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 چکیده

، در بین کلیه کارکنان شرکت خدمات بیمه شغلی بررسی رابطه بین  پاسخگویی با رضایتهدف کلی این پژوهش 

کلیه کارمندان شاغل زن و مرد در شعب شرکت می باشد. جامعه آماری در این تحقیق ایران خودرو) بیمه پارسیان( 

نفر می باشد؛ نمونه آماری با در نظر  131نفر و تعداد کارکنان مرد  111است که تعداد کارکنان زن  خدمات بیمه ای

در نظر گرفته شد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش ابزار سنجش  183گرفتن جدول مورگان 

رضایت شغلی  ، (2112و همکاران ) "ارترهاچوپرسشنامه های استاندارد است که برای سنجش پاسخگویی از پرسشنامه 

استفاده شد، پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تحلیل داده ها  ،(1521فیلد و روتس )ت برای

که پژوهش نشان داد با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج 

رضایت گویی با رضایت شغلی، رابطه مثبت معنی داری  وجود دارد. از طرفی نتایج پژوهش نشان داد که متغیر بین پاسخ

 د.بر پاسخگویی داررابطه ی مثبت 

 

 پاسخگویی، رضایت شغلی کلید واژه:
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The relationship between accountability and job satisfaction 

among Staffs of Iran Khodro Insurance Service 

Company(Persian Insurance) 

 

Abstract: 

This thesis studies the relationship between accountability with job satisfaction, among 

staffs of Iran Khodro insurance service company(Persian Insurance) subsidiaries. The 

statistical population of the study is all male and female recruited employee of Iran Khodro 

insurance service company in Tehran, including 110 female and 130 male staffs. The 

statistical sample was obtained through Morgan Table 183. Hochwarter et al. (2005) 

questionnaire is used to measure accountability, Brayfield and Rothe (1951) questionnaire is 

used to evaluate job satisfaction. The reliability of questionnaire is calculated by Cronbach’s 

alpha. The data are analyzed based on Pearson correlation coefficient test and multiple 

regression .The findings suggest that there is positive relationship between accountability 

with job satisfaction  . Furthermore, the findings indicate that the variables including 

satisfaction, have meaningful, positive effect on accountability. 

Key Words: accountability, job satisfaction 
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 مقدمه-1

)لرنر و  دیآ یبه شمار م یعلم سازمان یاصل هیباشد و آن به عنوان پا یموثر م یموثر هر سازمان اتیعمل یبرا  ییپاسخگو 

باشد.  یکارایی و ... م یابیارزش یستمهایو مقررات و س نیشامل قوان یو رسم ینیع ییپاسخگو یسمهای(. مکان1555تتالک ، 

 کیکلمه توسط همه به  قیدق یبه معنا یرسم یسمهایمکان نیچن یبود که اجرا نیاز ا یحاک یارتباط مفروضه سنت نیدر ا

 یواقع یایمفروضه در دن نیشود. اما ا یم نیتضم ییپاسخگو ییسمهایمکان نیچن یبا اجرا نکهیاندازه قابل درک است و ا

 (.1551 گران،یو د سیشد )فر دهید تیکم اهم یسازمان

به »( عقیده دارند برای بسیاری از عالقمندان اصالحات آموزشی1555) 1"کریست"و  "آدامس"پاسخگویی همانطور که 

با این حال، این سیر تحقیقات مکانیسمهای روانشناختی در سطح «. عنوان یک سکوی پرش در بهبود آموزشی به شمار می آید

اند. به عالوه در حالیکه  )ادراکی( معروف است را مورد مالحظه قرار نداده 2فردی تجربه شده که به پاسخگویی احساس شده

توجه متخصصان را بخود جلب کرده است، مجموعه تحقیقات در پاسخگویی به  3پاسخگویی به عنوان یک سازه سطح فردی

( 1558) "فرینک و کلیمسکی"(. 2111، 4)هال و فریسعنوان یک سازه در سطح فردی هنوز در رشد نوپای خود می باشد 

مطالعات عمیقی   –سازمانها  –هبود تئوری پاسخگویی در مدیریت منابع انسانی و بطور کلی تر اظهار می دارند که به منظور ب

مورد نیاز است که پاسخگویی را در سازمانهای واقعی با خود کارمندان بررسی کنند. تا به حال مطالعات معدودی پاسخگویی را 

 .در سطح فردی با کارمندان واقعی مورد پژوهش قرار داده اند

. بر خالف تحقیقات نظری و  .شغلی نشان دادند رضایت رابطه مثبتی را بین پاسخگویی و (2112مس و همکاران )تا

)بروکس،  تجربی فوق، تحقیقاتی هم هستند که تاثیرات نامطلوب پاسخگویی را بر رضایت شغلی نشان می دهند

سخگویی و رضایت شغلی نشان ندادند. بررسی عمیق ( هیج رابطه ای را بین پا2112همچنین مطالعه هال و همکاران )(.2115

تر  ادبیات پاسخگویی نشان می دهد که این یافته ها زیاد هم تعجب برانگیز نیستند. بر خالف تاثیرات مثبت، پاسخگویی یک 

 (. Ibid, 310جنبه تاریک هم دارد. یعنی کاهش انعطاف پذیری و کاهش همکاری بین اعضا )

 

 تحقیقضرورت و اهمیت  1-2

پاسخگویی مسئله ی مهم و چالش آور در نظام های اداری و سیاسی بیشتر کشور ها بوده و است . در سازمانهای دولتی 

که امروزه دستخوش تغییرات زیادی شده اند ، مساله ی پاسخگویی مبتنی بر این فرض است که تصمیمات و اقدامات 

