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مطالعات مدیریت ورزشی

طراحی و اعتباریابی پرسشنامۀ رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن
ورزشی آبی
3
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تاریخ دریافت1395/04/05 :
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،طراحی و اعتباریابی پرسشنامۀ رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی اماکن ورزشی آبی
بود .جامعۀ آماری پژوهش را کارکنان استخرها و مراکز آبی شهر تهران تشکیل دادند .افراد نمونه نیز بهشکل
غیرتصادفی و با استفاده از روش غیرهدفمند و دردسترس انتخاب شدند و  284نفر پرسشنامه را تکمیل نمودند .روش
تحلیل دادهها استفاده از معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم بود .نتایج
نشاندهندۀ پنج عامل اصلی تأ ثیرگذار بر رضایت کارکنان از کیفیت خدمات داخلی مراکز آبی میباشد که عبارت
هستند از :رهبری ،منابع ،پاداش ،ارتباطات و همکاران .همچنین ،مشاهده میشود که عامل رهبری ،بیشترین تأثیر را بر
رضایت کارکنان داشته است؛ لذا ،به مدیران مراکز ورزشی توصیه میشود که با سنجش دورهای کیفیت خدمات داخلی
موجب افزایش بهرهوری و رضایت پرسنل خود شوند.

واژگان کلیدی :رضایت کارکنان ،کیفیت خدمات داخلی ،معادالت ساختاری ،تحلیل عاملی

*نويسندۀ مسئول

Email: M_smaeili2006@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،کارکنان يک سازمان که از آن با عنوان "مشتريان داخلي سازمان" ياد ميشود ،بهعنوان
اولين مشتريان آن سازمان محسوب ميگردند و الزمۀ کسب رضايت مشتريان بيروني سازمان ،تأمين
رضايت مشتريان داخلي است .اماکن ورزشي و بهويژه مجموعههای تفريحي ورزشي آبي ،از جمله
اماکني هستند که در فضای رقابتي امروز بازار تفريحات ورزشي ،به کسب اين رضايت بهمنظور ارائۀ
خدمات بهتر و ايجاد تعهد و وفاداری در مشتريان داخلي خود نياز دارند .بيشک ،کيفيت خدمات
داخلي سازمان ميتواند از مهمترين عوامل مؤثر بر کسب سودمندی و مزيت بلندمدت از طريق
تأمين رضايت مشتريان باشد (زيتامل ،بری و پاراسورمون33 ،1996 ،1؛ مکدونالد و هوالند،1998 ،2
 .)432کيفيت خدمات داخلي بهعنوان کيفيت محيط کاری که شرکتها برای تأمين رضايت
کارکنان ارائه ميدهند ،تعريف شده است (لين .)17 ،2005 ،3الزمبهذکر است که کيفيت خدمات با
استاندارد باال موجب افزايش حفظ و پايبندی مشتری و کسب درآمد باالتر ميشود (اسمعيلي،
 .)29 ،56 ،1394دراينراستا ،بروکس )2000( 4بيان ميدارد که حدود  40تا  80درصد از رضايت و
وفاداری مشتريان از طريق ارتباط مشتری با کارکنان تبيين ميشود .هسکت )1997( 5نيز اشاره
ميکند که رضايت باالی پرسنل از خدمات سازمان موجب ارزشآفريني برای مشتريان ميگردد.
همچنين ،هاردين )2002( 6درمورد زنجيرۀ هتلداری آمريکا بيان ميدارد که نميتوان با پرسنل
ناخشنود ،بهدنبال مشتريان خشنود گشت (آکسو .)2005 ،7البته ،بايد به اين نکته نيز توجه داشت
که کسب رضايت مشتريان در سازمانهايي که خدمات ارائه ميدهند (همچون سازمانهای ورزشي)
نسبت به سازمانهايي که به ارائۀ کاال ميپردازند ،مشکلتر بهنظر ميرسد (اسمعيلي.)57 ،1394 ،
مدلهای مختلف در پژوهشهای گوناگون نشان دادهاند که رضايت کارکنان يک مجموعه ،درنهايت
موجب رضايت مشتريان و افزايش عملکرد و درآمد سازمان خواهد شد؛ از جملۀ اين مدلها "مدل
زنجيرۀ سودمندی خدمات هسکت )1994( "8ميباشد که در ادامه آمده است.
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کيفيت خدمات
داخلي

داخلي
خارجي

رشد درآمد و سودمندی

کيفيت خدمات
خارجي (ارزش

رضايت مشتری

وفاداری مشتری

خدمات)

شکل 1ـ زنجیرۀ سودمندی خدمات (هسکت و دیگران)1994 ،

عالوهبراين ،هسکت و ديگران ( )1997در بيان ارتباط بين رضايت کارکنان و مشتريان از مفهوم
"آينۀ رضايت "1نام بردهاند که در شکل شمارۀ دو مشاهده شده و بيانگر عمل و عکسالعمل متقابل
کارکنان و مشتريان سازمان ميباشد.
آشنايي بيشتر با نيازهای
مشتری و راههای تأمين آنها
فرصت بيشتر برای بازبيني نقصها
رضايت بيشتر کارکنان
بهرهوری بيشتر

تکرار بيشتر خريد
گرايش به شکايت بيشتر
از نقصها درمورد خدمات
رضايت بيشتر مشتری
هزينههای کمتر
نتايج بهتر

