
 

 

 انگیزش شغلی هرزبرگپرسشنامه 
 

( طراحی و اعتباریابی شده است، این 1383پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ توسط توسط بخشی و همکاران )

شامل  شنامه  س ساس طیف پنج درجه ای لیکرت می 40پر سخ بر ا سته پا سته  گویه ب شنامه  دو د س شد، پر با

شناخت عوامل شامل  ستقالل کار، شغلی،ماهیت توسعه و پیشرفت قدردانی، و درونی )ذهنی( که  مسؤولیت،  و ا

شتی( که شامل حقوق  شغلی ارتقای و موفقیت  کار، محیط بر حاکم خط مشی دستمزد، و و عوامل بیرونی)بهدا

را مورد سنجش  مسؤولین( نظارت و سرپرستی نحوه کار و محیط شرایط شغلی، امنیت اطرافیان، با نحوه ارتباط

 ( اعتباریابی شده است.1394قرار می دهد، پرسشنامه توسط دارچینی)

پاسخخخگوی گرامی لاًاب با خواندن دقیگ گویه ها بگویید که تا چه اندازه هر یا از  گویه ها در انگیزه شخخما برای 

 ت می باشد و باعث ارتقای کیًیت عملکرد شما می شود.کار کردن در این سازمان مهم و قابل اهمی
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      زندگی نیازهای با دریافتی حقوق بودن متناسب 1

      کار نوع و میزان با دریافتی حقوق بودن متناسب 2

      فعالیت میزان با ماب( از محرومیت دریافتی )حگ مزایای بودن متناسب 3

      مقررات و قوانین بودن واضح و روشن 4

      شما از مسؤولین انتظارات بودن متناسب 5

      تنبیه و تشویگ وضعیت بودن روشن و متناسب 6

      شما با مسؤولین ارتباط نحوه 7

      هیئت مدیره ی بیمه  اعضای سایر با شما ارتباط نحوه 8

      شما با مدیربازاریابی ارتباط نحوه 9

      کارکنان با سایر شما ارتباط نحوه 10



 

 

      یکدیگر با همکارانتان ارتباط نحوه 11

      مسؤولین طرف از اعضای بازاریابان بین تبعیض عدم و عدالت رعایت 12

      شغلی حوادث از پیشگیری برای امکانات وجود 13

      بازنشستگی بیمه، از استًاده مناسب امکانات وجود 14

      شغلی( )ایمنی شغلی ثبات میزان 15

      (...و آلودگی صدا، )نور، کار محل فیزیکی شرایط 16

      مناسب کار ابزار و امکانات و تجهیزات وجود 17

      رفاهی امکانات وجود 18

      لزوم موقع در مسؤولین به راحت دسترسی 19

      کارتان در مسؤولین مستقیم نظارت نحوه 20

      کارتان در مسؤولین مستقیم غیر نظارت نحوه 21

      کارتان از مسؤولین ارزشیابی نحوه 22

      مسؤولین هدایت و سرپرستی شیوه 23

      گیرید قرار قدردانی مورد همکاران طرف از با ارزش کاری ارائه صورت در 24

      گیرید قرار قدردانی مورد دانشجویان طرف از کارآموزشی ارائه صورت در 25

سؤولین طرف از ارزش با کاری ارائه صورت در 26 معنوی  پاداش.و قدردانی مورد م

 گیرید قرار

     

      کنند مسؤولیت احساس ای حرفه مشکالت با راباه در مسؤولین بیمه 27

      قانونی مراجع در شما از روسای بیمه و مدیران کافی حمایت 28

      حرفه در شغلی پیشرفت ارتقاء امکان وجود 29

      ادامه پیشرفت شغلی امکان وجود 30

      سمینارهای تخصصی بازاریابی در شرکت امکانات وجود 31



 

 

      مناسب پژوهشی امکانات وجود 32

      حرفه  طریگ از جامعه به خدمت توانائی 33

      جامعه دیدگاه حرفه از بودن ارزش 34

      بازاریابی کار از رضایت مندی و بازاریابی شغل به عالقه 35

      مسؤولیت دادن و عقیده ابراز آزادی وجود 36

      ها گیری تصمیم در شما نظرات و پیشنهادات پذیرش 37

       خدمات ارائه در استقالل وجود 38

       باالتر رتبه های به ارتقا امکان داشتن 39

      فروش  روند در مستقیم دخالت 40

 

 شاخص های ابزار تحقیق
 گویه ها خرده مقیاس ها

 3-2-1 دستمزد و حقوق

 6-5-4 محیط مشی و خط

 11-10-9-8-7 (همردیفان با شخصی روابط) ارتباط

 15-14-13-12 شغلی امنیت

 18-17-16 کار محیط شرایط

 23-22-21-20-19 نظارت و سرپرستی نحوه

 28-27-26-25-24 قدردانی و شناخت

 32-31-30-29 شغلی توسعه و پیشرفت

 35-34-33 کار ماهیت

 38-37-36 شغلی مسؤولیت

 40-39 شغلی موقعیت

 

 

 



 

 

 شیوه نمره گذاری

 باشد ای لیکرت میطیف مورد استًاده در پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه

