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      كنمشوم در آن شركت نمينميدر صورتي كه بدانم در يك فعّاليت يا بازي خاص برنده  1

      پيدا كردن كاري كه مهيج باشد براي من سخت است 2

      ام كارهاي چالش انگيز انجام دهممن دوست دارم در زندگي 3

      كنمروحي ميدر صورتي كه كار مهيجي انجام ندهم، حتي كارهاي خطرناك، احساس پوچي و بي 4

      نيازمند تنوع و تغييرات زيادي استشاد نگه داشتن من  5

      اندرسد كه تلويزيون و فيلم قديمي شدهبه نظر مي 6

      هايم براي من آسان استتمركز بر روي فعّاليت 7

      هايي دارم، و همچنين كارهايي براي انجام دادندر ذهنم پروژه 8

      شوندكنم خراب ميبيشتر كارهايي كه من مي 9

      داردكارم، مرا به هيجان و شور و شوق وا مي 10

      كنمكنم كه كمتر از حد تواناييم كار مياحساس مي 11

      شومي جديد از خواب بيدار ميمن اغلب با يك ايده 12

      گويند كه من يك فرد خالق و تخيلي هستمبيشتر افراد مي 13

      كنمچيزها احساس نگراني ميدر هنگام كار در مورد ساير  14

      كندهاي مسافرت مرا شديداً نگران ميهاي خانگي و عكسنگاه كردن فيلم 15

      دهم تكراري ويكنواخت هستندتمام كارهايي كه من انجام مي 16

      شومبيشتر از سايرين تحريك مي 17

      دهمنشينم و كاري انجام نمياي مياغلب در گوشه 18

      كنماغلب اوقات، كاري براي انجام دادن پيدا نمي 19

      گذردرسد كه هميشه زمان به كندي ميبه نظر مي 20

      سرگرم كردن خودم براي من آسان است 21



 

 

      توانم كاري براي انجام دادن پيدا كنم كه مرا سرگرم كنددر هر شرايطي من مي 22

      دارم، اما براي انجام هر كاري زمان ندارممن عاليق زيادي  23

      در ميان دوستانم، من در انجام كار به بيشترين زمان احتياج دارم 24

      دانم چه كار كنممن در پايان كار نمي 25

      دهمدر شرايطي كه بايد منتظر بمانم، مثل صف، من آرامش خود را از دست مي 26

      زياد استصبر و تحمل من  27

      هاي خسته كننده و يكنواخت بودموقتي كه جوان بودم، من در موقعيت 28

 

 

 معرفی ابزار

طراحي و  (1990ودانوويچ و كاس )  پرسشنامه استعداد خستگي شغليپرسشنامه استعداد خستگی شغلی: 

گويه بسته پاسخ بر اساس طيف پنج درجه اي ليكرت مي باشد،  28اعتباريابي شده است، اين پرسشنامه شامل 

را مورد سنجص  واكنش عاطفي، ادراك زمان و بي قراري، محركهاي دروني ،محركهاي بيروني پرسشنامه پنج بعد

 است.( اعتباريابي شده 1392قرار مي دهد، اين پرسشنامه توسط سهي)

 معكوس مي باشد. 3جهت سنجش محركهاي بيروني،كه سوال  1-6(سوالهاي 1

 معكوس مي باشد. 10،12،13، 7،8جهت سنجش محركهاي دروني،كه سوالهاي  7-13(سوالهاي 2

 جهت سنجش واكنش عاطفي 14-19(سوالهاي3

 معكوس مي باشد. 22و21جهت سنجش ادراك زمان،كه سوالهاي  20-24(سوالهاي 4

 معكوس مي باشد. 27جهت سنجش بي قراري،كه سوال 25-28(سوالهاي 5

 

 شیوه نمره گذاری

باشد )شامل: كامالً موافقم تا كامال اي ليكرت ميطيف مورد استفاده در پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزينه

 مخالفم( در جدول زير نشان داده شده است.