(. اکنون 23، ص  1381ماعی و فرهنگی جوامع اثر می گذارد)فقیهی ، کارگزاران همواره بر امور اقتصادی و سیاسی و اجت

روشها و معیارهای سنتی مسئولیت پرسی از سازمانهای دولتی کارایی خود را در شرایط جدید از دست داده و ضرورت شکل 

 (. 112، 1382گیری شیوه ها و ابزارهای جدید کامال محسوس گردیده است)قلی پور ، طهماسبی ، 

اساسی تر از عنصر پاسخگویی در سازمان وجود ندارد که ماهیت آن پاسخگو نگه داشتن مردم برای تصمیمات و  شاید

اعمالشان را در بر می گیرد. بدون پاسخگویی یکایک افراد هر آنچه را که می خواهند و هر زمان که می خواهند انجام می 

(. پدیده ی 381،  2115می گردد)هال ، زینکو ، پریمن ، فریز ، دهند که این منجر به هرج و مرج و در هم شکستن سازمان

پاسخگویی بسیار حیاتی برای سازمانهای در حال کار است و باید بپذیریم که به صورت ناقصی فهمیده شده است و گاهگاهی 

ای پاسخگویی به ندرت ساختارش بررسی شده است این یک پدیده ی طبیعی چند سطحی است و کارهای آینده باید پیامده

 را در تجزیه و تحلیل های چند سطحی تنظیم کنند و بیازمایند.

بیشترین توجه امروزه برای مشکالت سازمانها همانند پرداختی مدیر عامل، رفتارهای ناکارامد و مدیریت و سازماندهی  

گویی در نظر گرفته شوند . اگاهی آنها اختصاص داده می شود که موارد اخیر می توانند به عنوان توصیفی از لغزش های پاسخ

                                                           
1. Adams & Krist 
2. Felt accountability 
3. Accountability as an individual-level construct 
4.Hall & Ferris 
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توسعه ی بهتر از درک ماهیت پاسخگویی و اینکه چطور می تواند موجب سودمندی یکایک افراد و سازمان شود نیاز بیشتر و 

 ( . 385،  2115به تحقیقات فراوان و مجال بیشتر دارد)هال ، زینکو ، پریمن ، فریز ،

 

 :بررسی ادبیات موضوع -2
فارغ از خاستگاه رشته ای آن ، دیرینه ای به قدمت تاریخ داشته و طرح نخستین آنرا به نوشته های  مفهوم پاسخگویی

 (.5،  2113،  2ارسطو نسبت می دهند )پشنگ

پاسخگویی از دیدگاه نظریه پردازان و صاحبنظران علم ، به گونه های مختلفی تفسیر شده است . تاریخ دانان ، 

صورت های مختلفی آن را تفسیر کرده اند. تاریخ دانان معتقدند که پاسخگویی نه تنها به وسیله ی  روانشناسان و ...هر کدام به

دولت شهرهای یونان بلکه به وسیله ی دولت های نواحی نیل و دولت های روم و اروپایی قرون وسطی نیز به کار برده شده 

ثبت و منفی است. یعنی پاسخگویی می تواند هم پتانسیلی است. پاسخگویی حداقل در دیدگاه فرهنگ غربی دارای هر دو اثر م

برای افزایش بهره وری باشد و هم تحت شرایط معین ریسک انجام وظایف معین را افزایش دهد و بنابراین ، به طور واقعی 

 (.2111، 2کارایی را کاهش دهد. در عین حال ممکن است باعث افزایش سطح تنش در سازمانها شود)تایلور

رهای پاسخگویی در سازمانها را می توان به صورت رسمی یا غیر رسمی یا ترکیبی از ان دو خلق کرد.پاسخگویی سازکا

فی نفسه، در اصل ، ادراکی )یعنی متکی است بر درک اجتماعی روان شناختی افراد از واقعیت سازمانی( و دور از دسترس 

 (.48، 2114اران ،وهمک 1است، و جزئی اصلی از نظامهای سازمانی است)آمیتر

 

 تعاریف پاسخگویی:2-1

پاسخگویی در مفهوم اصلی خود به جوابگویی در برابر یک شخص ، به خاطر کارایی مورد انتظار تعبیر و تفسیر می 

(. پاسخگویی عبارت است از وجود نوعی تعهد و التزام به منظور جوابگویی و پاسخ دادن به مسئولیت های 2111شود)مولگان ، 

(.کات و ماری ضمن آن که 1553، 5و جانکینز 8شده توسط فردی که آن مسئولیت ها بر عهده ی او بوده است)کریانجام 

پاسخگویی را مفهومی می دانند که بیشتر در هزاره سوم مورد تاکید است ، آن را اساس اندازه گیری کارایی ، ارزیابی و گزارش 

اید در اندازه گیری کارایی از اهمیت باالیی بر خوردار باشد)کات و ماری دهی فرض می کنند و اعتقاد دارند که پاسخگویی ب

،2111.) 

 جی دی استوارت پنج سطح یا نوع پاسخگویی عمومی به شرح زیر پیشنهاد داده است :

سطح یک : پاسخگویی خط مشی یا پاسخگویی در ازای سیاست هایی که اتخاذ ، و سیاست هایی که رد شده است 

 )ارزش(.

 دو : پاسخگویی برنامه یا پاسخگویی درباره اجرا و میزان دستیابی به اهداف برنامه ها )نتایج یا اثربخشی(.سطح 

 سطح سه : پاسخگویی کارایی یا پاسخگویی درباره ی چگونگی کارایی)کارایی و صرفه اقتصادی(.

