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Abstract
چکیده
This project has been done with the porpose of
crating and standardizing the job satisfaction’s  پااژوهش حاضاا باهاادف ساااخت و استانداردسااازی:هاادف
questionnaire for the employees in the municipality - پ سشنامه رضایت شغل کارکنان باا اساتیاده از نظ یاه ساثال
of Sari with the item response theory, Fristly, 80
 سثال با استیاده از ادبیات م بو80  ابتدا: روش.پاسخ انجام شد
questions, by considering the ilterature of job
روایا
به رضاایت شاغل تهیاه شاد؛ ساپس با ای اطمیناان از
satisfaction, were prepared for making the job
satisfaction questionnaire. Secondly, the content  نی از متخصصان ایان حاوزه قا ار7 محتوای سثاالت در اختیار
validity of the questions was tested by 7 expert
 سثاالت که از نظ میهوم و معنا تکا اری و دارای نقایصا.گ فت
panels. Therefore, regarding the exerts’ opinions,
 سثال در اج ای اولیاه با55 .بودند با نظ کارشناسان حذف شد
some questions were removed so as to avoid
repetitions and drawbacks. In the first  نی انجام شد و سثاالت که از پایای مناساب ب خاوردار80 روی
implementation, 55 paper based questions were
 سثال بااق50  در نهایت.نبودند از مجموعه سثاالت حذف شدند
asked to the 80 employees and again the
questionnaire was revised by removing some  نی از کارکناان شاه داری سااری در ساال300 ماند که ب روی
questions with low reliability. Finally, the 50  پاس از جماعآوری پ سشانامههاا باا: یافتهها. اج ا شاد1396
remained questions were asked from 300 4 استیاده از همسان درون باه شایوه آلیاای ک ونبااخ و حاذف
municipal employees. After collecting the  ب ا ای زنااان،)α=0/95( سااثال پایااای پ سشاانامه ب ا ای م ا دان
questionnaires, the reliability of the questionnaire
was assessed using internal consistency  باا اساتیاده.) به دست آمدα=0/96( ) و ب ای ک اف ادα=0/97(
(Cronbach’s alpha coefficient) and removing 4  عاما باا ناامهاای رضاایت5 از عام یاب محورهای اصل نیاز
questions, a=0.954 for males, a=0.972 for females  رضااایت از،)α=0/92(  رضااایت از ماادی،)α=0/94( عمااوم
and a=0.969 for all of the individuals. Futhermore,
5 different factors named, general satisfaction ) و رضاایت ازα=0/90(  رضایت از همکااران،)α=0/87( دستمزد
(a=0.942), satisfaction with the manager (a=0.924),  روای همی ای پ سشنامه نیاز از.) استخ اج شدα=0/80( محیط
satisfaction with the wage (a=0.870), satisfaction  پ سشانامه3 ط ی همبسته ک دن پ سشنامه محق سااخته باا
with the colleagues (a=0.902) and satisfaction with
 و شاخص توصیف شغلMSQ  مینه سوتا،JSS رضایت شغل
the working atmosphere (a=0.800), were calculated
using principal axis factoring. Moreover, the ) وr=0/78( ،)r=0/76(  ب رس ا شااد و بااه ت تیااب مقااادیJDI
average performance tables have been estimated ) به دست آماد کاه نشاان از روایا همیا ای مناسابr=0/68(
and the psychometric features were assessed using  ض ایب اعتبار و پایاای باه،  در ک: نتیجهگیری.پ سشنامه دارد
Multilog software. Regarding this software, all of
the questionnaire’s questions exhibit ideal features.  طبا نتایج این.دست آمده ب ای پ سشنامه رضاایتبخاش باود
Construct validity of the questionnaire were -تحقی پ سشنامه ساخته شده واجاد شا ایط الزم با ای انادازه
determined using the correlation between prepared گی ی کارکناان ما باشاد؛ البتاه در تعمایم دها آن باه کلیاه
questionnaire and 3 different job satisfaction
.کارکنان ای ان باید احتیا ک د
questionnaires including Spector, Minnesota and
job description Indication JDI and the numbers ،  رضاایت شاغل، پ سشانامه، استانداردساازی:کلید واژههاا
were calculated to be r=0.767 , r=0.781 and
 پاسخ- نظ یه سثال
r=0.684 respectively. The presented numbers
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*این مقاله از پایان
indicate the ideal construct validity of the
استخ اج شده است
questionnaire.
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مقدمه
یک از عمدهت ین و شاید جنجالب انییزت ین میاهیم که از یکسو تالشهای نظ ی و بنیاادی را
به خود معطوف ساخته و از دیی سو تمام سطوح مدی یت و مناابع نیا وی انساان ساازمانهاا
اهمیت زیادی پیداک ده ،رضایت شغل  1است .فای و مونت )2007( 2رضایت شاغل را باهعناوان
حالت عاطی لذت بخش یا مثبت ناش از ارزیاب شغ یا کار خود تع یف کا دهاناد (باه نقا از
آیادن و ربای .)2017 ،3رضایت شغل از عوام مهم در موفقیت شغل و عاما افازایش کاارآی
ف د در سازمان است (خادم  ،امی کبی ی و تقوی نژاد .)1396 ،بناب این ،سازمانها بایاد باه ایان
مهم توجه ویژه داشته باشند و متوجه این ام باشند که اف اد چاه احساسا درباارهی کاار خاود
دارند (کاربیتا و پ یستا .)2007 ،4در این بین یک از اهداف متخصصان بهداشات شاغل  ،ارتقاای
رضایت شغل کارکنان در سازمان است .تحق ایان هاادف ما تواناد موجاب کااهش شاکایات
کارکنان ،کاهش غیبت ازکار ،کاااهش نیااز باه راهکارهاای انضاباط  ،افازایش نیاا ش مثباات
کارکناان ،ارتقای روحیاه و تعهد کاری و افازایش مشاارکت آناان در ب نامههای نظام پیشانهادها
شود که در نهایت م تواند موجاب دستیاب سازمان به اهداف خود گ دد (اکب یتباار ،مک ما ،
نظیی  ،ره  ،می کماندار و همکاران .)1392 ،در این رابطه ،نتایج پژوهشهاا نشااان ماا دهااد
کاه رضاایت شغل با عملک د کارکنان (م دان  ،نصی یپور ،نیکو م ام ،بهزادی و م دان ،)1392 ،
توانمندسازی کارکنان (ف هادپور ،پوست زاده و ف وتن ،)1397 ،تعهدسازمان کارکناان (افشاان ،
توکل زادهراوری ،سهیل و جنت ف 1395 ،؛ موسوی ،آجیلا و محمادزاده )1393 ،و ف ساودگ
شغل (صادق  ،شادی و مقیم بیی  ،)1395 ،م تبت است.
کشورهای توسعه یافته اهمیت خاص با ای پاژوهشهاای محایط کاار قائا هساتند .ایان
پژوهش ها ف آیناادهای دوراناا و خااود تصاحیح کنناده هسااتند کااه در آنهااا متغی هااای
بهداشات کاار اندازهگی ی م شوند تا پاژوهشیا ان قاادر باشاند تغییا ات مثلیههای بهداشاات
کاار را در یاک ساازمان ب رسا کنناد .دست س به ابزارهای معتب ی ب ای سانجش متغی هاای
بهداشت کار مهم است زی ا با استیاده از آنها باا اطمیناان بایشتا ی م توانیم نتیجه بیی یم کاه
در تغیی مثلیههای خاا بهداشات کار تا چه اندازه موفا باودهایام (اکبا یتباار و همکااران،
 .)1392در این راستا ،با توجااه بااه اهمیاات رضااایت شاااغل کارکناااان باهعناوان یکا از
متغی های سالمت کار ،پژوهشهای بسیاری درباره عواما تشااکی دهنااده آن صاورت گ فتاه
1. Job Satisfaction
2. Fye & Mount
3. Aouadni & Rebai
4. Cabrita& Perista
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است و این ام همچنان ادامه دارد؛ با این وجود ،هنوز تواف کامل درباره تعداد عوام باهدسات
نیامده اسات .ایان مسلله در ساااخت پ سشاانامههااای رضاایت شاغل معتباا دنیااا ماننااد،
شااخص توصاایف شااغل (( 1)JDIاساامیت ،کندال و هیاولین ،)1969 ،2پ سشانامه رضاایت
میناه ساوتا )( 3(MSQالفکاوئیس و دیاویس ،)1969 ،4پ سشاااانامه پیمااااایش رضااااایت
شاااغل (( 5)JSSاساپکت  ،)1985 ،6نیاز باه روشان قابا ب رساا اساات؛ باهعناوان مثاال،
پ سشانامه  JDIفقاط  5عاما (شام ؛ حقوق ،ف صتهای ت فیااع ،س پ ساات  ،ماهیاات کاار،
همکاران) و پ سشنامه  20 ،MSQعاما (شااام ؛ فعالیااات ،اساااتقالل ،تناااوع ،موقعیااات
اجتماااع  ،س پ ساات (روابااط انساااان ) ،س پ سااات (فنـااا ) ،ارزشهااااای اخالقاااا ،
امنیااات شاااغل  ،خااادمات اجتماع  ،اختیار ،بهکارگی ی تواناای  ،سیاساتهااا و رویاههاای
ش کت ،جب ان خدمت ،ارتقا (مسی شغل ) ،مسلولیتپذی ی ،خالقیات ،شا ایط کاار ،همکااران،
قادردان  ،موفقیات) و پ سشاانامه  9 ،JDIعاماا (شااام ؛ حقااوق ،ف صااتهااای ت فیاااع،
س پ ساات  ،مزایااای جااانب  ،پاااداشهااای احتمال  ،رویههاای عماا  ،همکاااران ،ماهیاات
کاار ،ارتباطات) را مورد سنجش ق ار م دهد.
در ای ان نیز علیزاده ،حاتم  ،احمدوند و رضای ( )1389به ساخت و اعتباریااب پ سشانامه
رضایت شغل نی وی انتظام پ داختند .به ایان منظاور  2933نیا از کارکناان ناجاا را انتخاا
ک دند که از  45سثال  15عام مشخص شد ،ض ایب پایای بهوسیله روش بازآزمای با ای هماه
خ ده مقیاسها بین 0/61تا 0/84و ب ای ک پ سشانامه  0/73بود .ض ایب همسان درون با ای
همه خ ده مقیاسها بین 0/57تا  0/70و ب ای ک پ سشنامه  0/91گازارش شاد .در مطالعاهای
دیی عالقمند ،حجت دوست ،قهوه چ الحسین و غالم فشارک ( )1394باه ب رسا روایا و
پایای پ سشنامه رضایت شغل (پزشکان) در بین پزشکهای بیمارستان بقیهاهلل پ داختند .نمونه
پژوهش شام  313نی ( 171نی زن و  142نی م د) بود .ب ای ب رسا روایا ساازه از تحلیا
عامل اکتشاف و تأییدی و جهت ب رس پایای از روش آلیای ک ونباخ ( )0/83اساتیاده شاد .در
مطالعهای دیی نیز عظیم  ،گودرزی ،انصاری ،پی ایش و عبدی زرین ( )1390به تهیه پ سشنامه
سنجش نی ش شغل و سازمان کارکنان دولت در بین کارکنان رسام و پیماان م کاز اساتان
زنجاان پ داختند .پ سشنامه در دو بخش ،مشتم ب 12گزینه در خصو ویژگ هاای فا دی و
1. Job Descriptiveindex
2. Smith, Kendal & Hulin
3. Minnesota Satisfaction Questionnaire
4. Lofquist & Dawis
5. Job Satisfaction Survey
6. Spector
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سازمان کارکنان و 61گزینه مثر در نی ش شغل و سازمان  ،در 3عام اصل  ،مشاتم با الف
 نی وی انسان پی اماون - ،ماهیاات شااغ و سااازمان و ج  -عواماا ساازمان و محیطاط احا ک دند .اعتبار آن با استیاده از ض یب همسان درونا آلیاای ک ونبااخ ،ب ابا باا  0/96و
روای آن باا اساتیاده از روش تحلی عامل با ف ض 11عام و ب اساس روش ب آورد مثلیههاای
اصال و ب اساس مات یس همبستی تأئید شد.
در این بین ،همزمان با گست ش و افزایش آگاه های عموم نسبت به اهمیت ،محدودیتها
و تأری ات سنجش ،انتقادات نیز در مورد آزمونها مط حشده است .آزمونهای بسیاری سااخته و
مورداستیاده ق ار م گی ند ،اما یک از مسائل که بسیار حائز اهمیت است ،ایان اسات کاه ابازار
سنجش و آزمون از ویژگ های روان سنج مطلوب ب ق ار باشد (حسان پاشاا و نیکخاو.)1394 ،
علم روانسنج  1روشهای مییدی ب ای جلوگی ی از اینگونه مشکالت پیشبینا کا ده اسات.
دقت ه چه بیشت در سنجش صیت موردنظ آرماان سانجش و انادازهگیا ی اسات .سااخت و
ارزشیاب آزمونها ب اساس  2نظ یه کالسیک و الیوهای خصیصه مکناون اساتوار اسات .نظ یاه
کالسیک الیوی ساده ای است که به ب رس نحوه خطاهای اندازهگب ی ب اساس نما ات مشااهده
شده ،م پ دازد که به آن نظ یه ضعیف نم ه واقع م گویند (آلن و یان1979 ،2؛ ت جماه دالور،
 .)1392در ش ایط که می وضههای زی بنای مدلهای نظ یاﺔ ساثال  -پاساخ ( 3)IRTتحقا
پیادا کند این نظ یه نسبت به نظ یه کالسیک از امتیاازات ب خاوردار اسات .در نظ یاه ساثال -
پاسخ ،سهم تک تک سثاالت در ب آورد پارامت های سثال و انتخا سثال ب اسااس ساطح صایت
ه ف د نظ یهای مناسب ت و با اعتبار باالت ی از نظ یه کالسیک با ای سااخت آزماون باه شامار
م رود (گی ل و الی .)2013 ،4با توجه به پیش فت علم مدی یت و مسائ و مشاکالت در محایط
کاری و عدم کارای کارکنان در بخش هاای مختلاف تااکنون ابزارهاای متیااوت با ای سانجش
رضایت شغل ساخته و ط اح شده است ،مانند پ سشنامه ب آورد رضاایت شاغل ( )JSSباا 36
سثال و اندازهگی ی  9زی حیطه 4سثال  ،پ سشنامه «شاخص توصیف شغ » باا  72ساثال و 5
زی حیطه با عناوین «کار»« ،پ داخت»« ،ارتقا»« ،س پ ست » و «همکاران» پ سشانامه رضاایت
شغل مینهسوتا ( )MSQبا  20زی حیطه و  2مقیاس کوتاه و بلناد ،پ سشانامه رضاایت شاغل
عموم ( 5)JIGب پایه احساسات ف دی نسبت به شغ با  18سثال سه گزینهای ول تمام این