پيشرفت کيفيت خدمات
شکل 2ـ آینۀ رضایت (هسکت و دیگران)1997 ،

1. Satisfaction Mirror
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ال مشهود است؛ اما عاملي که در حوزۀ ورزش کمتر
اهميت جلب رضايت کارکنان از مدل فوق کام ا
بدان پرداخته شده است ،چگونگي اندازهگيری رضايت کارکنان ميباشد .در اين حوزه در داخل
کشور مطالعاتي انجام گرفته است که از جملۀ آنها ميتوان به پژوهش سپهوند ( )1391اشاره نمود
که در آن به بررسي عوامل مؤثر بر رضايت شغلي کارکنان شهرداری پرداخت و گزارش کرد که
مؤلفههای حمايت ،عدالت ،سرپرستي ،ماهيت کار و تسهيالت شغلي ،مهمترين عوامل تبيينکنندۀ
رضايت شغلي هستند .نوبخت رمضاني ( )1392نيز در پژوهشي بيان کرد که با بهبود نقشهای
مديريتي ميتوان رضايت بيشتری را در ميان کارکنان بهوجود آورد و زمينۀ تغيير و حرکت بهسمت
پيشرفت را فراهم نمود .همچنين ،راس و ساندو )2013( 1در بررسي فاکتورهای شخصيتي و سطوح
رضايت شغلي در پرسنل نظامي دريافتند که سطوح رضايت کارکنان با توجه به سطح شغلي آنها
متفاوت بوده و عواملي همچون درآمد ،حقوق ،فوايد و سود جانبي ،شرايط کاری و موفقيتهای
رهبری و مديريتي بر رضايت شغلي کارکنان تأثيرگذار ميباشد .صادقيان ( )1389با بررسي کارکنان
آموزشوپرورش دريافت که با توجه به جنسيت ،بين عزتنفس سازماني با تعهد سازماني و
شاخص های رضايت شغلي (ماهيت شغل ،کيفيت سرپرستي ،ارتباط با همکاران ،فرصتهای ترفيع،
پرداختها و شرايط) رابطۀ معناداری وجود دارد .عالوهبراين ،لئونارد )2015( 2در مطالعات خود
عنوان داشت که رضايت شغلي اساتيد دانشگاهي به عوامل مختلفي چون حقوق و مزايا ،شناخت از
کار و روابط با رئيس و همکاران بستگي دارد .دراينزمينه فوايد اجتماعي ،امکان تکامل حرفهای،
شناخت نتايج مثبت ،روابط بين افراد و کار تيمي نيز تعيينکننده ميباشد .عالوهبراين ،بين رضايت
شغلي و انگيزش رابطۀ قوی و معناداری وجود دارد؛ بنابراين ،شناسايي عوامل مؤثر بر رضايت
کارکنان از اهميت بسياری برخوردار ميباشد (بحرالعلوم .)48 ،1378 ،در اين پژوهش به بررسي
رضايت شغلي کارکنان از کيفيت خدمات دروني در اماکن ورزشي پرداخته شده است .آنچه که در
تعريف کيفيت خدمات دروني بيان ميشود ،کيفيت محيط کاری است که يک شرکت برای
برآوردهکردن نيازهای پرسنل خود ارائه ميدهد (لين .)81 ،2005 ،دراينراستا ،ناصريان و همکاران
( )1393به بررسي ارتباط رضايتمندی و کيفيت ارائۀ خدمات عوامل برگزاری با ميزان رضايتمندی
شرکتکنندگان در المپياد ورزشي دانشجويي پرداختند .نتايج نشان داد که بين مؤلفههای
رضايتمندی کارکنان با مؤلفههای کيفيت ارائۀ خدمات توسط آنها و رضايتمندی مشتريان رابطۀ
معناداری وجود دارد و رضايتمندی کارکنان ميتواند پيشبين معناداری برای رضايتمندی
مشتريان باشد .با مروری بر پژوهشهای انجامگرفته ميتوان به اين نکته پي برد که اندازهگيری
1. Rus & Sandua
2. Leonard
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رضايت کارکنان در اماکن ورزشي و بهويژه مراکز آبي ،بسيار محدود بوده است .با توجه به تأثير
مثبت رضايت کارکنان بر عوامل مختلف سازماني و فردی و نيز با عنايت به نبود يک ابزار استاندارد
جهت سنجش رضايت کارکنان در مراکز ورزشي آبي ،با انجام پژوهش حاضر در پي طراحي و
اعتبارسنجي چنين پرسشنامهای برآمديم .شايانذکر است که شناخت عوامل کيفيت خدمات
داخلي ميتواند در کسب عملکرد موفق و مزيتهای حاصل از آن بسيار ضروری باشد .بدينمنظور،
در اين پژوهش رضايت کارکنان با رويکرد توجه به عوامل کيفيت خدمات داخلي که بر رضايت
کارکنان نقش دارند ،بررسي گرديد .بايد عنوان نمود که مديران اماکن ورزشي آبي ميتوانند با
استفاده از اطالعات پژوهش حاضر به سنجش دورهای رضايت پرسنل خود پرداخته و از طريق آن
کاستيهای موجود در ارائۀ خدمات را برطرف نمايند و موجبات رشد عملکردی خود را فراهم آورند.
روششناسی پژوهش
هدف از پژوهش حاضر ،ساخت و اعتبار سنجي ابزاری برای سنجش ميزان رضايت کارکنان از کيفيت
خدمات داخلي اماکن ورزشي آبي بود؛ ازاينرو ،اين مطالعه با رويکردی کمي انجام گرفت .بايد
عنوان نمود که پژوهشهای کمي مستلزم شناسايي دادهها و تجزيهوتحليل آماری آنها بهمنظور
اندازهگيری دانش ،درک ،برداشت و يا نظرات افراد درمورد يک پديده هستند .بدينمنظور ،از طريق
بررسي کتب دانشگاهي و مقاالت متعدد علمي و نيز مصاحبه با صاحبنظران و افراد ذینفع (اساتيد
مديريت ورزشي ،کارکنان و مديران اماکن ورزشي) به تهيۀ فهرستي از مهمترين متغيرهای مطرح
در ارتباط با رضايت کارکنان از عوامل مربوط به کيفيت خدمات داخلي که بهلحاظ مستندات علمي،
معتبر بوده و از نظر تعداد ،بيشترين تکرار و تأکيد را در مقاالت داشتند ،پرداخته شد .برايناساس،
 39گويه برمبنای رضايت کارکنان از کيفيت خدمات داخلي شناسايي گرديد .پس از استخراج اين
گويهها و دريافت نظر کارشناسي صاحبنظران ( 10نفر از اساتيد مديريت ورزشي) درمورد روايي
صوری و محتوايي پرسشنامه و انجام اصالحات ،پرسشنامۀ نهايي با مقياس شش ارزشي ليکرت
(يک=کامالا مخالفم؛ دو=مخالفم؛ سه=تاحدودی مخالفم؛ چهار=تاحدودی موافقم؛ پنج=موافقم؛
شش=کامالا موافقم) تهيه گشت  .اين طيف بر اين مبنا و منطق انتخاب شد که بين نظر موافق و يا
مخالف پاسخدهندگان تمايز ايجاد شود و آنها نتوانند بيطرف باقي بمانند؛ لذا ،پاسخدهندگان
مجبور بودند نظر خود را بهصورت موافق يا مخالف اعالم نمايند .درادامه و در يک مطالعۀ مقدماتي،
پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب همبستگي آلفای کرونباخ معادل ( )α=0/873برآورد شد و
درنهايت ،پرسشنامه در دو بخش مشخصات فردی و بخش اصلي سؤاالت (رضايت کارکنان از
کيفيت خدمات داخلي) بين نمونههای پژوهش توزيع گرديد .جامعۀ آماری اين پژوهش شامل کليۀ
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کارکنان استخرها و مراکز آبي استان تهران بود .الزمبهذکر است که تعداد افراد نمونه در روش
تحليل عاملي براساس تعداد گويهها (حداقل دوبرابر و حداکثر  10برابر گويهها) تعيين ميگردد
(کالين)58 ،2011 ،1؛ ازاينرو ،براساس روش نمونهگيری غيرتصادفي و بهشکل غيراحتمالي و
دردسترس (با توجه به تمايل برای تکميلکردن پرسشنامه) 320 ،نفر از کارکنان از  20منطقۀ
تهران بهشکل خوشهای تصادفي بهعنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند .منظور از کارکنان فقط
پرسنل اداری نبوده و شامل افرادی چون نجاتغريقهای شاغل در استخرها و مجموعههای آبي نيز
ميشد .عالوهبراين ،از نرمافزارهای اس.پي.اس.اس 2و آموس 3نسخۀ  22برای تجزيهوتحليل دادهها
استفاده شد و اطالعات خام حاصل از سؤاالت پرسشنامه با استفاده از روشهای آمار توصيفي مانند
فراواني و درصد فراواني بررسي گرديد .همچنين ،بهمنظور تحليل ارتباطات ميان شاخصها و
شناسايي شاخصهای مرتبط با هر عامل و نيز روانسنجي ابزار از روش تحليل عاملي اکتشافي و
تحليل عاملي تأييدی مرتبۀ اول و دوم استفاده گشت.
نتایج
با توجه به تعداد گويههای پرسشنامه و دردسترسبودن کارکنان 320 ،پرسشنامه در جامعۀ آماری
توزيع شد که پس از حذف پرسشنامههای مخدوش و ناقص ،درنهايت  284پرسشنامه بهعنوان
نمونۀ آماری موردتجزيهوتحليل قرار گرفت .برايناساس ،نرخ برگشت پرسشنامهها معادل 88/75
درصد بود .اطالعات جمعيتشناختي نمونههای پژوهش در جدول شمارۀ يک نشان داده شده است.

