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Abstract 

Background: This study was done to assess the validity and reliability of Najmie Job 
Satisfaction Questionnaire (NJSQ) in order to provide a suitable tool for measuring job satisfaction 
(JS). 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, 212 staff members at Najime 
Subspecialty Hospital were selected by stratified sampling method. The participants took NJSQ. After 
evaluating content validity, confirmatory and explanatory factor analysis and Cronbach's Alpha were 
used to examine construct validity and reliability of the questionnaire, respectively. SPSS software 
version 16 was used to analyze the data. 

Results: The samples, 212 subjects, consisted of 181 (86.6%) women and 28 (13.4%) men. 
The explanatory factor analysis showed 4 factors with 54% total variance and 0.82% Kaser-Meyer-
Olkin index. These factors were also verified by confirmatory factor analysis (P=0.368). In addition, 
the reliability of the questionnaire was reported to be 0.88% based on Cronbach's alpha method. 

Conclusion: Since validity and reliability indexes were reported suitable, NJSQ can be 
considered a valid and reliable questionnaire for measuring JS. 
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 هرضایت شغلی نجمیروایی پرسشنامه بررسی پایایی و 
  

  4، معصومه محمدیان 3، زهره آقامیري 2،داوود طالبیان1محمد غالمی فشارکی
  

 دانشجوي دکتراي آمارزیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -1

 تخصصی نجمیه،تهران، ایران ي اطفال، بیمارستان فوقها بیماريمتخصص  -2

  فوق تخصصی نجمیه، تهران، ایرانکارشناس ارشد مدیریت آموزشی،بیمارستان -3

 کارشناس ارشد آموزش پرستاري، بیمارستان فوقتخصصی نجمیه، تهران، ایران -4

   29/10/89:  تاریخ پذیرش10/8/89: تاریخ دریافت                                                                                                    
  

  چکیده
در راستاي ایجاد ابزار مناسب براي رضایت شغلی نجمیه این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایابی  :ینه و هدفزم

  .ه استانجام شدرضایت شغلی  گیري اندازه
اي  گیري طبقه  نفر از کارکنان بیمارستان فوق تخصصی نجمیه، طی نمونه212در این مطالعه مقطعی، : ها مواد و روش

در این مطالعه پس از بررسی روایی محتوا جهت . دادندپاسخ نامه رضایت شغلی نجمیه   سواالت پرسشانتخاب شده و به
ها از  بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي، و جهت بررسی پایایی از آلفاي کرونباخ و جهت تحلیل داده

  .  استفاده گردید16 نسخه SPSSنرم افزار 
نتایج تحلیل . مرد بود)  4/13ƴǅƷƳ( نفر28زن و )  6/86ƴǅƷƳ( نفر181 نفر، 212له، متشکل از نمونه حاص: ها یافته

ه این عوامل نیز ب. بود82/0شاخص کیسن مایر الکین درصد واریانس و 54عاملی اکتشافی نشان دهنده چهار عامل با تبین 
پرسشنامه نیز توسط روش الفاي کرونباخ برابر پایایی ). =368/0p(وسیله تحلیل عاملی تأئیدي مورد تصدیق قرار گرفت 

  . گزارش گردید88/0
توان  نامه همگی در حد مطلوبی گزارش گردیدند، می هاي روایی و پایایی پرسش که شاخص با توجه به این: نتیجه گیري

  .تفاده نمودگیري رضایت شغلی اس نامه اي روا و پایا در اندازه نامه رضایت شغلی نجمیه به عنوان پرسش از پرسش
  سازي، رضایت شغلی، پایایی، روایی استاندارد :واژگان کلیدي
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  مقدمه
نظران از میان همه  صاحببه اعتقاد بسیاري از 

مفاهیمی که متخصصان رفتار، مدیریت و روانشناسان 
هاي مختلف یک سازمان  سازمانی و صنعتی در موقعیت

ترین  اند، رضایت شغلی از مهم  قرار دادهمورد بررسی
اي اصلی  هاي پژوهشی بوده و نقش آن به عنوان مولفه نهزمی

. )2، 1(باشد یدر سنجش سالمت سازمانی غیر قابل انکار م
افزایش روحیه،  وري، بهره افزایشاین مفهوم عاملی مهم در 

تعهد سازمانی، سالمت فیزیکی و ذهنی، رضایت از زندگی 
هاي جدید شغلی و عدم وجود  و سرعت در آموزش مهارت

وجود آمدن تشویش، غیبت، تأخیرکاري، ترك ه آن باعث ب
خدمت، اعتصاب و بازنشستگی زودرس کارکنان یک 

