
 

 CIPFA(2004) و OPM خوب حکمرانی سنجشپرسشنامه استاندارد 

بعد  6سوال در  36طراحی شده و دارای  2004در سال  CIPFA و OPM خوب حکمرانی سنجش استاندارد پرسشنامه

 می باشد.

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 
 خدماتیی دولتی و هاسازمانها و استاندارد های حکمرانی خوب در شاخص

 (OPM&CIPFA, 2004: 4) 
 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 سنجش پرسشنامةگویه ای  36كاركنان به سواالت  ای است كهنمره خوب حکمرانی سنجشدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می خوب حکمرانی

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 5تا  1 نتیجه گرایی

 13تا  6 اثربخشی نقشها و وظائف

هاارتقاء ارزش  19تا  14 

 24تا  20 شفاف سازی

 30تا  25 ظرفیت سازی

 36تا  31 پاسخگویی

 پاسخگوی گرامی



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

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

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

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

 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

 كارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 كمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 سواالت:

 
خیلی 

 کم
 زیاد تاحدی کم

خیلی 

 زیاد

 . نتیجه گرایی1

سازمان بیری. مد1-1 ضحیانیت  ساس برنامه ر یه وا سازمان كه ا صد  سبت به مقا ست، ارائه  یزین ها

 داده است.
     

      ده شودیت خدمات سنجیفیم گرفته كه چگونه كیت سازمان تصمیری. مد1-2

موثر و قاعده مند  ینین اساات كه داشااتن اطالعات، مسااتلز  بازبیت سااازمان معتقد به ایری. مد1-3

 .باشدمیت خدمات یفیك
     



ر كاربر در یشاانهادات كاربران و افراد  یرا فراهم آورده تا نظرات و پ یت سااازمان شاارائطیری. مد1-4

 ربط برسد.ین ذیت خدمات به گوش مسئولیفیرابطه با ك
     

م یو تصم یزیبرنامه ر یندهایت خدمات در فرایفی. سازمان از اطالعات بدست آمده در رابطه با ك1-5

 .كندمیاستفاده  یریگ
     

 وظائف. اثربخشی نقشها و 2

سازمان برا2-1 صم ییه اعضایكل ی.  شتن یدارند و همچن مسؤلیت یریم گیكه در امر ت ن در مورد دا

 نموده است. یها، شفاف سازیریم گیدر تصم یشرائط برابر
     

ارائه  ییر اجرایو   ییران اجرایمربوط به مد یها مسااؤلیتاز نقشااها و  یه واضااحیانی. سااازمان ب2-2

 داده و آن را در عمل بکار گرفته است.
     

هر كدا  از  یبرا یده و كنترل و مقابله ایک گردیگر تفکیکدیاز  ییر اجرایس و مدیرئ ینقشاااها.2-3

شاااان مراكره كنند. )در یدر مورد نقشاااها ییر اجرایس و مدیاراتشاااان فراهم آمده اسااات تا رئیاخت

 سازمان را به عهده دارد(. یت داخلیریمد ییر اجرایو مد یس، سازمان را رهبریكه رئ یچارچوب

     

سایتصم یمربوط به خود را برا یها مسؤلیت. روسا 2-4 شنا سازمان  در  یماتینموده و تصم ییمات 

 ند.ینما ینفع، اتخاذ م یذ هایسازمانو  یجهت اهداف و مقاصد سازمان با لحاظ نمودن منافع گروه
     

ف ینان در مورد طیجاد نموده اند كه ساااازمان به اطالعات قابل اطمینان را ایاطمن یران ای. مد2-5

ضا سینظرات مرد  و ر ستر شته و به طور موثر، نقطه نظرات  یت تما  گروه ها و كاربران خدمات د دا

 .گیردمیمرد  و كاربران خدمات را بکار 

     

ق یا از طری ییران اجرایق مدیاز طر شاانهاداتیق آزمون و به چالش كشاااندن پی. سااازمان از طر2-6