1. Kline
2. SPSS
3. Amos
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جدول 1ـ ویژگیهای جمعیتشناختی نمونههای پژوهش
ویژگیهای جمعیتشناختی
جنسيت

سن

وضعيت تأهل

تجربۀ کاری

تحصيالت

شيوۀ استخدام

مرد
زن
29ـ20
39ـ30
49ـ40
 50سال و باالتر
مجرد
متأهل
5ـ 1سال
10ـ5
20ـ10
بيش از  20سال
ديپلم
کارشناسي
کارشناسيارشد
دکتری
تماموقت
پارهوقت

فراوانی

درصد فراوانی

158
126
119
111
34
20
112
172
102
121
42
19
95
155
31
3
138
146

55/6
44/4
41/9
39/08
11/97
7/04
39/43
60/56
35/91
42/60
14/78
6/69
33/45
54/57
10/91
1/05
48/59
51/40

با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي با چرخش متعامد ،1متغيرهای تبيينکنندۀ عوامل اصلي رضايت
شغلي کارکنان از کيفيت خدمات داخلي مشخص گرديد .در اين روش برخي از متغيرهای بيارزش
حذف گشته و باقي موارد در عاملهای مرتبط گروهبندی شدند .عالوهبراين ،آمارۀ آزمونهای کايسر2
و بارتلت نشان از کفايت نمونه و مناسببودن انجام تحليل عاملي برای متغيرهای پژوهش دارد.
دراينراستا ،آمارۀ آزمون کايسر بين صفر و يک متغير بوده و مقادير بيشتر از ( )0/7بهعنوان سطح
قابلقبول و نشاندهندۀ تناسب دادهها برای انجام تحليل عاملي اکتشافي ميباشد .شايانذکر است
که مقدار آمارۀ کايسر برای اين پژوهش برابر با ( )0/918بود .بايد عنوان نمود که معناداربودن
آزمون بارتلت در سطح ( )0/05نشاني ديگر برای مناسببودن دادهها در انجام تحليل عاملي
اکتشافي است( .جدول شمارۀ دو).

1. Varimax Rotation
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
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جدول  2ـ نتایج آزمون بارتلت
آمارۀ آزمون بارتلت

درجۀ آزادی

سطح معناداری

10727/34

1711

0/001

بررسي نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که  34مورد از  39سؤال پژوهش درخصوص رضايت
شغلي کارکنان بهلحاظ داشتن بار عاملي مساوی يا بيشتر از (( )0/45معيار مبنا) در پنج عامل
دستهبندی شدند که بار عاملي اين حيطهها از ( )0/522تا ( )0/857متغير بود (جدول شمارۀ سه).
پنج سؤال نيز بهدليل عدم ارتباط با مباني نظری عامل ايجادشده در تحليل عاملي و نيز داشتن بار
عاملي کمتر از ( )0/45از تحليل عاملي خارج شدند .ذکر اين نکته ضرورت دارد که تعداد عاملهای
بهدستآمده در اين پژوهش از ترکيب معيارهای زير تعيين گرديد :شناخت اوليۀ تعداد عاملها
براساس مرور مقاالت؛ انتخاب عاملها براساس مقادير ويژۀ 1بيشتر از يک؛ استفاده از معيار توصيف
واريانس؛ قابليت درک عاملهای اقتباسشده .عالوهبراين ،پنج عامل شناختهشده در اين پژوهش،
 71/86درصد از واريانس رضايت شغلي کارکنان را تبيين مينمود که نامگذاری اين عوامل براساس
مفاد آيتمهای توصيفکنندۀ هريک از عوامل پايهريزی گرديد.