  .)2(گردد سازمان می
اما رضایت شغلی چیست؟ رضایت شغلی عبارت 

هاي مثبت که افراد  است از حدي از احساسات و نگرش
گوید و  وقتی یک شخص می. نسبت به شغل خود دارند

داراي رضایت شغلی باالیی است، این بدان مفهوم است که 
 شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش واقعاً
  .)3(و براي شغلش ارزش زیادي قائل استدارد 

عوامل متعددي بر رضایت شغلی تأثیرگذار 
  دسته کلی4توان در قالب  باشد که این عوامل را می می

مانند حقوق و دستمزد، ترفیعات، (عوامل سازمانی-1 شامل
مانند سبک (عوامل محیطی-2، )هاي سازمانی خط مشی

و مل فردي ، عوا)سرپرستی، گروه کاري، شرایط کاري
توان با  این مفهوم را می. )3(بندي نمود تقسیم ماهیت کار

هاي  هاي گوناگونی مانند مصاحبه فردي، پژوهش روش
هاي  از مقیاس. )1(گیري نمود ها اندازه اساي و مقی نهزمی

توان به شاخص توصیف  معروف سنجش رضایت شغلی می
 5 گیري  اندازهباJDI - (Job Descriptive Index (شغلی

نفس کار، همکاران، سرپرست، دستمزد و (جنبه شغلی
، پرسشنامه رضایت شغلی برفیلد و روث )هاي ترفیع فرصت

 نگرش به کار، اساسگیري رضایت شغلی بر  ه اندازهبر پای
 IOR Index of( هاي شغلی شاخص واکنش

Organization Reactions ( ماده سوال و بر پایه 42با 

 JIG(Job in شغل به گونه کلی احساسات از شغل و مقیاس

general)  بر پایه احساسات فردي نسبت به شغل و
 (Minnesotaسوتا مینه شغلینامه رضایت  پرسش

Satisfaction Questioner- MSQ  ( و سوال 20 با 
 کارکنان احساسات پایه بر پرسنل شغلی رضایت سنجش

 یاصل زبان هاي نامه پرسش وجود با اما .)4-7( نمود اشاره
 در زیادي خلع شغلی، رضایت گیري اندازه نهزمی در متعدد

 به توجه با .دارد وجود فارسی زبان به ها نامه پرسش این انتقال

 شناخت به ها سازمان روزافزون نیاز همچنین و موجود خلع

 و کار محیط در آنان تلقی طرز و ها نگرش کارکنان، کامل
 اجرایی هاي مشی خطی و ها سیاست موفقیت میزان بستگی

 اي مطالعه در تا شدیم آن بر انسانی هاي سرمایه به ها سازمان

 رضایت هاي نامه پرسش تسواال مرور از استفاده با و مقطعی

هاي  شاخص واکنش ،شاخص توصیف شغلی مانند شغلی
 الخصوص علی و مقیاس شغل به گونه کلی ،شغلی

 طراحی و انتخاب و نامه رضایت شغلی مینه سوتا پرسش

 استاندارد و ساخت به نظر مورد کاري محیط ویژه تیواالس

 خدمات کارکنان شغلی رضایت زمینه در اي نامه پرسش سازي

  .)1(بپردازیم بهداشتی
  

  هامواد و روش
 .است مقطعی-تحلیلی مطالعات نوع از پژوهش این

 در شاغل پرسنل کلیه را تحقیق این شوندگان مطالعه جامعه

 در مطالعه این .داد می تشکیل جمیهن تخصصی فوق بیمارستان

 از اي طبقه گیري نمونه صورت هب و 1388 اردیبهشت

 انتخاب نمونه حجم مورد در .شد انجام بیمارستانی واحدهاي

 مطالعه این هدف که این خاطر به تحقیق این در شده

 مهم هايروش از یکی و باشدمی نامه پرسش سازي استاندارد

 عاملی تحلیل از استفاده نامه،پرسش سازي استاندارد در

 از استفاده در که 200 نمونه حجم باشد،می تأییدي و اکتشافی

 از .)8(گردید بینی پیش باشدمی مناسب هاییروش چنین

 حجم از درصد10معموالً اينمونه پیمایش در که آنجایی

 حجم نمایند، می محاسبه نمونه ریزش میزان عنوان به را نمونه

 در که شد، گرفته نظر در 220 مطالعه این رد هانمونه کل
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 تسواال به گویان پاسخ از نفر 212 مطالعه انجام از پس نهایت
 بدون دهندگان پاسخ مطالعه این در .دادند پاسخ نامه پرسش

