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ويژگیهای روانسنجی پرسشنامه تنیدگی شغلی فیلیپ ال رايس در بین کارکنان بانک ملی
Psychometric Properties of Philip L. Rice Occupational
Stress questionnaire among Employees of Melli Bank of
Kermanshah
کیوان حسنی 1و کیوان کاکابرايی
چکیده
تنیدگی شغلی يکی از مهترين عوامل تاثیرگذار بر ادامة
شغل و آرامش خاطر کارکنان است .هدف پژوهش
حاضر ،بررسی اعتبار و روايی پرسشنامه تنیدگی شغلی
فیلیپ ال رايس در بین کارکنان بانک ملی کرمانشاه
میباشد .برای بررسی شاخصهای روانسنجی پرسش
نامه ،نمونهای شامل  200نفر از کارکنان بانک ملی
کرمانشاه ( 188نفر مرد و  12نفر زن) ،به صورت
تصادفی طبقهای نسبی انتخاب شدند .برای جمعآوری
دادهها ،از پرسشنامة تنیدگی شغلی فیلیپ ال رايس،
استفاده گرديد .تحلیل دادهها نیز با نرمافزار  spss23و
 Amos23انجام شد .برای بررسی روايی سازه ،از
تحلیل عاملی تايیدی استفاده شد و نتايج نشان داد که
پرسشنامة تنیدگی شغلی فیلیپالرايس ،از روايی سازة
مناسب برخوردار بوده و پايايی کل براساس ضريب
آلفای کرونباخ /89 ،و برای هر يک از عوامل هشت گانه
به ترتیب 0/81؛ 0/85؛ 0/84؛ 0/78؛ 0/75؛ 0/60؛
 0/62و 0/51به دست آمد که در سطح مناسبی قرار
دارد.
واژههای کلید :پرسشنامه استرس شغلی ،تنیدگی
شغلی ،کارمندان بانک

2

Abstract
Job stress is one of the most important
factors affecting employees' job continuity
and tranquility. The purpose of this current
research is to investigate the validity and
reliability of Philip L. Rice's occupational
stress questionnaire among Kermanshah
Melli Bank employees. To examine the
psychometric
properties
of
the
questionnaire, a sample of 200 employees of
the Melli Bank of Kermanshah (188 males
and 12 females) were selected randomly.
Philip L. Rice questionnaire was used for
collecting data. Data analysis was performed
using spss23 and Amos23 software. To
verify the validity of this questionnaire, a
statistical analysis was used to confirm the
results. The results showed that The Philip
L. Rice`s Stress Questionnaire had an
appropriate structural validity and its
reliability was 0.89 based on Cronbach's
alpha coefficient, which is appropriate.

