
 

 

 پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

 

تشکیل شده است که بر اساس طیف  6( ساخته شده است که از2004انگیزش شغلی توسط رایت )پرسشنامه 

 70الفای کرونباخ به دست آمده باالی گزینه ای )کامل مخالفم تا کامال موافقم(نمره گذاری شده است و  5لیکرت 

 درصد می باشد.

اجرا  یترجمه و برا ی( در زبان فارس۱۳۶۸) یبار توسط ارشد نیاول ی( برا۲۰۰۴) تیرا یشغل زشیانگ اسیمق

 ۱از  ای –درجه  ۶ اسیمق کی یسه ماده اول رو یماده بوده که پاسخ ها ۶ یدارا اسیمق نیشده است. ا میتنظ

 شهیهم ۵هرگز  تا  ۱از  یپنج درجه ا اسیمق کی یسه ماده آخر رو یموافقم  و پاسخ ها اریبس ۶مخالفم تا  اریبس

 شوند. یمشخص م

و  هیته یشغل زشیسنجش انگ یبرا یکل اسیمق کی ۱۹۷۰؛ به نقل از پچن،  ۱۹۶۵بار پچن، پلز و آلن  نیاول

 یشود تا خود را رو یاست که در آن از افراد خواسته م یماده ا ۴مجموعه  کیپرسشنامه  نینمودند ا یابیاعتبار

 .ندینما یدرجه بند یدر رابطه با جهت و شدت رفتار شغل یدرجه ا ۵ یها اسیمق

 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 زهی. انگندیگو یم Motivation ای زشیسازد، انگ یم لیخاص متما یرا به انجام رفتار و عمل یدرفرد که و یحالت

 سازد. یم لیزا است که فرد را به شغلش متما یانرژ یاز عامل ها یمجموعه ا یشغل

تواند  یاغلب م زهیعمل کند. انگ یمنف ایتواند بصورت مثبت  یاوست و م یدرون یها یژگیهر فرد از و زهیانگ

باشد و اغلب باتوجه به  یمتفاوت م اریافراد بس نیرفتار استفاده شود، که در ب ینیب شیپ یابزار برا کیبعنوان 

 باشد. یم ذارگ ریبر رفتار و عملکرد فرد  تاث یطیها و عوامل مح ییتوانا

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 یشغل زشیانگ سوال پرسشنامة6 ای است که کارکنان به سواالتنمره یشغل زشیانگدر این پژوهش منظور 

 دهند می

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منبع مولفه

 6-1 (۲۰۰۴) تیرا یشغل زشیانگ



 

 

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی کم کم تا حدودی زیاد خیلی زیاد گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر های به دست آمده را  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 1سواالت پرسشنامه* تعداد 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره
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      .گیرم می کار به را تالشم موجود تمام مشکالت از نظر ،صرف کارم دادن انجام برای 1

 شغل در که است دشوار و  برایم کنم شروع را خود کار موقع از زودتر دارم دوست 2

  درگیر شوم  خیلی خود کنونی

     

      .بمانم کار سر وقت دیر تا کارم اتمام برای 3

      .کنمی،کار نم دهندیانجام م  با کار من یکه کار مشابه یگریاحتماالَ به اندازه افراد د  4

 رودیاز انچه واقعا از من انتظار م شیدر ارتباط با شغلم ب 5

 .کنمیم ،کار

     

      .گذردیم یسر کار هستم ، زمان به کند یوقت 6



 

 

  خواهد بود.   24و حداکثر   6عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  6امتیازات خود را از  

 
 باشد.باشد،  میزان ضعیف می  18تا   6در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  

 باشد،  میزان در سطح متوسطی می باشد.   24تا   18در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 باشد،  میزان بسیار خوب می باشد. 24در 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 بگیرد. اهمیت روایی 

تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد )خاکی، های نامناسب و ناکافی میاز آن جهت است که اندازه گیری

1390 .) 

اند ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شدهمنظور 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

 این نمودند اعتباریابی تهیه و شغلی انگیزش سنجش برای کلی مقیاس (یک1965) آلن و پلز پچن، بار اولین

 درجه 5 های مقیاس روی خود را تا شود می خواسته افراد از آن در که است مادهای 2 مجموعه یک پرسشنامه

 .نمایند بندی درجه شغلی رفتار شدت و جهت با رابطه در ای

اضافه کرده و به سطح  یماده ا ۴پرسشنامه  نیرا جهت سنجش مداومت رفتار به ا یماده ا  ۱۹۹۰ نیبالدو 

۰/۶۸=α درجه مداومت رفتار کارکن  یابیارز یماده ششم را برا ۲۰۰۴ تی. رادیرس یدرون یانیاز پا رشیقابل پذ

 .دیرس α= ۰/۷۱ ییایاضافه کرد و به پا یماده ا ۵پرسشنامه  نیبه ا
 

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاتعداد سوال متغیر

 71/0 7/0 6 یشغل زشیانگ

 

 منابع: 

با  شغلی بررسی رابطه فشار روانی ناشی از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودی (1389)نیارشدی، نسر

جنوب  نفتخیز کننده استقالل کاری و پیوستگی گروهی در کارکنان شرکت ملی مناطق لیتوجه به اثرهای تعد

سوم،  ۀ، دور 6831.  - منطقه اهواز، مجله علوم تربیتی و روا نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار و تابستان

 623سال چهاردهم. صص 