ایی یا معیارهی اندازه گیری برای سطح چهار : پاسخگویی فرایند یا پاسخگویی درباره فرایندها ، شامل روشهای اجر

 اجرای وظایف تعیین شده )برنامه ریزی و تخصیص و اداره (.

 (.4سطح پنج : پاسخگویی التزام و مشروعیت مصرف وجوه طبق بودجه مصوب و یا ارقام مصوب )رعایت( )قلی پور،

 

 :تعاریف رضایت شغلی2-2

یل میزان محدود دانش لبد شد. او موسیله رابرت هاپاک انجابه  1532تالش کالسیک برای تعریف رضایت شغلی درسال 

با وجود این رضایت شغلی را به  -موجود وقابل استفاده دراین موضوع درخصوص دشواری تنظیم یک تعریف مناسب هشدارداد
                                                           
5-Pashang  
6-Taylor  
7-Ammeter 
8 -Gary 
9 -Jenkis 
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ن ازشغلم راضیم عنوان ترکیبی ازشرایط روان شناسی، محیطی وفیزیولوژیکی توصیف کرد که فرد را وا می دارد تا بگوید )) م

(( یعنی رضایت شغلی حدی است که درآن افراد شغل هایشان را دوست دارند ) هوی ومیسکل ، ترجمه سید عباس زاده ، 

 (.352، ص  1381

 (. 1555، 11)جورج رضایت شغلی مجموعه ای ازاحساسات وباورهاست که افراد درمورد مشاغل کنونی خود دارند

استیفن رابینزرضایت شغلی را . شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف می کندگرین برگ وبارون نیزرضایت 

 (1588، 11)رابینز نگرش کلی فرد نسبت به شغلش را تعریف می کند

 

 نظریه های رضایت شغلی : 2-3

 

 :نظریه روابط انسانی  2-3-1

بررضایت وعالقمندی افراد محیط دردوره مدیریت کالسیک چنین تصورمی شد که مسایل مادی بیشترین اثررا 

کارودرنتیجه باال رفتن تولید دارد . اما تحقیقات هاثورن نشان داد که برقراری روابط انسانی، جو دوستانه ، مشارکت ، پذیرش ، 

. احترام به افراد وداشتن روابط غیررسمی صمیمی سبب افزایش روح همکاری ، بازدهی وتولید شده بررضایت شغلی افراد دارد 

گزارش ها  ونتایج این تحقیقات نشان داد چنانچه افراد با نوعی آزادی واختیاردرباره مسائل کاربیاندیشند وتصمیم بگیرند 

ودیگران نظراتشان را به آنان تحمیل نکنند وحق مخالفت با تصمیمات ونظرات مدیران درارتباط با حوزه کاری خود را نداشته 

 221، ص   1313س تعلق ومالکیت نسبت به محیط کاردرآنان ایجاد می کند )میرکمالی ، باشند، این مشارکت ها نوعی احسا

( وازنقطه نظرمدیریت مدیریت هدف دانش روابط انسانی عبارت است ازسازمان پرتوان وپویا واین مقصود ازهیچ راهی 

ارگروهی اعضا سازمان ) پرهیزگار، میسرنمی شود به جزازطریق فراهم نمودن رضایت خاطردروجود افراد به خاطرموفقیت درک

 (.131، ص  1328

 

 :نظریه بریل 2-3-2

معتقد است که انسان طبیعی درانتخاب شغل نیازی به پند وسفارش ندارد ، خود اوفعالیتی را که باید دنبال کند،  2بریل

 (.21، ص 1312به نحوی حس می کند )خلیل زاده ، 

 

 :نظریه پارسون   2-3-3

 شغلی را وابسته به پنج عامل می داند . این عوامل عبارتند از:پارسون رضایت 

عزت نفس : پارسون معتقد است انسانها با هنجارهای اخالقی مورد پسند خود زندگی می کنند ومحترم شمردن این  -1

 هنجارها والگوهای رفتاری درحصول رضایت شغلی آنان تأثیربسزایی دارد.

رشدید یا ضعیف عالقه دارند تا ازسوی دیگران مورد شناسایی واحترام قرارگیرد شناسایی : همه انسانها به طو -2

که درمورد ایجاد یا فقدان این احساس می تواند  ومدیرآموزشی باید بدانی درمدرسه وی تنها کسی است

 برسازد.بسیارمؤثروکارسازباشد. برای این منظوراوباید ازکارایی معلمین آگاه باشد وآنان نیزازاین آگاهی باخ

ارضاء خواسته ها : انسانها همواره درپی ارضای نیازهای مادی ومعنوی خویش اند واین امربه رضایت شغلی آنان  -3

 مؤثراست.

لذت : لذت بخش بودن شغل وفعالیتهای شغلی درکارکنان ایجاد خشنودی ورضایت شغلی می کند برای لذت بخش  -4

 گیری را با تدابیرمناسب لذت بخش نمود.کردن شغل معلمی بهتراست روند یاددهی ویاد

                                                           
10. George 
11. Robbins 
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صمیمیت : دوستی وصمیمیت درروابط میان کارکنان یک محرک قوی انگیزش که به رضایت شغلی منجرمی شود به  -2

 (.42 -21، صص  1313شمارمی آید ) گریفیث ؛ 

 

 :روش تحقیق-3
 

 :تحقیق سئواالت 3-1

شرکت خدمات بیمه ایران خودرو )بیمه پارسیان( رابطه ای وجود آیا بین پاسخگویی کارکنان و رضایت شغلی در شعب 

 دارد.