3. Eigen Value
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جدول 3ـ تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
عاملها

گویهها

رهبری

ارائۀ آزادی کافي برای انجام
کارها ازسوی مدير به کارکنان
مشارکتدادن کارکنان بهوسيلۀ
مديران در تصميماتي که بر کار
آنها تأثيرگذار است.
بيان اطمينان از تواناييهای
کارکنان بهوسيلۀ مديران
تقدير مدير از کارهايي که
کارکنان بهخوبي انجام ميدهند.
نشاندادن تقدير ازسوی مديران
و حمايت از مشارکت کارکنان
تشويق کارکنان برای انجام
کارها با شيوههای نوين
تشويق کارکنان برای کسب
تجربه در حوزههای چالشي
جديد
دسترسي به مدير بههنگام نياز
کارکنان
ارائۀ بازخورد کافي ازسوی مدير
حمايت از رشد و توسعۀ
حرفهای کارکنان
کمک برای غلبه بر موانع انجام
کار
برای
کارکنان
هدايت
بهکارگيری دانش و مهارتهای
جديد در انجام شغل
عالقۀ مدير به شنيدن
پيشنهادات مربوط به موضوعات
کاری

بار عاملی
5

4

3

2

1

مقدار

مقدار

واریانس

ویژه

0/700

0/721

0/714
0/855
0/763
0/605

0/661

0/641
0/768
0/837
0/826

0/784

0/713

25/047

8/767

مطالعات مدیریت ورزشی شماره ،43مرداد و شهریور 1396

90

ادامه جدول 3ـ تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
عاملها

گویهها

منابع

کسب آموزش الزم برای انجام
شغل
ايجاد فرصتهای جديد برای
کسب تجربيات کاری در
جديد
حوزههای چالشي
بهوسيلۀ شغل کنوني
ايجاد فرصتهای جديد برای
بهکارگيری دانش و مهارتها
بهوسيلۀ شغل کنوني
کسب آموزشهای کافي
بههنگام وقوع تغييرات مهم
و
تجهيزات
فراهمبودن
تسهيالت مناسب برای انجام
برنامهها
وجود تعداد کافي کارکنان برای
انجام برنامهها

پاداشها

دريافت حقوق مکفي
دريافت پاداش در محيط کاری
داشتن شانس مناسب برای
افزايش حقوق
داشتن فرصت ترفيع شغلي
هنگام انجام کارها بهشکل
مناسب
داشتن رضايت از وجود شانس
ترفيع
دريافت انعام و پرداختهای
اضافي هنگام انجام شغل
بهشکل مناسب

بار عاملی
5

4

3

2

1

مقدار

مقدار

واریانس

ویژه

0/856

0/776

0/678

12/620

4/417

0/728

0/682

0/549
0/677
0/795
0/781

0/570

0/711

0/581

12/565

4/398
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ادامه جدول 3ـ تحلیل عاملی مؤلفههای اصلی
عاملها

گویهها

ارتباطات

وجود روشهای کافي
برای اشتراک اطالعات
دريافت اطالعات بهروز
درمورد تغييرات مربوط
يا
سياستها
به
فعاليتهای مرکز
درک آسان سياستها و
رويهها
کارکنان
آگاهسازی
بهوسيلۀ مدير در مواردی
که بر کارکنان تأثيرگذار
است.
کسب سريع اطالعاتي
که درمورد تغييرات
اثرگذار بر کار موردنياز
است.

همکاران

دريافت همکاری الزم
ازسوی همکاران بههنگام
نياز
و
مورداعتماد
حمايتکنندهبودن
همکاران
دوست و کمککاربودن
همکاران
اشتياق همکاران جهت
تسهيم اطالعات با
يکديگر

بار عاملی
5

4

3

2

1

مقدار

مقدار

واریانس

ویژه

0/522

0/790

0/703
11/587

4/056

0/707

0/761

0/693

0/796
10/049

3/517

0/857

0/594

درادامه ،با استفاده از تحليل عاملي تأييدی به بررسي روايي سازۀ پرسشنامۀ رضايت کارکنان از
کيفيت خدمات داخلي پرداخته شد .ازآنجاکه در بين متخصصان مدليابي معادالت ساختاری،
توافق عمومي و کلي دربارۀ اينکه کداميک از شاخصهای برازندگي برآورد بهتری از مدل را فراهم
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ميکند وجود ندارد ،پيشنهاد ميشود ترکيبي از سه تا چهار شاخص گزارش شود (کالين.)2011 ،
در جدول شمارۀ چهار ،چندين شاخص برازش مدل بههمراه مقادير مطلوب و مشاهدهشده نشان
داده شده است.
جدول 4ـ شاخصهای برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول
شاخصهای برازش
خيدو ()χ2
درجۀ آزادی ()df
سطح معناداری ()p
نسبت خيدو به درجۀ آزادی ()χ2/df
شاخص برازش هنجار بنتلر بونت ()NFI
شاخص برازش تطبيقي ()CFI
شاخص ريشۀ ميانگين مجذور برآورد تقريب ()RMSEA
شاخص نيکويي برازش ()GFI

مقادیر مطلوب

5-2
<0/9
<0/9
>0/05
<0/9

مقادیر مشاهدهشده
1943/08
517
0/05
3/75
0/9
0/91
0/052
0/91

نتايج تحليل عاملي مرتبۀ اول (شکل شمارۀ يک) نشاندهندۀ معناداری کليۀ اعداد و پارامترهای
مدل و تناسب شاخصهای آن ميباشد.

شکل 1ـ مدل مرتبۀ اول تخمین استاندارد پرسشنامۀ سنجش رضایت شغلی کارکنان

93

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه رضایت کارکنان ...

