
 (2002جفری) سازمان مدیریت اثربخشیپرسشنامه استاندارد 

 

 سوال بوده و هدف آن ارزیابی اثربخشی مدیریت سازمان می باشد.  32این پرسشنامه دارای  

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

 عملكرد روز یک در كاری واحد كه نيست كافی .یابد می دست بادوام توفيق یا مدت بلند اهداف به كارآمد مدیریک 

 و توافق تابع را اثربخشی محققان. بياورد بدست روزه همه را عملكرد این كه باشد قادر باید بلكه باشد، داشته باال

  (.1387)مقيمی و همكاران،  است سازمانی انتظارات با رفتار همخوانی
 بهره به دستيابی زمينه درهستند. شكست هر سازمان را  سازمان هر منابع ترین نایاب و ترین اساسی اثربخش، رهبران

 (.1387)مقيمی و همكاران،  دانست سازمان آن غيركارآمدبه مدیریت و رهبری  ط مربو تاحدودی توان می بهينه، وری

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 اثربخشی گویه ای پرسشنامة 32سواالت ای است كه كاركنان به نمره سازمان مدیریت اثربخشی در این پژوهش منظور از

 دهند .می سازمان مدیریت

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل . 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 

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

 هش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيری به سواالت پاسخ دهيداطالعات شما روی نتيجه پژو

 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

 برای اطالع از نتایج تحقيق) اختياری( ایميل
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      مدیریت عالی در برخورد با كاركنان منطقی است. 1

      مدیریت سازمان، با بزرگ منشی و احترام با من برخورد می كند. 2

      كاركنانش ارزش قائل است.این سازمان برای  3

      مدیریت برمبنای نتایج این تحقيق اقدام خواهد كرد. 4

      من به رهبری این سازمان اعتماد و اطمينان دارم. 5

      مدیریت، نگران مسائلی است كه كاركنان با آن مواجه می شوند. 6

      مدیریت به صورت خالقانه فكر می كند. 7

      مدیریت، تصویر روشنی از اهداف و مسير بلند مدت سازمان ارائه می كند. 8

      مدیریت توانایی شناسایی فرصت های جدید كسب و كار را دارد. 9

      این سازمان به خوبی مدیریت می شود. 10

      دهند.مدیریت، به صورت سازگار عمل می كند ، آنها آنچه را كه می گویند انجام می  11

      هنگام برقراری ارتباط با مدیریت ارشد، احساس راحتی می كنم. 12

مدیر من تضمين می كند كسانی كه كار خوب انجام می دهند، شناخته شده و از آنها قدردانی می  13

 شود.

     

      مدیرم تضمين می كند كه من از موضوعات اثرگذار بر كارم، آگاهی كافی دارم. 14

      مدیرم، بازخور كافی در زمينه كاری كه انجام می دهم، به من می دهد. 15

      مدیر من ، در رشد و توسعه حرفه ای ام نقش حمایتی دارد. 16

      مدیرم ، من را به انجام كار خوب تشویق می كند. 17

      هنگام نياز ، مدیرم از من پشتيبانی می كند. 18

      خواهم موضوعی را به مدیرم بگویم، احساس راحتی می كنم.هنگامی كه می  19

      مدیرم در غلبه بر موانع انجام كار به من كمک می كند. 20

      مدیرم به خوبی با افراد واحد كاری ارتباط برقرار می كند. 21

      مدیرم، من را در تصميم گيری های اثرگذار بر كارم مشاركت می دهد. 22

      مدیرم ، آزادی مورد نياز جهت انجام شغلم را به من می دهد. 23

      مدیرم ، منابع مورد نياز جهت انجام شغلم را به من می دهد. 24

      مدیرم، اهداف روشنی وضع می كند. 25

      روشن است كه مدیرم، چگونه عملكردم را ارزیابی خواهد كرد. 26



      كند كه به كاركنان انگيزه می دهد.مدیرم ، اهدافی وضع می  27

      مدیرم از قضاوت های خوبی در تصميم گيری های خود استفاده می كند. 28

      مدیرم به طور اثربخشی جریان كاری در واحد را هماهنگ می كند. 29

      مدیرم در صورت نياز ،به طور سریع تصميم گيری می كند. 30

      در واحد كاری رخ می دهد ، كنترل دارد.مدیرم ، بر آنچه  31

      مدیرم تالش می كند كار را با حداكثر بهره وری تخصيص دهد. 32

 به دو طریق می توان از  تحليل این پرسشنامه استفاده كرد.

A. های پرسشنامهتحليل بر اساس مولفه 

B. تحليل بر اساس ميزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تكميل پرسشنامهبه 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 

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

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

( كنيد. مثال اگر computeبوط به هر مولفه را كمپيوت)پس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

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

با هم  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

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

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

 امه) متغير( بگيرید.آزمونی كه می خواهيد برای این پرسشن

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

 بگيرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طيف ليكرت نمره گذاری شده است

 

موافقمکامال  موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه    



 5 4 3 2 1 امتياز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 كنيد.

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

 كنيد 10پرسشنامه داشته باشيد باید امتياز های زیر را ضربدر 

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

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

60 110 160 

  مدیریت در سازمان می باشد.: نشان دهنده اثربخشی باالی  110 - 160امتياز 

  نشان می دهد كه مدیریت سازمان تاحدودی اثربخش است. 60 - 110امتياز : 

  نشان دهنده اثربخشی پایين مدیریت در سازمان می باشد 60امتياز زیر : 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گيرد یعنی  اینكه ابزار هر آنچه اندازه می قابليت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گيری

 دهد.گيری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی به دست میاندازه

جهت تأیيد روایی به رویت خبرگان )اساتيد محترمی كه با این زمينه آشنایی داشتند( رسيد. برای سنجش پایایی پرسشنامه 

 سپس و گردید آوری جمع و توزیع پرسشنامهعدد  35ین صورت كه ابتدا نيز یک مرحله پيش آزمون انجام گرفت؛ بد

 تعيين گردید. 84/0)آلفای كرونباخ( محاسبه شد كه مقدار آن  پایایی ضریب

 

 منابع پرسشنامه

 سازمان و مدیریتمحمد مقيمی، مجيد رمضان ، پژوهشنامه مدیریت. مبانی  -

 ميزان آلفای كرونباخ نام متغير

 84/0 اثربخشی مدیریت سازمان



(. بررسی ارتباط بين سبک شخصيت و اثربخشی 1387مقيمی، سيدمحمد؛ خنيفر، حسين؛ عربی خوان، مهال. ) -

، صص 1387، پایيز و زمستان 1، شماره 1مدیریت در مدیران سازمان های دولتی. نشریه مدیریت دولتی، دوره 

87-104. 
 Jeffery  D.Houghton , christopher  P.Neck  , " The revised  self- leadership questionnaire" , Journal  

of  Managerial  Psychology , Vol . 17 , No. 8 , 2002 , PP . 972 - 691. 

 

 

 

 

 


