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سوال می باشد 6طراحی شد و دارای  1965توسط لودال و همكاران در سال  شغلی نوآوری و ابتكار استاندارد پرسشنامه  

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 اقتصادی سیستم در تغییرات آن طی و افتد می اتفاق مختلفی های مجموعه و ها محیط در که است فرایندی کارآفرینی

 فردی ارزش ایجاد باعث این که دهد می دهند،رخ می نشان واکنش اقتصادی فرصتهای به که افرادی نوآوریهای طریق از

(.1992، هارلی)شد خواهد اجتماعی و  

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 نوآوری و ابتكار پرسشنامةگویه ای  6کارکنان به سواالت  ای است کهنمره شغلی نوآوری و ابتكاردر این پژوهش منظور از  

 .دهند می شغلی

 مولفه های پرسشنامه :

 پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 پاسخگوی گرامی

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

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

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

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

 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

 

 سواالت:

را با  ینه انتخابید. گزیهر عبارت انتخاب کن ینه را برایک گزید و تنها ییمطالعه نما قاًیل را دقیعبارات ذ: لیتكم نحوه
 د.یمشخص کن "*"عالمت 

 
ن کار چه یا یبه طور کل، دیمعمول انجام کار تالش نما یها ر روشییتغ یبرا یاگر شخص، شما یگروه شغل ی. در کارها1
 را به دنبال خواهد داشت؟ یجه اینت

 من بهتر است.کار  یدرست و آزموده شده برا یکار یوه هایرا به دنبال خواهد داشت. ش یجه بدینت الف. معموالً
 .شودمیحاصل ن یچ تفاوتیه ب. معموالً
 ازمند بهبود است.ین، ن دستیاز ا یانجام کار در مشاغل یرا به دنبال دارد. روش ها یجه بهترینت ج. معموالً

ش  ه آنها ین روش همیرا در ایگذش  ته انجام دهند. ز یف خود را مطابق روش هایوظا دهندمیح یاز افراد ترج ی. بعض  2
گذشته عدول کنند و  یها ز دوست دارند از روشیگر نید یخواهد شد. عده اانجام  یدوار باشند که کار خوبیند امتوانمی

 د؟یدار ینه شما با شغل خود چه نوع برخوردین زمیند. در ایدتر تامل نمایجد یها روش یبر رو
 انجام دهم.با مطابق روش گذشته یدهم کارها را تقر یح میشه ترجیالف. من هم

 انجام دهم. یبا مطابق روش قبلیدهم کارها را تقر یح میب. من عمدتا ترج
 د و متفاوت از گذشته انجام دهم.یک روش جدیدهم کارها را در  یح میج. من عمدتا ترج

 ؟گذاریدمیعتر انجام کار در شغل خود را به بوته آزمون یک روش بهتر و سریكبار ی. هر چند وقت 3
 ب. دو یا سه بار در ماه.  شتر.یا اغلب بیكبار و ی یاالف. هفته 

 د. بندرت و یا هرگز.   ج. در حدود یكبار در ماه.

شانش این را دارید که 4 شما  ستان چک کنیدهاایده. تا چه اندازه  سرپر شغلی خود را قبل از اینكه با  خودتان آن را ، ی 
 مورد آزمون قرار دهید؟

 ب. در حدود یكبار در هفته.   ن بار در هفته.یالف. چند
 د. کمتر از یكبار در ماه.   . چندین بار در ماه.ج

شما5 شغل  شاغلی همچون  ست کمتر اجازه پیاده کردن روش جدید یا بهتر را در  معموالً، . در م سرپر ست که  بهتر آن ا
 انجام کارها به افراد بدهد.

 موافقم. ب. عمدتاً    موافقم. الف.قویاً
 مخالفم. د. قویاً    لفم.مخا ج. عمدتاً

را  یشنهاداتید و بهتر به سرپرست خود پیوه جدیک شیکارها در  یانجام بعض یزان برایشما به چه م، . در سال گذشته6
 د؟یارائه نموده ا

 ن کار به من داده نشده است.یهرگز فرصت ا، الف. در طول سال گذشته
 .بار در سالد. پنج   .ج. سه با در سال  .ب. دو بار در سال



 ن کار را داشته ام.یشتر از ده بار در سال گذشته فرصت انجام ایو. ب .ه. شش تا ده بار در سال

 

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

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 که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس 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 

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

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

( کنید. مثال اگر computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

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

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

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که 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 مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 امه) متغیر( بگیرید.آزمونی که می خواهید برای این پرسشن

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 الف() 6-الف() 5-ه() 4-الف() 2-الف() 1ی: ازیامت 1 هایگزینه 
 ب() 6-ب() 5-د() 4-د() 3-ب() 2ی: ازیامت 2 هایگزینه 
 ج() 6-ج() 4-ج() 3-ب() 1ی: ازیامت 3 هایگزینه 
 د() 6-ج() 5-ب() 4-ب() 3-ج() 2ی: ازیامت 4 هایگزینه 
 ه( 6-)د( 5-)الف( 4-)الف( 3-)د( 2-)ج( 1امتیازی:  5ی هاگزینه( 
 )و(. 6امتیازی:  6گزینه 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 کنید.



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

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

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

7 19 31 

 در این جامعه ضعیف می باشد. شغلی نوآوری و ابتكارباشد،  میزان 19تا 7در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد. شغلی نوآوری و ابتكارباشد،  میزان 31تا  19در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد. شغلی نوآوری و ابتكارباشد،  میزان 31در صورتی که 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.گیری در شرایط یكسان تا چه اندازه نتایج یكسانی به دست میاندازه

همبستگی مثبت و منفی مشاهده  شغلی نوآوری و ابتكار( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1381) هاشمیدر پژوهش 

 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 ن پایائیهمچنی

 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 نزدیكتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./80 شغلی نوآوری و ابتكارپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 80/0 شغلی نوآوری و ابتكار
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