 ای لیكرتبر اساس مقیاس پنج درجهبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش مقیاس درجه

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز



 

 

 به دو طريق مي توان از  تحليل اين پرسشنامه استفاده كرد

 های پرسشنامهالف: تحلیل بر اساس مولفه

 ب: تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد ها را بين جامعه خود تقسيم و پس از تكميل پرسشنامهبه اين ترتيب كه ابتدا پرسشنامه

نرم افزار اس پي اس اس كنيد. البته قبل از وارد كردن داده ها شما بايد پرسشنامه را در نرم افزار اس پي اس 

 شروع به وارد كردن داده ها كنيد.اس تعريف كنيد و سپس 

 چگونگي كار را براي شفافيت بيشتر به صورت مرحله به مرحله توضيح مي دهيم 

وارد كردن اطالعات تمامي سواالت پرسشنامه ) دقت كنيد كه شما بايد بر اساس طيف  مرحله اول.

است شما بايد در پرسشنامه پرسشنامه را خيلي كم انتخاب كرده  5ليكرت عمل كنيد مثال اگر شخصي سوال 

 ) خيلي كم ( را بگذاريد. 1عدد  5در جلوي سوال 

پس از وارد كردن داده هاي همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را  .مرحله دوم

را  5تا  1است شما بايد سواالت  5تا  1و سواالت  آن  X( كنيد. مثال اگر مولفه اول computeكمپيوت)

compute ولفه كنيد تا مx .ايجاد شود 

به همين ترتيب همه مولفه ها را ايجاد كنيد و پس از اين كار  در نهايت شما بايد همه مولفه ها  كه ايجاد 

كنيد تا اين بار متغير اصلي تحقيق به وجود بيايد كه به طور مثال متغير مديريت  computeكرديد را با هم 

 دانش يا ... است.

ها را به وجود آورده ايد و هم متغير اصلي تحقيق را؛ حاال مي توانيد از حاال شما هم مولفه مرحله سوم.

 گرينه  آناليز  هر آزموني كه مي خواهيد براي اين پرسشنامه) متغير( بگيريد.

 مثال مي توانيد آزمون توصيفي) ميانگين، انحراف استاندارد، واريانس( يا مي توانيد آزمون همبستگي را با

 يك  متغير ديگر  بگيريد.

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

هاي به دست آمده را  جمع كرده و سپس بر اساس جدول زير قضاوت بر اساس اين روش از تحليل شما نمره

 كنيد.



 

 

 10توجه داشته باشيد ميزان امتياز هاي زير براي يك پرسشنامه است در صورتي كه به طور مثال شما 

 كنيد 10پرسشنامه داشته باشيد بايد امتياز هاي زير را ضربدر 

 مثال: حد پايين نمرات پرسشنامه به طريق زير بدست آمده است

 = حد پايين نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

28 84 140 

 

 ميزان متغير در اين جامعه ضعيف مي باشد.  باشد، 28تا  1در صورتي كه نمرات پرسشنامه بين  -

 باشد،  ميزان متغير در سطح متوسطي مي باشد. 84تا  28در صورتي كه نمرات پرسشنامه بين  -

 باشد،  ميزان متغير  بسيار خوب مي باشد. 84در صورتي كه نمرات باالي  -

 

 هابرآورد پایایی پرسشنامه

ها از رد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامهبراي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دا

سبه هماهنگي دروني ابزار اندازه ست. اين روش براي محا ستفاده گرديده ا گيري از جمله ضريب آلفاي كرونباخ ا

شنامه س سكنند بكار ميگيري ميهايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازهها يا آزمودنپر خ هر رود. در اينگونه ابزار، پا

براي محاسبه ضريب »( معتقدندكه 1387تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران )سوال مي

هاي هر زيرمجموعه سوووواالت پرسوووشووونامه يا زيرآزمون و واريانس كل را آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره

 (.169)ص « آلفا را بدست آوردمحاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب 

 محاسبه شده است. SPSSافزار هاي از طريق فرمول زير به وسيله نرمضريب پايايي پرسشنامه
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ra= ضريب آلفاي كرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واريانس سواالت آزمون 
2s= واريانس كل آزمون 



 

 

 90/0براي پايايي پرسووشوونامه از ضووريب آلفاي كرونباخ اسووتفاده كرد و پايايي پرسووشوونامه را  (2000هاريس ) 

سهي) ساس يك مطالعه مقدماتي بر روي نمونه 1392گزارش كرد. در مطالعه  شنامه بر ا س نفري  30( پايايي پر

