
 

 

 پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو

 

( است این پرسشنامه دارای پنج مولفه؛  1391پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس نظریه مازلو توسط بردبار)

ساس احترام، ساس اجتماعی، اح ساس امنیت، اح شد. این  اح شکوفایی می با ساس خود  ستقالل و اح ساس ا اح

ساس مقیاس پنج گزینه 14پرسشنامه دارای  شد و بر ا شد. نمره ای که گویه می با ای لیکرت نمره گذاری می با

کند. این پاسخخوگویاد در مقیاس لیکرت به این پرسخخشخخنامه می دعند ونخخزیت انگیزش منخا را مشخخو  می

 ( اعتباریابی شده است.1392)پرسشنامه توسط حسینی نژاد
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1 
درشغلم احساس خود شکوفایی)احساس توانایی برای استفاده از ظرفیت عای منحصر 

 عای بالقوه فردی( وجود دارد.به فرد و از قوه به فزل در موردد توانایی
     

      کارعا به من کمک می کنند. عمکارانم در انجام 2

      در شغلم احساس امنیت می کنم. 3

      من در شغلم، از استقالل فکری و عملی بر خوردارم. 4

5 
شغل من در خارج از سازماد، دارای جایگاه باالیی است و مورد توجه افراد خارج از 

 سازماد قرار می گیرد.
     

      ارزشمندی می کنم.عای در شغلم احساس موفقیت 6

      .در شغلم، فرصت کافی برای کمک کردد به دیگراد وجود دارد 7

      احساس می کنم در کار خود بخترین عستم. 8

      شغل من در سازماد دارای جایگاه باالیی است و دیگراد در سازماد به مد توجه دارند. 9

      من داده می شود.برای انجام وظایفم، اختیارات الزم به  10

      در شغلم، فرصت مشارکت در عدفگذاری وجود دارد. 11

      ام از استقالل بر خوردارم.عای کاریعا و رویهدر تزیین شیوه 12

      من بر کارم کنترل زیادی دارم. 13

      در شغل من، فرصت رشد شوصی و بخبود وجود دارد. 14



 

 

 پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آنجدول: تطبیق سواالت 

 سواالت مولفه ها

 3 امنیت احساس

 7 ،2 اجتماعي احساس

 9 ،8 ،5 احترام احساس

 13 ،12 ،11 ،10 ،4 استقالل احساس

 14 ،6 ،1 احساس خود شکوفایي

 
 

 شیوه نمره گذاری

باشد )شامل: کامالً موافقم تا کامال میای لیکرت طیف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

 موالفم( در جدول زیر نشاد داده شده است.

 ای لیکرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهمقیاس درجه

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابي

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

عای به دست ممده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

14 42 70 

 

 باشد،  میزاد متغیر در این جامزه نزیف می باشد. 14تا  1در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزاد متغیر در سطح متوسطی می باشد. 42تا  14در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزاد متغیر  بسیار خوب می باشد. 42در صورتی که نمرات باالی 



 

 

 :برآورد پایایي پرسشنامه

عا از د دارد. در این تحقیق برای مشو  نمودد پایایی پرسشنامهبرای تزیین پایایی، روشخای موتلفی وجو

سبه عماعنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله نریب ملفای کرونباخ ا

سشنامه سخ عر  رود. در اینگونه ابزار،کنند بکار میگیری میعایی که ویژگیخای موتلف را اندازهعا یا مزموددپر پا

برای محاسبه نریب »( مزتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی موتلف را اختیار کند. سرمد و عمکاراد )سوال می

عای عر زیرمجموعه سخخخواالت پرسخخخشخخخنامه یا زیرمزمود و واریانس کل را ملفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.169)ص « ریب ملفا را بدست موردمحاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ن

 محاسبه شده است. SPSSافزار عای از طریق فرمول زیر به وسیله نرمنریب پایایی پرسشنامه
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ra= نریب ملفای کرونباخ 

J = تزداد سواالت مزمود 
2Sj=  واریانس سواالت مزمود 
2s= واریانس کل مزمود 
 

گزارش  79/0( برای پایایی پرسشنامه از نریب ملفای کرونباخ استفاده کرد و پایایی پرسشنامه را 1391)بردبار

سینی نژاد) ساس یک مطالزه مقدماتی بر روی نمونه 1392کرد. در مطالزه ح شنامه بر ا س نفری  30( پایایی پر

 .محاسبه شد 83/0پایایی پرسشنامه 

 

 (1392ش حسیني نژاد)پایایي مؤلفه های انگیزش کارکنان در پژوه

 

 

 

 

 

 

 ضریب آلفای کرونباخ مقیاس

 84/0 امنیت احساس

 82/0 اجتماعي احساس

 80/0 احترام احساس

 80/0 استقالل احساس

 79/0 شکوفایي خود احساس



 

 

 امنیت، عای جدول فوق نرایب پایایی عر یک از مؤلفه عای پرسشنامه انگیزش کارکناد )احساسطبق یافته

ستقالل احساس احترام، احساس اجتماعی، احساس ، 80/0، 84/0،82/0شکوفایی( به ترتیب  خود احساس و ا