 :اهداف تحقیق 3-2

کارکنان شعب شرکت خدمات بیمه ایران  نیدر بی شغل تیبا رضا ییاست که رابطه پاسخگو نیحاضر ا قیهدف تحق

در پاسخگویی نماید.  ینیب شیرا پ ،یشغل تیرضا جینتا کارمندان پاسخگویی قیبررسی نموده و از طرخودرو )بیمه پارسیان(  

 است.در نظر گرفته شده  مستقل ریرا به عنوان متغ یشغل تیرضا وابسته وریبه عنوان متغ یبررس نیا

 

 :فرضیه ی تحقیق 3-3

بین پاسخگویی کارکنان و رضایت شغلی در شعب شرکت خدمات بیمه ایران خودرو )بیمه پارسیان( رابطه 

 معناداری وجود دارد.
 

 :تحقیق پیشینه 3-4

انجام   "یعامل یتئور"را در سطح سازمان بر اساس  ییپاسخگو قاتیتحق یدانشمندان سازمان ،یادیمدت زمان ز یبرا

حال، تنها در دو دهه گذشته متخصصان شروع  نی(. با ا2111 گران،یو د  سیوی؛ به نقل از د1585،  سنهارتی: ایعنیداده اند )

 ،یمسکیو کل نکی؛ فر1551 گران،یو د سی؛ فر1551،  سی: فاندت و فریعنیکرده اند ) یدر سطح فرد ییبه مطالعه پاسخگو

1558 .) 

 "و اعتماد یشغل تیرضا ،ییپاسخگو نیرابطه ب یبررس"تحت عنوان  یقی( در تحق2112)   "توماس، داس و اسکات" -

گزارش  نییدر حد پا یهمبستگ نی. البته اافتندیفوق دست  ریسه متغ نیب یدار یکارگر کارخانه به رابطه معن 224 یبر رو

 نیا زیرا ن یشغل تیو رضا یاحساس ییپاسخگو نیکننده اعتماد ب لیتعدرابطه  نی=( همچن 11/1p <  , 21/0 rشده است. )

ه باشد به داشت ییباال ییپژوهشگران در پژوهش خود نشان داده اند. آنها گزارش کردند که هر چقدر فرد احساس پاسخگو

 خواهد داشت. یشتریو سرپرست خود اعتماد ب ریو نسبت به مد شتریب تیهمان اندازه نسبت به شغل خود رضا

 :تحقیق روش 3-4

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است هدف از تحقیقات کاربردی توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. 

 -کاربرد علمی دانش هدایت می شود. و از نظر نحوۀ گردآوری اطالعات، تحقیقیبه عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت 

توصیفی از نوع پیمایشی است که به صورت میدانی به اجرا درآمده است. از آن جایی که این تحقیق تجربی نبوده و آن چه 

به عنوان تحقیق توصیفی یاد  پردازد، از آندهد و به توصیف وضع موجود میهست را بدون دخل و تصرف محقق گزارش می

 باشدشود.  و چون برای جمع آوری نظرات کارکنان از پرسشنامه استفاده شده است از روش پیمایشی نیز میمی
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 :اطالعات گردآوری روش 3-5

 :خواهد شدها استفاده در این پژوهش از روشهای زیر برای جمع آوری داده

 .و اثربخشی نگاشته شده است یتوانمندساز بررسی و مطالعه کتابهایی که پیرامون - 1

 استفاده از مقاالت داخلی و خارجی که پیرامون موضوعهای مرتبط با پژوهش به رشته تحریر در آمده است. -2

 استفاده از پرسشنامه که ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش میباشد. - 3

 باشد .ای و میدانی میهای کتابخانهات شامل: روشآوری اطالعهای جمعطورکلی در این پژوهش روش به

 

 :ابزار گردآوری اطالعات 3-6

باشد،  یسوال م 8  یکه دارا یتک بعد اسیمق کیاز  یادراک ییپاسخگو یریاندازه گ ی: براییپرسشنامه پاسخگو

هفت  اسیپرسشنامه بر اساس مق نیشده است. ا هی( ته2113) گرانیو د "هاچوارتر"ابزار توسط  نیاستفاده خواهد شد. ا

 کیجمع شده و  اسیمق هیگو 8شود. نمرات هر  ی( پاسخ داده م1تا کامال موافقم =  1از  کامال مخالفم =  کرتیل یدرجه ا

 قاتیپرسشنامه در تحق نیابعاد ا یکرونباخ برا یشود. مقدار آلفا یدر نظر گرفته م اسیمق نیهر فرد در ا ینمره کل برا

؛ هال 2118 گران،ید؛ بروکس و 2115؛ 2111 گران،یبدست آمده است )هال و د 51/1تا  13/1از  یدر دامنه ا یمتعدد خارج

سازه و تک  ییروا یقبل قاتیتحق نی(. همچن2112 گران،یو د لی؛ رو2111؛ 2112 گران،ی؛ هاچوارتر و د2112 گران،یو د

 (2112 گران،ی؛ هاچوارتر و د2112 ،گرانیکرده اند )هال و د دیتائ زیسازه را ن نیبودن ا یبعد

و روتس  لدیفیبرا یسوال 2کارکنان از، پرسشنامه  یشغل تیرضا زانیم یابیارز ی: برایشغل تیپرسشنامه سنجش رضا

)  تی( تا عدم رضا2کامل ) عدد  تیاز رضا یوستاریرا بر اساس پ کارکنان شرکت تیپرسشنامه رضا نیاستفاده خواهد شد. ا

 یکل تیرضا زانی. مجموع نمرات بدست آمده مدینما یم یابیشده است، ارز نیتدو میمستق ری( که در قالب عبارات غ1عدد 