1. Psychometric
2. Allen & Yen
3. Item Response Theory
4. Gierl & Lai
5. Job In General
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ابزار از روشهای کالسیک آزمون سازی به ه ب دهاند که علات آن ساادگ سااخت باا ایان روش
است.
در ط سالهای اخی آزمونهاای باا اهمیتا با اسااس نظ یاه ساثال  -پاساخ تحلیا و
هنجاریاااب شاادهانااد .تحلی ا مشاااغ با اساااس دادههااای دودویا در آزمااون سااازمان اوناات
( )O*NETیک از کارب د مدلهای نظ یه سوال  -پاسخ بوده است که توساطهااروی)2003( 1
صورت گ فته است .آزمون افس دگ بک 2نیز یک دیی از آزمونهای است که با استیاده از ایان
روش مورد ب رس ق ار گ فت (کشاورز گ ام  ،اکب ی بلوطبنیان و باباخاان  .)1396 ،پ سشانامه
کیییت زندگ از دیدگاه ساازمان بهداشات جهاان ( 3)WHOو آزماون شخصایت اساتخدام
ط اح شده توسط انجمن روانشناسان ب یتانیا ) (BPSموارد دیی ی از کارنامه نظ یاه  -ساثال
پاسخ م باشند (کشاورز گ ام و همکاران.)1396 ،
در این میان هزینﺔ ت ک شغ کارکنان و به ویژه از دست دادن کارمندان مااه و متخصاص
شه داریها نیاز به ب رس عوام مثر ب تمای به ت ک شغ کارکنان را ب جساتهتا ما ساازد.
نتایج تحقیقات متعدد حاک از آن است کاه تمایا باه تا ک شاغ در ایان گا وه از کارمنادان
م تواند ناش از موارد - 1 :میزان اقدامات مدی یت منابع انسان  - 2 ،ویژگ هاای شخصا - 3 ،
بیکاری ،ناحیﺔ جغ اف  - 4 ،اندازة سازمان - 5 ،متحدالشاک نماودن و  - 6ویژگا هاای شاغل ،
باشد (پیتس ،مارول و ف ناندز .)2011 ،4بناب این با توجه به خأل موجود در زمیناه وجاود ابازاری
استاندارد و با اعتبار مناسب ب ای اندازهگی ی رضایت شغل در کارکنان ب پایه نظ یههای جدیاد،
این پژوهش با هدف ساخت و استانداردسازی پ سشنامه رضایت شغل کارکنان ب اسااس نظ یاه
سثال – پاسخ که از دقت باالی نسبت به نظ یههای کالسیک ب خوردار است ،انجام شد .اهاداف
پژوهش حاض عبارت بود از - 1 :م ور مبان نظ ی و ادبیات تج ب م بو به رضاایت شاغل 2 ،
 ساخت پ سشنامه رضایت شغل ب ای کارکنان - 3 ،ب آورد اعتبار مقیاس رضایت شغل در بینکارکنان - 4 ،تعیین ساختار عامل پ سشانامه رضاایت شاغل در کارکناان - 5 ،ب رسا روایا
همی ای مقیاس رضایت شغل در بین کارکنان و  - 6تشاکی جاداول نا م پ سشانامه رضاایت
شغل .

