
 (1997فردی لورن) یادگیری استاندارد پرسشنامه

شنامه س ستاندارد  پر سط  لورن و همکاران یادگیری ا سال  1فردی تو ست و  1997در  شده ا ماتریس یادگیری، طراحی 
خانه است که در آن سه سطح یادگیری قرار داده شده است. ماتریس در شکل زیر نشان داده شده است.  9ساختاری با 

این ماتریس، یادگیری را به عنوان پدیده ای تعاملی و چند بعدی معرفی می نماید. این چارچوب، تفاوت های سططططو  
شر  می در ماتریس یادگیری(، فرآیندهای ادراک  I-Iمربوط به یادگیری فردی )خانه  دهد و هدف ان جمالتیادگیری را 

 شودو تفسیر را می سنجند که منجر به تغییر رفتاری و شناختی می
 

 ماتریس یادگیری

  فرد گروه سازمان
I –O 

 فرد بر سازمان اثر می گذارد.
I –G 

 فرد بر گروه اثر می گذارد.
I-I 
 فرد فرد

G –O 
 سازمان تاثیر می گذارد.گروه بر 

G -G 
 گروه

G –I 
 گروه گروه بر فرد اثر می گذارد.

O -O 
 سازمان

O –G 
 سازمان بر گروه اثر می گذارد.

O –I 
 سازمان سازمان بر فرد اثر می گذارد.

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

به وجود  راتییو تغ طیدر سازمان است که تک تک افراد آن شرا یطیشرا جادیا ،یسازمان یریادگی: یسازمان یریادگی

: 1387زاده،  ی، به نقل از قربان1989کنند ) استاتا،  یاستقبال م یدائم ندیفرا کیو از آن به عنوان  رندیپذ یآمده را م

31 .) 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

یادگیری فردی  پرسشنامة گویه ای  19ای است که کارکنان به سواالت نمرهیادگیری فردی در این پژوهش منظور از 

 .دهندمی

 :مولفه های پرسشنامه 

 یادگیری فردی تک مولفه ای می باشد.پرسشنامه 

 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:

 

 سواالت
کامالً 
 موافقم

 موافقم
 نه موافقم
 نه مخالفم

 مخالفم
کامالً 
 موافقم

      .کنندمیایده های بسیار جدیدی را تولید ، افراد 1

2 
ماهیت تجربی و آزمایشطططی دهند، میاقداماتی که افراد انجام 

 دارد. 
     

3 
شیوه ای  سنتها را از بین ببرند و امور را به  ستند  افراد قادر ه

 جدید و متفاوت ببینند.
     

      افراد قادر هستند تا از طریق کارشان رشد کنند. 4

5 
آگاه ، می گذارد افراد از مباحث حیاتی که بر کارشطططان تاثیر

 هستند. 
     

      . پذیرندمی افراد بازخورهای منفی را بدون ایجاد حالت تدافعی 6

      جهت و مسیر کار خود را به روشنی می دانند. ، افراد 7

8 
احسطا  موفقیت و کمال دهند، میافراد در کارهایی که انجام 

 دارند. 
     

      با سازمان هستند. افراد دارای ظرفیت تغییر و رشد 9

      احسا  غرور می نمایند. دهند، میافراد از آنچه انجام  10

      . کنندمیاحسا  مالکیت دهند، میافراد در آنچه انجام  11

      ی جدید و بهتر انجام کار هستند.هاروشافراد در جستجوی  12

13 
افراد در زمینه کارهای تخصططصططی خود دارای دانش و آگاهی 

 هستند. 
     



      افراد در محیط کار دارای سطح باالیی از انرژی هستند. 14

      . کنندمیافراد در کارشان احسا  اطمینان  15

16 
 کنندمیسططعی شططوند، میهنگامی که افراد خطائی را مرتکب 

 آنرا پنهان کنند. 
     

17 
ند مان خارجی ) ظارت : افراد بر محیط  با( ن یان و رق مشطططتر

 ی آینده را ارزیابی کنند.هافرصتتا خطرات و  کنندمی
     

18 
شان  ستگی را در محیط کار از خود ن شای سطح باالیی از  افراد 

 . دهندمی
     

      کارکنان سازمان هستند.، منشاء بیشتر ایده های نوآورانه ما 19

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

A. های پرسشنامهتحلیل بر اسا  مولفه 

B. تحلیل بر اسا  میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار ا  ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی ا  ا  کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار ا  پی ا  ا  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 اسا  طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول. وارد کر

( کنید. مثال 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   Xاگر مولفه 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  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را

 دیگر  بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اسا  طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 



جمع کرده و سپس بر اسا  جدول زیر قضاوت های به دست آمده را  بر اسا  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 1االت پرسشنامه* تعداد سو
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

45 72 99 
 نشان دهنده سطح باالی یادگیری فردی است. 99تا  72امتیاز بین  -
 که یادگیری فردی در شما در حد متوسط است. دهدمینشان  72تا  45امتیاز بین  -

 فردی در شما ضعیف است.دهد که یادگیری نشان می 45امتیاز زیر  -

 پرسشنامه: روایی و 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
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