
 

 رشد شغلی عوامل موثر بر پرسشنامه استاندارد

مولفه 4در  سوال  18شد و پرسشنامه ساخته 96یوسفی در سال  توسط رشد شغلی عوامل موثر برپرسشنامه استاندارد 

و با استفاده از طیف لیکرت)خیلی کم تا خیلی ،افزایش حق و الزحمه (سرعت رشد ،توسعه مهارت، یهدف شغل یشبردپ)

  باشد. 781/0نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امدهزیاد( 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 یرشد شغل

ریزی نیروی انسانی تأثیر بسزایی دارد. نیازمندهای یک شغل به های کارمندیابی برنامههای مشاغل در فعالیتویژگی

تواند در شرایط احراز شغل، های شخصیتی هر فرد، میتحصیلی و ویژگی نیازمندهای متصدی شاغل، مربوط است. تجزیه

ریزی ها در افراد است که مدیران برنامهچنین شرایط احراز شغل، نشانگر کمبود شایستگی(. هم1381،رابینز مفید باشد)

اندازه باید از طریق آموزش برای مشخص شدن این مطلب که این نیازها تا چه (.1393)رواوی،کنندنیروی انسانی تعیین می

های خاص(، چنین برای برآورده شدن نیازهای توسعه )مانند ارتقای موقعیت شغلی برای پستو توسعه تأمین شوند و هم

 (.1380،رضاییانتوان از فرم شرایط احراز شغل بهره گرفت)می

ن موظف است ، تجزیه و تحلیل شغلی رسد، برای شروع هر فعالیت و حرکتی درحوزه منابع انسانی، سازمانظر میبه

یابی اطالعات ها و شرایط احراز شغل روشن و منعطف، زمینه دستریزی کند، ارائه شرح شغلهای خود را برنامهفعالیت

های جدی را آورند، تا با استفاده از آن، در زمینه توسعه نیروی انسانی سازمان، قدمنابی را برای مدیران سازمان فراهم می

شود؛ که سازمان برای دسترسی به باالترین کارآیی و رسیدن به اثربخشی باالتر در اسرع وقت و دارند، پیشنهاد میبر

ترین زمان از پایگاه اطالعاتی در زمینه تجزیه و تحلیل شغل برخوردار شوند، این پایگاه، با امکان جستجو و فایله کوتاه

ریزی استراتژیک مک شایانی را برای مدیران منابع انسانی درحوزه برنامهکردن اطالعات سازمان و با بروزرسانی آن، ک

 (.  1381،رابینز اندازهای سازمان، فراهم خواهد کرد)ها و چشمسازمانی و انطباق آن با هدف

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 سنجیده می شود. 18تا  1توسط گویه های  رشد شغلی عوامل موثر بر یرمتغ

 های پرسشنامه : مولفه.

 سواالت منابع مولفه های پرسشنامه

یهدف شغل یشبردپ  1-3 (1396)یوسفی 



 4-8 (1396)یوسفی توسعه مهارت

 9-13 (1396)یوسفی سرعت رشد

 14-18 (1396)یوسفی حق و الزحمه یشافزا

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 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 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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 یهدف شغل یشبردپ

      .و نتیجه کار سازمان واقفم من کامال به هدف 1

      اهداف طرح شده و واقعیتها که در شغلم وجود دارد روشن و واضح است. 2

      .دانم که چگونه کارم در پیشبرد اهداف سازمان موثر استمن می 3

 توسعه مهارت

      .های آینده برنامه ریزی کنمتوانم همراه شغلم برای سالمی 4

      بازخورد مناسب را برای نیروی های متخصص  خود اعمال می کند.سازمان  5

      .امکان پیشرفت و یادگیری برایم فراهم است 6

      سازمان دوره های آموزشی را برای ارتقای  تنوع مهارت نیروی های متخصص  در نظر گرفته است. 7

      در نظر گرفته است.  سازمان استقالل علمی و عملی را برای نیروی های متخصص 8

 سرعت رشد

      شغل شما شرایطی دارد که می تواند رشد و  بهبود یابددر سازمان  9

      امکان سرعت رشد  شغلی شما در سازمان  مهیا شده است 10

      سازمان از نشان دادن ابتکار عمل کارکنان استقبال می کند 11

      رشد  سریع کارکنان حمایت میکنندمدیران و رهبران سازمان از  12

      در برنامه ریزی های شرکت به رشد کارکنان توجه الزم میشود  13

 حق و الزحمه یشافزا

      های دیگری که برایم وجود دارد مناسب استدرآمدم نسبت به شغل 14

      است مناسب مشابهی سازمانها به نسبت سازمانی ایومزا حقوق 15

      شودی م تیرعا سازمان درون مشابهی باکارها سهیدرپرداختهادرمقا عدالت 16

      .دارد مناسب شرفتیمهارت،پ شیافزا نسبت به دستمزد شیافزا 17

      افزایش حق الزحمه به طور مستمر مورد حمایت مدیران سازمان قرار گرفته میشود 18

 

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

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

بته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس پی اس اس کنید. ال

 شروع به وارد کردن داده ها 

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

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

( 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 

مه مولفه 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 ه

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

متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر  ها را به وجود آورده اید و هممرحله 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 

 ر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده استب

 یلی زیادخ زیاد یتا حدود کم کم یلیخ 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.

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

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 

 

 



 باالی نمرات حد حد متوسط نمرات حد پایین نمره

18 56 72 

ضعیف می  جامعهدر این  یعوامل موثر بر رشد شغلباشد،  میزان 56تا 18در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد.

در سطح  جامعهدر این  یعوامل موثر بر رشد شغلاشد،  میزان 72تا  56در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 متوسطی می باشد.

 بسیار خوب می باشد. جامعهدر این  یعوامل موثر بر رشد شغل،  میزان باشد72در صورتی که نمرات باال -

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت و تعهد سازمانی  یعوامل موثر بر رشد شغلبین خرده مقیاس های پرسشنامه ( 1396)یوسفیدر پژوهش 

  و منفی مشاهده 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 همچنین پایائی

 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./781 یعوامل موثر بر رشد شغلپرسشنامه 
 

 ضریب آلفای کرونباخ سطح قابل قبول تعداد سوال ها متغیرها

یهدف شغل یشبردپ  
3 

7/0 
79/0 

 توسعه مهارت
5 

7/0 
792/0 

 سرعت رشد
5 

7/0 
742/0 

 حق و الزحمه یشافزا
5 

7/0 
842/0 

 7/0 18 یعوامل موثر بر رشد شغل
781/0 

 

 



 منبع: 

، پایان نامه کارشناسی  کارکنان شرکت مگاموتور یو تعهد سازمان یرشد شغل ینرابطه ب یبه بررس (1396)علی، یوسفی

 آزاد نیشابورمدیریت بازاریابی ، دانشگاه ارشد، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