 .1گروه روانشناسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ايران
 .2گروه روانشناسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ايران
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مقدمه
استرس يا تنیدگی جزء جدايى ناپذير زندگی است که با توجه به فشار روانی و کیفیت انطباق
فرد با آن مىتواند منجر به بیماری و يا کاهش عملکرد شود .اگرچه برخی استرسها طبیعی و الزم
هستند اما چنانچه استرس ،شديد ،مداوم يا تکراری باشد ،فرد قادر به مقابلة مؤثر با آن نباشد يا
منابع حمايتی اندک باشد ،استرس يک پديده منفی تلقی میگردد که می تواند باعث بیماریهای
جسمی و اختالالت روانی گردد (مظفری و مقدم ،1395 ،گاماژ و همکاران .)2015 1،تنیدگی
میتواند باعث بر هم خوردن تعادل روحی و روان شناختی شده و پیامدهای مختلفی را مانند
3
نارضايتی از شغل و ترک خدمت داشته باشد (اولت و همکاران ،2017 2،لمبرت و همکاران،
 )2017استرس شغلی پیامدهای بهداشت روانی و جسمانی را داراست .از جمله نشانههای روانی
استرس شغلی نارضايتی از کار میباشد (جیوئو و همکاران .)2016 4،استرس از مسائل جدی
5
سازمانهای امروزی است و میتواند هزينههای سنگینی برای سازمان ايجاد کند (چتی و همکاران،
 ،2015ال و جیوئو ،2015 6،لمبرت و همکاران .)2017 ،تحوالت شغلی مانند تغییرات سازمانی،
تغییر حقوق و دستمزد ،ترفیعات شغلی ،کاهش يا افزايش نیروی انسانی و دگرگونیهای اجتماعی،
موضوعاتی هستند که هر يک به نوعی بر فرد فشار آورده و او را دچار آشفتگی ،نگرانی ،تشويش و
8
اضطراب مینمايند (شاهید و همکاران ،2011 7،حبوبی و همکاران ،2017 ،مانسون و باس،
 ،2017رودالوا و مستافین .)2017 9،عوامل روانی در محیط کار بر خالف ساير عوامل زيان آور
محیط کار مختص شغل خاصی نیستند و در همة مشاغل به صورتهای مختلف و با درجات متفاوت
وجود دارند .تنش میتواند باعث کاهش کارايی فرد از طريق اختالالت حافظه ،عصبانیت ،اعتماد به
نفس پايین ،ناامیدی ،انزوای فزاينده ،پیامدهای روانی و مشکالت جسمی مانند تغییر در اشتها،
مشکالت گوارشی و  ...شود (ياشلی اوغلو و همکاران ،2013 10،پارک و کیم ،2013 11،الشاعر و
همکاران ،2017 12،حسین شاهی برواتی ،1392 ،سول و همکاران .) 2017 13،از جمله پیامدهای
روانی استرس شغلی کاهش رضايت شغلی است که میتواند حتی به ترک خدمت و رها کردن شغل
منجر شود و تعهد فرد به سازمان را کاهش دهد .تاثیر استرس شغلی بر کار و کارمند در چند دهة
اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که مهم ترين منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن می باشد و
سازمانها بايد آسايش روحی و روانی و مادی کارکنان خود را فراهم آورند تا فرد بتواند با باالترين
کارايی کار کند و سازمان نیز به حداکثر بهرهوری دستيابد (هانگژيا و همکاران ،2014 14،هیروکاوا
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و همکاران ،1کوئیک و همکاران ،2017 ،2سیمون و همکاران ،2017 ،خمیسا و همکاران.)2017 ،3
در مطالعات متعدد صورت گرفته در زمینه تأثیر استرس شغلی بر سالمت روانی و رضايت
شغلی استرس شغلی به عنوان يکی از مهمترين عوامل بوجود آورنده ضايعات روانی و کاهش
رضايت شغلی معرفی شده است که در اغلب ايـن مطالعات استرس به عنوان پاسخی کـه مستقیم ًا
تحت تأثیر منابع فشارزا تجربه می شود ،در نظر گرفته شده است .تحقیقات انجام گرفته بر روی
استرس شغلی و رضايت شغلی رابطة اين دو باهم را تايید میکنند و استرس شغلی را موثر بر
رضايت شغلی میدانند و رابطه و جهت اين دو را نیز معکوس میدانند .از جمله مطالعات باکر و
ويکو ،)2007( 4هو و همکاران ،)2009( 5کومار ،)2011( 6گلشیری و همکاران ( ،)1391تريوالس
و همکاران ،)2013( 7عزيزی نژاد و موسوی نژادان ( ،)1395مبین اين نکته هستند .اما تأکید بر
اين مسأله اهمیت دارد که استرس همواره به صورت مستقیم از منابع فشارزا ناشی نمیشود ،بلکه
نحوه ادراک فرد از استرس ،در تجربه آن ،نقش اساسی دارد چرا که براساس مطالعات صورت گرفته
معلوم شده است کـه ريـدادهای استرسزای مشابه ،اثرات متفاوتی در افراد مختلف پديد می آورند.
از اين رو ،اين باور که متغیرهايی وجود دارند که رابطه استرس را با بیماری و رضايت شغلی تعديل
میکنند ،قوت گرفته است (وانگ و همکاران ،2014 ،بادريوکس و همکاران .)2012 ،8تحقیقات
نشان داده است که استرس شغلی با بسیاری از بیماریها و مسائل محیط کار ارتباط دارد (استاک
و تروکولی ،2004 ،9به نقل از آزادمرزآبادی و همکاران .)1386،اين ارتباط در خصوص بیماریهای
قلبی و عروقی (فرنج و کاپلن ،)1982 10،بیماریهای عضالنی و اسکلتی (مانجوناتا و ريناکامورتی،
 ،)2017فشارخون و برخی ديگر از بیماری ها (مظفری )1395 ،تأيید شده است .بررسیهای انجام
گرفته نشان میدهد که تقريباً در تمامی مشاغل تنیدگی وجود دارد (ساعتچی1385 ،؛ عنايتی و
همکاران1391 ،؛ آزادمرزآبادی و همکاران ،1386 ،اشرفیريزی و کاظم پور1390 ،؛ رزمی و نعمتی،
1390؛ خانه شناس و همکاران1392 ،؛ ترشیزی و احمدی ،)1390 ،اما میزان و عوامل آن به لحاظ
