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 سوال می باشد. 8طراحی شد داری  1990چو در سال  هاسازمان در شغلی ارتقاء استاندارد پرسشنامه

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 فكر به شغلی، مهارتهای به دستیابی و تجربه كسب از پس شود، می كار به مشغول ای موسسه یا سازمانی در كه فردی هر

 هدایت یا كاری انجام برای الزم تجارب و مهارتها دارای كسی اگر. افتد می سازمانی ترقی مراحل پیمودن و شغل ارتقای

 تالش و كار انجام فقط بزرگ، سازمانهای بخصوص كنونی سازمانهای در نكند؟ تالش شغل ارتقای برای چرا است، گروه

 نیز مدیران بلكه كند، نمی كفایت سازمانی مزایای گرفتن و كاری مراحل در ترقی و پیشرفت برای وظایف، انجام در زیاد

 و است خویش كار در برجسته و فعال شاخص، فردی او كه برسند شاغل رفتار و عملكرد از دریافت و درك این به باید

  .دارد را سازمانی ترقی و رشد استحقاق

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 شغلی ارتقاء پرسشنامةگویه ای  8كاركنان به سواالت  ای است كهنمره هاسازمان در شغلی ارتقاءدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می هاسازمان در

 

 مولفه های پرسشنامه :

 .مولفه ای می باشدپرسشنامه  تک 

 

 

 پاسخگوی گرامی

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

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



 

 

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

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 اختیاری(برای اطالع از نتایج تحقیق)  ایمیل
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      داشتن سابقه عالی از عملكرد شغلی  1

      ی فنی/ شایستگی شغلیهامهارت 2

      آموزش خوب و تجربه مرتبط  3

      روابط كاری خوب با رؤسا  4

      بودن در مكان مناسب در زمان مناسب  5

      برخورداری از اهداف ویژه مسیر شغلی  6

      برخورداری از یک مربی/ مشاور  7

      داشتن یک خویشاوند در سازمان   8

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

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 تكمیل پرسشنامهبه این ترتیب كه ابتدا پرسشنامه

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

 شروع به وارد كردن داده ها 

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

 دن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف لیكرت عمل كنید .مرحله اول. وارد كر

( كنید. مثال اگر computeپس از وارد كردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را كمپیوت) .مرحله دوم

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

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد كنید و پس از این كار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  كه ایجاد كردید را با هم 

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

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

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

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

 بگیرید.

 

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاری شده است

 بسیار گزینه  
 مهم

 مهم
 تاحدودی

 مهم
 بی اهمیت کم اهمیت

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 كنید.

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

 كنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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



 

 

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

14 24 35 

 ضعیف می باشد. هاسازمان در شغلی ارتقاءباشد،  میزان  24تا 14در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

متوسطی می  در سطح هاسازمان در شغلی ارتقاءباشد،  میزان 35تا 24در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین -

 باشد.

 بسیار خوب می باشد. هاسازمان در شغلی ارتقاءباشد،  میزان 35در صورتی كه نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت و منفی مشاهده  هاسازمان در شغلی ارتقاء( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1391) كاشانیدر پژوهش 

 شد كه بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً كرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار كامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از كرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای كرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیكتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./80 هاسازمان در شغلی ارتقاءپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای كرونباخ نام متغیر  

 80/0 هاسازمان در شغلی ارتقاء
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