
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایو قابل وورد کامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 
 (1996 -  پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ )دانت و همکاران

 
 

پرسشنامه   نیبر اساس مدل  هرزبرگ ساخته شده است. ا  ۱۹۹۶توسط دانت و همکاران    یشغل  تیپرسشنامه  رضا

و هم عوامل   زش یاست که در هر کدام هم عوامل انگ  یشغل ی تیعبارت نارضا ۳۶ ،یبخش تیعبارت رضا ۳۶  یحاو

 موجود است.   یبهداشت

 

ف 
دی

ر
 

 عبارات 
1 2 3 4 5 6 7 
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==  ============== =========================================  ==  ==  ==  ==  ==  ==  == 
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        کارم )گرما، نور، تهویه( راضی هستم از شرایط فیزیکی  63
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   نمره گذاری و تفسیر:

در قالب تئوری دو عاملی هرزبرگ تهیه شده است و شامل    1996سط دانت و همکارانش در سال  این پرسشنامه تو

درجه ای وجود دارد که از پاسخگو خواسته شده تا عبارات    7عبارت است که در مقابل هر عبارت یک مقیاس    72

مشخص   7تا   1ر درجات  را با دقت خوانده و سپس میزان موفقیت خود را به هر یک از عبارات با عالمت ضربدر د 

 بیشترین موافقت آنان را نشان می دهد.  7کمترین موافقت و درجه    1کند. درجه  

 

 

 روایی و پایایی:  

 اعتبار هر دو بعد تایید شده است، برای روایی صوری و محتوایی این ابزار توسط متخصصین مدیریت تایید شده و 
 % است. 92% و برای بعد دوم  93.7بعد اول  

 


