
 

 

 

 پرسشنامه بررسی عوامل انگيزشی و بهداشتی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظريه هرزبرگ

 

پرسشنامه ذیل با تعيين عوامل انگيزشی و بهداشتی دبيران تربيت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ طراحی گردیده 

 سوال شده که براساس طيف چهارگزینه ای نمره دهی شدها ست. 36متشکل از  است. که

نشانه  4ميزان موافقت خود را معلوم کنيد . شماره  4تا  1نحوه تکميل: با زدن عالمت ضربدر روی یکی از درجات 

 نشانه کمترین درجه است . 1بيشترین و شماره 
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     از این که کاری را خوب انجام می دهم بسيار راضی هستم 1
     در کارم قدرت تصميم گيری دارم 2
     در برابر تالش هایم احساس مسئوليت دارم 3
     وظایف سخت یا مشکل را با موفقيت انجام می دهم 4
     احساس می کنم کار ارزشمندی دارم 5
     شغلم مسئوليت زیادی دارم در قبال 6
     احساس می کنم در کارم موفق هستم 7
     شغل من خيلی جالب است 8
     در قبال انجام دادن کار تشویق می شوم 9
     پيشرفتم از لحاظ ارتقای شغلی رضایت بخش است 10
     از احساس مسئوليت در کارم لذت می برم 11
     پيشرفت می کنم احساس می کنم در کارم 12
     وظایف عملی شغلم تالش برانگيز است 13
     در کارم قدرشناسی زیاد می شود 14
     برای پيشرفت در شغلمفرصت زیادی وجود دارد 15
     از نوع کاری که انجام می دهم لذت می برم 16
     به من گفته شده که کارم را به خوبی انجام می دهم 17
     می کنم که من و رئيسم هم دیگر را می فهميم احساس 18



 

 

     مدیر من بهترین است 19
     من همکارانم را دوست دارم 20
     افرادی که با من کار می کنند هم کاری خوبی دارند 21
     رئيس من مدیر خوبی است 22
     رئيس من به پيشنهادات با عالقه گوش می دهد 23
     راضی هستماز حقوق خود  24
     در شغلم هميشه احساس امنيت می کنم 25
     در مقایسه با شغل های دیگر شرایط شغل من رضایت بخش است 26
     استخدام قطعی و دائمی خوب است 27
     رئيس من از من حمایت می کند 28
     حقوق من از شغل های مشابه در سازمان های دیگر بيشتر است 29
     مشی های آموزش و پرورش را به خوبی می فهمم خط 30
     از شرایط فيزیکی کارم راضی هستم 31
     خط مشی های و اقدامات آموزش و پرورش خوب است 32
     محيط کارم بسيار مطلوب است 33
     خط مشی ها و اقدامات پرسنلی آموزش و پرورش روشن است 34
     الیقی نشان می دهد رئيس من خود را فرد بسيار 35
     حقوقم خوب است 36

 

 شيوه امتياز دهی:

شامل  شنامه  س شی را در بر می گيرد ) 36این پر سئواالت انگيز ست . بخش اول که   17سئوال و دو بخش ا

شتی ) سئوال( می باشد . در بخش عوامل انگيزشی ، مسئوليت پذیری با  19سئوال( و بخش دوم سئواالت بهدا

و  7، پيشرفت در کار با سئواالت  16و  13و  8و  5و  4، جنبه ذاتی کار با سئواالت  11و  6و  3و  1سئواالت 

سئواالت  15و  12و  10 سی با  شنا سئوال  17و  14و  9، تقدیر و باز صميم گيری با  اندازه گيری  2و قدرت ت

 25، امنيت شغلی با سئواالت  36 و 29و  26و  24شدند . هم چنين عوامل بهداشتی حقوق و مزایا با سئواالت 

، روابط بين فردی با  33و  31، شرایط کاری با سئواالت  34و  32و  30، خط مشی سازمان با سئواالت  27و 

اندازه گيری شئئدند . در این  35و  28و  23و  22و  19و سئئرپرسئئتی با سئئئواالت  21و  20و  18سئئئواالت 

شنامه از مقياس ليکرت )با حذف مقوله س شده که عدد  پر ستفاده  سط( ا شانه باالترین و عدد  4متو شانه  1ن ن

 کمترین درجه موافقت با عبارات مطرح شده می باشد.



 

 

 

 روايی و پايايی

 روایی

مقصود از روایی آن است که وسيله اندازه گيری در واقع بتواند خصيصه مورد نظر را اندازه  بگيرد و نه خصيصه 

ی سواالت بر اساس مبانی نظری و با توجه به فرضيات تحقيق طرح شده است. دیگری را. در پژوهش حاضر تمام

پس از طراحی سؤاالت، پرسشنامه در اختيار افراد متخصص و کارشناسان در این زمينه قرار گرفت و نظر آنان در 

بود. بنابراین  خصوص روایی پرسشنامه اعمال گردید و در نهایت پرسشنامه تهيه شده از نظر آنان دارای روائی مثبت

 می توان نتيجه گرفت که پرسشنامه از روایی محتوایی الزم برخوردار است.

مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گيری را در یك فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه های واحدی 

استفاده  "ضریب پایایی"ز شاخصی به نام از افراد بدهيم نتایج حاصل نزدیك به هم باشد. برای اندازه گيری پایایی ا

می کنيم و اندازه آن معموالً بين صفر تا یك تغيير می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی 

 (.245، 1389 خاکی،(یك، معرف پایایی کامل است. 

 

باشد تا مورد قبول واقع  7/0بزرگتر از برای سنجش پایایی نيز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که باید 

(. ضرایب آلفای کرونباخ همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است برای تمامی Nunnally, 1978شود )

 می باشد. 7/0مولفه ها بيشتر از 

بدسئت آمده اسئت که حاکی از پایایی باالی  0.96(، 1387پایایی بدسئت آمده در پژوهش قرخانی و همکاران )

 پرسشنامه می باشد.

 

 

 :منابع

بر اساس  یبدن يتترب يراندب یشغل يزشانگ ی(، بررس1387محمد) یهشام، احسان يانحسن، کوزه چ یقره خان

 . 71تا صفحه  57از صفحه  ; 36, شماره  پياپی  -, دوره   1387حرکت :   تابستان  : یههرزبرگ، نشر یهنظر
 