 محاسبه گردید که نشاد از دقت باالی ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالزه می باشد.  79/0و   80/0

 

 :پرسشنامه روایي

کند دقیقاً عماد چیز را اندازه را که ادعا میگیری چیزی روایی به این مفخوم اشخخخاره دارد که وسخخخیله اندازه

ای بگیرد یزنی متناسخخب با مد باشخخد و از مخمترین مد روایی صخخوری و محتوایی اسخخت و برای اینکه پرسخخشخخنامه

حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت مزمود با توجه به مبانی تئوریک دقیقاً مورد مطالزه و بررسی قرار 

شنامهگیرد تا میزا س صوری و محتوایی عر یک از پر شن گردد. روایی  نوع رو سب منخا با مو عای د ارتباط و تنا

 شود:پژوعش به تفکیک در زیر ارائه می

( از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. در مطالزه حسنی 1391)بردبارروایی پرسشنامه در پژوعش 

 متوصصین و اساتید دیگر از تن چندین و راعنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی موردد بدست برای( 1392نژاد)

 و سؤاالت بودد فخم قابل و بودد وانح ، سؤاالت بودد مربوط مورد در منخا از و.  است شده استفاده کارشناساد و

 خواعی نظر ، دعد می قرار سنجش مورد را منخا و است مناسب تحقیقاتی پرسشخای برای سؤاالت این میا اینکه

 .   گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات و شد

 

 تعاریف نظری

سازه شغلی: این  سازدح انگیزش  صی متمایل می  ، مدیراد برای التی در افراد که مناد را به انجام رفتار وعمل خا

سوی  سازمانی یا عملیاتی»حرکت به  ساد« اعداف  شبرد کارعا ان گیرند و کار میعایی را در امور موتلف به و پی

 کنند.ی منخا را برای وصول به اعداف مزبور بسیج میعمه

 عا برای انجام دادد کار بر دو نوع است:عای بسیج به کارگیری و حرکت دادد انسادبه طور کلی شیوه

 براساس میل و رغبت؛ - 1

 براساس زور و جبر. - 2

ر انتواب سازماد یا شغل خود اختیار نداشته باشند، مقصود از اجبار مد نیست که افراد مانند بردگاد قدیم د

ست که فرد با میل و عالقه صود از اجبار مد ا شکل، تقریباً وجود ندارد، بلکه مق ی زیرا امروزه به کارگیری به این 



 

 

ای ناد یا مسخخائلی از این قبیل، شخخغلی را انتواب کند، و لکن به کارعایی که انجام خود برای بدسخخت موردد لقمه

شخخخود و برای این که اخراج نشخخخود، ناچار مند نبوده و با تحکم و دسخخختور مافوق به کار گرفته میدعد، عالقهیم

 کند.دستورات را عمل می

ستفاده از زور بر میل و عالقه سانخا قبل از ا کنند و مزتقدند باید به ی مناد تکیه میامروزه برای به کارگیری ان

شو  د با عالقهای مدیریت کرد که کارکناگونه ست م صود الزم ا سیدد به این مق مندی فزالیت کنند و برای ر

سادشود که حرکت سرچشمه میعای ان شناخته گیرد، وقتی مد عوامل که محركعا از چه چیزعایی  عا عستند 

تار او تأثیر ای بر مد محرکخا تأثیر گذارد و در او عالقه مندی و انگیزش ایجاد نمود که بر رفتواد به گونهشخخد، می

 (.1392نی نژاد، ی)حسمحقق شود« اعداف سازمانی»ر مسیر گذارد و حرکت د

 

 تعاریف عملیاتي

تزریف عملیاتی انگیزش: در این تحقیق انگیزش شامل مولف عای احساس امنیت، احساس اجتماعی، احساس 

ستقالل، احساس خود شکوفایی می سوال  14شغلی که دارای باشد که از پرسشنامه انگیزش احترام، احساس ا

شد اندازه گیری میمی سوال با سواالت  3شود.  ساس امنیت،  ساس  2،7مربوط به مولفه اح مربوط به مولفه اح

مربوط به مولفه احساس  4،10،11،12،13مربوط به مولفه احساس احترام، سواالت  5،8،9اجتماعی، سواالت 

ودشکوفایی می باشد. نمره ای که پاسوگویاد در مقیاس مرتبط به مولفه احساس خ 1،6،14استفالل و سواالت 

 کند.لیکرت به این پرسشنامه می دعند ونزیت انگیزش منخا را مشو  می

 

 :منابع

 .های تحقیق در علوم رفتاریروش( 1387سرمد، ز.؛ بازرگاد، ع. و حجازی، ا. ) .1

مدیریت اسالمي با انگیزش بررسي رابطه عدالت سازماني بر مبنای (، 1392نی نژاد، مخدیه)یحس .2

، پایاد نامه 91- 92کارکنان دانشگاه جامع علمي کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلي 

 کارشناسی ارشد مدیریت مموزشی، دانشگاه مزاد اسالمی واحد کرماد.

 