1. Harvey
2. Inventory Depression Beck
3. World Health Organization
4. Pitts, Marvel & Fernandez
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روش
این تحقی به لحاظ هدف جزو پژوهشهای تحقی و توسعه ،و به لحاظ شیوة گا دآوری دادههاا
(ط ح تحقی ) از نوع توصیی  -پیمایش است (س مد ،بازرگان و حجازی .)1395 ،بدین منظاور
ابتدا با استیاده ازنظ یههای موجود در زمینه رضایت شغل دفت چهای شام  80سثال آماده شد.
در این سثاالت میاهیم نظ ی در زمینه رضایت شغل گنجانیده شد؛ سپس با ای ب رسا میازان
روای سثاالت به  7نی از متخصصان در این حوزه داده شد و سثاالت کاه ازنظا میهاوم با ای
ب رس این سازه نامناسب بودند از دفت چه حذف و سثاالت باه  55ساثال تقلیا یافات؛ ساپس
اج ای اولیه ب روی نمونهای به حجم  80نی انجام شد و در تحلی های اولیه سثاالت که پایاای
مناسب نداشتند حذف و  50سثال نهای باق ماندند تا اج ای نهای با روی ایان تعاداد ساثال
انجام شد .بهمنظور ب رسا روایا همیا ای پ سشانامه نیاز از ساه پ سشانامه رضاایت شاغل
مینهسوتا ،رضایت شغل اسپکت و شااخص توصایف شاغل  JDIاساتیده شاد .م احا اجا ای
پ سشنامه به طور خالصه عبارت بود از( :الف) اخذ مع ف ناماه از دانشایاه آزاد تها ان م کازی و
اخذ مجوز اج ا از شه داری شاه سااری ) ( ،تأئیاد محتاوای و ساثاالت توساط کارشناساان و
ح است شه داری ساری( ،ج) انتخا نمونه مورد اج ا( ،د) دادن اطالعات الزم به آزمودن هاا در
مورد تکمی پ سشنامهها و اطمینان در مورد مح ماناه مانادن اطالعاات شخصا و (ه) اجاا ای
پ سشانامﺔ رضایت شغل محق ساخته و سه پ سشانامﺔ دییا .
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
ب ای اعتباریاب مدلهای که از روش تحلی عامل به ه م گی ناد از ف ماولهاای رایاج نموناه-
گیا ی اساتیاده نماا شااود ،بلکااه قواعااد نظاا ی ارائه شااده توساااط متخصصاان مبناای
کار قا ار دارد (کالیان .)1380 ،1در رابطه با حجم نمونه الزم با ای انجاام تحلیا عاامل بااین
صاحبنظا ان توافا نظا وجاود نادارد؛ با ای مثاال ،گیلیورد )1954( 2حاداق حجام نموناه
 200نی و کاس و تنسل  )1980( 3حداق حجم نمونه  300نیا را باهعناوان رقماا مناسااب
ب ای تحلی عامل پیشنهاد م کنند .با در نظ گ فتن توصیههای مذکور ار باین کلیاه کارکناان
سازمان شه داری ساری که در سال 1396در این سازمان مشغول به فعالیت بودند 300 ،نیا باا
استیاده از روش نمونهگی ی تصادف انتخا شدند.