 نام بدون که نامه پرسش تسواال به خاطر آرامش با و اجبار

 هب شده آوري جمع هاي داده نهایت در و داده پاسخ بوده،
 مطالعه، این در .گشت تحلیل فردي نه و جمعی صورت

 نجمیه، شغلی رضایت نامه پرسش تسواال بر عالوه ها نمونه

 شامل دموگرافیک مشخصات فرم حاوي اينامه پرسش به

 تحصیالت، میزان تأهل، وضعیت جنس، سن، مانند تیسواال

 تحقیق این در .دادند پاسخ کاري سابقه و سمت کاري، نوبت

براي  و ساختار و محتوي هايروش از روایی، ررسیب براي
 از روش همبستگی درونی و ضریب آلفاي پایاییبررسی 

 آمار هايروش ازها ل دادهکرونباخ و جهت تحلی

 تحلیل(استنباطی و )معیار انحراف انگین،می درصد،(توصیفی

 نرم از .شد استفاده )تأییدي عاملی تحلیل اکتشافی، عاملی

  .است بوده 16 نسخه SPSS استفاده وردم آماري افزار
  

  هایافته
 6/86( نفر181 نفر، 212نمونه حاصله، متشکل از 

ƴǅƷƳ ( نفر28زن و )4/13ƴǅƷƳ  (از بین افراد . مرد بود
 8/78( نفر16مجرد و )  2/21ƴǅƷƳ( نفر 44شرکت کننده 

ƴǅƷƳ (نفر64از نظر سن، . هل بودندأمت )زیر )  درصد2/30
 60 سال و 40 تا 31بین )  درصد5/41( نفر88 سال، 30
از نظر وضعیت .  سال سن داشتند40باالي )  درصد3/28(نفر

 6/15( نفر33 سال، 5زیر ) درصد2/29( نفر 62سابقه کاري 
 15 تا 11بین )  درصد5/33( نفر71 سال،  10 تا 5) درصد

 سال سابقه کار 15بیش از )  درصد7/21( نفر46سال و 
 کنندگان در مطالعه عبارت بود از تحصیالت شرکت. داشتند

)  9/16ƴǅƷƳ( نفر3،  تا دیپلمزیر دیپلم ) 7/22ƴǅƷƳ(نفر  4
)  درصد3/5( نفر11لیسانس، )  4/44ƴǅƷƳ( نفر9، فوق دیپلم

متخصص )  6/10ƴǅƷƳ(نفر 2  وفوق لیسانس و دکتري
صبح )  درصد4/46( نفر9کاري،   از نظر متغیر نوبت.بودند
 9/24( نفر5صبح و عصرکار و ) د درص1/19( نفر40کار، 

)  درصد6/9( نفر20عصرکار و شب کار و باالخره ) درصد
  .  ساعته بودند24

 استفاده روش چندین از روایی ارزیابی براي

 و شغلی رضایت مورد در متون کامل مرور از پس .گردید
 و شغلی رضایت زمینه در موجود هاي نامه پرسش بررسی
 طراحی والس 31 تعداد امر، ینا متخصصان نظر از استفاده

 متخصصان از متشکل جمعی به تسواال این سپس و شده

 با تسواال انتخاب به افراد این نظر از استفاده با و شده ارسال

 متخصصان از ،سوال هر انتخاب براي .پرداختیم باال روایی

 هر تناسب میزان ،سوال هر مطالعه هنگام در تا شد خواسته

 ايگزینه 5 لیکرت طیف یک با را شده رذک اهداف با سوال

 )نامناسب کامالً و نامناسب متوسط، مناسب، مناسب، کامالً(
 لیکرت، گذاري نمره از استفاده با آن از پس نمایند انتخاب

 تسواال هاي حیطه زیر از هریک به را 5 تا 1 نمرات
 که همانگونه .نمودیم گیري میانگین سپس و داده اختصاص