برای بررسي معناداری ارتباط بين متغيرهای مشاهدهشده (سؤاالت) و متغيرهای مکنون (عاملها)
نميتوان براساس بزرگي يا کوچکي ضرايب قضاوت نمود؛ بلکه ميبايست از شاخص تي برای تعيين
معناداری اين ضرايب مسير استفاده کرد (کالين .)102 ،2011 ،مشاهدۀ پارامترها و شاخص تي
(اين شاخص در نرمافزار آموس با  C.R.نشان داده ميشود) درمورد رابطۀ بين سؤاالت با
خردهمقياسهای مربوط نشان ميدهد که مقدار تي در تمامي سؤاالت باالتر از ( )1/96بوده است که
حاکي از وجود رابطۀ معنادار بين سؤاالت و عاملهای مربوطه ميباشد؛ بهگونهای که تمامي
متغيرهای مشاهدهشده (سؤاالت) قادر به پيشگويي عاملهای خود هستند .البته ،برای اطمينان
بيشتر و طبق نظر قاسمي ( ،)1392گويههايي که در تحليل مرتبۀ اول دارای بار عاملي کمتر از
( )0/3بودند ،بهترتيب از عوامل رهبری ،ارتباطات و همکاران حذف شدند .درادامه و بهمنظور
دستيابي به ساختار عاملي دقيقتر از روش تحليل عاملي تأييدی مرتبۀ دوم 1استفاده شد .هدف از
اين شيوه ،دستيافتن به يک روش معنادارتر از دادهها است .در اين گونه مدلها فرض بر آن است
که خود متغيرهای مکنون در واريانس مشترک ،ناشي از يک يا چند عامل مرتبۀ باالتر هستند؛
بهعبارتديگر ،عاملهای مرتبۀ دوم ،عامل عاملهای مرتبۀ اول بهشمار ميروند .از اين روش برای
مطالعۀ مناسببودن ساختار عاملي پرسشنامه و تأييد وجود مؤلفههای ادعايي سازنده و يا
پژوهشهای مربوطه استفاده ميشود (کالين .)43 ،2011 ،برايناساس ،برای تأييد روايي سازۀ ابزار
و بررسي ارتباط پنج خردهمقياس تأييدشدۀ مرتبۀ اول با عامل رضايت شغلي کارکنان از کيفيت
خدمات داخلي ،تحليل عاملي تأييدی مرتبۀ دوم اجرا گرديد (شکل شمارۀ دو) .نتايج نشان ميدهد
که مدل دوم اندازهگيری پرسشنامۀ رضايت شغلي کارکنان مناسب بوده و تمامي اعداد و
پارامترهای مدل معنادار است .شاخصهای برازش (تناسب) مدل اندازهگيری در جدول شمارۀ پنج
نشان داده شده است.
جدول 5ـ شاخصهای برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم
شاخصهای برازش
خيدو ()χ2
درجۀ آزادی ()df
سطح معناداری ()p
نسبت خيدو به درجۀ آزادی ()χ2/df
شاخص برازش هنجار بنتلر بونت ()NFI
شاخص برازش تطبيقي ()CFI
شاخص ريشۀ ميانگين مجذور برآورد تقريب ()RMSEA
شاخص نيکويي برازش ()GFI

مقادیر مشاهدهشده
1949/31
522
0/05
3/73
0/89
0/91
0/051
0/90
1. Second Order
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براساس نتايج جدول شمارۀ پنج ،مقادير شاخصهای برازندگي مدل اندازهگيری مرتبۀ دوم
پرسشنامۀ رضايت شغلي کارکنان (همانند مرتبۀ اول) نشاندهندۀ قابلقبول و مناسببودن
شاخصهای برازندگي (تناسب) و درنتيجه ،برازش و مطلوببودن مدل اندازهگيری است .همچنين،
مقادير شاخص تي درمورد رابطۀ بين خردهمقياسها با عامل باالتر از خود همگي باالتر از ()1/96
ميباشد که نشان از وجود رابطۀ معنادار بين آنها دارد .درمجموع ،نتايج تحليل عاملي مرتبۀ اول و
دوم نشان ميدهد که اين پرسشنامه از روايي سازۀ قابلقبول و بسيار خوبي در جامعۀ کارکنان
مراکز ورزشي برخوردار است.

شکل 2ـ مدل مرتبۀ دوم تخمین استاندارد پرسشنامۀ سنجش شایستگیهای مربیان ورزشی

در اين پژوهش از ضريب آلفای کرونباخ برای بررسي پايايي يا ثبات دروني ابزار استفاده شد که
پايايي کلي پرسشنامه معادل ( )α=0/89بهدست آمد .پايايي هريک از عوامل نيز از ( )0/76تا
( )0/91متغير بود .برايناساس ،مقادير بهدستآمده نشاندهندۀ سطح قابلقبول برای پايايي ابزار و
وجود ارتباط نسبتاا باال در بين گويههای هر عامل ميباشد .شايانذکر است که حذف هيچيک از
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گويهها ،پايايي اين عوامل را افزايش نميداد .ضريب آلفای هريک از عوامل بهلحاظ تحليلي در
جدول شمارۀ شش نشان داده شده است.
جدول 6ـ نتایج ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی پرسشنامه
خردهمقیاسها
رهبری
منابع
پاداش
ارتباطات
همکاران