شکل دهیدرگ ستراتژ یر كردن خود در  ساده تر یا سته به یاز  سؤلیتن مرحله، توان خود در قبال  م

 د.یها نائل آ یاستراتژ

     

در مورد كمک به  یر در جهت قضاااوت و داوریسااازمان، مد یر اسااتراتژیگ ی. در راه توسااعه پ2-7

 كسب نموده است. ین كند، آگاهیت را تضمیموفق تواندمیكه سازمان  یراتییزان تغیم، میتنظ
     

شغل ییران اجرایكارمندان، معاونان و مد ی. برا2-8 شده كه به آنها كمک یتدو یشرح  تا  كندمین 

كوچک با منابع محدود، نقش  هایبخشا یواحدها  یبرا یرود )حت یاز آنها انتظار م یزیبدانند چه چ

 ک شده است(.یتفک ییران اجرایكارمندان از مد

     

 ها. ارتقاء ارزش3



نابرابر3-1 به انتظارات مختلف مرد  و تالش در جهت كاهش  تا  ئه  ی. ساااازمان تالش دارد  در ارا

 داشته باشد. ییخدمات به كاربران پاسخگو
     

ستفاده از منابع از جمله تالش هایدر تصم یآشکارت و ی. تالش و التزا  به شفاف3-2 بوده  ییمات و ا

 ه توسط سازمان صورت گرفته است.كاست 
     

سب به كاربران و ناد3-3 شش در جهت ارائه خدمات منا صی. كو شخ سرلوحه  یده گرفتن منافع  در 

 اقدامات سازمان بوده است.
     

سب با د3-4 از جمله  یرونیب هایسازمانط و یوندها با محیو حفظ پ هاسازمانگر ی. ارتقاء ارتباط منا

 ه توسط سازمان صورت گرفته است.كبوده است  ییتالش ها
     

 یک چارچوب ارتباطاتیل با مرد ، كاربران خدمات و كارمندان در یم ی. ارتباط فعاالنه و از رو3-5

 رفته شده در سرلوحه اقدامات سازمان بوده است.یپر
     

 شفاف سازی. 4

سازمان ب4-1 كه از  یماتیمات و اهداف تصمیانواع تصم ین نموده كه به روشنیتدو یرسم یه ایانی. 

شده را برا ییر اجرایمد یسو شر ین ذیكاربران و همچن یو كارگزاران اتخاذ  سازمان ت  یح مینفعان 

 د.ینما

     

سب4-2 سازمان اطالعات منا ستا ی.  و  یقو یلیه و تحلیه تجزكار دارد یاهداف خود در اخت یرا در را

 .دهدمیران قرار یار مدیامل در اختكات یرا به همراه جزئ یشفاف
     

 طوربهو  ینیبه موقع، ع ییو اجرا ینان وجود دارد كه اطالعات از مباحث فنین اطمی. درسازمان ا4-2

 .باشدمیمات اتخاذ شده مرتبط یم با تصمین اطالعات به طور مستقیگردد و ا یشفاف ارائه م
     

خوب  یاز حکمرانیكه مورد ن یت سااازمان نساابت به فراهم آوردن اطالعات و مشاااوره ایری. مد4-3

 .كندمیل و ر بت عمل یسازمان با م یاز منابع مختلف اطالعاتباشد می
     

از خود را دارا ینسابت به اطالعات مورد ن یده اسات كه قدرت داوریرسا یرساازمان به حدی. مد4-4

 .باشدمی
     

 . ظرفیت سازی5

      ص داده است.یتشخ یوظائفشان را به خوب یران منتصب برایالز  مد هایمهارت. سازمان 5-1

نموده  یریم گیالز  در امر تصم هایمهارتآن خودشان را مستلز  به توسعه  ی. سازمان و اعضا5-2

 اند.
     



