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طراحی شده  2004در سال فری  و لیبلرتوسط  دولتی غیر هایسازمان در سازی شبکه اثربخشی استاندارد پرسشنامه

 بعد می باشد. 5سوال در 15است.و دارای 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

. است NGO اختصار به یا و Non-Governmental Organization عبارت نهاد برابر «غیردولتی سازمان» اصطالح

 بودجه از مستقیما   که رود می کار به هایی مؤسسه مورد در اصطالح این است، مشخص عبارت این عنوان از که همچنان

 گاهی. ندارند دولتی شده واگذار مسئولیت دهند، می انجام که فعالیتی مقابل در ها آن اعضای و کنند نمی استفاده دولتی

 شود می برده کار به «مردمی سازمان» معنای به PO اختصار به یا People Organization با مفهوم هم اصطالح این

  (62:1378 اعرابی،)

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

گویه  15کارکنان به سواالت  ای است کهنمره دولتی غیر هایسازمان در سازی شبکه اثربخشیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می دولتی غیر هایسازمان در سازی شبکه اثربخشی پرسشنامةای 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 2تا  1 ارتباطات و سرمایه اجتماعی

 5تا  3 مأموریت و هدف

 8تا  6 مشارکت

 10تا 9 حکمرانی و دموکراسی

ریزی پایدرای و بازبینیبرنامه  15تا  11 

 پاسخگوی گرامی

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

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

 د بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواه

 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

 اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری(برای  ایمیل
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 ارتباطات و سرمایه اجتماعی

 ت وکمورد عالقه مشااار هایفعالیتدر  گر،یدیکه ضاامن اعتماد به کدرون شااب هایسااازمانافراد و  1

 .ندینمایم یارکهم

     

ضا 2 ست ینتا یه براکشب یاع شب آمده،ج به د سمیو ارتباطات غ یبندهکاز  ضا بهیب یرر ژه در یون اع

 .شوندمیه ارزش قال کشب یریگلکه شیمراحل اول

     

 مأموریت و هدف

      .است محسوس اعضا یازهاین نییو تب ییه به دنبال شناساکشب 3

      .استه کت شبیمأمور ینندهک سکه منعکجاد شده در شبیالت اکیساختار سازمان و تش 4

ت در طول ین مأموریه اکمعتقدند  ه داشااته وکت شاابیاز مأمور یو فهم درساات که درکشااب یاعضااا 5

 .اعضا را محقق خواهد ساخت یازهاین زمان،

     

 مشارکت

تر شیه به دنبال منافم بکنیضاامن ا از اصاال منافم متقابل داشااته و یدرساات که درکشااب یاعضااا 6

 .رسانندیگران میز به دیرا ن یترشیمنافم ب هستند،

     

      .ندینمایم تکمشار یارکو برنامه  یت جمعین هوییه در تعکشب یاعضا 7



      .است یریادگیها در آن م شدنیت اعضا و سهکمشار یسازثرکدنبال حداه بهک.شب 8

 حکمرانی و دموکراسی

      .کندمیه اعضا فراهم یلک یرا برا کمشترت کیمال نهیه زمکوجود دارد  یتیه شفافکدر اداره امور شب 9

      .( استیتکمشار یم شده )رهبریو توز ییعقال یاوهیبه ش یه رهبرکدر شب 10

ریزی پایدرای و بازبینیبرنامه  

      .ه مورد توجه قرار گرفته استکشب یریگلکش یه از ابتداکات شبیهداف مربوط به تداوم ح 11

      .اعضا مشخص شده است یبرا د،ینما تیفعال دیه باک یزمان یو دوره کندمیه دنبال که شبک یهدف 12

      .باشدمیاعضا متخصص  یه براکاهداف و تداوم شب بیتعق ین منابم برایاز و منشأ تأمیمنابم مورد ن 13

      .وجود دارد ه و جامعهکشب یه بر اعضاکر شبیاز تأث یمثبت یابیارز 14

شبیدر هر مرحله از ح 15 ضوع بهیه اکات  س صورت آزادانهن مو ات یه حک گیردمیقرار  یمورد نقد و برر

 .دین نمایاستمرار منافم اعضا را تأم و یداریه تا چه اندازه توانسته پاکشب

     

 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 تکمیل 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

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

( 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 

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 با هم 

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 وم. حاال شما هم مولفهمرحله س

 آزمونی که 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 لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی کم کم متوسط زیاد زیاد خیلی گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

 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 

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

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

15 45 70 

 باشد،  میزان حل تعارض در این جامعه ضعیف می باشد. 45تا 15در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان حل تعارض در سطح متوسطی می باشد. 70تا 45در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 باشد،  میزان حل تعارض بسیار خوب می باشد.70در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه: پایایی

 با نیز آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 پایایی دهنده نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل

 منبع:

 .، پژوهشنامه مدیریت1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 
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