
 

 

 (2004پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی رایت )

 
 .طراحی و تدوین شده است شغلی انگیزش سنجش براي( توسط رایت 2004پرسشنامه انگیزش شغلی در سال )

 دادن انجام برايسوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه اي لیکرت با سواالتی مانند ) 6این پرسشنامه داراي 

 انگیزش شغلی می پردازد. سنجش ( به .گیرممی کار به را تالشم تمام موجود مشکالت از نظرصرف کارم،

گویه اي پرسشنامه انگیزش  6به سواالت  ست که پاسخ دهندگاننمره اي اانگیزش شغلی  در این تحقیق منظور از

 شغلی می دهند.

 

 :مولفه های پرسشنامه 

 پرسشنامه تک عاملی است.
 

ف
ردی

 

 گویه ها

ال 
کام

مخالفم
مخالفم 
ی ندارم 

نظر
 

موافقم
ال موافقم 

کام
 

      .گیرممی کار به را تالشم تمام موجود مشکالت از نظرصرف کارم، دادن انجام براي 1

 وقت دیر تا کارم اتمام براي یا و کنم شروع را خود کار موقع از زودتر دارم دوست 2

 .بمانم سرکار

     

      .شوم درگیر خیلی خود کنونی شغل در که است دشوار برایم 3

      .کنمنمی کار دهند،می انجام من کار با مشابهی کار که دیگري افراد اندازهبه حتماالً 4

      کنممی کار رود،می انتظار من از واقعاً آنچه از بیش شغلم با ارتباط در 5

      .گذردمی کنديبه زمان هستم، سرکار وقتی 6

 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

اي بوده که در جدول زیر امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گزینه 5گذاري این پرسشنامه بر اساس لیکرت طیف نمره

 گردیده است:

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم گزینه

 1 2 3 4 5 امتیاز



 

 

براي به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد مجموع امتیازات مربوط به بعد بوده که  5این پرسشنامه داراي 

دهنده تأثیرگذاري بیشتر آن بر تک سؤاالت آن بعد را باهم محاسبه نمایید. امتیازات باالتر در هر بعد نشانتک

 باشد و برعکس.میانگیزش شغلی 

 

 :پرسشنامهروایی 

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیري تا چه حد چیزي را اندازه می گیرد که  

روایی محتوایی و صوري و مالکی این ( 1386ارشدي )در پروژهش (. 1390ما فکر می کنیم) سرمد و همکاران،

 پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
 

 

 پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت استتتت از درجه ثبات آن در اندازه گیري هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  

(. 1390اینکه ابزار اندازه گیري در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد) سرمد و همکاران،

                                       برآورد شد. 7/0براي این پرسشنامه باالي  (1386ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهش ارشدي )

 

 ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه

 71/0 انگیزش شغلی

 

 

 منابع:

 (. روش تحقیق در علوم رفتاري.1390سرمد، زهره، حجازي، الهه و عباس بازرگان )

 با شغلی خشنودي و عملکرد با نقش ابهام و تعارض از ناشی روانی فشار رابطه بررسی(  ۱۳۸۶) نسرین ارشدي،

 جنوب خیزنفت مناطق ملی شرکت کارکنان در گروهی پیوستگی و کاري استقالل کننده تعدیل اثرهاي به توجه

 سال سوم، دورۀ، ۱۳۸۶ تابستان و بهار اهواز، چمران شهید دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم مجله اهواز، منطقه

 ۱۴۸ - ۱۲۹ صص .چهاردهم

 
 


