
 

 (2007)چیوا سازمان تغییر آمادگی استاندارد پرسشنامه

 

 7 در سوال 21 دارای  و شد طراحی 2007 سال در همکاران و چیوا توسط سازمان تغییر آمادگی استاندارد  پرسشنامه

 .باشد می وجه

 : پرسشنامه متغییر مفهومی تعریف

  سازمان تحول تعريف

 در كاربردی رفتاری علوم اصول و هاارزش از گیری بهره با كه است (مندنظام) اصولی و شده ريزی برنامه فرآيندی

 است سازمانی و فردی اثربخشی افزايش پی در هاسازمان

 بوسیله كه (3سازمان سراسر در (2  شده ريزی برنامه (1 است تالش تا فعالیت سازمان تحول :سازمان تحول تعريف

 در شده ريزیبرنامه تغییر هایبرنامه (5   طريق از را سازمان سالمتی و بخشی اثر (4  و شده اداره سازمان عالی مديريت

  میدهد افزايش رفتاری علوم از استفاده با سازمان هایفرآيند

  پرسشنامه متغییر عملیاتی تعریف

 پرسشنامة ای گويه 27 سواالت به كاركنان كه است نمرهای سازمان تغییر آمادگی  از منظور پژوهش این در

 . میدهند سازمان تغییر آمادگی

 : پرسشنامه های مولفه

 سواالت   پرسشنامه های مولفه

 4تا  1 رهبری

 7تا  5 پیشرفت بر نظارت

 10تا  8 تغییر رهبری

 14تا  11 تغییر ایجاد در مشارکت

 16تا  15 انداز چشم یک دهی شکل

 18تا  17 مشترک نیاز یک ایجاد

 21تا  19 تغییر کردن پایدار-

 گرامی پاسخگوی

 كار برای اطالعات آوری جمع منظور به گردد می تقديم كه ای پرسشنامه پژوهش، دراين شما همکاری از سپاس ضمن

 شما از لذا .گردد حاصل مهم امر اين شما، مساعدت و همکاری با است امید .است شده تنظیم دانشگاهی تحقیق يک

 اطالعات كه است ذكر به الزم .بدهید جواب سؤاالت به صادقانه خود وقت صرف و زحمت قبول با شود می تقاضا



 شما صمیمانه همکاری از قبالً .نیست نام ذكر به نیازی و شد خواهد استفاده تحقیق اهداف جهت در فقط پرسشنامه

 .نمايم می تشکر

 پاسخ سواالت به گیری جهت بدون و دقت با لطفا پس بود؛ خواهد موثر پژوهش نتیجه روی شما اطالعات

 دهید

 باال به 35  35-31  30-26  25-20 سن

 و دیپلم تحصیالت میزان

 پاینتر

 باالتر و کارشناسی  لیسانس  دیپلم فوق 

 و سال 5 خدمت سابقه

 کمتر

 تا 6 

 سال10

 سال 15 از بیشتر  سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 (اختیاری )تحقیق نتایج از اطالع برای ایمیل

 

 :سواالت

 بله خیر عوامل ردیف

 رهبری

    است؟ تغییر فرآيند مالک 1

    است؟ تغییر ايجاد به متعهد 2

    گیرد؟می نظر در را تغییر برای الزم منابع 3

    كند؟می تغییر پیگیری صرف را خود شخصی توجه و زمان 4

 پیشرفت بر نظارت

  :كاركنان آيا 5

  آگاهند؟ تغییر برای نیاز از

  

    است؟ مهم تغییر چرا كه كنندمی درک 6

    كند؟می كمک سازمان به و آنها به مدت كوتاه و مدت بلند در چگونه تغییر كه دانند می 7

 تغییر رهبری

  :كاركنان آيا 8

  آگاهند؟ تغییر رفتاری پیامدهای از

  



    شوند؟می زده هیجان تغییر ايجاد نتايج از 9

    رساند؟ می سود ذينفعان ساير و مشتريان به چگونه تغییر كه كنندمی درک 10

 تغییر ایجاد در مشارکت

  :تغییر حامیان آيا 11

  است؟ شده تغییر ايجاد به متعهد كسی چه كه دهندمی تشخیص

  

