
 

 

 (2003 - اترخت )پرسشنامه اشتیاق شغلی 

گویه بسته پاسخ بر اساس  17( توسط اترخت ساخته شده است که 2003پرسشنامه اشتیاق شغلی )اترخت ؛

ای، فداکاری حرفه ای و شیفتگی حرفه ای طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه بعد انرژی حرفه 

 ( اعتباریابی شده است.1392را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط سهی)

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

: اشتیاق شغلی به عنوان یک حالت ذهنی مثبت نسبت به شغل تعریف می شود .به جای یک حالت اشتیاق شغلی

 (.565:2001ی به یک حالت روانشناختی ثابت و فراگیر اشاره دارد)شائوفلی و همکاران، خاص وموقتی اشتیاق شغل

: در این بعد، فرد تالش قابل مالحظه ای در انجام کارش، مبذول می دارد و بر موقعیت های  انرژی حرفه ای

 دشوار پافشاری می کند.

ا کار خود، مشخص شود که ترکیبی از احساس : این بعد با درگیری شدید روانی فرد کار کن بفداکرای حرفه ای

 (.11: 1392معنا داری، اشتیاق و چالش می باشد )سهی، 

: به میزان تمرکز و غرق شدن فرد در کارش اشاره دارد، که این امر کناره گیری از شغل را برای شیفتگی در کار

 (. 1272:2005فرد دشوار می سازد )ساالنوا و همکاران ، 

  :متغییر پرسشنامهتعریف عملیاتی 

ی شغل یاقاشت سوال پرسشنامة17 ای است که کارکنان به سواالتنمرهی شغل یاقاشتدر این پژوهش منظور 

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منبع مولفه

 6-1 (2003)اترخت ؛ انرژی حرفه ای

 7-11 (2003)اترخت ؛ فداکاری حرفه ای

 12-17 (2003)اترخت ؛ شیفتگی حرفه ای

 

 

 



 

 

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می . تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است

وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در  شود با قبول زحمت و صرف

 جهت اهداف تحقيق استفاده خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 گیری به سواالت پاسخ دهیداطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت 

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      هنگام کار کردن احساس قدرت وانرژی میکنم 1

      صبح که از خواب برمی خیزم دوست دارم سر کار بروم 2

      می توانم مدت زمان طوالنی را بدون وقفه کار کنم 3

      مقاوم هستمسر کار از لحاظ کاری خیلی  4

      در کارم همیشه پشت کار دارم حتی اگر اوضاع خیلی خوب نباشد 5

      کاری که انجام می دهم را کامال معنی دار وهدفمند می دانم 6



 

 

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

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

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

 شروع به وارد کردن داده ها تعریف کنید و سپس 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

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

 کنید .

( کنید. computeبوط به هر مولفه را کمپیوت)پس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مر .مرحله دوم

ایجاد  x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمثال اگر مولفه اول 

 شود.

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

کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ...  computeبا هم  را

 است.

      کارم را با عالقه زیادی انجام می دهم 7

      شغلم به من دلگرمی می دهد 8

      کنم به کاری که انجام می دهم افتخار می 9

      کارم مرا به تالش وا می دارد 10

      هنگام کار کردن زمان به سرعت می گذرد 11

      وقتی کار میکنم هر چیز دیگری را فراموش می کنم 12

      هنگامیکه شدیدا کار میکنم احساس شادی می کنم 13

      در کارم غرق می شوم 14

      خود می شوموقتی کار میکنم ازخود بی  15

      جدا شدن از کارم برایم سخت است 16

      من احساس می کنم که بخشی از سازمان هستم 17



 

 

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

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

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

 متغیر دیگر  بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 مخالفمکامال  مخالفم نظری ندارم موافقم کامال موافقم گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 

 تحلیل 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.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

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

  ضعیف می باشد. اشتیاق شغلی باشد،  میزان 34تا    17در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

   در سطح متوسطی می  اشتیاق شغلی باشد،  میزان   51تا  34در صورتی که نمرات پرسشنامه بین

 باشد.

  بسیار خوب می باشد. اشتیاق شغلی باشد،  میزان 51در صورتی که نمرات باالی 

 پرسشنامه پایایی و روایی



 

 

مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه  :روایی ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی های نامناسب و ناکافی میبگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 (. 1390ارزش و ناروا سازد )خاکی، 

طریق تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مورد تایید قرار گرفت.  (  از2003روایی پرسشنامه در پژوهش اترخت )

 اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست ( برای1392در مطالعه سهی)

 فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین و

 دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن

 .   گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات و شد خواهی نظر ،

اند شده ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیهمنظور از اعتبار )پایایی(، میزان دقت شاخص

های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخ، روش برای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390)ساروخانی، 

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر

گزارش  90/0ه کرد و پایایی پرسشنامه را ( برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاد2003اترخت ) 

نفری پایایی  30( پایایی پرسشنامه بر اساس یک مطالعه مقدماتی بر روی نمونه 1392کرد. در مطالعه سهی)

 محاسبه شد  87/0پرسشنامه 

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 87/0 7/0 17 یشغل یاقاشت
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