نوع و ماهیت استرس و خصوصیات شغلی و شخصی افراد متفاوت است .عالوه بر عوامل سازمانی،
عوامل فردی نیز نظیر سن ،سابقه خدمت ،جنسیت ،وضعیت تأهل و سطح تحصیالت نیز در بروز
تنیدگی نقش دارد (احمد و رمضان ،2013 ،آراواتیا.)2017 ،
اساساً پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد مؤثر سازمانهاست .بنابراين میتوانیم جامعة
امروزی را جامعة سازمانی بنامیم .از مهمترين وسايل دستیابی به پیشرفت و ترقی سازمانهايی
هستند که بتوانند با کارآمدی و اثربخشی از عهدة وظايف خود برآيند .هر سازمانی برای نیل به
عملکرد شغلی مطلوب و کارايی و بهره وری موثردر جستجوی راه هايی است تا محیط را برای
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کارکنان مساعد سازد تا به درجه ای از توانايی برسند که تأثیرگذاری بیشتری بر کارشان داشته
باشند (عزيزی نژاد و موسوی نژادان .)1395 ،مطالعات نشان داده است تنیدگی شغلی با رضايت
شغلی و عملکرد فرد رابطه مستقیم داشته و به عبارت ديگر پیش بینی کنندة رضايت شغلی
کارکنان يک سازمان است (سوری و همکاران1385 ،؛ حسنی و همکاران 1396؛ غفوريان و
همکاران ،1390 ،پیل ،2010 ،1سیمون و همکاران .)2018 ،2تاثیر استرس شغلی بر کار و کارمند
در چند دهة اخیر مورد توجه قرار گرفته است چرا که مهمترين منبع هر سازمانی نیروی انسانی آن
میباشد و سازمانها بايد آسايش روحی و روانی و مادی کارکنان خود را فراهم آورند تا فرد بتواند با
باالترين کارايی کار کند و سازمان نیز به حداکثر بهره وری دست يابد (لی و همکاران،2017 ،3
ابوالروب2004 ،4؛ دوشی2009 ،5؛ شاهید و همکاران2011 ،؛ عنايتی و همکاران1390 ،؛ کوپر و
همکاران ،2013 ،يوزگات و همکاران .)2013 6،در اين میان بانک ها به دلیل پشتوانه اقتصادی
بودن در هر کشوری از اهمیت ويژهای برخوردارند و لذا هرچقدر کارمندان اين ارگانها از سالمت
روانی و رضايتمندی شغلی باالتری برخوردار باشند بالطبع بانکها نیز از بهرهوری باالتری سود
میجويند .آراواتیا ،)2017 ( 7مانجوناتا و ريناکامورتی ،)2017( ،8شاجین عالم و ديلربا،)2016( 9
احمد و رمضان ( )2013و رزمی و نعمتی ( ،)1390در مطالعات خود ،تاثیر استرس شغلی را
مشخصاً برکاهش رضايتمندی شغلی کارمندان بانک تايید کردهاند .متاسفانه مطالعات داخلی
محدود است .نتايج بدست آمده از اين مطالعات محدود هم حاکی از اين است که درصد بااليی از
کارمندان بانک تنیدگی شغلی باال و شديدی را تجربه میکنند (جهانبخش گنجه و عريضی سامانی،
 ،1391عزيزی نژاد و موسوی نژادان.)1395 ،
با توجه به اهمیت بهینه سازی شرايط کاری ارگانها و بخصوص بانکها و از آن جا که نقش
استرس شغلی در زندگی روزمره دلیل محکمى براى دستیابی به ابزاری مناسب در جهت سنجش و
ارزيابى اين مسئله مهم و اساسى مى باشد و با توجه به عوامل متعدد ايجاد استرس شغلی موجود
در محیط کار ،میتوان مداخالتی به منظور پیشگیری يا کاهش استرس شغلی صورت داد و بررسی
اعتبار و روايی پرسشنامههای موجود راهی در جهت استاندارد سازی بررسیها در اين امر مهم
میباشد .لذا در اين پژوهش مولفههای استرس شغلی پرسشنامه فیلیپال رايس که از متداول ترين
پرسشنامههای استرس شغلی می باشد؛ بر روی جامعه کارکنان بانک مورد بررسی قرار گرفته است.
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روش پژوهش
اين پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی بوده و با توجه به هدف ،ماهیت و موضوع پژوهش،
رابطهای میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیه کارمندان شاغل در بانک ملی استان
کرمانشاه در سال  1394است .حجم نمونة مورد مطالعه با استفاده از فرموا جرسی و مرگان 200
نفر تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای برحسب جنسیت انتخاب شده است .پرسشنامة
مورد استفاده در اين پژوهش ،مقیاس استرس شغلی فیلیپ ال رايس )1992( 1است .اين پرسش
نامه ،دارای  57ماده است که اطالعاتی در مورد استرس شغلی به ما می دهد .اين پرسشنامه شامل
سه خرده مقیاس روابط بین فردی ،وضعیت جسمانی و عاليق شغلی می باشد .سؤاالت اولیه پرسش
نامه برای سنجش مشکالت موجود در روابط بین فردی و رضايت يا عدم رضايت شغلی تدوين شده
است .پس از آن به وضعیت های جسمانی که موجب خستگی روزمره فردی می شوند پرداخته شده
است و سومین قسمت پرسشنامه نیز به عاليق شغلی اختصاص داده شده است .اين آزمون
محدوديت زمانی ندارد .نمره گذاری اين آزمون در مقیاس لیکرت  5گزينه ای به صورت ( =1هرگز،
=2به ندرت =3 ،گاهی اوقات =4 ،اغلب و  =5بیشتر اوقات) انجام میشود .نمرهگذاری گويههای ،6
 55 ،53 ،51 ،50 ،49 ،20 ،18 ،15 ،12 ،11 ،9 ،8و  57به صورت مستقیم و بقیهی گويهها به
صورت معکوس است..تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار  SPSS23و  Amos23انجام شده
است.
يافتهها
در اين بخش ابتدا ويژگیهای جمعیتشناختی ،مورد بررسی قرار گرفته و سپس يافتههای توصیفی
و استنباطی ارائه میگردد.
ويژگیهای جمعیتشناختی
جنسیت :با توجه به جدول  .1مالحظه میشود که  94/00درصد از پاسخگويان ،مرد و  6/00درصد
از پاسخگويان ،زن هستند.
جدول .1توززيع فراوانی جنسیت

جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

188

94/00 %

زن

12

6/00 %

کل

200

%100
. L.Rice

1
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تاهل :با توجه به جدول  .2مالحظه میشود که  93/50درصد از پاسخگويان ،متاهل و  6/50درصد
از پاسخگويان ،مجرد هستند.
جدول  :2توزيع فراوانی تاهل

تاهل

فراوانی

درصد

متاهل

187

93/50 %

مجرد

13

6/50 %

کل

200

%100

روايی سازة پرسشنامة تنیدگی شغلی فیلیپ ال رايس
برای بررسی روايی سازه ،از تحلیل عاملی تايیدی استفاده شد .ابتدا نمودار تحلیل عاملی
تايیدی براساس حضور کلیههای سوالهای پرسشنامه طراحی شد .محاسبات نشان داد که ضرايب
عاملی مربوط به سوالهای  21 ،20 ،17و  49غیر معنادار است و براساس نظر میرز ،گامست و
میرز ،)1391( 1از فرايند تحلیل حذف شدند .
با توجه به اينکه در تحلیل عاملی تايیدی ،تعدادی از سوالها با بار عاملی کم از تحلیل حذف
شدند ،لذا تحلیل عاملی اکتشافی جهت شناسايی عامل های زيربنايی انجام گرفت .تحلیل عاملی
اکتشافی ،بر روی پاسخهای  200آزمودنی حاضر در نمونه ،به روش تجزيهی مؤلفههای اصلی و
چرخش واريماکس انجام شد که نتايج در ادامه ارائه شده است .قبل از استفاده از روش تحلیل
عاملی ،الزم بود که از باال بودن ضرايب همبستگی نمرات بین سؤاالت پرسشنامه اطمینان حاصل
3
شود .بدين منظور ،شاخصهای کفايت نمونهگیری کايزر -ماير -اولکین 2و آزمون کرويّت بارتلت
مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  :3نتايج آزمون های  KMOو کرويّت بارتلت برای بررسی کفايت نمونهگیری

KMOآزمون
0/846

آزمون کرويّت بارتلت

درجه آزادی

سطح معنی داری

=2888/02 x

595

0/001

2

جدول  ،3آزمونهای  KMOو کرويّت بارتلت را برای بررسی کفايت نمونهگیری ،نشان می-
دهد .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار شاخص  0/846 ،KMOاست که مقدار قابل قبول برای
1

