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 کارمند گرامی

  با سالم و احترام
هایی که در اختیار دارید، جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی در زمینـه کیفیـت   پرسشنامه  

هـا پاسـخ داده و   از جنابعالی خواهشمند است با صبر و حوصله کافی به  پرسـش . زندگی کاري طراحی شده است

بدیهی است موفقیت در ایـن تحقیـق تـا حـد زیـادي در گـرو       . را در رسیدن به نتایج مطلوب یاري نماییدمحقق 

اطمینـان داده مـی شـود کـه     . پاسخگویی مسئوالنه و متعهدانه جنابعالی به تمامی سؤاالت این پرسشـنامه اسـت  

  .حقیق استفاده خواده شدپرسشنامه فاقد نام بوده و از اطالعات مندرج در آن صرفا براي آزمون فرضیات ت

  سوال  ردیف

فق
موا

ال 
کام

  

فق
موا

ارم  
 ند

ري
نظ

  

فم
خال

م
ال   

کام
فم

خال
م

  

معمول، تناسب وجود  زندگی اجتماعیِ یک معیارهاي با دریافتی ام بین حقوق   .1
  .دارد

  

          

 پرداخت(گیرم من در برابر کاري که انجام می دهم، حقوق متناسب با آن می   .2
  )کار متناسب با

          

  )مطابق قوانین کار(گیرد مقرر به من پرداخت صورت می موعد در   .3
  

          

  .بهداشتی طراحی شده است اصول توجه به با کاري من  محیط   .4
  

          

  .ایمنی طراحی شده است اصول توجه به محیط کاري من با   .5
  

          

  .و عادالنه است ساعت کاري من منطقی   .6
  

          

  .فراهم می کند ام را بالقوه هايظرفیت رشد امکان شغل من   .7
  

          

madsg.com
questionnaire1.com

http://madsg.com
http://questionnaire1.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com


  

CXIV 
 

  سوال  ردیف

فق
موا

ال 
کام

  

فق
موا

ارم  
 ند

ري
نظ

  

فم
خال

م
ال   

کام
فم

خال
م

  

            .شده جدید را دارم آموخته هايمهارت بکارگیري من در شغلم امکان   .8
  .شغلی می کنم امنیت من احساس   .9

  
          

  .کارکنان منصفانه رفتار می شود با می کنم در محیط کاري من احساس   .10
  

          

  .من بدون ترس از مافوق ابراز نظر می کنم   .11
  

          

  .انسانی نه سلطهدر سازمان، سلطه قانونی وجود دارد،    .12
  

          

   .مسئولیت می کند زیست احساس حفظ محیط به سازمان من نسبت   .13
  

          

  .گذارندو مقررات احترام می قوانین به در محیط کاري، مدیران   .14
  

          

  .مقاصد سازمانی دارم و اهداف از صحیحی من درك   .15
  

          

  .کاري ام توازن وجود دارد زندگی و شخصی زندگی بین   .16
  

          

اجتماعی هم  هايمسئولیت سایر شغل من به گونه ایست که می توانم در   .17
  .ایفاي نقش کنم

          

  .دهم از لحاظ کاري، من این اجازه را دارم که ادامه تحصیل   .18
  

          

  .یکدیگر در محیط کاري من بسیار زیاد است به نسبت کارکنان اعتماد میزان   .19
  

          

  .شودتبعیض جلوگیري می اعمال در محیط کاري من، از   .20
  

          

  .گیرممی قرار حمایت همکاران من در محیط کاري، مورد   .21
  

          

  .می کند طلب را هامهارت از وسیعی طیف شغل من   .22
  

          

  .می کند فراهم را (Self-Regulation)گردانی  خود شغل من، زمینه   .23
  

          

            .را دارم نیازم مورد و مرتبط اطالعات به من در شغلم، دسترسی   .24
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 کارمند گرامی

  با سالم و احترام
هایی که در اختیار دارید، جهت انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشـی در زمینـه کـارایی    پرسشنامه  

هـا پاسـخ داده و محقـق را در    خواهشمند است با صبر و حوصله کافی به  پرسـش از جنابعالی . طراحی شده است

بدیهی است موفقیت در ایـن تحقیـق تـا حـد زیـادي در گـرو پاسـخگویی        . رسیدن به نتایج مطلوب یاري نمایید

اقـد  اطمینان داده می شود که پرسشـنامه ف . مسئوالنه و متعهدانه جنابعالی به تمامی سؤاالت این پرسشنامه است

  .نام بوده و از اطالعات مندرج در آن صرفا براي آزمون فرضیات تحقیق استفاده خواده شد

  با سپاس و آرزوي توفیق                                                                                                         
  مرتضی باقرپور                                                                                                   

  دانشجوي دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی                                                                                  
 دانشگاه فردوسی مشهد                                                                                                              

  سواالت  ردیف

یاد
ی ز

خیل
  

یاد
ز

کم  کم  
ی 

خیل
  

صال
ا

  

تمایل و آمادگی را چه حد براي قبول مسئولیت مناسب می   1
  دانید؟

          

اگر مسئولیت هاي حساس در سازمان به شما پیشنهاد شود   2
  بپذیرید؟چقدر احتمال دارد که آن را 

          

اگر کار پر مخاطره ایی به شما پیشنهاد شود چقدر تمایل به   3
  پذیرفتن آن دارید؟

          

