
 

 

 (2001پرسشنامه اشتیاق شغلی،  سالوناوا و شوفلی )

 

 مشخصات فردی پاسخگو : 

  □مرد         □جنسیت :            زن  - 1

  □سال  30بیشتر از     □سال  30 - 20       □سال  20گروه سنی :               کمتر از  - 2

  □لیسانس و باالتر     □فوق دیپلم     □میزان تحصیالت :     زیر دیپلم  - 3

  □سال به باال 10  □سال  10 - 5    □سال  5سابقه خدمت :     کمتر از  - 4
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 1 سرشار از انرژی هستم.هنگام کار کردن      

 2 کنم.هنگام کار کردن احساس قدرت و انرژی می     

 3 صبح که از خواب بر می خیزم دوست دارم سرکار بروم.     

 4 می توانم مدت زمان طوالنی را بدون وقفه کار کنم.     

 5 سرکار از لحاظ کاری خیلی مقاوم هستم.     

 6 دارم حتی اگر اوضاع خیلی خوب نباشد.در کارم همیشه پشت کار      

 7 کاری که انجام می دهم را کامال معنی دار و هدفمند می دانم.     

 8 کارم را با عالقه زیادی انجام می دهم.     

 9 شغلم به من دلگرمی می دهد.     

 10 به کاری که انجام می دهم افتخار می کنم.     

 11 می دارد.کارم مرا به تالش وا      

 12 هنگام کار کردن زمان به سرعت می گذرد.     

 13 وقتی کار می کنم هر چیز دیگری را فراموش می کنم.     

 14 کنم.کنم احساس شادی میهنگامیکه شدیداً کار می     

 15 در کارم غرق می شوم.     

 16 وقتی کار می کنم از خود بی خود می شوم.     



 

 

 17 شدن از کارم برایم سخت است.جدا      

  

 معرفی پرسشنامه:

طراحی شده است. ا 2001در سال سوال تشکیل شده ، که توسط سالواناوا و شوفلی  17این پرسشنامه از 

 6ماده( و جذب ) 5ماده(، وقف خود )6.این ابعاد شامل نیرومندی)مولفه می باشد  3ین پرسشنامه شامل 

در تمام ماده های این مقیاس از کامال مخالفم تا کامال موافقم درجه بندی شده اماده( می باشد. پاسخ ها 

 ست .

 

 تعریف مفهومی:

اشتیاق شغلی که خود میزان اشتیاق و دلبستگی و درگیری مطلوب با شغل است به تعبیر دیگراز نظر باکر

می باشد و براین اساس  ( حالتی از سالمت شغلی است که مثبت، خشنودکننده و برانگیزاننده2009ولیتر)

کارکنان مشتاق انرژی زیاد داشته ، بیشتر درگیر شغل می شوند و شدیدا با حرفه خود هم ذات پنداری م

 ی کنند.

 

 مولفه ها و سواالت مربوط به هر مولفه:

 جهت سنجش انرژی حرفه ای )توانایی(   1- 6( سوالهای 1

 وقف خود( جهت سنجش فداکاری حرفه ای )  7- 11( سوالهای 2

 جهت سنجش شیفتگی حرفه ای ) جذب(  12 - 17( سوالهای 3

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 درجه ای لیکرت در جدول زیر ارائه شده است :  5شیوه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف 

 

 گزینه کامال موافقم موافقم نسبتا موافقم مخالفم کامال مخالفم

 امتیاز 5 4 3 2 1

 

 



 

 

 تحلیل ) تفسیر( بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

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

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

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

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

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه * 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات  حد پایین نمره

17 51 85 

 

خواهد  85و حداکثر  17عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  17امتیازات خود را از 

  بود.

 است. اشتیاق شغلی پایین:   34تا  17نمره بین  

 متوسط است.اشتیاق شغلی :   51تا  34نمره بین 

 است .اشتیاق شغلی باال :   51نمره باالتر از 

 

 روایی و پایایی پرسشنامه : 

13و در تحقیق ضیاالدینی و همکاران )78/0( روایی پرسشنامه اشتیاق شغلی 1391زیر پناه )در تحقیق و

 اعالم شده است.  962/0( پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی به روش آلفای کرونباخ 91

( ارتباط مقیاس اشتیاق شغلی با مقیاس فرسودگی شغلی را 2001جهت تعیین اعتبار شوفیلی و همکاران)

 بطه باال و منفی بین این دو مقیاس یافت .سنجید و را
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