
 

 

  لورنس و جردن سطح انگیزش کارکنانپرسشنامه استاندارد 

 

انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند برخی از 

صاحبنظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای 

  (. 1393؛ به نقل از کریمی، 1985)هرسی و بالنچارد ، انجام کار ، راغب می سازد 

پرسشنامه  22الی  1در این تحقیق میانگین بدست آمده از پاسخ به سواالت  کارکنان سطح انگیزشمنظور از 

 است. 

 این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.

 

 

خیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم سواالت 

 زیاد

      نسبت به موفقیت در این وظیفه.احساس اطمینان  1

      احساس خوب درباره شایستگی های شغلی. 2

      احساس اطمینان در مالقات با سایر افراد. 3

      امید بع برقراری تماس با سایر افراد. 4

      سعی در نفوذ بر سایر افراد. 5

      امید به کسب یک جایگاه خوب.  6

      کمبود توانایی ها برای انجام وظایف.فکر درباره  7

      نگران تمایل به تعویق نیانداختن یک وظیفه دشوار. 8

      نبودن از رد شدن توسط سایر افراد. 9

      نگران نبود از خسته کننده بودن برای دیگران. 10

      امید به از دست ندادن جایگاه. 11

      افراد. امید به قدرت داشتن بر سایر 12

      من تالش می کنم کارم را به بهترین شکل انجام دهم. 13

      من کارگر سخت کوشی هستم. 14

      برایم مهم است که به بهترین شکل ممکن، کارم را انجام دهم. 15



 

 

من خودم را به سمت اموری که می توانم انجام دهم، سوق می  16

 دهم.

     

      کنم تا عملکرد کاریم را بهبود دهم. من تالش زیادی می 17

      من زمان زیادی را صرف صحبت با سایر افراد می کنم. 18

      من یک فرد مردمی هستم. 19

      من از اینکه مسئول یک پروژه باشم، لذت می برم. 20

      من در جستجوی نقش فعال رهبری یک گروه هستم. 21

فعالیت های سازمانی و هدایت دیگران درگیر من تمایل دارم در  22

 باشم.

     

 
 

 .ه دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کردب

 

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ها را بینبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی 

 اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 رحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت م 

مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت 

 .عمل کنید 

( computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

کنید تا  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1ت  آن و سواال Xکنید. مثال اگر مولفه اول 

 ایجاد شود. x مولفه 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد 

ور مثال متغیر مدیریت کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به ط computeکردید را با هم 

 دانش یا ... است.

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.



 

 

استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف 

 یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

1 2 3 4 5 
 

 
 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

 سپس بر اساس جدول های به دست آمده را  جمع کرده و بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر  10که به طور مثال شما 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است 

  حد پایین نمره 1پرسشنامه * تعداد سواالت = 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

22 50  110 

  و حداکثر  22عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  22امتیازات خود را از        

  خواهد بود.110

   در حد پایینی می باشد. سطح انگیزش: میزان 37تا 22نمره بین 

 در حد متوسطی می باشد. سطح انگیزش : میزان74تا  37بین نمره 

  در حد باالیی می باشد. سطح انگیزش: میزان 74نمره باالتر از 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که 

به منظور اطمینان از روایی  (1393) پایدار کریمیدر پژوهش  (.1390سرمد و همکاران،ما فکر می کنیم) 

توسط  قیتحق نیمورد استفاده در اپرسشنامه ابزار اندازه گیری از روش روایی محتوا استفاده می گردد. 



 

 

بکار گرفته شده است.  قاتیاز تحق یاریدر بس نیو همچن دهیگرد نیتدو یریپردازان شه هیو نظر نیمحقق

قرار گرفته است و از  دییراهنما و مشاور مورد تأ دیدوباره توسط اسات پرسشنامه  نیا یاعتبار محتوا زیو ن

 است. راعتبار الزم برخوردا

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

آنچه اندازه می گیرد  قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر

ه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و یعنی  اینک

 یهماهنگ) ییایپا محاسبه یبرا کرونباخ یآلفا روش از(، 1393)پایدارکریمیدر پژوهش (. 1390همکاران،

 . است شده استفاده نامهپرسش( یدرون

لی می باشد بر اساس آلفای کرونباخ انجام شده غسشنامه اول که پرسشنامه عملکرد شبررسی پایایی پر

، % 82سوال بوده است، دارای آلفای کرونباخ در سطح  22است و نشان می دهد  پرسش نامه که دارای 

برای بررسی پایایی نشان  SPSSاز سطح پایایی  خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار 

 ده شده است.دا

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 .روش تحقیق در علوم رفتاری( 1390گان)رسرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس باز

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری (. 1393علیرضا) کریمی،

 .شاهروددانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد پایان نامه کارشناسی ارشد. . شاهرود

 
 

 آلفای کرونباخ پرسشنامه انگیزش شغلی

Cronbach's Alpha N of Items 

.82 22 