 .دهد یفرد را نشان م

 ی:و نمونه آمار جامعه 3-7

 کلیه کارکنان شرکت خدمات بیمه ایران خودرو )بیمه پارسیان( می باشد.پژوهش شامل   نیا یجامعه آمار

 نمونه گیری در این تحقیق، روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد.روش 

نفنری   241برای نمونه گیری در این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است. به اینن صنورت کنه از جامعنه آمناری      

 نفر به صورت تصادفی مطابق روش جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. 183کارکنان زن و مرد 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات: 3-8

بدست آمده  یداده ها  SPSS یآمار ینرم افزارها قیپرسشنامه ها، از طر قیاطالعات و داده ها از طر یپس از جمع آور

 ینباطو است یفیشود شامل آمار توص یکه به کار گرفته م یآمار یقرار خواهند گرفت. از جمله روشها لیو تحل هیمورد تجز

:اشاره کرد ریز واردتوان به م یم گردد که یم  

...انحراف استاندارد، درصد و ن،یانگیمانند: م یفیآمار توص یجداول و نمودارها و شاخص ها  

 ونیرگرس لیتحل و رسونیپ یهمبستگ بیضر یدار یآزمون معن رها،یمتغ نیارتباط ب یبررس یبرا یهمبستگ بیضر

برای آزمون فرضیه آخر. خطی  
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 متغیرها:تعاریف  3-9

 پاسخگویی فردی 3-9-1

انتظار روشن یا ضمنی است که شخص ممکن است برای توجیه باورها، احساسات و اعمالش نسبت به همکاران 

در پژوهش حاضر منظور از پاسخگویی احساسی یا ادراکی همان پاسخگویی فردی می  (.1555)لرنر و تتالک، ملزم شود

 باشد. 

 رضایت شغلی 3-9-2

( رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی برآورده شدن انتظارات مهم آنها 2113و همکاران ) 12از نظر شلی

ها دو جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته اند: اول اینکه رضایت شغلی یک پاسخ توسط شغل آنهاست. آن

چگونگی دستیابی به اهداف )تئوری هدف احساسی به شرایط کار است؛ و دوم اینکه رضایت شغلی را می توان از طریق 

( تعیین کرد. زمانی 1382( یا برآورده شدن انتظارات )نظریه انتظارات وروم، به نقل از مقیمی، 1525گذاریالک و گری،

گوییم یک فرد رضایت شغلی باالیی دارد، در حقیقت منظور ما این است که او به میزان زیادی شغل خود را که می

)میر کمالی و حساسات مثبتی نسبت به آن دارد و از طریق آن توانسته است نیازهای خود را ارضا کند دوست داشته، ا

 (.1381نارنجی ثانی، 

 تعریف عملیاتی متغیرها: 3-11

 پاسخگویی فردی 3-11-1     

( 2112سوالی پاسخگویی احساسی هاچوارتر و همکاران ) 8نمره ای است که فرد در سواالت مربوط به مقیاس 

 .می کنندکسب 

 

 رضایت شغلی 3-11-2     

 .می کنند( کسب 1521سوالی برایفیلد و روتس ) 2نمره ای است که فرد در سواالت مربوط به مقیاس 

 

 دآوری اطالعاتابزار اندازه گیری و شیوه های گر 3-11

سوال  8برای اندازه گیری پاسخگویی ادراکی از یک مقیاس تک بعدی که دارای   :پرسشنامه پاسخگویی 3-11-1

( تهیه شده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس 2112و همکاران ) "هاچوارتر"می باشد، استفاده شد. این ابزار توسط 

گویه مقیاس جمع شده  8رات هر ( پاسخ داده می شود. نم1تا کامال موافقم =  1هفت درجه ای لیکرت )از کامال مخالفم = 

و یک نمره کل برای هر فرد در این مقیاس در نظر گرفته می شود. مقدار آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه در تحقیقات 

؛ بروکس و 2115؛ هال و همکاران، 2111بدست آمده است )هال و فریس،  51/1تا  13/1متعدد خارجی در دامنه ای از 

(. همچنین تحقیقات قبلی روایی سازه و تک 2111؛ 2112؛ هاچوارتر و همکاران، 2112و همکاران،  ؛ هال2118همکاران، 

(. در پژوهش حاضر برای 2112؛ هاچوارتر و همکاران، 2112بعدی بودن این سازه را نیز تائید کرده اند )هال و همکاران، 

د. همسانی درونی آن برای کل مقیاس )ضریب آلفا( بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردی

 بدست آمد. 11/1

سوالی  2برای ارزیابی میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی از پرسشنامه  پرسشنامه رضایت شغلی: 3-11-2

مل ( استفاده شد. این پرسشنامه رضایت اعضای هیات علمی را بر اساس پیوستاری از رضایت کا1521) 13برایفیلد و روتس

( که در قالب عبارات غیر مستقیم تدوین شده است، ارزیابی می نماید. مجموع نمرات 1( تا عدم رضایت )عدد 2)عدد 

                                                           
12.Shelly 
13. Brayfield & Roths 
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)کامال موافقم(  2)کامال مخالفم( تا  1بدست آمده میزان رضایت کلی فرد را نشان می دهد. پاسخها با طیف لیکرت از 

( 2115این پرسشنامه در تحقیقات متعدد خارجی بروکس و همکاران ) سنجیده می شود. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای

بدست آمده است. در نتیجه این پرسشنامه  51/1( 2115؛ و هال و همکاران )81/1( 2118؛ بروکس و همکاران )14/1

ونباخ دارای ضرایب پایایی مورد قبولی است. در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کر

 ( بدست آمد.  88/1استفاده گردید. همسانی درونی آن برای کل مقیاس )ضریب آلفا = 
 

 :شاخص پایایی 3-12

استفاده شده  ی کرونباخها( مورد استفاده از ضریب آلفادر این مطالعه برای بررسی قابلیت اعتماد ابزار سنجش )طیف

 رود. کند به کار میگیری میهای مختلف را اندازهگیری که خصیصهاین روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه است.