1. Kline
2. Guilford
3. Kass & Tinsley
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ابزار پژوهش
ابزار مورداستیاده در این پژوهش ب ای جمعآوری اطالعات ،پ سشنامه محقا سااخته رضاایت شاغل
است .این پ سشنامه شام  50سثال است که در نهایات باا تجزیاهوتحلیا دادههاا و ب رسا اعتباار
پ سشنامه به  42سثال با پایای  0/969کاهش یافات .پایاای پ سشانامه رضاایت شاغل باا اساتیاده
همسان درون به شیوه آلیای ک ونباخ به دست آماد .ایان پ سشانامه دارای  5بعاد رضاایت عماوم
(آلیااای ک ونباااخ ،)0/942 ،رضااایت از ماادی (آلیااای ک ونباااخ ،)0/924 ،رضااایت از دسااتمزد (آلیااای
ک ونباخ ،)0/870 ،رضایت از همکااران (آلیاای ک ونبااخ )0/902 ،و رضاایت از محایط کااری (آلیاای
ک ونباخ )0/800 ،است .با هدف ب رس روای همی ا نیز از  3ابزار به ش ح زی استیاده شده است:
پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ( :)MSQاین پ سشنامه توسط ویس )1967( 1تهیه
شده و دارای دو ف م کوتاه و بلند است .ف م کوتاه آن دارای  20مااده اسات کاه از فا م بلناد آن
انتخا شده است و همبستی باالی با آن دارد .این پ سشنامه شام دو زیا مقیااس درونا و
بی ون است .عوامل که زی مقیاس درون نامیده م شوند عبارت اند از :آزادی عما در قضااوت
شخص  ،امنیت شغل  ،کسب موفقیت در شاغل  ،اساتیاده از تواناای هاا و شایساتی هاا ،پاییااه
اجتماع  ،ارائه خدمات به دیی ان ،تنوع داشتن در شغل  ،بهکارگی ی روشهاای کاه م باو باه
ف د است ،رشد توانای ها و مهارتها ،واگذاری اختیارات ،آگااه از نتاایج کاار و ارزش وظاایف و
کارهای که ف د انجام م دهد .عوامل که زی مقیاس بی ون نامیده م شوند عبارتاند از :پاییااه
شغل  ،میزان درآمد ،روابط دوستانه با دیی ان ،اعمالنیوذ در دیی ان ،شناسای ب ای موفقیات در
کار ،ارتقا و ت فیع ،مشارکت در تصامیمات و رواباط انساان مادی ان (نظا ی ،فتحا و اسادی،
 .)1391اعتبار محاسبه شده از ط ی آلیای ک ونبااخ با ای ایان پ سشانامه توساط ویاس 0/97
بهدستآمده است .روایا آن نیاز باا اساتیاده از روش تحلیا عاامل باه دسات آماد (نظا ی و
همکاران .)1391 ،همچنین اعتبار این پ سشنامه توسط صالح ( )1387ب اساس آلیای ک ونباخ
 0/98به دست آمد و روای آن نیز با استیاده از تحلی عامل تائید شده است (به نق از نظ ی و
همکاران.)1391 ،
پرسشنامه شغلی اسپکتر ( :)JSSپ سشنامه رضایت شغل ( )JSSدر سال  1997توساط
اسپکت ساخته شد و ابزاری مناسب ب ای سنجش رضایت شغل است .این پ سشنامه متشاک از
 36سثال خود گزارش است و نم ه نهای حاص جمع ک سثالها است .درمجماوع پ سشانامه
دارای  9بعد است که ه بعد آن توسط  4سثال سنجیده م شود .این ابعاد عبارتاناد از :رضاایت
از حقوق (سثالهاای  19 ،10 ،1و  ،)28ارتقاای شاغل (ساثالهاای  11 ،20 ،2و  ،)33نظاارت
1. Wiess
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(سثالهای  12 ،21 ،3و  ،)30مزایای جانب (سثالهای  13 ،22 ،4و  ،)29پاداشها (سثالهاای
 23 ،11 ،5و  ،)32روندهای اج ای کار (سثالهای  24 ،15 ،6و  ،)31همکااران (ساثالهاای ،7
 25 ،16و  ،)34ماهیت کار (سثالهای  27 ،17 ،8و  )35اطالعرساان (ساثالهاای  26 ،18 ،9و
 .)36شیوه نم هگذاری پ سشنامه رضایت شغل اسپکت به ایان صاورت اسات :تعاداد  17ساثال
دارای جهت مثبت و  19سثال جهت منی  .در مورد سلواالت مثبت شیوه نما هگاذاری باه ایان
صورت است که ب ای پاسخ "کامال موافقم" نم ه " ،5موافقم" ،نم ه " ،4تیاوت نم کناد" ،نما ه
" ،3مخالیم" نم ه  ،2و "کامال مخالیم" نم ه  ،1در نظ گ فته ما شاود و با ای ساواالت منیا
نم ه گذاری به صورت معکوس انجام ما پاذی د (بهاادری خس وشااه  ،هاشام نصا ت آبااد و
بی ام  .)1391 ،ض یب همسان درون این آزمون در پژوهش ون سان ،اسالیت  ،وربک و ف یناگ
 درسون )2003( 1با روش آلیای ک ونباخ  0/91و با روش بازآزماای در  18مااه  0/71گازارششده است .و در پژوهش بهادری خس وشاه و همکاران ( )1391آلیاای ک ونبااخ  0/86گازارش
شده است.
شاخص توصیف شغل ( :)JDIشاخص توصیف شغ که گاه پ سشنامه خشانودی شاغل
نیز نامیده م شود در اص یک شاخص توصیی شغ است اما ب ای سنجش رضایت شاغل نیاز
به کار م رود .این پ سشنامه در سال  1969توسط اسمیت ،کندال و هیاولین سااخته شاد و در
بیش از  1000موسسه و ش کت ب جسته استیاده م شود .شاخص توصیف ( )JDIشش جنباه از
کار و رضایت شغل را م سنجد - 1:ماهیت کار - 2 ،س پ ست  - 3 ،ت فیع کار - 4 ،حقاوق- 5 ،
همکاران و  - 6ش ایط کار .یک از ویژگ های روش شناخت مقیاس( )JDIاستیاده از ساه نما ه
ب ای ه یک از پاسخهاست .این مقیاس به جای آن که به گونه معمول امتیااز  2 ،1و  3را مانناد
دیی مقیاسهای سه امتیازی در نظ بیی د ،به پاسخ (آری و نه) با توجه به پاسخ ،نم هی سه یاا
صی و به پاسخ (نم دانم) یک نم ه م دهد .بدیه است کاه پاساخ (نما دانام) بیشات از آنکاه
شاخص رضایت شغل باشد ،شاخص نارضایت است (هومن.)1381 ،
بهمنظور ب رس پایای پ سشنامه از همسان درون به روش آلیای ک ونباخ و ب ای شناسای
ساختار عامل از روش تحلی محورهای اصل با استیاده از ن م شاد .با ای ب رسا ویژگا هاای
سثاالت در نظ یه  IRTبا رعایت می وضه تکبعدی بودن با استیاده از ن مافازار  Factorو تائیاد
آن ،سثاالت با استیاده از ن مافزار  Multilogمورد تحلی ق ار گ فت .ب ای ب رس روای همیا ا
نیز سه پ سشنامه رضایت شغل مینهسوتا ( ،)MSQرضاایت شاغل اساپکت ( )JSSو شااخص

1. Van Saane, Sluiter, Verbeek & Frings. Dresen
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توصیف شغل  JDIو پ سشنامه محق ساخته با اساتیاده از روش همبساتی پی ساون ب رسا
شد.
یافتهها
ب رس اطالعت جمعیت شناخت نشان داد که از بین نمونه پژوهش  22درصد ( 66نی ) را زناان
و  78درصد ( 234نی ) را م دها تشکی داده بودند و ازنظ سن پاسخدهندگان در محدوده سان
 31 - 40سال با  217نی ( 72/3درصد) 69 ،نی ( 23درصد) در محدوده سن  20 - 30ساال و
همچنین محدوده سن  41 - 50سال  9نی ( 3درصد) ،محدوده سن  51سال به باال با تعداد 5
نی ( 1/7درصد) ق ار داشاتند .افا اد دارای مادرک لیساانس باا ف اوانا  216نیا ( 72درصاد)،
فوقلیسانس و باالت با  57نی ( 19درصد) ،فوقدیپلم  22نی با ( 7/3درصاد) ،دیاپلم و کمتا باا
ف اوان  5نی  1/7درصد هستند .ازنظ سنوات خدمت اف اد کمت از  5سال با ف اوانا  186نیا
( 62درصد) 6 ،تا  10سال  62نی ( 20/7درصد) 28 ،نی ( 9/3درصد)  11تاا  15ساال 16 ،نیا
( 5/3درصد)  16تا  20سال و  21سال به باال  8نی ( 2/7درصد) ک پاسخدهندگان باه ساثاالت
را تشکی دادهاند.
شاخصه های توصیی «بیشینه ،کمینه ،میانیین و انح اف استاندارد» پ سشنامههای پژوهش،
در جدول شماره ( )1ارائه شده است.
جدول  :1شاخصهای توصیفی پرسشنامههای پژوهش

