
 

 

 اثر بخشی نظام چرخش شغلی در سازمانمیزان بررسی استاندارد پرسشنامه 

و بر اساس طیف لیگرت از )کامالموافقم تا  .سوال می باشد 11داریی پرسشنامه بررسی میزان اثر بخشی نظام چرخش شغلی در سازمان 

 کامال مخالفم (محاسبه می شود.

:تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه   

 و روحیه افزایش منظور به معموالٌ شغلی چرخش مشخص زمان در و مشابه مشاغل در کارکنان جابجاي از است عبارت شغلی چرخش 

 و ساده مشاغل در اي دوره صورت به کارکنان شغلی چرخش ریزي برنامه در شود می گرفته کار به ساده مشاغل در نارضایتی کاهش

 ایجاد روش این دیگر مزایاي از دهد می کاهش را ساده مشاغل در یكنواختی و خستگی شغل، جابجایی دهند می شغل تعویض مشابه

 .(۱۳۷۷ مشبكی،)شود می موجب نیز را نیرو تأمین آنكه ضمن باشد می کار نیروي آموزش و سازمان در پذیري انعطاف

 

 محدود خودشان کاري حوزه به تنها دیدشان و هستند نگر جزیی که را کارکنانی توان می آن وسیله به که است روشی شغلی چرخش

 مشاغل در چرخش اینكه بر عالوه. کنند می درك و بینند می تر وسیع ابعاد در را مسائل که کرد نگر کل افراد به تبدیل گردد، می

 خالقیت و فكري تحرك موجب امر این و کاهد می نیز روحی مالمت و خستگی از گردد، می فرد تجربیات و دانش افزایش باعث مختلف

 او هاي توانایی سنجش و ارزیابی براي خوبی معیار مختلف، هاي مسئولیت و ها سمت در فرد عملكرد همچنین. شود می نوآوري و

  (.۱۳۷۹ سلطانی،)بود خواهد

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

پرسشنامة  گویه اي 11 کارکنان به سواالتاي است که نمره سازمان در یشغل چرخش نظام یبخش اثر زانیمدر این پژوهش منظور از 

 دهند .می سازمان در یشغل چرخش نظام یبخش اثر زانیم

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه اي است.

 سواالت:

کامال  سواالت

 موافقم

نه موافقم  موافقم

 نه مخالفم

کامال  مخالفم

 مخالفم

      دارد.سال، چرخش شغلی بین کارکنان وجود  4تا  3هر  -1

مدیریت، کارگاه ها یا سمینارهائی برگزار می کند و ارزش چرخش شغلی را نشان می  -2

 دهد.

     

      چرخش شغلی مبتنی بر احساس نیاز می باشد. -3



      مدیریت قبل از چرخش کارکنان، نگرش ها و نظرات روساي واحدها را بررسی می کند. -4

      می شوند. تمام کارکنان چرخش داده -5

      براي چرخش شغلی کارکنان، بیانیه سیاست وجود دارد. -6

کارکنان از بخشی که در آن فعال نیستند به بخشی که در آن فعال تر هستند، انتقال  -7

 می یابند.

     

      از چرخش شغلی به عنوان یک ابزار تنبیهی استفاده نمی شود. -8

هائی همراه است، بویژه هنگامی که در چرخش شغلی افراد به با مشوق چرخش شغلی  -9

 حوزه هاي کاري دورتر منتقل می شوند.

     

بعد از اینكه کارکنان حرفه اي به بخش هاي دیگر چرخش پیدا کردند، به آنها اجازه  -10

 داده می شود تا در بخش مشخص و ویژه اي رشد کنند.

     

      کارکنانی که به بخش جدید انتقال یافته اند، مورد راهنمائی و هدایت قرار می گیرند. -11

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

A. هاي پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تكمیل پرسشنامهترتیب که ابتدا پرسشنامهبه این 

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 براي شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی ک 

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

 Xکنید. مثال اگر مولفه اول ( computeپس از وارد کردن داده هاي 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 

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

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

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

 خواهید براي این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

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

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیكرت نمره گذاري شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 



  تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

هاي به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

امتیاز هاي زیر را  پرسشنامه داشته باشید باید 10میزان امتیاز هاي زیر براي یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10ضربدر 

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالي نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

5 14 30 

  خواهد بود. 120و حداکثر  40عبارت فوق با یكدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممكن   23امتیازات خود را از 

  می باشد. چرخش شغلینشان دهنده سطح باالي  30باالي امتیاز بین 

  تا حدودي باال می باشد.  چرخش شغلینشان دهنده 30تا   14امتیاز بین 

  می باشد چرخش شغلینشان دهنده سطح پایین  5امتیاز زیر . 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

 روایی ابزار جمع آوری داده 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیري تا چه حد چیزي را اندازه می گیرد که ما فكر می کنیم) سرمد و  

 ( روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.1393،  حمیدي) ش(. در پژوه1390همكاران،

 پایایی ابزار جمع آوری داده  

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

(  پایایی پرسشنامه 1393، حمیدي)ش در پژوه (. 1392ایج یكسانی به دست می دهد) سرمد و همكاران،شرایط یكسان تا چه اندازه نت

 به  دست آمده است.  70/0از روش آلفاي کرونباخ باالي 

 

 ضریب پایایی متغیر

 87/0 سازمان در یشغل چرخش
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