در جمعیت پرسشنامه اولیه  ،های مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیقبرای اطمینان از روائی سؤاالت و گویه

ترتیب نامناسب سؤاالت و  ،توانست از نامفهوم بودن سؤاالتالی پرسشنامه که میتحقیق مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتم

از کارشناسان و محققین، خواسته شد تا مشکالت احتمالی پرسشنامه مرتفع گردد. همچنین  ،طوالنی بودن پرسشنامه و... باشد

ی نظرات کارشناسان بانک اطالعاتی تشکیل و ها و بررسآوری پرسشنامهرا در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند. پس از جمع

 شود. نتایج بدست آمده برای هر شاخص بصورت مجزا ارائه می ،ها مورد سنجش قرار گرفت که در ادامهشاخص پایایی

های تحقیق(:میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از شاخص1-3جدول شماره)  

 ضریب آلفای کرونباخ شاخص

11/1 پاسخگویی  

شغلیرضایت   88/1  

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات

بطور کلی با توجه به هدف پژوهش، فرضیات پژوهش، مقیاس اندازه گیری و روش تحقیق از تکنیک های آمار توصیفی و 

 استفاده خواهد شد. SPSSاستنباطی و سازمان دهی اطالعات از نرم افزار آماری 

 الف ( توصیف شاخص های آماری 

 آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: جدول میانگین، نما، انحراف استاندارد.عمده شاخص های 

 ب(تحلیل آماری: برای تحلیل و آزمون فرضیات تحقیق از تحلیل های آماری زیر استفاده شده است:

 گرفت.آزمون همبستگی پیرسون: برای بررسی ارتباط دو متغیر مورد استفاده قرار خواهند 

 متغیر مستقل یک: برای پیش بینی یک متغیر وابسته از روی خطی رگرسیون 
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 تجزیه و تحلیل داده ها -4

 توصیف آماری داده ها

 توصیف داده های جمعیت شناختی 4-1

 جنسیت : 4-1-1
 داده های توصیفی به تفکیك جنسیت 1-4ة رجدول شما

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه اسمی

 8/22 8/22 51 مرد

 111 2/43 82 زن

 111 1 1 بدون پاسخ

  111 183 کل

 
 

  

 نمودار مربوط به جنسیت پاسخگویان : 1-4نمودارشماره 

 51نمونه مورد مطالعه نفر 183مربوط به جنسیت پاسخگویان نشانگر آن است که از  1-4داده های جدول آماری

. بیشترین فراوانی مربوط به گروه مردان می باشد. درصد( زن بوده اند 4362نفر )معادل  82درصد( مرد و  2268نفر)معادل 

 آمده است.  1-4نمودارشماره در  مربوط به جنسیت پاسخگویاندرصد از کارکنان هم به این سوال جواب ندادند. نمودار 1

 

 . سن: 4-1-2

 داده های توصیفی به تفکیك سن2-4جدول شمارة 

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه اسمی

 3163 3163 12 سال 31تا  21

 1161 3868 11 سال 41تا  31

 5268 2261 32 سال 21تا  41

 111 162 8 به باال 21

  111 183 کل
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 . نمودار ستونی مربوط به سن پاسخگویان2-4نمودار شماره 

 

نفری که به  183نشانگر آن است که از  کارکنان نمونه مورد پژوهش حاضر مربوط به سن 2-4داده های جدول آماری 

درصد(  3868)معادل  نفر 11، سال 31تا  21درصد( دارای سن  3163نفر)معادل  12 ؛این سوال پرسشنامه پاسخ گفته اند

 . اند سال بوده  21درصد(باالی  162نفر )معادل  41،8-21درصد(دارای سن 1/22نفر)معادل  32، 31-41سن  دارای

 .اند بوده سال 41تا  31سنی  نشانگر آن است که بیشترین پاسخگویان از نظر 2-4ودار در نم آمارۀ نما

 

 کد گذاری داده های مربوط به این پرسش به شکل زیر انجام پذیرفت.:میزان تحصیالت. 4-1-3

 
 میزان تحصیالت داده های توصیفی به تفکیك 3-4جدول شمارة 

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه اسمی

 1864 1864 32 دیپلم

 4862 2568 22 فوق دیپلم

 5262 4164 51 لیسانس

 111 464 5 فوق لیسانس

 111 1 1 بدون پاسخ

  111 183 کل

 
 

 

 سطح تحصیالت. نمودار ستونی مربوط به 3-4نمودار شماره 

نفری که به این سوال 183پاسخگویان نشانگر آن است که از  سطح تحصیالتمربوط به 3-4داده های جدول آماری 

نفر  51درصد( فوق دیپلم،  2568نفر   )معادل 22، دیپلم سطح درصد( دارای 4/18نفر)معادل  32پرسشنامه پاسخ گفته اند 

 .بوده اند فوق لیسانس درصد( 4/4نفر)معادل  5درصد( لیسانس و 4164معادل )
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 مقطع تحصیلی لیسانس بوده اند. افرادداراینشانگر آن است که بیشترین  3-4آمارۀ نما در نمودار 

