
 
 یک نمونه پرسشنامه استخراج شده از مقاله بیس: 

یکی از مهمترین موارد الزم در انجام یک کار تحقیقاتی مشخص نمودن نحوه سنجش متغیرهای طرح تحقیقاتی است. اینکه مشخص  
این فرم این است که متوجه  اند. بنابراین دقت داشته باشید که هدف از تکمیل  کنیم متعیرهای مورد بررسی هرکداکم چگونه سنجیده شده

 شویم برای سنجیدن تک تک متغیرهای تحقیق الزم است چه سواالتی را از افراد نمونه بپرسیم.
می استفاده  بیس  مقاله  از  و  نیست  ساخاخته  خود  شما  سنجش  ابزار  که  صورتی  در  بخش  بنابراین  به  مراجعه  با  است  الزم  کنید 

measurement هایی سنجیده شده است. متغیر با استفاده از چه ابزار و گویه در مقاله بیس ببینید که هر 
های استاندارد موجود در دیگر مقاالت استفاده نموده باشد، در  ممکن است مقاله بیس شما برای سنجش برخی از متغیرها از پرسشنامه

 این صورت الزم است به مقاله اصلی مراجعه نمایید. 
ها )سواالت( را به درستی و با دقت و  خود را ر ایران و به زبان فارسی انجام دهیم الزم است گویهبه دلیل اینکه قصد داریم تحقیقات  

 بدون ابهام ترجمه نماییم. 
توانید موارد مربوط به کار خور را جایگزین  ایم. میدر ادامه ابزار سنجش چند متغیر که مربوط به یک مقاله بیس است را برای شما آورده

 نمایید. 
commitment HRM and servant leadership: A social -The dynamic interaction between highای با عنوان "ذکر است این پرسشنامه از مقالهشایان  

exchange perspective " با کدDOI "0083-2018-02-/MRR10.1108  .برای مشاهده مقاله اینجا را کلیک نمایید. " استخراج شده است 
 

 با تشکر 
 خلیل صفری 

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان فارس 
 

 ایی با آقای دکتر صفری اینجا را کلیک نمایید. برای آشن 

آلفای  متغیر
 شود(گویه )پرسشی که از افراد پرسیده می عامل  ردیف منبع کرونباخ
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1 

 تک عاملی 

Careful selection procedures in recruiting (careful selection). 
در سازمان ما به منظور استخدام افراد، از یک رویه مشخص و دقیق برای انتخاب افراد استفاده  

 شود. می

2 
Extensive training and socialization (extensive training). 

های آموزشی و تربیتی گسترده و برنامهدر سازمان ما برای آموزش و اجتماعی نمودن افراد از 
 شود. دقیقی ستفاده می

3 
Enlarged jobs and job rotation (enlarged jobs). 

نموده  پیدا  توسعه  از جهات مختلف  در سازمان  از  وظایف و مشاغل موجود  اند و همچنین 
 شود.  چرخش شغلی کارکنان نیز استفاده زیادی می

4 

Appraisal of team performance rather than individual performance (appraisal 
team). 

شود تا به صورت ارزیابی عملکرد فردی انجام میارزیابی عملکرد به صورت تیمی  در سازمان ما  
 )تیم ارزیابی(. 

5 

Feedback for development purposes rather than for evaluation purposes 
(appraisal development). 

شود به منظور توسعه افراد است نه ارزیابی در سازمان ما بازخوردهایی که به افراد داده می 
 .ها )توسعه ارزیابی(آنکردن 

6 Extensive ownership of shares, options or profit-sharing (ownership). 
 در سازمان ما کارکنان در اختیارات، سود و سهام سازمان سهیم هستند. 

7 Trying to promote egalitarianism in income, status and culture (egalitarianism). 
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های مختلف از جمله درآمد، موقعیت و فرهنگ و ... شود تا در زمینهدر سازمان ما تالش می
 برابری و مساوات وجود داشته باشد.

8 

Participation in the forms of suggestion, grievance systems and morale survey 
(participation). 

های مختلف از جمله ارائه پیشنهاد، بررسی و  شود تا افراد به شیوه تالش می در سازمان ما  
 ها و .. در سازمان و امور آن مشارکت داده شوند. رسیدگی به شکایات، نظرسنجی

9 
Open communication and wide information sharing (information sharing). 

ای وجود دارد اطالعات سازمانی به ارتباطات آزاد و گسترده در سازمان ما با توجه به اینکه  
 گیرد. راحتی در اختیار همه قرار می

10 

Work in teams; successes of teams rather than individual are hailed 
(teamwork) . 

موفقیت در سازمان ما کار تیمی بیش از کار فردی دارای اهمیت است و به همین خاطر 
 تیمی بیش از موفقیت فردی دارای اهمیت است.

