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 «رضایت شغلی مینه سوتاپرسشنامه »

 

ای که گویه وانده وخهای زیر را با دقت خواهشمندیم گویهاست. این پرسشنامه برای بررسی رضایت شغلی طراحی شده

 بیشترین تناسب را با شما دارد انتخاب نمایید.

 
 

 ی فرم:اطالعات تکمیل کننده

 میزان تحصیالت: .................... ..........سن: .............................. ........جنسیت: .......................... 
 

 

 

فی ایم کاکنم، حقوق و مزایفعالیتم احساس میدر مقایسه با کار و  .1
 .است

     

      .ستادر مقایسه با دیگرکارکنان اداره حقوق و مزایایم مناسب  .2
-یزیع من تودر این اداره امکانات رفاهی به طور عادالنه بین کارکنا .3

 .شود
     

      .ام متناسب استشغل من با توانایی .4

      .کنمکارم احساس خشنودی میاکثر اوقات از مشاهده نتیجه  .5

      .برممن از کارم بیشتر از اوقات فراغتم لذت می .6

      .کنم که در کارم استقالل و آزادی عمل دارممن احساس می .7
ستگی بردی در اداره ما پیشرفت و ترقی شغلی به لیاقت و توانمندی ف .8

 .دارد
     

      .شودیاده مایش دها و استعدادهدر اداره ما به فرد امکان بروز توانمندی .9
 عتقادانل، های برابر برای پیشرفت پرسمدیریت اداره به ایجاد فرصت .10

 .و تاکید دارد
     

      .رنددا دراین اداره کارکنان احساس وروحیه همکاری با یکدیگر را .11
نند، کر میکا از اینکه در محیط کارم افراد با صداقت و اعتماد متقابل .12

 .رضایت دارم احساس
     

 رسمی ب وارتباط بین مدیریت و کارکنان در اداره ما به صورت مکتو .13
 .است

     

 را نهاآ و ندکنمی مطرح کارکنان  در این اداره مدیران، مشکالت را با .14
 .دهندمی دخالت مربوطه هایگیریتصمیم در

     

کامال 

 موافقم

 

 موافقم
نظری 

 ندارم
 مخالفم

کامال 

 مخالفم

 

اهیهگو  
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د و کننیمخذ ادر این اداره مدیران اطالعات مورد نیاز را از کارکنان  .15
 .گیرندخود به تنهایی تصمیم می

     

      .بین مدیر و کارکنان همدلی و اعتماد وجود دارد .16
ب ناسکنم مفضای فیزیکی و میزان نور محیطی که من درآن کار می .17

 .است
     

 کنمدکوراسیون و تجهیزات اداری محیطی که من درآن کار می .18
 .مناسب است

     

      .تکنم مناسب اسمحیطی که من درآن کار می سرمایش و گرمایش .19
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 روش نمره گذاری تست رضایت شغلی مینه سوتا

الً کـام»بصورت طیف لیکرت مـی باشـد کـه بـرای گزینـه هـای پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا نمره گذاری 

در نظـر گرفتـه  5و  4، 3، 2، 1بـه ترتیـب امتیـازات « کـامالً مـوافقم»و « مـوافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم»، «مخالفم

 .شودمی

 عنوان
کامالً 

 مخالفم
 مخالفم

نظری 

 ندارم
 موافقم

کامالً 

 موافقم

 ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ امتیاز

 .اییدر جمع نما همدیگب، امتیاز تمامی گویه ها را پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا برای بدست آوردن امتیاز کلی 

 

 مقیاسها و سواالت پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتاخرده 

 تعداد سوال سواالت خرده مقیاس ردیف

 ۳ ۳تا  ۱ نظام پرداخت ۱

 ۴ ۷تا  ۴ نوع شغل ۲

۳ 
فرصت های 

 پیشرفت
 ۳ ۱۰تا  ۸

 ۲ ۱۲و  ۱۱ جو سازمانی ۴

 ۴ ۱۶تا  ۱۳ سبک رهبری ۵

 ۳ ۱۹تا  ۱۷ شرایط فیزیکی ۶
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 تفسیر نتایج پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

در جامعه آماری  توانید میزان رضایت شغلی را، میپرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا پس از بدست آورده نمره 

 .خود مشخص کنید

  نشان می دهد که میزان رضایت شغلی ضعیف می باشد 38تا  19امتیازات بین. 
  نشان می دهد که میزان رضایت شغلی متوسط می باشد 57تا  38امتیازات بین. 
  نشان می دهد که میزان رضایت شغلی بسیار خوب می باشد 57امتیازات باالی. 

 روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

(. 1390ی، سـت ممحمـدبدسـت آمـده ا 0/86پایایی پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا با استفاده از آزمون آلفای کرونبـا  

 .توسط اساتید دانشگاه تأیید شده استپرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا همچنین روایی 

ریق فرمول طاز پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ، ضریب پایایی (1388در پژوهش بختیار نصرآبادی و همکاران م

 .هش می باشدبدست آمد که نشانه ی پایایی باالی اندازه گیری مورد استفاده در این پژو 92/0آلفای کرونبا  

پرسشننامه ایی به منظور اندازه گیری روایـی صـوری و محتـو( 1388همچنین در پژوهش بختیار نصرآبادی و همکاران م

دیریت و مـر در رشـته ی در اختیار اسـتادان راهنمـا و مشـاور و سـایر اسـتادان صـاحب نظـرضایت شغلی مینه سوتا 

فهان وب آهـن اصـذروانشناسی علوم تربیتی دانشگاه اصفهان و مدیران و مهندسان و سرپرستان و کارگران ارشـد شـرکت 
 .قرارگرفت . پس از دریافت نظر ها و اصالح برخی موارد، پرسشنامه به مورد اجرا گذاشته شد

 هنجاریابی مقیاس رضایت شغلی مینه سوتا

نفـر نمونـه  181 ، توزیع فراوانی مشخصات فردی نمونه های پژوهش نشـان داد کـه، از(1394دی و عیدی مدر پژوهش آزا
دند. وضـعیت سـن نمونـه متأهل بو 0/61مجرد و  0/39را زنان تشکیل دادند؛ که از این بین  0/39را مردان و  0/61آماری، 

ان بودن نمونه هـای سال می باشند که نشان از جو 40تا  20درصد نمونه آماری پژوهش بین  0/70آماری نشان میدهد که 
اد سطح تحصیلی نیز مربوط سال میباشد. بیشترین تعد 20تا  10مورد آزمون دارد. بیشترین میزان سابقه کاری نیز مربوط به 

نی مـی ا تربیـت بـدبـمیباشند؛ که از این بین تنها یک سوم آنها دارای تحصیالت مـرتبط  0/51مقطع تحصیلی لیسانس با 
 .باشند

میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای اصـلی پـژوهش را در بـین کارکنـان وزارت ورزج و جوانـان ( 1جدول م
نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، به ترتیب، متغیرهای عملکرد سازمانی، تعهـد سـازمانی بـاالترین میـانگین را 

اعی و رضایت شغلی قـرار دارنـد. آزمـون همبسـتگی پیرسـون نیـز میـزان ارتبـاط میـان دارند، پس از آنها نیز سرمایه اجتم
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متغیرهای اصلی پژوهش را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده می گردد، ارتباط معنادار و باالیی بین تمامی متغیرهـا وجـود 
 )می باشند 0/001دارد مکلیه داده ها در سطح معناداری 

 پژوهش اصلی متغیرهای بین همبستگی و معیار فانحرا میانگین،. ۱جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 معیار
عملکرد 

 سازمانی
تعهد 

 سازمانی
رضایت 

 شغلی
سرمایه 

 اجتماعی

    1 0/63 3/16 عملکرد سازمانی

   1 0/60** 0/59 3/15 تعهد سازمانی

  1 0/74** 0/81** 0/67 3/05 رضایت شغلی
 1 0/71** 0/62** 0/74** 0/56 3/31 سرمایه اجتماعی

  

 منابع

 بررسـی (. 1388مـد. مبختیار نصرآبادی، حسنعلی؛ رجایی پور، سعید؛ سلیمی، قربانعلی؛ طـاهرپور، فاطمـه؛ پرتـوی، مح
پیاپی م 1اره ی پژوهشی، سال نهم، شم –پژوهشنامه مدیریت اجرای علمی  .رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی

 .88، نیمه اول (33
 بـا نقـش میـانجی  اثرات رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان(. 1394آزادی، رسول؛ عیدی، حسین. م

ورزج،  ازمانی درسـگری تعهد سازمانی ممطالعه موردی، کارکنان وزارت ورزج و جوانان(. مطالعات مـدیریت رفتـار 
 .11-24، صص: 1394، زمستان 8دوره دوم، شماره 

 ر میـان دبیـران بررسی رابطه بین هویت سازمانی, رضایت شـغلی و تعهـد سـازمانی د(. 1390دین. ممحمدی، صالح ال
 .دوره دبیرستان شهرستان سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

 