سازمان در قبال فرا5-3 ستخدام یندهای.  سئول  یا شدمیم شک یته ایه كمك ی، به گونه ابا ل یرا ت

صول اهداف فرا ستخدام یندهایداده تا از ح سا یا شنا صل یاز اطمیو جرب افراد مورد ن ییدر  نان حا

 ند.ك

     

در جهت  ییت هایاز نقش خود در ساااازمان، موقع یاس كلیجاد قیق اید از طریران جدی. مد5-4

 شتر و به روز كردن دانش خود به وجود آورده اند.یب هایمهارتتوسعه 
     

 ییشامل شناسا یین پاسخگویعملکرد خود پاسخگو هستند كه ا یابی. افراد سازمان در قبال ارز5-5

 .شودمی یو توسعه ا یآموزش یازهایهر گونه ن
     

شامل  ینین بازبیه اك دهندمیقرار  ینیمورد بازب یكل طوربهران به طور منظم عملکردها را ی. مد5-6

 .باشدمی یاتیعمل یبه اهداف و توافق بر سر طرح ها یو دسترس یكار یروشها ییشناسا
     

 . پاسخگویی6

شنیری. مد6-1 ضع خود و كارمندان را به رو سازمان مو س یت  شخص نموده كه چه ك و در قبال  یم

 باشد.د پاسخگو یبا یزیچه چ
     

سازمان در قبال ذ6-2 ست، به نحو ی.  سخگو ا افت و پس یه نقطه نظرات آنها را درك ینفعان خود پا

 .گیردمیز بکار یبودن آن را در عمل ن و اثبات كارا یاز بررس
     

سازمان دارا6-3 ش ی.  شن یخط م ضح و رو ستا یوا سخگو یدر را شدمیبه كاربران خدمات  ییپا  با

ن یاز ا یکیرد )یاساات كه بتواند از نحوه ارائه خدمات خود بازخورد بگ یسااتمیساا یداران یوهمچن

شاانهادات و انتقادات از نظرات یكه با نصااب صااندوق ارائه پ باشاادمیم ارباب رجوع یروشااها طرح تکر

 ابد(.ی یم یمرد  آگاه

     

 یها یاطالعات و خروج یو به طور كل یمال ی. ساااازمان هر سااااله اهداف، طرحها، قراردادها6-4

 .دهدمیسازمان را به چاپ رسانده و در دسترس كاربران قرار 
     

س6-5 سازمان  ستی.  ست كه در چه زمان و چگونه كارمندان را در جر یا صمیرا اتخاذ نموده ا م یان ت

 د.یل نمایدخ یریگ
     

به عمل  ینموده است كه از حقوق كارمندان خود دفاع منطق یموثر را طراح یستمی. سازمان س6-6

 آورد.
     

 

 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 نر  افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب كه ابتدا پرسشنامه

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

 شروع به وارد كردن داده ها 

 ت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی كار را برای شفافیت بیشتر به صور

 مرحله اول. وارد كردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت كنید كه شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل كنید .

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

 ایجاد شود. x كنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1سواالت  آن و   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  به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است.كنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید كه 

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

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

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

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گراری شده است

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 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 

 ریق زیر بدست آمده استمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به ط

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 



 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

36 108 170 

 در این جامعه ضعیف می باشد. خوب حکمرانی سنجشباشد،   108تا 36در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد. خوب حکمرانی سنجشباشد،   170تا  108در صورتی كه نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد. خوب حکمرانی سنجشباشد،  170در صورتی كه نمرات باالی  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

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

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

همبستگی مثبت  خوب حکمرانی سنجش( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1394و همکاران ) كارگر سازمانیدر پژوهش 

 و منفی مشاهده 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، عد  معنای به (0صفر ) از كرونباخ آلفای اعتماد ضریب

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

 . می باشد./ خوب حکمرانی سنجشپرسشنامه 

 
 

 میزان آلفای كرونباخ نا  متغیر  

 75/0 خوب حکمرانی سنجش
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