انحراف

پرسشنامه

کمینه

بیشینه

میانگین

رضایت شغل
محق ساخته

72

234

144/3

34/4

رضایت شغل
مینهسوتا

30

94

55/2

13/46

0/622

رضایت شغل
اسپکتور

67

111

49/9

12/29

- 0/792

- 0/371

شاخص توصیف
شغل

90

167

122/8

18

0/78

0/463

استاندارد

کجی

کشیدگی

0/085

- 0/105
0/234
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به منظور ب رس روای سازه پ سشنامه رضایت شغل از عاما یااب محاور اصال و تحلیا
عامل اکتشاف استیاده شد .ب ای استخ اج عاما هاا از روش عاما یااب محورهاای اصال  1باا
چ خش متمای به روش پ وماکس استیاده شد .به عقیده گیلیورد و ف وچتا  )1978( 2از ط یا
همبسته نمودن عملک د اف اد در سثالها با نم هی ک  ،م توان اطالعات درزمینه ی روای سازه
به دست آورد .روای سازه ،همچنین به میزان قابلیت تشخیص صایات زی بناای آزماون و اینکاه
این صیات تا چه اندازه ،مدل نظ ی را که آزمون ب آن مبتن است مانعکس ما کنناد ،ما تبط
است .به این منظور ابتدا پیشف ضهاای تحلیا عاامل موردب رسا قا ار گ فات .یکا از ایان
پیشف ضها از ط یا آزماون KMO3مشاخص کا د کاه آیاا تحلیا عاامل روی پاساخهاای
جمعآوریشده از صیت مورداندازهگی ی قاب اج ا است یا نه؟
جدول  :2آزمون پیشفرض کفایت حجم نمونه و پیشفرض چندگانگی خطی
0/887

آماره KMO
آزمون کرویت  -بارتلت

خ دو ()x2

12094/73

درجه آزادی

1035

معناداری

0/001

شاخص کیس  -مای  -اولکین( )KMOشاخص از کیایت نمونه گیا ی اسات کاه کوچاک
بودن همبستی جزئ بین متغی ها را ب رس م کناد و از ایان ط یا مشاخص ما ساازد آیاا
واریانس متغی های تحقی تحت تأری واریانس مشت ک ب خ عام های پنهان و اساسا هسات
یا خی ؟ مقدار عددی این شاخص بین صی تا یک ق ار دارد و ه چه این مقدار به یک نزدیاکتا
باشد کیایت نمونه ی موردنظ بهت است .ب اساس نتایج جدول ( )2مقدار آمااره KMO=0/887
گزارش شده است؛ بناب این پیشف ض کیایت نمونه ب ق ار است .بهمنظور کسب اطمیناان نسابت
به اینکه مات یس همبستی که پایﺔ تحلی عامل ق ار م گی د ،در جامعه ب اب صای نیسات ،از
آزمون ک ویت  -بارتلت استیاده م شود .معن دار بودن خ دو و آزماون بارتلات حاداق شا
الزم ب ای انجام تحلی عامل است .در آزمون بارتلت رد ف ض صی حاک از آن است که مات یس
همبستی دارای اطالعات معن دار است و حداق ش ایط الزم با ای تحلیا عاامل وجاود دارد.
همانطور که در جدول ( )2آمده است ،مقادار آماارهی ک ویات بارتلات ( )12094/73در ساطح
 0/01و با درجه آزادی  1035معنادار است .در اداماه با ای مشاخص کا دن تعاداد عاما هاای

1. Principal Axis Factoring
2. Guilford & Fruchter
3. Kaiser. Meyer. Olkin
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استخ اج از مالک کیس  1استیاده شد .ب اساس مالک کیس عام های که مقدار ویژه بااالی 1
دارند م توانند به عنوان یک عام در نظ گ فته شوند .مالک کسی نشان داد که تعادا  5عام از
ارزش ویژه باالت از  1ب خوردارند.
جدول  :3ماتریس بارهای عاملی پرسشنامه رضایت شغلی

ماتریس بارهای عاملی
سؤال

عامل

سؤال

عامل

سؤال

عامل

سؤال

عامل

سؤال

عامل

16

اول0
/801

40

دوم0
/832

46

سوم0
/742

34

چهارم
0/785

10

پنجم0
/558

20

0/678

41

0/777

47

0/733

33

0/731

19

0/492

7

0/611

44

0/76

49

0/715

37

0/695

12

0/474

13

0/587

42

0/742

48

0/713

36

0/572

4

0/443

3

0/582

43

0/731

45

0/628

32

0/568

15

0/398

11

0/578

39

0/706

27

0/558

2

0/383

14

0/55

38

0/523

8

0/541

21

0/542

25

0/506

18

0/511

5

0/461

29

0/496

6

0/43

23

0/494

24

0/488

26

0/439

28

0/433

17

0/392

30

0/370

22

0/321

باتوجه به نتایج جدول شماره  ،3عام اول با  17سثال ،عام دوم با  7سثال (ساثاالت 5 ،6
و  25ازنظ میهوم متیاوت بودند و حذف شدند) ،عام سوم با  5سثال ،عام چهارم با  7سثال و
عام پنجم با  6سثال شناسای شد .در ضمن سثال شماره  31نیاز باا هایچکادام از عواما باار

1. Kaiser
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عامل باالی نداشت و از  50سثال اولیه پس از حذف سثاالت با قدرت تشخیص و پایاای پاایین
تنها  42سثال باق ماند که در ادامه تحلی ها با این تعداد سثال انجام م شود.
ب ای پاسخ به این پ سش که ویژگ های روانسانج (قادرت تشاخیص و درجاه دشاواری)
سثاالت پ سشنامه رضایت شغل در بین کارکنان شه داری ساری چیونه است؟ با توجه به مادل
پاسخ درجهبنادی شاده در مقیااس لیکا ت و تعاداد  5گزیناه ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1در پ سشانامه از
ن م افزار مولت لاو باا اساتیاده از روش  GRM1ساام جیماا ( )1969اساتیاده شاده اسات.
بهمنظور استیاده از مدلهای  ،IRTابتدا می وضات اساس و اولیه این نظ یه ماورد آزماون قا ار
م گی د .ب ای رعایت می وضه تکبعدی بودن (سازه مورداندازهگی ی بایست تکبعدی باشد و یاا
یک عام زی بنای ب جستهت از عوام دیی داشته باشد) ،تحلی ساثاالت پ سشانامه با ای ها
یک از خ ده مقیاسها و مقیاسها بهصورت جداگانه انجام م گی د .ب ای ب آورد پارامت ها از روش
بیشینه درستنمای  2استیاده شد .ب ای تعداد حداکث چ خشهای  EMنیز پیشف ض ن مافازار
« 25چ خش» استیاده شد .به ض ایب دشواری βدر مدل درجهبندی شده آستانه گیته ما شاود
که در  β1احتمال پاسخ  1را در مقاب  ،4 ،3 ،2در  β2احتمال پاساخ  1و  2در مقابا  4 ،3و در
 β3احتمال پاسخ  2 ،1و  3را در ب اب  4نشان م دهد .به همین دلی تعاداد آساتانههاا در ایان
مدل یک کمت از تعداد طبقات پاسخ است .این ض ایب در  IRFنشان داده م شود و آساتانههاا
نیز ب همین اساس تیسی م شوند .به عبارت تق یبا ب ای پایینت ین و بااالت ین طبقاه احتماال
پاسخ دادن در طبقه معین  ./5است .ب ای ORFهای دیی δxjها ( 2و  )3وضعیت ORFهاا را
چیزی مث این روش  X2=δ2 + δ1مشخص م شود .در تمام شاک هاا ORFهاا باه هماین
صورت که گیته شد تیسی م شود.
ب رس تکبعدی بودن عاما اول نشاان داد α ،ساثاالت یاا هماان ضا یب تشاخیص هماه
سثاالت خ ده مقیاس (رضایت عموم ) باال است ،به این معن که سثال توانساته اسات افا اد باا
درجه مختلف صیات را از یکدیی متمایز کند .از بین سثاالت بیشت ین ض یب تشخیص م بو به
سثال  )3/28( 21است ،این سثال بیشت ین میزان تشخیص را در باین ساثاالت عاما اول دارد.
آستانه سثال  21احتمال پاسخ دادن به گزینه  1در ب اب  4 ،3 ،2و  5ب اب با ( ) - 1/48است این
مقدار در جاییاه ( )β1ق ار دارد یعن ف د باید دارای مقدار صیت ( )θمساوی با ( ) - 1/48باشاد
تا با احتمال  0/5این گزینه را انتخا کند مقادی  β3 ،β2و  β4نیز با ای ایان ساثال باه ت تیاب
 0/32 ، - 0/77و  0/97است .کمت ین میزان ض یب تشخیص م بو به سثال  7باا میازان 1/19