Meyers, Gumest & Guarino
Kaiser – Meyer – Olkin
2
Bartlett’s test of sphericity
1
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اين شاخص میباشد (مقدار قابل قبول برای  KMOاز نظر میرز ،گامست و گارينو ( ،)1391باالتر
بودن از  0/6میباشد) .همچنین ،مقدار آمارهی کایاسکوئر برای آزمون کرويت بارتلت2888/02 ،
است که با درجة آزادی  ،595معنیدار میباشد ( .)P ≥ 0/001بنابراين ،میتوان گفت که کفايت
نمونهگیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی رعايت شده است و میتوان نتیجه گرفت که انجام
تحلیل عاملی ،قابل توجیه است .پس از اطمینان از اين پیشفرض ،تحلیل عاملی به روش مؤلفه-
های اصلی و با استفاده از چرخش واريماکس ،1بر روی پاسخهای آزمودنیها به  57سؤال پرسشنامه
انجام شد .پس از مشاهدة نتايج ،جهت استخراج عاملها ،از مقادير ويژة باالتر از يک ،به عنوان
مالک انتخاب استفاده شد.
نتايج اولین تحلیل عاملی که بر روی کل سؤالها انجام گرفت ،منجر به استخراج  12عامل
دارای مقدار ويژة باالتر از يک شد .اين  12عامل بر روی هم %69/52 ،از واريانس کل پرسشنامه را
تبیین میکردند .با بررسی مقدار اشتراک 2هر کدام از سؤالها ،مشخص شد که سؤالهای شمارة
 47 ،46 ،45 ،44 ،42 ،41 ،26 ،25 ،22 ،21 ،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،11 ،10و  48دارای مقدار
اشتراک پائین (زير  )0/50در مقايسه با ديگر سؤاالت هست که تصمیم به حذف اين سؤالها گرفته
شد .همچنین تعداد پس از حذف اين سؤالها ،با  39سؤال باقیمانده ،دوباره تحلیل عاملی به روش
مؤلفههای اصلی و با چرخش واريماکس انجام گرفت .نتايج اين تحلیل نیز منجر به ايجاد  10عامل
شد که در مجموع %64/77 ،واريانس کل پرسشنامه را تبیین میکردند .از اين میان ،تعداد دو عامل
به علت دو سوالی بودن (شامل سوالهای  18 ،14و  )24 ،23از تحلیل حذف شدند .هشت عامل
باقیمانده بر بروی هم 60/71 ،درصد واريانس پرسشنامهی تنیدگی شغلی را تبیین میکردند .بر اين
اساس ،با توجه به اينکه مقدار واريانس باالتر از  60درصد به عنوان مالک تعیین تعداد مولفهها در
نظر گرفته میشود (حبیبپور و صفری ،)1392 ،لذا تعداد  8عامل (با  35سوال) به عنوان تعداد
نهايی عاملها در نظر گرفته شد .اين امر با توجه به نمودار صخرهای در شکل يک نیز ،قابل تايید
است.

شکل  :1نمودار اسکری کتل مؤلفههای استخراجی پرسشنامه تنیدگی شغلی
varimax rotation
communality

1
2
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نمودار صخرهای 1در شکل  1نشان میدهد که در تحلیل عاملی دوم ،هشت عامل ،مقدار ويژة
باالتر از يک دارند.
جدول  :4مؤلفههای استخراج شدهی تحلیل عاملی نهايی پرسشنامه تنیدگی شغلی

استخراج بعد از چرخش واريماکس
مؤلفه

کل

درصد واريانس

درصد تراکمی

اول

3/69

10/54

10/52

دوم

3/61

10/32

20/86

سوم

3/42

9/77

30/63

چهارم

2/91

8/32

38/95

پنجم

2/24

6/41

45/36

ششم

1/87

5/33

50/70

هفتم

1/83

5/24

55/94

هشتم

1/67

4/78

60/71

در جدول  ،4عاملهای استخراج شدهی باقیمانده به همراه مقدار ويژه ،درصد واريانس تبیین
شده و واريانس تراکمی 2تبیین شده به وسیلهی هر کدام از اين عاملها ،قبل و بعد از چرخش
وريماکس ،نشان داده شده است .همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،تحلیل عاملی نهايی
به استخراج هشت عامل منجر گرديد که اين عاملها ،مجموعاً  %60/71از واريانس کل پرسشنامه را
تبیین میکنند.
جدول  :5ماتريس بارهای عاملی سؤالهای پرسشنامهی تنیدگی شغلی بر روی مؤلفههای استخراج شده

مؤلفههای استخراج شده پس از
سؤال چرخش به روش واريماکس
اول
9
8

0/78
0/75

دوم

مؤلفه های استخراج شده پس از چرخش به
سؤال روش واريماکس
چهارم

سوم
27
28

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

0/67
0/66
scree plot
cumulative variance

3
1
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7
6
5
14
15
43
54
35
36
31
55
56
53
52
57

0/69
0/64
0/57
0/50
0/46
0/83
0/82
0/78
0/70
0/56
0/80
0/78
0/71
0/67
0/55

29
30
32
33
4
2
3
40
39
1
37
38
34
50
49
51

0/63
0/61
0/50
0/42
0/84
0/73
0/72
0/75
0/70
0/54
0/82
0/69
0/49
0/78
0/67
0/58

در جدول  ،5بارهای عاملی هر کدام از سؤالهای پرسشنامهی تنیدگی شغلی بر روی هشت
مؤلفهی استخراج شده ،مشخص شده است .بارهای عاملی حدود  0/40و باالتر ،جهت اختصاص هر
سؤال به يک مؤلفه در نظر گرفته شد (پاالنت.)1389 ،
پس از تعیین عاملهای استخراج شده ،نامگذاری هرکدام از عوامل با توجه به مبانی نظری
پژوهش صورت گرفت.
جدول  :6سؤاالت مرتبط با شش مؤلفهی پرسشنامهی تنیدگی شغلی و ضرايب آلفای کرانباخ آزمونهای فرعی