تا چه حد افزایش تجربه ، مهارت و تخصص را در عملکرد باال   4
  براي خودتان موثر می دانید؟

          

شایستگی و صالحیت را چقدر در موفقیت خودتان موثر می   5
  دانید؟

          

تاکنون طرحی براي رشد ، ارتقا و سنجش عملکرد شما  آیا  6
  تهیه و اجرا شده است؟

          

عالقه،   ( کارکنان سازمان بر اساس شرایط احراز شغل    7
به کار گمارده ) استعداد ، توانایی هاي ادراکی و شخصیتی

  میشوند؟

          

تحصیالت، (کارکنان سازمان بر اساس شرایط احراز شغل  8
  به کار گمارده می شوند؟) خدمتی و تجربه تخصص، سنوات
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آیا در سازمان شما تقسیم کار بر مبناي تخصص انجام می   9
  شود؟

          

برنامه (در سازمان شما چقدر  برنامه هاي منطقی و عقالنی  10
به کار گرفته می ) هاي مبتنی بر اصول و روش هاي علمی

  شود؟

          

 شما چقدر اجرا می شود؟قوانین و مقررات در سازمان   11

  
          

در سازمان شما چقدر براي تحقق اهداف فردي و سازمانی،   12
  مسئوالن تالش می کند؟

          

آیا ایجاد امکانات از طرف سازمان جهت ارتقا شغلی، کارایی   13
  شما را افزایش می دهد؟

          

آیا گردش شغلی که باعث آشنایی  کارکنان با وظایف مختلف   14
  میشود در سازمان شما به اجرا گذاشته می شود؟

         

ابزار کار، کتاب ، کامپیوتر و اطالعات به هنگام و به اندازه   15
  کافی در اختیار شما قرار دارد؟

         

آیا اعتبار الزم جهت خرید وسایل اداري و آموزشی در اختیار   16
  شما قرار دارد؟

         

منظور آشنایی با روش هاي  در سازمان آموزش هاي الزم به  17
  نگهداري و توزیع لوازم و ملزومات اداري ارائه می گردد؟

         

آیا فضاي کافی جهت استقرار کار شما و وسایل کارتان در   18
  اختیار شما قرار گرفته است؟

         

آیا استفاده بهینه از فضا و امکانات موجود در سازمان به عمل   19
  آمده است؟

         

اساس تشکیالت سازمانی تعداد کارکنان مورد نیاز در بر   20
  اختیار سازمان می باشد؟

         

 آیا شرایط نور، صدا و هوا جهت کار مناسب است؟  21

  
         

  بین ابزار، محیط و نوع کار تناسب وجود دارد؟  22
  

         

آیا از آخرین اخبار علمی و پژوهشی مربوط به شغل خود   23
  مطلع هستید؟

         

آیا روش هایی جهت بهبود انجام کار در سازمان به اجرا   24
  گذاشته می شود؟

         

نظام پیشرفته ي ماشینی در آیا برنامه هایی جهت استفاده از   25
  آن سازمان وجود دارد؟

         

           ضمن خدمت،کوتاه مدت و (شما دوره هاي آموزشی الزم را  26
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  اید؟را در رابطه با شغل خویش گذرانیده ) بلند مدت
آیا در سازمان شما برنامه هایی جهت ارتقا آگاهی در زمینه   27

  شغل شما  اجرا شده است؟
         

آیا نظام جاري حقوق و دستمزد انگیزه را در شما ایجاد   28
  میکند؟

         

 از انجام امور محوله چقدر احساس خوشحالی می کنید؟  29

  
         

 امنیت می کنید؟در محیط کار خود چقدر احساس   30
  

         

 در انجام دادن به موقع کارها چقدر موفق و دقیق هستید؟  31

  
         

کارکنان سازمان از وسایل ایاب و ذهاب و امکانات رفاهی دیگر   32
  برخوردار می باشند؟

         

آیا براي گذراندن اوقات فراغت شما برنامه هاي تفریحی مثل   33
  مسافرت در نظر گرفته می شود؟

         

 آیا به نیازهاي روانی شما توجه می شود؟  34

  
         

براي بهبود کیفیت کار تسهیالت کافی در اختیار شما قرار   35
  میگیرد؟

         

 جو سازمانی تا چه اندازه در رضایت شغلی شما تاثیر دارد؟  36

  
         

 در سازمان شما تفویض اختیار صورت میگیرد؟  37

  
         

از مسئولین باال به کادر پائین کارائی شما را  آیا تفویض اختیار  38
  باال می برد؟

         

 در محل کار خود چقدر به همکارانتان اعتماد دارید؟  39

  
         

تا چه حد از همکاري ، همکارانتان در انجام امور استفاده می   40
  کنید؟

         

اگر در کاري با مشکل مواجه شوید چقدر سعی می کنید با   41
  همکارانتان همفکري کنید؟

         

  

                                      مرد                زن           : جنسیت 

            :رشته تحصیلی

  کارشناسی               کارشناسی ارشد             کاردانی            : مقطع 
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  سال 20سال          بیش از  20تا  15سال              15تا  10سال              10تا  5سال            5تا 1: سابقه کاري

 

madsg.com
questionnaire1.com

http://madsg.com
http://questionnaire1.com
http://www.madsg.com
http://www.questionnaire1.com
http://madsg.com

