
 

 

 الزیر – پرسشنامه انتظار از شغل

 

توسط الزیر انتشار یافته است . این آزمون بر اساس دو بعد  1993هدف: پرسشنامه انتظار از شغل در سال 

بهداشت هرزبرگ طراحی گردیده و اهمیت عوامل انگیزشی یا بهداشتی فرد را تعیین می کند.  –تئوری انگیزش 

 عامل و دو مولفه را اندازه گیری می کند. 12

نحوه تکمیل: متغییرهای دوازده گانه ای که در ذیل فهرست گردیده را مطابق اهمیتی که برای شما دارد، درجه 

 ای هر عامل مشخص کنید.بندی کنید. درجه ی یک تا پنج را بر

 5 4 3 2 1 0 عبـــــارات ردیف

       یک شغل قابل توجه. 1

       یک رئیس خوب. 2

       مورد شناسایی و تمجید قرار گرفتن از کاری که انجام می دهم. 3

       فرصت پیشرفت و ترقی. 4

       زندگی شخصی رضایت بخش. 5

       شغل آبرومند و مطابق شآن. 6

       مسئولیت شغلی. 7

       شرایط کاری مناسب. 8

       قوانین و مقررات ، رویه ها و خط مشی های معقول در سازمان. 9

       فرصت برای رشد از طریق یادگیری چیزهای جدید. 10

       یک شغلی که بتوانم به خوبی آن را انجام دهم و به مو.فقت برسم. 11

       شغلی.امنیت  12

 

 تعریف مفهومی :

ساس تئوری هرزبرگ به  شغل برا ضایت از  ست . ر شده ا شغل برپایه تئوری هرزبرگ ایجاد  شنامه انتظار از  س پر

عوامل انگیزشییی و عوامل نگهدارنده تیمییی  می شییود .انگیزش افراد به شیید  وابمییته به انگیزاننده ها اسییت 

درونی افراد تعریف شده اند که گرایش به هدف دارند و ممکن است خودآگاه .انگیزاننده ها نیازها و خواسته های 

ست که مته ا سته ها و نیازهای متعالی  و درونی افراد واب شی به خوا شند. عوامل انگیز گرایش به  یا ناخودآگاه با



 

 

های فرد  هدف دارند و عوامل بهداشییتی مانند حیو ، میا ، شییرایط کاری و ... همییتند که ممییتییما با فعالیت

 (90ارتباطی ندارند اما وقتی کیفیت آنها کاهش می یابد باعث نارضایتی کارکنان می گردد.)شیاقی و همکاران 

 

 مقیاس پرسشنامه

 مییاس آن بر اساس لیکر  نمره گذاری شده است

 خیلی مهم ..... ..... تا اندازه ای مهم ..... بی اهمیت گزینه

 5 4 3 2 1 0 امتیاز

 

 امتیازبندی و تفسیر نتایجنحوه ی 

 امتیازا  عبارا  را در مکان مربوطه وارد کنید.

 امتیازا  عواملی بهداشتی                                 امتیازا  عوامل انگیزشی

2                                              ................1.................... 

5      ...............                                         3................. 

6                                               ...............4..................... 

8                                                 ..............7.................. 

9          ...............                                     10.................... 

12                                             ................11.................. 

 امتیاز کل...........                                           امتیاز کل.......................

ا جمع ببندید و میزان امتیاز عوامل بهداشتی را با امتیاز عوامل انگیزشی مورد میایمه قرار امتیاز هر ستون ر

 دهید.



 

 

 

 مولفه ها و سواالت مربوط به هر مولفه :

 (12-9-8-6-5-2بهداشتی) عوامل .1

                              (11-10-7-4-3-1)عوامل انگیزشی  .2

 

 روایی پرسشنامه

چون پرسشنامه بر پایه ی نظریه ای قوی و بر اساس نظرا  یکی از اندیشمندان مشهور مدیریت روابط  

 ( طراحی شده ، از روایی صوری و محتوایی باالیی برخوردار است.زیرسازمانی ) ال

برای تعیین روایی سازه از روش هممانی درونی استفاده شده است . مطابق این روش ، ضریب همبمتگی هر 

معنی دار    p  > 001/0یک از سواال  با نمره کل خرده آزمون مربوطه محاسبه شده که همگی در سطح 

 (90.)شیاقی و همکاران ،بوده است

 

 پایایی پرسشنامه

نفر ، ضریب آلفای  35برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه در یک اجرای میدماتی در جامعه ای به اندازه ی 

 (90)شیاقی و همکاران ،دست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه است.کرونباخ طبق جدول زیر به 

 

 میزان آلفای کرونباخ نا  متغیر

 86/0 سازه ی انگیزشی

 92/0 سازه ی بهداشتی
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