 ای لیكرتبندی سوالهای پرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهدرجهمقیاس 

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

سپس بر اساس جدول زیر قضاوت  های به دست آمده را  جمع کرده وبر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

40 120 200 
 

 در این جامعه ضعیف می باشد. باشد،  میزان متغیر 80تا  40بین  در صورتی که نمرات پرسشنامه -

 در ساح متوسای می باشد. باشد،  میزان متغیر 160تا  80ین در صورتی که نمرات پرسشنامه ب -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 160در صورتی که نمرات باالی  -

 

 :پرسشنامه پایایی

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلًی وجود دارد. در این تحقیگ برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

ست. این روش برای ستًاده گردیده ا سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ضریب آلًای کرونباخ ا گیری از جمله محا

شنامه س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنپر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

های هر زیرمجموعه سخخخواالت پرسخخخشخخخنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را ی کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرهآلًا

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استًاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلًا را بدست آورد

 



 

 

 است. محاسبه شده SPSSافزار های از طریگ فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra = ضریب آلًای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

 

 (1394در پژوهش دارچینی) ضرایب پایایی ابزارهای تحقیگ
 ضریب پایایی تعداد شاخص مولفه عامل

انگیزشی         

 ) درونی(

 0.798 4 امکان رشد و پیشرفت شغلی 

 0.778 5 تقدیر و بازشناسی

 0.743 3 مسئولیت شغلی

 0.812 2 موقعیت شغلی

 0.842 3 ماهیت شغل

بهداشتی 

 )بیرونی(

 0.718 3 شرایط کاری

 0.740 5 سرپرستی

 0.749 4 امنیت شغلی

 0.722 3 شرایط محیای

 0.798 3 حقوق و مزایا

 0.756 5 همکاران روابط با

 

 

 :پرسشنامه روایی

کند دقیقاب همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مًهوم اشخخخاره دارد که وسخخخیله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسخخب با آن باشخخد و از مهمترین آن روایی صخخوری و محتوایی اسخخت و برای اینکه پرسخخشخخنامه

ی باشد باید سواالت آزمون با توجه به مبانی تئوریا دقیقاب مورد ماالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوای

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1394)دارچینیدر ماالعه 

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



 

 

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

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ، دهد

 

 تعاریف نظری

های بیانگر فرایندهای روانشناختی است که باعث تحریا، هدایت و پیگیری اقدامات و فعالیتانگیزش شغلی: 

 جهت در را فرد رفتار که درونی است عاملی انگیزه .شوندداوطلبانه در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر می

 از یکی انگیزش. یو ارادی های کوشش میان از کوششی گزینش برای اوست راهنمای و کند می هدایت معینی

 آمیزموفقیت اجرای و مثبت کاری محیط خلگ و کارآمد و مؤثر نتیجه تولید برای کارکنان القای در مهم ابزارهای

 (.2012هاشیم و همکاران، )است شده بینیپیش هایبرنامه

فعالیت انجام شود انگیزه درونی زمانی به وجود می آید که رفتار به خاطر خودش و پاداشهای درونی آن : انگیزشی

نه برای بدست آوردن تقویت کننده های مادی و اجتماعی. مًهوم انگیزش درونی، اولین چالش در مقابل نهضت 

رفتارگرایی )طرفداران انگیزه بیرونی( بوده و ریشه در نیازهای روانشناختی افراد برای احساس شایستگی )وایت، 

 ( دارد.1943(، و خودشکوفایی )مازلو، 1969(، تجربه رشد روانشناختی )آلدرفر، 1959

انگیزش بیرونی، شامل رفتارهایی است که منجر به کسب پاداشهای اداری مثل حقوق، مالکیت عوامل بهداشتی :

برخی چیزها، اعتبار پیدا کردن، و ارزیابیهای مثبت دیگران از فرد می گردد. انگیزش بیرونی منجر به حضور فعال 

و دقت، فروش بیشتر، کاهش هزینه، کیًیت کاری، بهره وری، تماسهای فروش، و خدمت در سازمان، وقت شناسی 

 (. 1394دارچینی، به مشتری می شود )
 

 تعاریف عملیاتی

 انگیزش : 

تعریف عملیاتی : در پژوهش پیشرو انگیزش در ارتباط با انگیزش درونی یا به بیان بهتر عوامل انگیزشی و 

اشتی می باشد. که قصد پژوهش شناخت ارتباط ابعاد انگیزش درونی و بیرونی با انگیزش بیرونی یا عوامل بهد

 متغیر مستقل انگیزش می باشد.

 عوامل انگیزشی : 

تعریف عملیاتی : در پژوهش پیشرو عوامل انگیزشی شامل امکان رشد و پیشرفت ، تقدیر و بازشناسی ، مسئولیت 

 ، قدرت تصمیم گیری و ماهیت کار می باشد. 

 امل بهداشتی : عو



 

 

تعریف عملیاتی :  در پژوهش پیشرو عوامل بهداشتی شامل شرایط کاری ، سرپرستی ، امنیت شغلی ، شرایط 

 محیای ، حقوق و مزایا و ارتباط با همکاران می باشد. 
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