1. Graded Response Model
2. Maximum Likelihood
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است مقادی  β2 ،β1و  β3و  β4ب ای ایان ساثال باه ت تیاب ب ابا باا  0/85 ، - 0/86 ، - 3/29و
 1/62است .دقت ب آورد پارامت توانای در این عام (پایای حاشیهای) ب اب با  0/95است.
ب رس تکبعدی بودن عام دوم نشاان داد α ،ساثاالت یاا هماان ضا یب تشاخیص هماه
سثاالت خ ده مقیاس (رضایت از مدی ) باال است ،به این معن که سثال توانساته اسات افا اد باا
درجه مختلف صیات را از یکدیی متمایز کند .از بین سثاالت بیشت ین ض یب تشخیص م بو به
سثال  )3/45( 40است ،این سثال بیشت ین میزان تشخیص را در باین ساثاالت عاما دوم دارد.
آستانه سثال  40احتمال پاسخ دادن به گزینه  1در ب اب  4 ،3 ،2و  5ب اب با ( ) - 1/08است این
مقدار در جاییاه ( )β1ق ار دارد یعن ف د باید دارای مقدار صیت ( )θمساوی با ( ) - 1/08باشاد
تا با احتمال  0/5این گزینه را انتخا کند مقادی  β3 ،β2و  β4نیز با ای ایان ساثال باه ت تیاب
 0/62 ، - 0/39و  1/22است .کمت ین میزان ض یب تشخیص م بو به سثال  43با میزان 2/17
است مقادی  β2 ،β1و  β3و  β4ب ای این ساثال باه ت تیاب ب ابا باا  1/27 ، - 0/08 ، - 1/23و
 1/95است .دقت ب آورد پارامت توانای در این عام (پایای حاشیهای) ب اب با  0/93است.
ب رس تکبعدی بودن عام سوم نشاان داد α ،ساثاالت یاا هماان ضا یب تشاخیص هماه
سثاالت خ ده مقیاس (رضایت از دستمزد) باال است ،به این معن که سثال توانسته است اف اد با
درجه مختلف صیات را از یکدیی متمایز کند .از بین سثاالت بیشت ین ض یب تشخیص م بو به
سثال  )3/04( 47است ،این سثال بیشت ین میزان تشخیص را در بین سثاالت عاما ساوم دارد.
آستانه سثال  47احتمال پاسخ دادن به گزینه  1در ب اب  4 ،3 ،2و  5ب اب با ( ) - 2/26است این
مقدار در جاییاه ( )β1ق ار دارد یعن ف د باید دارای مقدار صیت ( )θمساوی باا ( ) - 2/26باشاد
تا با احتمال  0/5این گزینه را انتخا کند مقادی  β3 ،β2و  β4نیز با ای ایان ساثال باه ت تیاب
 - 0/11 ، - 0/93و  0/66است .کمت ین میزان ض یب تشخیص م بو باه ساثال  45باا میازان
 1/54است مقادی  β2 ،β1و  β3و  β4ب ای این سثال به ت تیب ب اب باا  0/55 ، - 0/88 ، - 1/8و
 1/67است .دقت ب آورد پارامت توانای در این عام (پایای حاشیهای) ب اب با  0/88است.
ب رس تک بعدی بودن عام چهارم نشان داد α ،سثاالت یا همان ض یب تشخیص همه
سثاالت خ ده مقیاس  0رضایت از سای همکاران) باال است ،به این معن که ساثال توانساته
است اف اد با درجه مختلف صیات را از یکدیی متمایز کند .از بین سثاالت بیشت ین ضا یب
تشخیص م بو به سثال  )3/61( 33است ،این سثال بیشت ین میازان تشاخیص را در باین
سثاالت عام چهارم دارد .آستانه سثال  33احتمال پاسخ دادن به گزینه  1در ب اب 4 ،3 ،2
و  5ب اب با ( ) - 1/11است این مقدار در جاییاه ( ) β1ق ار دارد یعن ف د باید دارای مقادار
صیت ( ) θمساوی با ( ) - 1/11باشد تا با احتمال  0/5این گزینه را انتخا کند مقادی ،β2
 β3و  β4نیز ب ای این سثال به ت تیب  0/93 ، - 0/04و  1/49است .کمت ین میزان ضا یب
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تشخیص م بو به سثال  8با میزان  1/83است مقادی  β2 ،β1و  β3و  β4ب ای این سثال به
ت تیب ب اب با  1/37 ،0/16 ، - 1/31و  2/42است .دقت ب آورد پارامت توانای در این عام
(پایای حاشیه ای) ب اب با  0/91است.
ب رس تکبعدی بودن عام پنجم نشان داد α ،ساثاالت یاا هماان ضا یب تشاخیص هماه
سثاالت خ ده مقیاس (رضایت از محیط) باال است ،به این معن که سثال توانسته است افا اد باا
درجه مختلف صیات را از یکدیی متمایز کند .از بین سثاالت بیشت ین ض یب تشخیص م بو به
سثال  )2/78( 10است ،این سثال بیشت ین میزان تشخیص را در بین سثاالت عام پانجم دارد.
آستانه سثال  10احتمال پاسخ دادن به گزینه  1در ب اب  4 ،3 ،2و  5ب اب با ( ) - 0/99است این
مقدار در جاییاه ( )β1ق ار دارد یعن ف د باید دارای مقدار صیت ( )θمساوی با ( ) - 0/99باشاد
تا با احتمال  0/5این گزینه را انتخا کند مقادی  β3 ،β2و  β4نیز با ای ایان ساثال باه ت تیاب
 1/19 ،0/29و  1/76است .کمت ین میزان ض یب تشخیص م بو به ساثال  15باا میازان 1/04
است مقادی  β2 ،β1و  β3و  β4ب ای ایان ساثال باه ت تیاب ب ابا باا  1/07 ، - 0/19 ، - 1/65و
 2/56است .دقت ب آورد پارامت توانای در این عام (پایای حاشیهای) ب اب با  0/81است.