    دهند؟ شکل تغییر از حمايت برای ائتالف يک چگونه كه دانند می 12

    دارند؟ را سازمان در كلیدی افراد حمايت كردن فهرست توانايی 13

    دارند؟ را تغییر دادن رخ برای مسؤلیت ماتريس يک ايجاد توانايی 14

 انداز چشم یک دهی شکل

  :تغییر حامیان آيا 15

 آموزش، كارگزينی، مانند انسانی منابع های سیستم ساير به را تغییر چگونه كه كنندمی درک

 كنند؟ مرتبط پاداش و ارتباطات عملکرد، ارزيابی

  

    دهند؟می تشخیص را تغییر های سیستم مفاهیم 16

 مشترک نیاز یک ایجاد

  :تغییر حامیان آيا 17

  دارند؟ را تغییر زمینه در موفقیت سنجش ابزار

  

    كنند؟می الگوبرداری آن اجرای فرآيند و تغییر نتايج زمینه در 18

 تغییر کردن پایدار

  :تغییر حامیان آيا 19

  دهند؟می تشخیص تغییر آغاز در را ها گام اولین

  

    دارند؟ تغییر بر تمركز برای مدت بلند و مدت كوتاه برنامه 20

    دارند؟ زمان طول در تغییر يا انطباق برای برنامه يک 21

 .كرد استفاده پرسشنامه اين تحلیل  از توان می طريق دو به

 پرسشنامه مولفههای اساس بر تحلیل

 آمده دست به نمره میزان اساس بر تحلیل

  پرسشنامه های مولفه اساس بر تحلیل



 اس افزار نرم وارد را ها  داده پرسشنامهها تکمیل از پس و تقسیم خود جامعه بین را پرسشنامهها ابتدا كه ترتیب اين به

 و كنید تعريف اس اس پی اس افزار نرم در را پرسشنامه بايد شما ها داده كردن وارد از قبل البته .كنید اس اس پی

  ها داده كردن وارد به شروع سپس

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

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

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

 .شود ايجاد x  مولفه تا كنید compute را 7 تا 1 سواالت بايد شما است 7 تا 1 آن  سواالت و  X اول مولفه اگر

 هم با را كرديد ايجاد كه  ها مولفه همه بايد شما نهايت در  كار اين از پس و كنید ايجاد را ها مولفه همه ترتیب همین به

compute است ... يا دانش مديريت متغیر مثال طور به كه بیايد وجود به تحقیق اصلی متغیر بار اين تا كنید. 

 هر  آنالیز  گرينه از توانید می حاال را؛ تحقیق اصلی متغیر هم و ايد آورده وجود به را مولفهها هم شما حاال .سوم مرحله

 .بگیريد (متغیر )پرسشنامه اين برای خواهید می كه آزمونی

 متغیر  يک با را همبستگی آزمون توانید می يا (واريانس استاندارد، انحراف میانگین، )توصیفی آزمون توانید می مثال

 .بگیريد  ديگر

 :پرسشنامه گذاری نمره

 .بگیريد نظر در امتیاز 1 "خیر" گزينه هر برای و امتیاز 2 "بله" گزينه هر برای

  پرسشنامه نمره میزان اساس بر تحلیل

 .كنید قضاوت زير جدول اساس بر سپس و كرده جمع  را آمده دست به نمرههای شما تحلیل از روش اين اساس بر

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

 كنید 10 ضربدر را زير های امتیاز بايد باشید

 است آمده بدست زير طريق به پرسشنامه نمرات پايین حد :مثال

 نمره پايین حد = 1 *پرسشنامه سواالت تعداد

 نمرات باالی حد نمرات متوسط حد نمره پایین حد

21 30 42 

 .باشد می ضعیف جامعه اين در سازمان تغییر آمادگی میزان  باشد، 30 تا21 بین پرسشنامه نمرات كه صورتی در

 .باشد می متوسطی سطح در سازمان تغییر آمادگی میزان  باشد، 42 تا 30بین پرسشنامه نمرات كه صورتی در

 .باشد می خوب بسیار سازمان تغییر آمادگی میزان  اشد،42 باالی نمرات كه صورتی در



 :پرسشنامه پایایی و روایی

 با نیز آن پايايی همچنین .است شده تايید و ارزيابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روايی

 دهنده نشان كه امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه اين آلفای .گرديد محاسبه كرونباخ آلفای آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه اين قبول قابل پايايی

 :منبع
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