تعداد سؤاالت

ضریب آلفا

13
6
6
5
4

0/91
0/84
0/80
0/81
0/76

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش بهدنبال شناسايي مؤلفههای کيفيت خدمات داخلي منتهي به رضايت کارکنان و ساخت
و اعتباريابي ابزاری بدينمنظور بود و در آن پنج عامل رهبری ،منابع ،پاداشها ،ارتباطات و همکاران
از طريق تحليل عاملي استخراج شده و تأييد گرديد .اولين عامل استخراجشده ،رهبری بود که با
مقدار ويژۀ ( 25/047 ،)8/767درصد از واريانس رضايت کارکنان از کيفيت خدمات داخلي را تبيين
مينمود 13 .گويۀ اين عامل منعکسکنندۀ شايستگيها و صالحيتهای مختلف رهبری در نزد
کارکنان ميباشد .ايجاد انگيزه بهوسيلۀ تقدير از کارکنان از مهمترين عوامل در بحث کيفيت خدمات
داخلي يک مکان ورزشي بهشمار ميرود .در اين ارتباط ،گلمن )1992( 1در پژوهش خود بر ايجاد
انگيزه بهوسيلۀ رهبر در کارکنان تأکيد داشته است .حمايت از رشد و توسعۀ حرفهای کارکنان الزمۀ
ايجاد محيطي مناسب جهت کسب رضايت آنها ميباشد که اين امر در پژوهش زارعي متين
( )1389موردبررسي و تأييد قرار گرفته است .در هر محيط سازماني همواره موانعي بر سر راه
کارکنان پيش ميآيد که کمک مدير جهت رفع اين موانع موجب کسب رضايت کارکنان ميگردد.
ازسویديگر ،اکثر کارکنان همواره بهدنبال استفاده از روشهای نوين و جديدی برای پيشبرد
کارهای موظف خود هستند که استفاده از تکنولوژیهای جديدی که ايجاد شرايط مناسب جهت
بهکارگيری اين روشها و مهارت های نوين رضايت کارکنان را نسبت به محيطي که در آن مشغول
بهکار هستند را فراهم ميآورد ،يکي از نمودهای آن ميباشد .ازسویديگر ،انجام دقيق فعاليتهای
محولشده ،نيازمند بازخوردهای مناسب از جانب مديران مافوق ميباشد که اين امر ضرورت توجه
مديران اماکن ورزشي به اين مسأله را روشن ميسازد .يکي از موضوعاتي که همواره در رهبری و
1. Goleman
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مديريت سازمانها مطرح بوده است ،مديريت مشارکتي و استفاده از نظرات کارکنان در
تصميمگيریها ميباشد؛ زيرا ،از اين طريق کارکنان خود را در سياستهای اخذشدۀ سازمان مسئول
دانسته و تعهد بيشتری به تحقق اهداف مشخصشده دارند (اماکن ورزشي نيز در اين امر مستثني
نميباشند) .دراينزمينه ،اختری شجاعي ( )1383در پژوهشي عنوان کرد که بين ميانگين نمرۀ
رهبری و ميزان رضايت شغلي کارکنان همبستگي وجود دارد و رضايت کارکنان در محيطهای
مشاورهای ،باالتر ميباشد که اين امر با يافتههای اين بخش از پژوهش همخواني دارد .بهطورکلي،
ايجاد يک رابطۀ مناسب ميان مديران و کارکنان از مواردی است که موجب رضايت کارکنان خواهد
شد .دراينراستا و همخوان با يافتههای اين پژوهش ،زارعي متين ( )1389معتقد است که بين
شاخصهای مهارت ارتباطي مديران و رضايت شغلي کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
تفويض اختيار و مسئوليت به پرسنل و ابراز اطمينان از تواناييهای کارکنان ازسوی رهبر سازمان و
ايجاد آزادی کافي و مناسب جهت انعطاف در انجام امور از موارد ديگری است که موجب عزتنفس
و دلگرمي کارکنان خواهد بود .امروزه ،مديران در بسياری از سازمانها جهت جلب رضايت کارکنان
جلساتي را به شنيدن پيشنهادات آنها اختصاص داده و يا صندوقي را بهمنظور جمعآوری ايدهها و
پيشنهادات کارکنان اختصاص ميدهند .عالوهبراين ،تشويق کارکنان برای کسب تجربۀ کاری در
حوزههای چالشي جديد ميتواند برای بسياری از کارکنان قابلتوجه بوده و موجب رضايت آنها
شود .دسترسي به مدير در مواقع مورد نياز و ايجاد همدلي بين کارمند و مدير نيز از مواردی ميباشد
که در مطالعات ديگر موردتأييد قرار گرفته است (گلمن )1992 ،و ميتواند بر کسب رضايت
کارکنان اثرگذار باشد .دراينراستا ،نوبخت رمضاني ( )1392بهبود نقشهای مديريتي را زمينهساز
تأمين رضايت بيشتر در ميان کارکنان دانسته است .لئونارد ( )2015نيز به عواملي همچون شناخت
از کار ،روابط با رئيس و همکاران ،امکان تکامل حرفهای ،ايجاد انگيزش و شناخت نتايج مثبت در
ايجاد رضايت شغلي اشاره نموده است .همچنين ،قليزاده ( )1389در پژوهش خود از رابطۀ سبک
رهبری رابطهگرای مديران و رضايت شغلي کارکنان ياد کرده است.
برمبنای نتايج ،منابع دومين عاملي است که با داشتن شش گويه 12/620 ،درصد از رضايت کارکنان
از کيفيت خدمات داخلي را تبيين ميکند و ميتواند دربرگيرندۀ منبع مادی ،غيرمادی و انساني در
سازمان باشد .شرکت در دورههای دانشافزايي و کسب مهارتهای جديد و ايجاد اين فرصت برای
کارکنان از عوامل بسيار مهم در افزايش رضايتمندی آنها است .در مباحث مديريتي همواره از
منابع انساني بهعنوان مهمترين منبع هر سازمان نام برده ميشود .داشتن آمادگي الزم برای مواجهه
با تغييرات ناگهاني و تدريجي از عوامل اصلي توسعه و رشد کارکنان است که منجر به رضايت
خواهد شد .دراينميان ،فراهمنمودن تجهيزات و امکانات الزم برای کسب آموزش برعهدۀ مديران

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه رضایت کارکنان ...

