آمده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنام

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

8 50 80 

  خواهد بود.  80 و حداکثر   8عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  8 امتیازات خود را از 

  

  ضعیف می باشد. اثربخشی کار گروهی باشد،  میزان  30تا   8در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 در سطح متوسطی می باشد.اثربخشی کار گروهی باشد،  میزان  50  تا  30  در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 بسیار خوب می باشد. اثربخشی کار گروهی باشد،  میزان 50 در صورتی که نمرات باالی 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری :روایی ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد های نامناسب و ناکافی میاهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 (. 1390، )خاکی

 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسیده است. 12ان اعتبار صوری پرسشنامه به تایید در پژوهش شعبانی و همکار

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمیزان دقت شاخص، منظور از اعتبار )پایایی(

، روش گوتلن، آلفای کرونباخهای مختلفی وجود دارد. روش برای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390، )ساروخانی

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -روش کودر، روش موازی محدود، روش دو نیمه کردن

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

 دهد.ندازه نتایج یکسانی به دست میگیری در شرایط یکسان تا چه ااندازه



بدست آمده است که به طبق زیر می   spssآزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  باالی  باپایایی این پرسشنامه 

 ( طبق جدول زیر بدست آمده است.89در پژوهش شعبانی و همکاران ) باشد.

 کرونباخالفای  الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 79/0 7/0 8 یکار گروه یاثربخش
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