 

      :کاری . سابقة 4-1-4
 داده های توصیفی به تفکیك سابقه کار 4-4جدول شمارة 

 درصد تجمعی درصد فراوانی گروه اسمی

 2162 2162 45 سال و کمتر 2

 2565 3863 14 سال 11-2

 5262 3263 21 سال 21-11

 111 168 5 سال 31-21

 111 1 1 بدون پاسخ

  111 111 کل

 

 

 تدریسمربوط به سابقة  ستونی. نمودار 4-4نمودار شماره 

نفری که به این سوال  183نشانگر آن است که از  کاری کارکنان نمونه حاضرمربوط به سابقۀ  4-4داده های جدول آماری

درصد( دارای  3863نفر)معادل  14سال و کمتر،  2 کاریدرصد( دارای سابقۀ  2/21نفر)معادل  45پرسشنامه پاسخ گفته اند 

درصد( دارای سابقۀ کار  8/1نفر)معادل  5سال، 11-21درصد( دارای سابقۀ کار  3263نفر)معادل  21سال،  2-11سابقۀ کار 

 دیده شد.  2643با انحراف معیار  8/11. میانگین سابقه کار در نمونه حاضر سال بوده اند 31-21

 سال. 25سال وباالترین 1دیده میشود باکمترین سابقه سال 11تا 2 درسابقه کار بیشترین فراوانی

 

(5د متغیرهای تحقیق )جدول شماره یافته های توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندار.4-1-5  

 

:  میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهای مورد مطالعه2-4جدول شماره   
حداق فراوانی متغیر

 ل

نمیانگی حداکثر  انحراف معیار 

81632 22 22 183 سن  15868  

22 1 183 سابقه  56111  26438 

 28624 21621 85 1 183 پاسخگویی*

 28611 21621 85 1 183 رضایت شغلی*

0-011* حداقل و حداکثر نمره ممکن                

 

اولین هدف مطالعه حاضر اندازه گیری میزان متغیرهای مورد پژوهش در افراد مورد مطالعه بود. متغیرهای مورد      

پژوهش با طیف پاسخ گویه ها از یک )کامال مخالفم( تا پنج )کامال موافقم( درجه بندی شده است. نمرات متغیرها در این 
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میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای فوق نیز محاسبه شدند. پاسخ ها،  در نوسان بود. عالوه بر این 1 -111پژوهش از 

( را در فعالیتهای شغلی نشان می دهد. بر این اساس 21احساس باالتر از میانگین احساس پاسخگویی )با میانگین نظری 

 کارکنان طبق اظهار نظر خودشان دارای احساس پاسخگویی باالتری بودند.

باالتر از میانگین )با میانگین نظری  "احساس رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در حد نسبتا کارکنان نمونه حاضر

 ( را از خود اظهار کرده اند.21

نشان داده شده اند. 8تا  2در زیر نمودار هیستوگرام متغیرهای مورد پژوهش در قالب شکل های   
 

 

ر پاسخگوییمتغی: هیستوگرام مربوط به  5-4نمودار   

 

 

  

ر رضایتمتغی: هیستوگرام مربوط به 6-4نمودار   

 

 

 تحلیل های استنباطی4-2

پژوهشی پرداختنه  آزمون فرضیات به  و رگرسیون خطی در این قسمت با استفاده از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون

 – ZKolmogorov) اسنمیرنف  -کولمننوگروف ناپنارامتری  شنده اسننت.ابتدا قبنل از اجننرای آزمنون همبسننتگی، آزمننون   

Smirnov) بود نتایج این آزمون حاکی از نرمال بودن داده ها درمورد مطالعه  .برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها اجرا شد

 (.2-4)جدول شماره 

 

 

 

 اسمیرنف برای متغیر های پژوهش –: آزمون کولموگروف 6-4جدول 
 

 

 pq1 rq1 
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N 183 183 

Normal Parametersa,b Mean 4.2668 3.9322 

Std. Deviation .58859 .95446 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .134 .132 

Positive .106 .132 

Negative -.134 -.129 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.812 1.781 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 .004 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

 بررسی و تحلیل آزمونهای همبستگی پیرسون 4-3

 بین رضایت شغلی و احساس پاسخگویی رابطه وجود دارد.: 1 فرضیه

 فرضیه آماری متناظر:

0:0( ارتباط معنی داری وجود ندارد.رضایت شغلی و احساس پاسخگوییبین دو متغیر) H 

0:1( ارتباط معنی داری وجود دارد. پاسخگوییرضایت شغلی و احساس بین دو متغیر) H 
 رضایت شغلی و احساس پاسخگوییهمبستگی بین متغیرهای  1-4جدول شماره

 

 

با توجه به کمی  رضایت شغلی و احساس پاسخگوییبرای آزمون فرضیه اول و محاسبه میزان همبستگی بین دو متغیر 

 422/1rضریب همبستگی پیرسون برابر با  1-4بودن دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. با توجه به جدول

مثبت می توان گفت که فرض صفر رد شده ودر نتیجه رابطه  %55لذابا ضریب اطمینان . می باشد= P   111/1و   = 

از طرف  احساس پاسخگوییبه عبارتی افزایش  وجود دارد. رضایت شغلی و احساس پاسخگوییمعناداری بین دو متغیر 

 از طرف آنها خواهد شد.     رضایت شغلی کارکنان همراه با افزایش 

 خطی  رگرسیون  4-4             

 رگرسیون خطی بین متغیر پاسخگویی و رضایت شغلی 8-4جدول شماره

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) .807 .463  1.743 .083 

pq1 .732 .108 .452 6.810 .000 

a. Dependent Variable: saq1 

 