رهبری  
 خدمتگذار 

الفای  
کرونباخ  

 =0.84 

Liden, 
R.C., 

Wayne, 
S.J., 

Liao, C. 
and 

Meuser, 
J.D. 

(2014a) 
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 تک عاملی 

My manager can tell if something work-related is going wrong 
تواند تشخیص دهد که مشکلی در کار پیش آمده است یا میمدیر من در کارهای مربوطه 

 نه. 

2 My manager makes my career development a priority 
 دهد.مدیر من پیشرفت شغلی مرا در اولویت قرار می

3 I would seek help from my manager if I had a personal problem 
 دهم از مدیرم کمک بگیرم.ترجیح می اگر مشکل شخصی داشته باشم 

4 My manager emphasizes the importance of giving back to the community 
 مدیر من بر اهمیت توجه به جامعه و همراهی با آن تأکید دارد 

5 My manager puts my best interests ahead of his/her own 
 دهد.بیشتر از منافع خودش در اولویت قرار میمدیر من منافع کارکنان را 

6 

My manager gives me the freedom to handle difficult situations in the way 
that I feel is best 

های دشوار، به روشی که خودم احساس دهد تا در موقعیت مدیرم این آزادی را به من می
 کنم بهترین است عمل کنم.می

7 

My manager would NOT compromise ethical principles in order to achieve 
success 

 گذارد. مدیر من برای رسیدن به موفقیت اصول اخالقی را زیر پا نمی
 

 تعهد عاطفی 
الفای 
 کرونباخ 
0.86 

Meyer, 
J.P., 
Allen, 

N.J. and 
Smith, 
C.A. 

(1993) 
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 تک عاملی 

Nursing is important to myself-image 
 تصویری که از شغلم دارم، نشان دهنده یک شغل بسیار مهم است. 

2 
I regret having enterned the nursing profession (R) 

 این سوال منفی است و الزم است نمرات آن معکوس محاسبه شود. 
 از اینکه وارد این حرفه شده ام خیلی پشیمانم. 

3 I am proud to be in the nursing profession 
 کنم که در این شغل مشغول به کار و فعالیت هستم. من افتخار می

4 
I dislike being a nurse (R) 

 من بودن در این شغل و وظیفه را دوست ندارم
 این سوال منفی است و الزم است نمرات آن معکوس محاسبه شود. 

5 
I do not identify with the nursing profession (R) 

 توان با شغلم رابطه خوبی برقرار کنم و به نظر شغل جالبی نیست.من نمی
 این سوال منفی است و الزم است نمرات آن معکوس محاسبه شود. 

6 I am enthusiastic about nursing 
 دارم. من مشتاق بودن در این شغل هستم و با آن رابطه خوبی 

توانمندسازی  
 روانشناختی 

Spreitzer, 
G.M. 
(1995) 

 معنی داری  1
meaning 

The work I do is very important to me 
 کاری که انجام می دهم برایم بسیار مهم است

2 My job activites are personally meaningful to me 



 

 

آلفای  
کرونباخ  

0.9 

 برایم معنی دار استفعالیت های شغلی من شخصًا 

3 The work I do is is meaningful to me 
 کاری که انجام می دهم برایم معنی دار است

4 
 شایستگی 

Competence 

I am confident about my ability to do my job 
 من از توانایی خود برای انجام کار خود اطمینان دارم

5 I am self-assured about my capabilities to perform my work activities 
 های کاری خود برآیم. توانم از پس فعالیت من مطمئنم با توانایی هایی که دارم می

6 I have mastered the skills necessary for my job 
 هستم. تمامی مهارتهای الزم برای شغل خودم را یاد گرفته و بلد  

7 
 خود تعیینی 

Self-
determination 

I have significant autonomy in determining how I do my job 
 من در تعیین نحوه انجام کار خودم استقالل قابل توجهی دارم 

8 I can decide on my own how to go about diong my work  
 من خودم می توانم تصمیم بگیرم که چگونه کار خود را انجام دهم 

9 
I have considerable opportunity for independence and freedom in how I do my 
job. 

 .استقالل و آزادی دارممن در انجام وظیفه خود فرصت قابل توجهی برای 

10 
 تاثیر 

Impact 

My impact on what happens in my department is  large. 
 تاثیر من در رخدادهای بخش کاریم قابل توجه هست.

11 I have a great deal of control over what happens in my department 
 اتفاق می افتد دارممن کنترل زیادی بر آنچه در بخش من 

12 I have significant influence over what happens in my department. 
 .من تأثیر قابل توجهی بر آنچه در بخش من اتفاق می افتد ، دارم


