آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی
آموزش نگارش مقاله ،پایان نامه و رساله
پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته
و ...

خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی :محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه
پس از ورود پاسخ ها به فایل اکسل یا  ، SPSSفایل داده ها به همراه پرسشنامه خریداری شده را به ایمیل ما ارسال
نموده تا به طور رایگان آلفای کرونباخ محاسبه شود و نتایج برایتان ارسال شود
سایت

www.Kharazmi-Statistics.ir

ایمیل

kh.stat@yahoo.com

www.Kharazmi-Statistics.ir

به نام خدا

پرسشنامه انگیزش شغلی
پاسخگوی گرامی
با سالم و عرض ادب ،از قبول زحمت تکمیل پرسشنامه از شما بسیار سپاسگزارم
لطفا پاسخ مدنظر خود را با عالمت  یا  مشخص کنید
سوال

1

این شغل نیازمند بکارگیری مهارتهای پیچیده یا سطح باال نمی باشد

2

این شغل کامال تکراری و ساده است

3

این شغل به من فرصت نمی دهد تا بخشهایی از کار را که آغاز کررده ام کرامال
به پایان برسانم

4

در شغل من تنوع و امور مختلف در کار به اندازه کافی وجود دارد

5

من در این شغل به اندازه کافی در کل کار و اجزاء قابل تشخیص کار مشرارکت
نمی کنم

6

در این شغل ،مدیران و همکاران هرگرز هیچوونره برازووردی را دربراره اینکره
چقدر کارم را ووب انجام می دهم به من نمی دهند

7

مدیران اغلب به من اجازه نمی دهند ترا دربراره چورونوی انجرام کرارم آگراهی
داشته باشم

8

مدیران یا همکاران به من اجازه نمی دهند تا درباره چوونوی ووب انجرام دادن
شغلم آگاهی داشته باشم

9

این شغل جایی است که افراد نمی توانند تحرت تراریر چورونوی وروب انجرام
شدن کار قرار بویرند

کامال
مخالفم

مخال
فم

نظری
ندارم

موافقم

کامال
موافقم

 11این شغل به تنهایی در طرح گسترده تر امور ،اهمیت ویلی زیادی ندارد
 11نتایج کار من به میزان زیادی بر زندگی و رفاه سایر افراد تاریر نمی گذارد
 12من زمان زیادی را در سازمان صرف صحبت با سایر افراد می کرنم زیررا توجره
زیادی به کارم دارم
 13شغل ،فرصت کافی جهت استفاده از قضاوت ها و ابتکارات شخصی در انجام کار را بره
من نمی دهد.
 14شغل ،فرصت قابل توجهی برای استقالل و آزادی در چوونوی انجام کار بره مرن نمری
دهد

 15شغل ،به من اجازه نمی دهد تا وودم درباره چوونوی انجام کار تصمیم بویرم
 16من از اینکه مسئول یک پروژه باشم لذت می برم زیرا از آزادی قابل توجهی در
مذاکره در زمینه اولویتهای کاری برووردارم
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توضیحات پرسشنامه
عنوان پرسشنامه :انگیزش شغلی
نوع پرسشنامه :محقق ساخته
تعداد سئواالت 61 :سوال
سوال معکوس :دارد

5-4-3-2- -6

بعد یا مولفه :دارد (پنج بعد :پیچیدگی شغلی ،تنوع شغلی ،شناوت شغلی ،اهمیت شغلی و استقالل شغلی)
>> مقیاس یا سطح اندازه گیری :لیکِرت  5گزینه ای

پاسخ ها
کد یا نمره
(جهت ورود پاسخ ها به اکسل یا )SPSS

کامال مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کامال موافقم

1

2

3

4

5

>> تقسیم بندی سواالت پرسشنامه انگیزش شغلی

مولفه های متغیر انگیزش شغلی :شامل  16سوال استاندارد  :سواالت  1الی  16پرسشنامه
پیچیدگی شغلی :شامل 3سوال3-2-1 :
شامل  4سوال7-6-5-4 :
تنوع شغلی:
شناوت شغلی :شامل  2سوال9-8 :
اهمیت شغلی :شامل  3سوال12-11-11 :
استقالل شغلی :شامل  4سوال16-15-14-13 :

"حق انتشار برای مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر مولف پیگرد قانونی دارد".

_______________________________________
طراحی ،گردآوری ،ترجمه و ارزیابی اعتبار و پایایی پرسشنامه
در مرکز خدمات آماری و پژوهشی خوارزمی
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