 روایی دهنده نشان باال نمرات نمود، مشخص ريگذا نمره این

 با تسواال باالي تناسب میزان همچنین و سوال هر باالي

 مانند هاییضریب در که آنجایی از .بود شده تعیین هدف

 هر محتوایی روایی از ضریبی که محتوي صحت شاخص

 محتوي صحت شاخص با تسواال باشد، می نامه پرسش سوال

-می گرفته نظر در باال روایی با یتسواال عنوان به 7/0 باالي

 نقطه ت،سواال گذاري نمره نحوه به توجه با رو این از شوند،

 یا و رد براي ،)گرددمی 7/0 برابر 5 بر تقسیم 5/3( 5/3 برش

 که تیسواال که معنی این به .گردید انتخاب سوال هر قبول

 کم اییرو با تیسواال عنوان به بود ،5/3 از کمتر آنها میانگین

 عنوان به بود ، 5/3 از باالتر آنها میانگین که تیسواال و

 خطاي کنترل براي .شدند گرفته نظر در باال روایی با تیسواال

 فرضیه آزمون از استفاده با تصادفی،

 نماد  آن در که( 

 هر محتوي روایی بررسی به ،)باشد می ام  سوال میانگین

 از بیشتر آنها P ارزش مقدار که تیسواال و پرداخته سوال

 .گردیدند حذف بررسی مورد تسواال دامنه از گردید، 05/0
 روایی با سوال 33 بین از سوال 22 تعداد نهایتاً اساس این بر

   گردیدند انتخاب باال محتوي
 روایی يبرا محتوي، روایی بررسی از پس

 استفاده تأییدي و اکتشافی عاملی تحلیل روش از ساختار
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 مولفه روش از استفاده با اکتشافی عاملی تحلیل در .نمودیم

 تطابق میزان پروماکس چرخش روش از استفاده با و اصلی

 مشاهده 212 از استفاده با را شده استخراج عوامل با تسواال

 4 شناسایی به جرمن اکتشافی عاملی تحلیل .نمودیم بررسی
 مایر کیسن شاخص و درصد 54 تجمعی واریانس با عامل

 خوب اکتشافی عاملی تحلیل هاي شاخص از دو هر که82/0

 از استفاده با اکتشافی عاملی تحلیل از پس .گردید باشد،می

 شده استخراج عوامل ت،سواال روي شده بارگذاري مقادیر

 و حقوق از ترضای شامل نام چهار این .گردید نامگذاري
 و کاري مطلوب احساس کاري، شرایط از رضایت مزایا،

 چنین هم و اطالعات خالصه .بودند سرپرست از رضایت

 مشخص 1 جدول در اکتشافی عاملی تحلیل عاملی بارهاي

  .)1(است شده
  

هاي عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی  وزن .1جدول
  اکتشافی با چرخش واریماکس

  شماره  ل استخراجیعوام
رضایت از  سوال

حقوق و 
 مزایا

رضایت از 
 شرایط کار

احساس 
مطلوب 

 کاري

رضایت از 
 سرپرست

    397/0      1سوال 
      644/0    2سوال 
    680/0      3سوال 
  807/0        4سوال 
  799/0        5سوال 
    467/0      6سوال 
    506/0      7سوال 
      753/0    8سوال 
        669/0  9سوال 
      601/0    10سوال 
      666/0    11سوال 
      573/0    12سوال 
      480/0    13سوال 
    761/0     14سوال 
    795/0     15سوال 
        580/0 16سوال 
        723/0 17سوال 
        606/0 18سوال 
        744/0 19سوال 
        769/0 20سوال 
        708/0 21سوال 
    683/0 22سوال 
   . اند نمایش داده نشده3/0هاي کمتر از  وزن+

 در که آنجایی از اکتشافی عاملی تحلیل از پس

 شاخص بهترین رئاسکو کاي آماره ،200 تا 100 نمونه حجم

 با رو این از )10 ،9(باشدمی تأییدي عاملی تحلیل بررسی در

 و فیلد بر یافته تعمیم مربعات حداقل برآورد روش از استفاده
 این حاصل هک پرداختیم تأییدي عاملی تحلیل بررسی به روث

  .است شده مشخص 2 جدول در نتایج
  

 ی برازش الگوي اندازه گیريیهاي نیکوشاخص .2جدول
  پرسشنامه

درجه   آماره کاي دو
  آزادي

P  

22/154  149 368/0  
  

 05/0 از باالتر آزمون P ارزش میزان که آنجایی از
 تأیید مورد هاداده براي شده پیشنهاد مدل رو این از باشد،می

   رفتگ قرار
 رضایتهاي  میزان آلفاي کرونباخ براي زیر حیطه

 مطلوب احساس کاري، شرایط از رضایت مزایا، و حقوق از

، 79/0، 84/0 به ترتیب برابر با  سرپرست از رضایت و کاري
 محاسبه 88/0نامه برابر با   و براي کل پرسش86/0 و 70/0

  . گردید
  

  بحث
از آن، از  و شایسته  و استفاده درستمنابع انسانی

هاي توسعه هاي رهایی از تنگناها و دشواريکارآمدترین راه
اقتصادي، اجتماعی و آموزشی است، زیرا منابع انسانی و 

ترین عامل تولید و سازندگی، رشد و نیروي انسانی بنیادي
هاي مدیریت در جهت از جمله تالش. )1(تکامل کشور است