مؤلفه

ويژگی مورد سنجش

تعداد سؤال

شمارة سؤالها

ضريب آلفای کرانباخ

اول

روابط بین فردی

7

15-14-9-8-7-6-5

0/81

دوم

خستگی فیزيکی

5

54-43-36-35-31

0/85

سوم

عاليق شغلی

5

57-56-55-53-52

0/84

چهارم

فشارکاری

6

33-32-30-29-28-27

0/78

پنجم

انتظازات شغلی

3

4-3-2

0/75

ششم

نیروی حمايتی

3

40-39-1

0/60

هفتم

حجم کاری

3

38-37-34

0/62

هشتم

هیجان انگیز بودن کار

3

51-50-49

0/51
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در جدول  ،6عناوين اين آزمونها به همراه تعداد و شمارهی سؤالهای مرتبط ارائه شده است.
همچنین در اين جدول  ،ضرايب آلفای کرانباخ 1برای بررسی پايايی نمرات آزمونهای فرعی ،ارائه
شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار ضريب آلفای کرونباخ تمام آزمونهای فرعی ،در
سطح بااليی است .الزم به ذکر است که برای کل پرسشنامه ،برای سواالت و عاملهای باقیمانده،
مقدار ضريب آلفای  0/89محاسبه شد.
جدول  :7مولفههای شناسايی شده برای تنیدگی شغلی به همراه گويههای مرتبط

مؤلفه

ويژگی مورد سنجش

گويههای مرتبط
به نظر میرسد نمیتوانم افراد مافوق خود را راضی کنم.
به نظر میرسد میتوانم با افراد مافوق خود سخن بگويم

اول

روابط بین فردی

افراد مافوق به نظر من با کفايت نیستند اما مجبورم از آنها دستور
بگیرم.
افراد مافوق به نظر میرسد به عنوان يک فرد به من اهمیت میدهند.
میان من و افراد مافوق يک احساس اعتماد ،احترام و دوستی وجود دارد.
به نظر میرسد رئیس من از کارها کنارهگیری کرده است.
افراد مافوق پسخوراندی در مورد کیفیت کاریام به من ارائه میکنند.
هیچ وقتی برای استراحت ،صرف قهوه يا ناهار وجود ندارد.
در پايان روز من واقعاً از لحاظ جسمی خسته هستم.

دوم

خستگی فیزيکی

من بدلیل خستگی کاری حتی از اوقات فراغت هم لذت نمیبرم.
من با خستگی زياد محل کار را ترک میکنم.
من با خستگی زياد محل کار را ترک میکنم
به نظر میرسد عالقه کاریام را از دست دادهام.
من فکر میکنم میتوانم سرنوشت کاری خود را رقم بزنم.

سوم

عاليق شغلی

چهارم

فشار کاری

من حتی اگر نیاز مالی هم نداشتم کارم را ادامه میدادم.
من در اين شغل بدجوری به تله افتادهام.
اگر يکبار فرصت انتخاب داشته باشم باز هم اين شغل را انتخاب میکنم.
محیط کار فیزيکیام پر ازدحام ،پر از سرو صدا و خسته کننده است.

Cronbach α coefficient

1
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انتظارات فیزيکی معقوالنه نیستند.
بار کاری روی من هیچگاه تمام شدنی نیست.
کار من به نظر میرسد بیشتر از موقعیتهای اضطراری تشکیل شده
است.
سرعت کار بیش از حد زياد است.
مهلتهای داده شده برای انجام کارها ،دائمی و غیرمعقول هستند.
شرح وظايف من به خوبی مشخص نشده است.
پنجم

انتظازات شغلی

ششم

نیروی حمايتی

هفتم

حجم کاری

هشتم

هیجان انگیز بودن
کار

در مورد انتظاراتی که از من وجود دارد به خوبی مطمئن نیستم.
در مورد توقعاتی که در آينده از من خواهند داشت به خوبی مطمئن
نیستم.
پرسنل مسئول رفاه و حمايت از کارکنان ضعیف يا غیرکارآمد هستند
تعداد پرسنل مسئول امور رفاهی اندک است.
پرسنل مسئول امور رفاهی کارآمد نیستند
نیازهای شغلی بیش از توان من هستند.
مجبورم بخشی از امور محل کار را در خانه انجام دهم تا عقب نمانم.
مسئولیت افراد بسیار زيادی به من واگذار شده است.
پیچیدگی شغل من آنقدر است که من را سرگرم کند.
شغل من خیلی هیجانانگیز است.
شغل من آنقدر تنوع دارد که حوصلهام سر نرود.