97

سازمان ميباشد .امروزه شرکتهای بزرگ ،رشد و آموزش کارکنان را بهعنوان يک استراتژی
هميشگي برای خود در نظر ميگيرند .نتايج مطالعات نشان ميدهد که سطح آمادگي کارکنان با
رضايت شغلي رابطه داشته و کارکنان با سطح آمادگي باالتر ،از رضايت بيشتری برخوردار هستند
(عزيزی1382 ،؛ رضايي صوفي )1392 ،که اين امر در سايۀ آموزش محقق خواهد شد .از ديگر
مسائلي که در اين ارتباط مطرح شده است ،وجود تعداد کافي کارکنان برای انجام برنامهها ميباشد.
البته ،دراينزمينه کيفيت کارکنان بر کميت آنها ارجح بوده و صرفاا وجود تعداد موردنياز کارکنان
دليلي برای انجام صحيح و دقيق فعاليتها نميباشد .دراينراستا ،عزيزی ( )1393عنوان داشت که
آموزش مهارتهای اجتماعي ـ ارتباطي بر رضايت شغلي ،مهارت ابراز وجود و مهارتهای مقابلهای
کارکنان اثرگدار بوده و آموزش به شيوههای مختلف موجب افزايش رضايت شغلي ميشود؛ که اين
امر مهر تأييدی بر گويههای اين عامل ميباشد .در اين ارتباط ،کلس )2015( 1در پژوهش خود به
نتايج ناهمخواني دست يافت .وی عنوان داشت که آموزش و يادگيری منطقي ،تأثيری بر رضايت
شغلي ندارد .البته ،جامعۀ آماری پژوهش موردنظر اعضای هيأتعلمي با تحصيالت تکميلي در
دانشگاههای ترکيه بودهاند .با توجه به اينکه کارکناني که در دانشگاه مشغول ميباشند ،همواره
مشغول تدريس و آموزشدادن هستند ،شايد کسب آموزش و ايجاد فرصتهای آموزشي ،انگيزۀ
چندان قدرتمندی برای کسب رضايت آنها نباشد؛ موضوعي که ميتواند عدم همخواني نتايج را
توجيه نمايد.
سومين عامل تأييدشده بهوسيلۀ تحليل اکتشافي ،پاداشها بود که با شش گويه 12/565 ،درصد از
واريانس رضايت شغلي کارکنان از کيفيت خدمات داخلي را تبيين مينمود .در اين ارتباط بايد گفت
که انگيزههای مالي ،انعام و پاداشها همواره از انگيزههای اصلي رضايت کارکنان بودهاند.
دريافت پاداش و حقوق مناسب در محيطهای کاری ميتواند موجب رضايت کارکنان باشد .ارائۀ
پاداش و حقوق درخور شأن افراد و دريافت پاداشهای اضافي هنگام انجام کارهای بيش ار مقدار
مقرر موجب احساس عدالت و رضايت ميشود .موضوع برابری يکي از قوانين مهم در ايجاد بهرهوری
و کار بهمقدار متناسب برای هر فردی ميباشد .دراينراستا ،گودرزی ( )1388در پژوهش خود به
رابطۀ مثبت ميزان دستمزد و بهرهوری کارکنان اشاره داشته است که تأييدی بر اين موضوع
ميباشد (دوتيت و کوکمور2003 ،2؛ ويکفورد2004 ،3؛)؛ اگرچه برخي از مطالعات نشان دادهاند
که خالف اين موضوع صادق نميباشد؛ بدينمعناکه بهرهوری در ايران عاملي برای تعيين دستمزد
نبوده و ساير عوامل نهادی و قانوني و دخالتهای دولت در آن اثرگذار هستند( .کازروني.)1386 ،
1. Keles
2. Du toit & Koekemoer
3. Wakeford
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بايد عنوان کرد که پاداش و دستمزد ميتواند نقدی و يا غيرنقدی باشد .وجود فرصت ترفيع و
پيشرفت در پستهای شغلي از جمله موارد پاداش بهشمار ميرود .در اين ارتباط ،هزاوهای ()1386
ايجاد فرصتهای جديد برای کارکنان را در رضايتبخشي کار مؤثر ميداند .نتايج اين بخش از
پژوهش با يافتههای لئونارد ( ،)2015راس و ساندو ( )2013و سپهوند ( )1391همخواني دارد .در
تمامي اين پژوهش ها بر نقش پاداش ،دستمزد و انعام بر رضايت شغلي کارکنان تأکيد شده است.
دراينزمينه ،کشل )2004( 1در پژوهشي به بررسي بخش خدمات آمريکا پرداخت و نتيجۀ همخواني
را در ارتباط با افزايش دستمزد و بهرهوری و تأثير آن بر رضايت کارکنان بهدست آورد .همچنين،
خداياری فرد ( )1389ضعيفترين احساس رضايت کارکنان بانکها را به جو سازماني نامناسب و
عدم رفع نيازهای مادی و معنوی مربوط دانست .در اين ارتباط ،نتايج متفاوت پژوهش فيسک
کيوگلو )2010( 2نشان داد که مديران باشگاههای ورزشي در کشور کنيا عليرغم عدم کسب درآمد
مالي کافي و پاداشها ،از شغل خود راضي هستند .البته ،شرايط هر کشور و سبک زندگي ميتواند
در کسب رضايت اثرگذار باشد .کشورهای آفريقايي همواره به بيکاری زياد و سرانۀ درآمدی پايين
مشهور بودهاند و کسب حداقلها نيز ميتواند برای برخي از آنها راضيکننده باشد .الزمبهذکر است
که عالقه به شغل را نميتوان در اين مورد از نظر دور داشت.
عالوهبراين ،ارتباطات از ديگر عواملي بود که  11/587درصد از واريانس رضايت کارکنان از کيفيت
خدمات داخلي را در اين پژوهش تبيين مينمود .اين ارتباطات ميتواند در دو حوزۀ بين فرد با ديگر
افراد سازمان و يا فرد با سازمان تقسيم شود .بسياری از سازمانها از جمله مراکز ورزشي ،با توجه به
شرايط اقتصادی ،رقبا و محيط ،سياستهای کاری خود را تغيير ميدهند .مطلعساختن کارکنان از
اينگونه تغييرات ميتواند در هماهنگنمودن مجموعۀ فعاليتهای سازمان اثربخش باشد و درمقابل،
عدم اطالع کارکنان از اين موضوع ميتواند منجر به انحراف عملکرد آنها از اهداف سازمان گردد.
شايانذکر است که داشتن ارتباط مناسب ميتواند موجب تسريع هماهنگي شود .همچنين ،اطالع
بهموقع از آخرين دستورات ،بخشنامهها و وظايف موجب رضايت کارکنان خواهد بود .امروزه ،ظهور
تکنولوژیهای جديد همچون سيستمهای اتوماسيون موجب ارتباط سريعتر افراد درون سازمان
ميشود؛ اگرچه ارتباطات مستقيم بههمان نسبت کاهش يافته است .وجود روشهای کافي برای
اشتراک اطالعات از جمله تمهيداتي است که مديران مراکز ورزشي نيز بايد آن را بهکار گيرند .تأثير