 

 

(. لذا رابطه خطی بین متغیر ها تایید می  = 111/1pدر حالیکه   =a 11/1سطح معنی داری خیلی کمتر از سطح خطاست )

پس می  ، درصد رد می شود. یعنی بین متغیر مورد بحث رابطه خطی وجود دارد 55صفر با سطح  Hشود. بنابراین فرض 

 ریاضی را بر اساس داده های عددی جدول تعیین کنیم.رده و مدل استفاده ک خطیتوانیم از آزمون رگرسیون 

 پاسخگویی متغیر 

 

 رضایت شغلی
 422/1 ضریب همبستگی پیرسون

 P 111/1مقدار

 183 تعداد
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 (Sa=Satisfaction)  ضریب تاثیر معنی دار دارند.رضایت، متغیر  در جدول همانگونه که مشاهده می شود

 

𝛽𝑠𝑎𝑞 = 0.732 

و عندد   βوارد معادله شده و بنا اسنتفاده از ضنریب     رضایت شغلی متغیر خطیدر آزمون رگرسیون  8-4طبق داده های جدول

  (A= Accountability)  می توان فرمول زیر را برای مرحله ی اول تعیین کرد . 216232ثابت 

A=0.807+0.732Sa 

 

 نتیجه گیری -5

 گردد. زیر ارائه می شرحنتایج دستاوردهای تحقیق براساس توصیف فرضیات پژوهش به 

 

 بین رضایت شغلی و احساس پاسخگویی رابطه وجود دارد.: 1فرضیه 

لذابا ضریب اطمینان . می باشد= P   111/1و   =  422/1rضریب همبستگی پیرسون برابر با  1-4با توجه به جدول

 رضایت شغلی و احساس پاسخگوییمعناداری بین دو متغیر مثبت می توان گفت که فرض صفر رد شده ودر نتیجه رابطه  55%

 از طرف آنها خواهد شد.  رضایت شغلی کارکنان همراه با افزایش از طرف  احساس پاسخگوییبه عبارتی افزایش  وجود دارد.

رابطه مثبت معنی داری بین دو متغیر پاسخگویی فردی و های مربوط به فرضیه اول مشخص گردید با توجه به یافته

همکاران رضایت شغلی دیده شد. این یافته با مطالعات قبلی که در این زمینه صورت گرفته، مانند یافته های هال و 

( همسو می باشد. 2112( و تامس و همکاران )2115(، سورنسون و همکاران )2115؛ 2118(، بروکس و همکاران )2115)

در مبانی پژوهشی مربوط به موضوع در مورد رابطه بین متغیرهای پاسخگویی و رضایت شغلی در بین کارگران، تامس و 

تغیر در بین کارگران دست یافتند. این در حالی بود که رابطه بین دو ( به یک رابطه ضعیف بین این دو م2112همکاران )

متغیر فوق در جامعه آماری مدیران کارخانه حاکی از یک رابطه مثبت معنی دار در حد متوسط بود. چندین مطالعه در 

می آید، حاکی از این که پاسخگویی به عنوان متغیر اصلی آنها به شمار  (2115، 14)سورنسون ارتباط با مدلهای پاسخگویی

( در پژوهش 2115سورنسون و همکاران ) همچنین  است که اجرای چنین مدلهایی منجر به افزایش رضایت شغلی می شود.

نفر از پرستاران به رابطه مثبت معنی دار بین این دو  331روی  "رابطه بین رضایت شغلی و پاسخگویی "خود تحت عنوان 

 (.= r 315/1متغیر دست یافتند ) 

 

 

 

 

 

 های تحقیقمحدودیت 5-1

 

 های خارج از کنترل محقق:محدودیت 5-1-1

در اجرای این پژوهش عوامل و متغیرهای زیادی چون نیازها، عالیق، ویژگی های شخصیتی کارکنان و دیدگاه های 

جامعه می توانند، تأثیر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آنان، قواعد و مقررات موجود فرهنگ حاکم بر مؤسسات آموزش عالی و 

 گذار باشند که از اختیار محقق خارج بوده و کنترل نشده اند.

                                                           
14. Sorenson 
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علیرغم تحقیقات زیادی که در ارتباط با پاسخگویی در خارج از کشور صورت گرفته، اما متأسفانه پژوهش جامع و کاملی -

 خوردار نیستند.  در این مورد در کشور وجود ندارد و یا جزئی هستند و از بار علمی زیادی بر

بی اعتمادی برخی از پاسخگویان نسبت به استفاده مسئوالن از نتایج های پژوهش های حاضر و در نتیجه بی رغبتی   -

 آنها در همکاری با پژوهشگر. 

 کمبود منابع معتبر اطالعاتی در مورد رابطه بین متغیرهای فوق و پاسخگویی. -

 

 پژوهشگر:های در اختیار محدودیت 5-1-2

محدود کردن ابزار سنجش و جمع آوری اطالعات به پرسشنامه و استفاده نکردن از سایر روشهای جمع آوری اطالعات  -

 .از جمله مشاهده یا مصاحبه و .... که می توانست بر بار علمی پژوهش بیفزاید و اعتبار یافته های آن را افزایش دهد

 اجرای تحقیق از سوی پژوهشگر.محدودیت مالی و بودجه کافی برای  -

 

 پیشنهاد های کاربردی بر پایه یافته های تحقیق:  5-2

 

 .شرایط وامکانات الزم رابرای پاسخگویی کارکنان فراهم شود -

 خواهد شد. که نهایتا منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنانتقویت پاسخگویی  -
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