پس از انجام تحلیل عامل اکتشافی و مشخص شدن عامل ها؛ برازش مدل تحلیل عاملی
تايیدی ،مجددا انجام گرفت.نتايج نشان داد که شاخصهای برازش مدل از اندازههای مطلوب
برخوردار نیست و بر اساس شاخصهای اصالح گزارش شده توسط نرمافزار  ،Amosتعدادی از
عوامل خطای اندازهگیری مولفههای روابط بین فردی و وضعیت جسمانی به هم مرتبط گرديد.
بنتلر و چو )1987( 1و بنتلر ( ،)1988خاطر نشان کردهاند که ويژگی ناهمبسته بودن کلیهی
خطاها در يک مدل ،به ندرت با دادههای واقعی متناسب است .بنابراين ،الحاق چنین خطاهايی در
مدلهای تحلیل عاملی تأيیدی ،نه تنها به اعتبار عاملی پرسشنامه لطمهای نخواهد زد ،بلکه
بازنمايی واقعگرايانهتری را از دادههای مشاهده شده فراهم میکند (بدری ،مصرآبادی ،پلنگی و

Bentler & Chou

2

فصلنامه علمی – پژوهشی روان سنجی ،دوره ششم ،شماره  ،23زمستان 1396

56

فتحی .)1391 ،نتايج تحلیل پس از مرتبط کردن تعدادی از اصالحات انجام گرفته ،حاکی از برازش
مطلوب مدل اصالح شده با دادهها داشت.

شکل  :2نمودار تحلیل عاملی تايیدی پرسشنامهی عوامل تنیدگی شغلی به همراه برآوردهای استاندارد

شکل  ،2نمودار تحلیل عاملی تايیدی پرسشنامهی عوامل تنیدگی شغلی را به همراه برآوردهای
استاندارد نشان میدهد.
جدول  :8شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تايیدی پرسشنامهی عوامل تنیدگی شغلی
نوع
شاخص

عالمت اختصاری

معادل فارسی

مالک برازش مطلوب
(هرينگتون)1391 ،

اندازه

سطح
معنیداری

مطلق

CMIN

کای اسکوئر

کوچک بودن و عدم
معنیداری

766/79

0/001

CFI

شاخص برازش تطبیقی

مقادير نزديک به 0/95
يا بیشتر

0/902

ــــــ

IFI

شاخص توکر -لويس

مقادير نزديک به 0/95
يا بیشتر

0/905

ــــــ

RMSEA

ريشه میانگین مربعات
خطای برآورد

مقادير نزديک به 0/06
يا کمتر

0/048

ــــــ

CMIN/DF

کای اسکوئر بهنجار
شده

مقادير بین  1تا 2

1/46

ــــــ

تطبیقی

مقتصد
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جدول  ،8شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تايیدی را بعد از اعمال اصالح نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود ،مقدار شاخص برازش مطلق کایاسکوئر ( ،)CMINبرابر با 766/79
بوده و معنیدار میباشد ( .)P < 0/05بر اين اساس ،برازش مدل کامل نیست اما بر اساس نظر
هرينگتون ( ،)1391آمارهی کای اسکوئر ( )CMINبه شدت تحت تاثیر حجم نمونه قرار دارد و در
نمونههای بزرگ ،تقريبا همواره معنیدار میگردد و با تکیه بر آن ،نمیتوان برازش مدل با دادهها را
بررسی کرد ،لذا بايد شاخصهای تطبیقی و مقتصد را مورد توجه قرار داد .مقدار شاخصهای
برازش تطبیقی برای  ،CFIبرابر با  0/902و برای شاخص  0/905 ،IFIمیباشد .همچنین ،مقدار
شاخصهای مقتصد برای  0/048 ،RMSEAو برای شاخص  1/46 ،CMIN/DFمیباشد .بنابراين
بر اساس شاخصهای تطبیقی و مقتصد ،مدل تحلیل عاملی تايیدی ،برازش مطلوب را با دادههای
تجربی نشان میدهد.
جدول  :9بارهای عاملی سوالها بر مولفههای پرسشنامهی

برآورد
استاندارد

مسیر

روابط بین فردی

خستگی فیزيکی

عاليق شغلی

فشار کاری

سطح
معنیداری

توضیح

سوال 9

0/68

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 8

0/63

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 7

0/75

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 6

0/47

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 5

0/51

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 14

0/60

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 18

0/54

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 43

0/79

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 54

0/81

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 35

0/76

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 36

0/81

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 31

0/52

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 55

0/88

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 56

0/79

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 53

0/85

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 52

0/59

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 57

0/57

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 27

0/73

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 28

0/61

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه
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نیروی حمايتی