شکل  :1نمودار سنگ ریزهای حاصل از تحلیل مؤلفههای اصلی

در ادامه به منظور پاسخ به این سثال کاه آیاا پ سشانامه رضاایت شاغل در باین کارکناان
شه داری ساری اعتبار کاف دارد ،همسان درون میان سثاالت به شیوه ب رسا ضا یب آلیاای
ک ونباخ محاسبه شد که در جدول  4به تیکیک ه عام گزارششده اسات .تعاداد  8ساوال کاه
اعتبار مناسب نداشتند از روند تحلی حذف شدند.
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جدول  :4میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه و عوامل استخراجی
سؤاالت هر عامل

تعداد

آلفای کرونباخ

نام عامل
رضایت عموم

- 20 - 18 - 17 - 16 - 14 - 13 - 11 - 7 - 3
30 - 29 - 28 - 26 - 24 - 23 - 22 - 21

17

0/942

رضایت از مدی

44 - 43 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38

7

0/924

رضایت از دستمزد

49 - 48 - 47 - 46 - 45

5

0/870

رضایت از همکاران

37 - 36 - 34 - 33 - 32 - 27 - 8

7

0/902

رضایت از محیط

19 - 15 - 12 - 10 - 4 - 2

6

0/800

42

0/969

ک پ سشنامه

ب ای ب رس روای همی ای پ سشنامه رضایت شغل از روش آماری همبستی پی سون اساتیاده
شد .که نتایج در جدول  5ارائه شد.
جدول  :5همبستگی پیرسون جهت بررسی روایی همگرای پرسشنامه
تعداد

همبستگی

معناداری

متغیر

100

0/781

0/001

رضایت شغل محق ساخته* شاخصه توصیف شغل

100

0/684

0/001

رضایت شغل محق ساخته*پ سشنامه اسپکتور

100

0/767

0/001

رضایت شغل محق ساخته* مینه سوتا

همانیونه که از جدول  5م بو به همبستی پی سون مشاهده ما شاود مقیااس رضاایت شاغل
محق ساخته با پ سشنامه رضایت شغل مینه سوتا ( ،)r =0/781شاخصاه توصایف شاغل (r 0/684
=) و پ سشنامه رضایت شغل اسپکتور( )r =0/767دارند که این میزان همبساتی از نظا آمااری باا
 99درصد اطمینان( )P ≤0/01معنادار است .این مقادی نشان از روایا همیا ای مناساب پ سشانامه
محق ساخته دارد.
بحث و نتیجهگیری
موضوعات علوم انسان و رفتاری بهطور عام ،به علت ارتباط که با انسان بهعنوان یک موجاود پیچیاده
دارند ،دارای ماهیت ناشناختهای هستند .تأری پذی ی رفتارهای انساان از متغی هاای متعادد و ما تبط
باهم در عالم واقع نیز ب پیچیدگ این موضوع م افزاید ،بهگونهای که نم توان یک متغی را باهعناوان
عام دیی متغی های روان در نظ گ فت .یک از عمدهت ین و شاید جنجالب انییزت ین میااهیم کاه
از یکسو تالشهای نظ ی و بنیادی را به خود معطوف ساخته و از دیی سو تماام ساطوح مادی یت و
منابع نی وی انسان سازمانها اهمیت زیادی پیداک ده ،رضایت شغل اسات .رضاایت شاغل باهعناوان
یک از عوام مهم موفقیت شغل است که موجب کارای بیشت و احساس رضایت بیشات و احسااس
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رضایت ف د از خویش م شود .اف ادی که از شغ خود رضایت دارند کارای بیشت ی داشاته و احتماال
بیشت ی وجود دارد که در شغ خود باق بمانند؛ اما باید گیات یکا از مساائل کاه در انادازهگیا ی
رضایت شغل همانند ه متغی روان دیی موردبحث ق ار م گی د ،ابازار سانجش ایان میهاوم اسات.
داشتن ابزاری ب ای سنجش این میهوم کمک بسیار بزرگ در ارزیاب میازان رضاایت شاغل افا اد در
سازمانهای مختلف دارد .در این پژوهش با هدف ساخت ابزار سنجش رضایت شاغل  ،باا دقات بااالی
روشهای جدید اندازهگی ی سع در شناخت ه چه بهت این میهاوم بسایار باا اهمیات شاده اسات.
عل رغم اینکه مقاالت و پژوهشهای زیادی در زمیناه سااخت پ سشانامههاای رضاایت شاغل نظیا
پ سشنامه رضایت شغل علیزاده و همکاران ( ،)1389پ سشنامه رضایت شاغل (پزشاکان) عالقمناد و
همکاران ( ،)1394پ سشنامه رضایت شغل نجمینه (غالم فشاارک  ،آقاامی ی و محمادیان،)1390 ،
پ سشنامه رضایت شغل  ،JSSپ سشنامه رضایت شغل مینه سوتا  ،MSQپ سشنامه توصیف شاغل
 ،JDSپ سشنامه رضایت شغل  ،IORپ سشنامه رضایت شغل  ،JIGانجام شده اسات .باا توجاه باه
وجود پ سشنامههای استاندارد شده در داخ ای ان در زمینه رضایت شغل پزشکان ،تاکنون مطالعاهای
به ساخت و هنجاریاب پ سشنامه رضایت شغل کارمندان نپ داخته است .از این رو با توجه به اهمیات
اندازهگی ی رضایت شغل  ،و نیااز باه ابازاری روا در جهات انادازهگیا ی ایان میهاوم در کارمنادان و
شناسای نقا ضعف و قوت محیط کار ما را ب آن داشت تا در مطالعهای مقطعا باه استانداردساازی
پ سشنامه رضایت شغل کارکنان شه داری ساری بپ دازیم .در ارتبا باا ضاا یب همسااان دروناا
ها یاک از عوام پ سشنامه م توان گیت که با توجاه باه حاداق تعاداد ماواد ( 3مااده) با ای ها
1
عام  ،ضا ایب باه دست آمده قابا توجاه اسات؛ باه طاوریکااه ،هیا  ،هالات ،رینیا و سارساتد
( )2014معتقدند که ض یب آلیای باالی  0/6ب ای مقیاسهای که م اح تکاما خااود را طا ما -
کنند ،رضایتبخش و مورد پذی ش خواهد باود .البته باید باه ایان نکتاه نیاز اشااره کنایم کاه میازان
ضا یب همسان درون تحت تأری تعداد سثالها ق ار دارد و باا افزایش آنها ،میزان ض یب نیز افازایش
پیادا ما کناد .نتایج به دسات آماده از اعتباار عاامل نیاز نشااان ما دهاد کاه تماام آماارههاای
ب ازندگ مواد پ سشانامه ،وضعیت مطلاوب دارناد و پ سشانامه حاضا از  5عاما و پاس از ب رسا
می وضات و تعداد عوام احتمال استخ اج از روش عام یاب محورهای اصل باا چا خش متمایا
به روش پ وماکس ب ای تعیین عوام استیاده شد .در ک ساثاالت در ایان قسامت از تجزیاهوتحلیا
دادهها از روای مطلوب ب خوردار بودند و از نظ میهوم نیز سثاالت کاه در یاک دساته قا ار گ فتاه
بودند میهوم واحدی را اندازهگی ی م ک دند .در ادامه بهمنظور ب رس روایا همیا ای پ سشانامه باا
همبسته ک دن با پ سشنامههای رضایت شغل مینه سوتا ،رضایت شاغل اساپکت و شااخص توصایف
شغ با پ سشنامه محق ساخته استیاده شد .با توجه به نتایج به دست آمده در تجزیه و تحلیا داده-
1. Hair, Hult, Ringle & Sarstedt
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ها ه سه پ سشنامه با پ سشنامه محق ساخته همبستی مثبات و معنااداری داشاتند کاه نشاان از
تأیید روای همی ای این پ سشنامه داشت .سثالهای که در این پژوهش از روند تحلی حاذف شادند
عبارتاند از :سثال  - 1معموال پیشنهاد منطق ام در مورد رفاع مشاکالت ساازمان ب رسا ما شاود.
سثال  - 9ه گاه م تکب خطای م شوم ج ئات بیاان آن را دارم .ساثال  - 35باا ساای همکاارانم در
سازمان رابطه مناسب دارم .سثال  - 50حقوقم با میازان کااری کاه انجاام ما دهام تناساب دارد .در
نهایت با حذف این  4سثال ،آلیای ک ونباخ ( )0/954ب ای م دان آلیای ک ونباخ ( )0/972ب ای زناان و
آلیای ک ونباخ ک ( )0/969به دست آمده است که پایای مطلوب نیز بهحسا م آید.
عوام استخ اج از پ سشنامه محق ساخته به ت تیب زی م باشند:
عاماا اول بااا  17سااثال (- 23 - 22 - 21 - 20 - 18 - 17 - 16 - 14 - 13 - 11 - 7 - 3
 )30 - 29 - 28 - 26 - 24و میزان آلیای ک ونباخ  0/942با توجه به میهاوم  17عباارت «رضاایت
عموم » نام گ فت .محتوای سثاالت که در این عام ق ار دارند را رضایت کل افا اد از شاغ خاود را
نشان م دهد؛ ب ای مثال سثال  3عبارت «از منزلت شغل مناسب ب خوردار هستم» را بیان ما کناد.
در حقیقت ه چه ش ایط کاری مطلو ت باشد باعث افزایش رضایت شغل در اف اد ما شاود .چ اکاه
ش ایط کاری مطلو آرامش روان و فیزیک مطلوب را ب ای اف اد ف اهم م آورد.
عام دوم با  10سثال نشان داده شد که پس از حذف  3سثال که ازنظا میهاوم باا بقیاه عباارات
همسان نبودند به  7سثال ( )44 - 43 - 42 - 41 - 40 - 39 - 38کاهش یافت .میزان آلیای ک ونباخ
 0/924ب ای این عام گزارش شد که با توجه به میهوم که این دسته از سثاالت در ب گ فته بود «رضایت
از مدی » نامگذاری شد؛ ب ای نمونه سثال  38عبارت «مدی ارزیاب منظم از نحوه عملک د کارکنان دارد»
را بیان م کند .ه جا که س پ ست با کارکنان رفتاری حمایت و دوستانه داشته باشد رضایت شغل باالت
است .نحوهی ارتبا ف د با س پ ست بهصورت مستقیم و توانای س پ ست در ارائهی حمایتهای رفتاری و
کمکهای فن در ایجاد احساس رضایت در کارکنان تأری ات مطلوب دارد.
عام سوم با  5سثال ( )49 - 48 - 47 - 46 - 45و میزان آلیای ک ونباخ  0/870با توجاه باه
میهوم  5عبارت موجود «رضایت از دستمزد» نامگذاری شد .میهوم که این دسته از ساثاالت بیاان
م ک د بیشت به رضایت اف اد سازمان از میزان حقوق و مزایای که دریافت ما ک دناد اشااره داشات؛
ب ای مثال سثال  48عبارت «از مزایای در نظ گ فته شاده ساازمان رضاایت دارم» را بیاان ما کناد.
مطالعات الک )1976( 1نشان م دهد که حقوق و دساتمزد باهویاژه زماان کاه از دیادگاه کارمنادان
منصیانه و عادالنه محسو شوند ،یک از عوام تعیینکننده در رضاایت شاغل اسات .ت فیعاات نیاز
شام تغیی مثبت در حقوق «افزایش» کاهش س پ سات  ،چاالش کااری بیشات  ،مسالولیت بااالت و