 محاسبه شد  86/0پايايي پرسشنامه 

 

 هابرآورد روایی پرسشنامه

كند دقيقاً همان چيز را اندازه گيري چيزي را كه ادعا ميره دارد كه وسووويله اندازهروايي به اين مفهوم اشوووا

اي بگيرد يعني متناسووب با آن باشوود و از مهمترين آن روايي صوووري و محتوايي اسووت و براي اينكه پرسووشوونامه

د مطالعه و بررسي قرار حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سواالت آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مور

شنامه س صوري و محتوايي هر يك از پر شن گردد. روايي  ضوع رو سب آنها با مو هاي گيرد تا ميزان ارتباط و تنا

 شود:پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي

( ساخته شده است و نخستين بار در ايران توسط تقوي و به 1990اين پرسشنامه توسط ودانوويچ و كاس ) 

(، برابر با 2000( ترجمه و ويرايش شده است. روايي دروني پرسشنامه توسط هاريس ) 1389نعامي )راهنمايي 

(، برابر 1996، وات و ايوينگ )81/0( برابر با 1994، وات و بالنچارد )82/0(،  برابر با 1991، وات و ديويس )8/0

 راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روايي آوردن بدست براي( 1392در مطالعه سهي)گزارش شده است.  84/0با 

 سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده كارشناسان و متخصصين و اساتيد ديگر از تن چندين و

 را آنها و است مناسب تحقيقاتي پرسشهاي براي سؤاالت اين آيا اينكه و سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح ،

 .   گرديد اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات و شد خواهي نظر ، دهد مي قرار سنجش مورد

 

 تعاریف نظری

: احساسات نسبتاً پايدار از فقدان عالقه و دشواري در تمركز بر فعاليت هاي در دست  خستگی شغلی

اقدام تعريف  مي شود. اين احساسات باعث مي شود تا فرد براي حفظ يا بازگشت توجه تالش خود آگاهانه زيادي 

 (.46:1993را از خود نشان دهد )فيشر، 

د كه هر سه مشكالتي از توجه رادر بر مي گيرد.آنها : سه نوع خستگي وجود دار استعداد خستگی شغلی

شامل زماني است  كه آدمي از مشغول شدن به فعاليتي كه مي خواهد باز داشته مي شود،زمانيكه مجبوراست 

كاري را كه نمي خواهد انجام دهد،يا زمانيكه بدون هيچ دليلي حقيقتا قادر به انجام كاري نيست ،استعداد خستگي 

 (.2006: 578يش به تجربه خستگي در همه حاالت مذكور است)چين وهمكاران، شغلي يك گرا



 

 

:محركي كه بوسيله عوامل خارج از فرد وخارج از كاري كه انجام مي گيرد برانگيخته  محرک بیرونی

 (.35:1982شود)دوري،

فرد  : عوامل يا تقويت كننده هاي دروني آنهايي هستند كه كنترل آنها در دست خود محرک  درونی

 (.16:1985است واز احساس رضايت حاصل از كسب توفيق در رسيدن به هدف ناشي مي شود)هيل و پركينز،

: نگراني، بي عالقگي، احساس تكراري بودن فعاليتها و تكاليف، عدم برانگيختگي تعريف واکنش عاطفی

 (.69:1998پذيري از جمله واكنشهاي عاطفي مي باشد)گيامبرا، 

 (.45:1989حوه استفاده افراد از زمان بر مي گردد )توالر، : به نادراک زمان

 (.15:1986: سنجش صبر تحمل افراد در مقابل موقعتيهايي كه مستلزم صبر است )لي، بی قراری

 

 تعاریف عملیاتی

سوالي توسط وادانوديچ  28استعداد خستگي شغلي: براي بررسي وضعيت استعداد خستگي شغلي از پرسشنامه 

شده استفاده مي گردد. اين پرسشنامه پنج حيطه خستگي شغلي يعني محركهاي بيروني، محركهاي  وكاس ساخته

دروني، واكنش هاي عاطفي، ادراك زمان و بي قراري را مي سنجد.پاسخي كه آزمودنيها در مقياس ليكرت به اين 

 پرسشنامه ميدهند، ميزان استعداد خستگي شغلي كاركنان را نشان مي دهد.
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