ارتباطات کارکنان بر رضايت شغلي آنها در مطالعات لئونارد ( )2015و صادقيان ( )1389نيز تأکيد
شده است .دراينراستا ،پاراسورمون ( )1985يکي از شاخصهای کيفيت خدمات را عامل ارتباطات
1. Cashell
2. Fişekçioğlu
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کارکنان دانسته است که با نتايج پژوهش حاضر همخواني دارد .همسو با اين يافتهها ،خداياری فرد
( ) 1389ايجاد همدلي و همکاری بين کارکنان را يکي از علل ايجاد رضايت شغلي ميداند .هوانگ
( )2016نيز از واژۀ "فضای سالم" استفاده نموده و آن را عامل مهمي در ايجاد رضايت شغلي
کارکنان دانسته است .در اين ارتباط ،وی يکي از عوامل فضای سالم کاری را ارتباطات کارکنان با
يکديگر و با سازمان ميداند .عالوهبراين ،وی )2015( 1داشتن روابط خوب کاری؛ بهويژه بين
سرپرستان و نيروهای تحتنظر آنها را در ارائۀ کيفيت خدمات بهتر ،بااهميت ميشمارد .نتايج
پژوهش وی نشان ميدهد که روابط مناسب کاری بين مديران و کارکنان ،نسبت به رضايت شغلي،
تأثير بيشتری بر ارائۀ کيفيت خدمات بهتر دارد .البته ،در اين پژوهش به مقايسۀ اهميت روابط با
رضايت شغلي پرداخته نشده و از عامل ارتباطات بهعنوان يکي از متغيرهای تأثيرگذار بر رضايت
شغلي ياد شده است.
درنهايت ،آخرين عامل مطرحشده در ارتباط با رضايت کارکنان ،همکاران بود که  10/049درصد از
واريانس رضايت شغلي از کيفيت خدمات را تبيين مينمود .داشتن همکاران خوب ،مورداعتماد و
ياریرسان همواره موجب دلگرمي افراد ميباشد .اينکه همکاران در مراکز ورزشي بههنگام نياز
کمک الزم را دريافت نموده و قابليت اشتراکگذاری اطالعات با يکديگر را داشته باشند ،موجب
خوشنودی خواهد شد .يکي از عوامل مهمي که در مطالعات مختلف حوزۀ کيفيت خدمات از آن ياد
ميشود ،همکاران است (پاراسورمون1985 ،؛ اسمعيلي .)1394 ،ايزورسيان )2016( 2در يک
پژوهش کيفي شش عامل انگيزش ،تعامالت اجتماعي ،ويژگيهای کارکنان ،ويژگيهای محيطي،
ادراکات سازماني و عوامل توزيعي را بر رضايت شغلي کارکنان اثرگذار دانسته و همکاران را بهعنوان
زيرمجموعۀ تعامالت اجتماعي مطرح نموده است که برخالف اين پژوهش ،يک عامل فرعي محسوب
شده است .البته ،تفاوت در روشهای دو پژوهش و جامعۀ آماری ،توجيهکنندۀ تفاوت ميباشد؛
هرچند که در هر دو پژوهش بر اهميت همکاران اشاره شده است.
مطالعاتي که تاکنون در ارتباط با رضايت شغلي در ورزش با محوريت کيفيت خدمات انجام شده
است ،بيشتر درزمينۀ مشتريان مراکز ورزشي صورت گرفتهاند .پژوهش حاضر با موردتوجه قراردادن
کارکنان بهعنوان مشتريان داخلي و نيز با عنايت به موضوع کيفيت خدمات ،ابزاری را تهيه نمود تا
مديران مراکز مختلف بتوانند از طريق آن رضايت کارکنان خود را موردسنجش قرار دهند.
الزمبهذکر است با توجه به اينکه رضايت شغلي کارکنان بر متغيرهای بسياری همچون رضايت
شغلي مشتريان ،سودآوری و بهرهوری اثرگذار ميباشد ،سنجش اين رضايت ميتواند بسيار ضروری
1. Yee
2. Izvercian
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 نقاط ضعف، پيشنهاد ميشود مديران مراکز ورزشي با استفادۀ دورهای از اين ابزار، دراينراستا.باشد
 ارتباطات، پاداش، منابع،خود را در محيط فعاليت کارکنان اصالح نموده و با توجه به عوامل رهبری
 کيفيت خدمات مناسب در داخل محيط سازمان را فراهم آوردند تا از اين طريق رضايت،و همکاران
.بيشتر کارکنان را با خود همراه سازند
در بيشتر متوني که تا کنون به مو ضوع رضايت پرداخته اند رضايت مشتری همواره در اولويت بوده
 در اين مقاله عالوه بر توجه به اين موضوع.است و رضايت کارکنان کمتر مورد توجه قرار گرفته بود
به منظور قابل سنجش نمودن رضايت کارکنان پرسشنامه معتبری طراحي شد که استفاده از ابعاد
مختلف آن مي تواند موجب شن اخت بهتر رضايت کارکنان و تالش در جهت افزايش عملکرد و
.افزايش بهره وری سازمان به عنوان پيامد نهايي آن باشد
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Abstract
The aim of this study was to design and validate the questionnaire of employees’
satisfaction from internal services quality in water sports facilities. The
population was employees of swimming pools and water recreation centers in
Tehran. Samples were selected using Non-targeted method. 284 questionnaires
were completed. Data were analyzed using the structural equation modeling,
exploratory factor analysis, and first and second-order confirmatory factor
analysis. The results showed that the five main factors influencing employees'
satisfaction with the quality of internal services centers were leadership,
resources, rewards, communications and coworkers. The results also revealed
that the leadership factor had the greatest impact on employees’ satisfaction. It is
recommended to Sports center's managers to assess the quality of internal
services periodically, in order to try to promote their productivity and staff
satisfaction.
Keywords: Employees' Satisfaction, Internal Services Quality, Equation
Modeling, Factor Analysis

* Corresponding Author

Email: M_smaeili2006@yahoo.com