حجم کاری

هیجان کاری
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سوال 29

0/76

0/009

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 30

0/60

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 32

0/48

0/002

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 33

0/46

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 4

0/86

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 2

0/62

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 3

0/70

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 40

0/81

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 39

0/48

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 1

0/53

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 37

0/55

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 38

0/64

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 34

0/60

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 50

0/31

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 49

0/18

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

سوال 51

1/00

0/001

بار عاملی سوال بر مولفه

جدول  ،9ضرايب بارهای عاملی سوالها را بر روی مولفههای پرسشنامهی تنیدگی شغلی نشان
میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،تمام بارهای عاملی ،از لحاظ آماری معنادار هستند
( .)p ≥0/01لذا میتوان گفت که پرسشنامهی مذکر ،دارای روايی سازه میباشد.
بحث و نتیجهگیری
استرس شغلی (تنیدگی) را میتوان روی هم جمع شدن عوامل استرسزا و آنگونه وضعیتهای
مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد در فشارزا بودن آن اتفاق نظر دارند .بررسی استرس شغلی در
بافت روابط فرد با محیط صورت میگیرد و سه عامل کانون توجه است .ويژگیهای فردی شاغل،
شرايط کار و برآيند بر هم کنشی آن دو که نقش تعیین کننده در بروز استرس شغلی دارد .سازمان
بهداشت جهانی میگويد که استرس شغلی هزينه های زيادی را بر دولت ها تحمیل کرده و غیبت
از کار ،تقاضاهای مکرر کارگران برای تغییر شغل و کاهش تولید و ايفای نقش در تولید را مظاهر
اين پديده می داند .بنابراين وجود يک ابزار استاندارد برای بررسى استرس شغلی به گونه اى که
توانايی پوشش مشاغل مختلف را داشته باشد ،بیشتر از هر زمان ديگرى احساس میشود .از اين رو
با مطالعات انجام شده اين پرسشنامة استرس شغلی به دلیل پوشش مسايل و موارد مورد نیاز جهت
بررسى میزان استرس شغلى انتخاب گرديد و به منظور اجراى تحقیق مورد نظر استاندارد سازی
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شد .برای بررسی اين پژوهش ،از تحلیل عاملی تايیدی استفاده گرديد .نتايج تحلیل عاملی تايیدی
نشان داد پرسشنامة تنیدگی شغلی دارای روايی سازه است .يافتههای مربوط به اين پژوهش ،با
نتايج پژوهش حاتمی ( )1378که در آن ،پرسشنامة تنیدگی شغلی دارای روايی و پايايی مناسب
بود ،همخوان است .به عالوه کازرونیان و همکاران( ،)1392دنیوی و همکاران( )1391و مرزآبادی و
فشارکی( ،)1389اعتبار و روايی پرسشنامه های ديگری را در خصوص اندازه گیری استرس شغلی،
بررسی و تايید کردند .در واقع میتوان گفت که در طراحی پرسشنامهی حاضر ،جنبههای مختلف
استرس شغلی مورد توجه قرار گرفته و گويههای مطرح در آن ،به سادگی بیانکنندة حاالت مختلف
تنیدگی شغلی در انجام مشاغل گوناگون است .بر همین اساس ،در جامعهی مورد پژوهش تحقیق
حاضر نیز ،برازش بسیار مطلوب بین مدل تحلیل عاملی تايیدی با دادههای تجربی به دست آمد که
نشاندهندة وجود روايی سازه در پرسشنامة تنیدگی شغلی است.
منابع
فارسی
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 رضايت شغلی و، اثر استرس شغلی بر تعهد سازمانی، علیرضا، رجايی، ابوالقاسم، مسیح آبادی
1393 ، حسابداری و اقتصاد، کنفرانس بین المللی مديريت،عملکرد شغلی حسابرسان
کنفرانس بین،  تاثیر استرس شغلی بر رضايت شغلی، ناهید، محمدمهدی؛ مقدم، مظفری
.) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره،)1395  مهر15  و14( ،المللی مديريت تغییر و تحول

 پژوهش چندمتغیری کاربردی.)1391( . جی، گلن و گارينو، الورنس اس؛ گامست، میرز
 حمیدرضا، سیمیندخت رضاخانی، ولیاهلل فرزاد،(طرح و تفسیر) (ترجمهی حسنپاشا شريفی
. رشد: تهران.) بالل ايزانلو و مجتبی حبیبی،حسنآبادی
 پیدايش: تهران. استرس.)1385( . آنیتا،نیک
 محمد مقدم و پیروز، تحلیل عاملی تايیدی (ترجمه شهرم واحدی.)1391( . دانا،هرينگتون
.) انتشارات دانشگاه تبريز (تاريخ انتشار به زبان اصلی ذکر نشده: تبريز.)قادری پاکدل
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