نان و جلوگیري حفظ منابع انسانی، ایجاد رضایت در کارک
-که مقاالت و پژوهش علیرغم این. از عدم رضایت آنهاست

هاي زیادي در زمینه رضایت شغلی انجام شده است، با این 
وجود اطالعات زیادي در این زمینه وجود ندارد،که علت 

گیري درست این سازه بوده  و اندازهآن عدم سنجش
گیري رضایت ت اندازهاز این رو و با توجه به اهمی. )11(است

گیري این مفهوم زهشغلی، و نیاز به ابزاري روا در جهت اندا
در کارکنان خدمات بهداشتی و تعیین ابزاري معتبر و روا 
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هاي فردي کارکنان، نقاط ضعف و قوت براي تعیین تفاوت
 ما را بر آن داشت محیط کار در حوزه مدیریت منابع انسانی

نامه رضایت  ازي پرسشس اي مقطعی به استاندارددر مطالعه
پس از . شغلی نجمیه در کارکنان خدمات بهداشتی بپردازیم

نامه منجر به محاسبه چهار حیطه از  بررسی اولیه این پرسش
رضایت از حقوق و مزایا، (عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

رضایت از  و احساس مطلوب کاري، رضایت از شرایط کار
 بر عوامل موثر بر این چهار حیطه مبتنی.  گردید)سرپرست

رضایت شغلی استخراجی از مرور متون بوده و با توجه به 
 از طریق باال بودن نامه  و سازه پرسشتأیید روایی محتوي

هایی چون شاخص صحت محتوي، شاخص کیسن شاخص
مایر و درصد واریانس تجمعی باالي تحلیل عاملی اکتشافی 

سیله آزمون وهنامه ب و همچنین تأیید ساختار عاملی پرسش
هاي نامه  همانند دیگر پرسشنیکویی برازش کاي اسکور

 شاخص نامه براي رضایت شغلی، مانند پرسشساخته شده 
نامه رضایت شغلی برفیلد و روث،  توصیف شغلی، پرسش

هاي شغلی و پرسشنامه مقیاس نامه شاخص واکنش پرسش
نامه رضایت شغلی مینه سوتا هیچ  شغل به گونه کلی و پرسش

، 2(گذارد در روا بودن این ابزار باقی نمیک و تردیدي راش
4 ،7(.  

نامه ساخته شده از نظر شاخص  همچنین پرسش
هاي مشابهی که در این نامه  با پرسشپایایی نیز در مقایسه

زمینه طراحی و ساخته شده بود داراي شاخص پایایی بسیار 
چنین ها و همافتهاین براساس ی بنابر. )12-14(باالیی بود

ت کم و سواالنامه که از آن جمله تعداد  مزایاي این پرسش
گیري  اندازههاي مناسب آن، طراحی ویژه آن براي حیطه

چنین روایی  رضایت شغلی کارکنان خدمات بهداشتی و هم
 این ابزار را به عنوان توان استفاده از آن، میو پایایی باالي

 شغلی در گیري رضایتاي مناسب در اندازهنامه پرسش
اما از نقاط قوت این . کارکنان خدمات بهداشتی توصیه نمود

هاي متنوع پایایی و روایی،  توان به استفاده از روشمطالعه می
، تحلیل عاملی تأییدي و شاخص روایی محتويمحاسبه 
اشاره نموده و از  همگن بودن افراد مورد مطالعه اکتشافی،

نه در بررسی توان به کمی حجم نمو مینقاط ضعف آن

-عدم وجود نمونه از بیمارستاننامه و  روایی و پایایی پرسش

گیري مطالعه اشاره  نمونهعنوان جوامعههاي دیگر ب
تواند باعث سختی تعمیم پذیري این موضوع می. )15(نمود

دست آمده از این مطالعه به کل جمعیت و کاهش ه نتایج ب
  .روایی بیرونی گردد

  
  نتیجه گیري

دست آمده می توان روایی و ه به نتایج ببا توجه 
  را به عنوان ابزارينامه رضایت شغلی نجمیه پایایی پرسش

  . پذیرفتروا و پایا در اندازه گیري رضایت شغلی
  

  تشکر و قدردانی
در اینجا جا دارد از بخش آموزش و پژوهش 
بیمارستان فوق تخصصی نجمیه و همچنین دانشگاه علوم 

ان که بار مالی این طرح را به عهده داشته پزشکی بقیه اهللا تهر
چنین از کارمندان، دانشجویان و کادر درمان بیمارستان  و هم

دریغشان کمال تشکر و قدردانی را  خاطر زحمات بیهب
  . نمائیم
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