1. Locke
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افزایش آزادی در تصمیمگی ی است ،بهاین علت کاه ارتقاا افا اد میازان ارزش فا د را با ای ساازمان
«بهویژه در سطوح عال ت » نشان م دهد .
عام چهارم با  7سثال ( )37 - 36 - 34 - 33 - 32 - 27 - 8و آلیاای ک ونبااخ  0/902باا
توجه به میهوم عبارات این دسته از سثاالت «رضایت از همکاران» ناامگاذاری شاد .ایان  7عباارت در
مورد نحوه تعام و رضایت که اف اد سازمان از همکاران خود دارند را بیان م کند؛ با ای مثاال ساثال
شماره  33عبارت «اگ حالم خو نباشد همکارانم رعایت حالم را م کنند» را بیان م کناد .کاارای و
کارآمدی همکاران از بعد شغل و بعد اجتماع در حام بودن ب ای ف د رضایت شغل نساب را ایجااد
م کند.
عام پنجم با  6سثال ( )19 - 15 - 12 - 10 - 4 - 2و آلیای ک ونباخ  0/800با توجه به میهاوم
عبارات این دسته از سثاالت «رضایت از محیط کار» نامگذاری شد .این  6عبارت نیز مانند چهار عاما
دیی از لحاظ میهوم بهطور واحد میهوم «رضایت از محیط کاری» را م رساند؛ ب ای مثال ساثال 10
«از اینکه این سازمان را ب ای کار ک دن انتخا ک دم خوشحال هستم» را بیان م کند.
پ سشاانامه ط احاا شااده بااه دو دلیاا از سااای پ سشنامههای رضایت شغل که در ایا ان
ساخته شده ،متمایز م شود .اول اینکه ایان پ سشانامه ،حاوزههاای از رضااایت شااغل را پوشااش
مایدهاد کاه باا سا آمدی سازمان در ارتباا هساتند .دوم ایانکاه باهجاای تأکیاد با نما ات کا
آزمون ،ب پاسخهای آزمودن ها به تکتک سثالهای آزمون تکیاه شاده و پ سشانامه رضاایت شاغل
کارکنان ب پایه مبنای چت چو نظ یه سثال  -پاسخ استوار شاد .در ها پژوهشا محققاین باا یاک
س ی از محدودیتها روبه رو هستن ،از جمله محدودیتهای این پژوهش هم ما تاوان باه ماواردی از
قبی اینکه :این پ سشنامه تنها با روی نموناهای از کارکناان شاه داری سااری انجاام شاده اسات و
تعمیمپذی ی تنها در ش ایط مشابه دیی شه داریها امکانپذی است .همچنین به دلی وجود سیساتم
پیچیده اداری شه داریها اجازه مصاحبه مستقیم با کارکنان و آگاه شدن از ش ایط کاری این کارکناان
وجود نداشت .بناب این ،پیشنهاد م شود در آینده پ سشنامه ساخته شده در دیی سازمانها نیز اجا ا و
هنجاریاب شود و میزان متوسط عملک د اف اد در این نمونه با نمونههای دیی مقایسه شاود .همچناین،
با توجه به مزایا و توان که در نظ یه سثال  -پاسخ در سنجش رضایت شاغل کارکناان مشااهده شاد،
پیشنهاد م شود در سنجش ویژگ ها و سازههای روانشناخت از مدلهای نظ یاه ساثال  -پاساخ باه
شک گست دهت ی استیاده شود.
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