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چکیده
مورد  (9186)رضایت شغلی وود  ۀنام پرسش روایی و پایایی تا تالش شدپژوهش دراین 

فدراسیون  16های ورزشی ایران ) فدراسیون تمامآماری پژوهش را  ۀبررسی قرارگیرد. جامع

نفر کارشناس  339دارای  ،ها اساس آمار دفتر امور مشترک فدراسیون بر که ورزشی(

شدند.  در نظرگرفته پژوهشکارشناس به عنوان نمونه نهایی  693و تعداد   بودندتشکیل دادند

، ندی از اطالعاتم رضایت عامل 1  استخراج منجربه ،اصلی های مؤلفه تحلیل نتایج

 ،مجموع  که در مزد مندی از دست و رضایت کنترلمندی از  تنوع، رضایتمندی از  رضایت

حاکی از  ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی .از واریانس کل ابزار را تبیین نمودند% 93/63

ضریب آلفای  .باشد میگانه چهارو تأیید عوامل  رضایت شغلی ۀنام رسشپ مدل برازش مناسب

یید با توجه به تأ .دارد قبول ابزار رضایت شغلی نشان از پایایی قابل ،آمده دست هکرونباخ ب

ه از تحلیل آن با استفادشدن عوامل  و مشخص سنجی ابزار رضایت شغلی خصوصیات روان

در  مناسبی جهت سنجش رضایت شغلی ، ابزاریپژوهش ابزار توان بیان کرد می ،عاملی

 .های ورزشی است فدراسیون

 فدراسیون ورزشیدالت ساختاری، کارشناس، ایابی مع مدلرضایت شغلی،  :واژگانکلیدی

                                                  Email: Mr_ghanbarpoor@yahoo.com *نویسنده مسئول:
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مقدمه
متولیان ،ترین منابع سازمانی ارزش عنوان با انسانی بهها است و نیروی  سازمان دنیای،  امروز دنیای

 ترین وارزنده ماهروکارآمد،پربهاترین انسانی نیروی(. 2112مقصودی،) شوند آن محسوب می

 داشتن نتیجة در ،طبیعی منابع کمبود رغم به ازکشورها بسیاری هرکشوراست. ودارایی ثروت

 بلند هایباگام و اندرسیده وآسایش رفاه به، ها آن ییاکار کارگیری به و کارآزموده انسانی نیروی

 که دهدمی نشان مطالعات (.1991مشبکی،) کنندمی طی را ترقی و پیشرفت مسیر استوار، و

 ازشغل رضایت احساس دارای و شاداب فعال، نیروی وجود قوی، وامکانات سرمایه باوجود حتی

 که است امری شغلی رضایت .کند کمك سازمان اهداف بهینة تحقق به تواند می که است

 موفقیت در مؤثر ازعوامل یکی ،رو ازاین ؛کند می رافراهم شغلی مهم های ارزش به رسیدن

 شغلی، رضایت بحث در (.2111مرایی،) است سازمان آن کارکنان شغلی رضایت هرسازمان،

 رضایت عدمو شغلی امنیت نداشتن فیزیولوژیك، نیازهای تأمین در ناتوانی کار، به عالقگی بی

 دارد منفی اثر سازمان وری بهره و ییکارآبر ،نهایت  در و افراد ییبرکارآ ،سازمان مدیریت ازنحوة

  .شودمی سازمان آن برای الزم توسعة و رشد ومانع

 به نسبت مردم اعتماد و رضایت درجلب مهمی عامل نیز ها آن کارکنان و ها سازمان ییکارآ

ها  امروزه، برتری سازمان (.2111شفیع آبادی،) است این برنامه اجرایی های برنامه و ها طرح

دارای ها  آن کنار عملکرد و ارزش منابع انسانینسبت به یکدیگر در یك فضای کامالً رقابتی در 

طور  به ،بسیاری از مطالعات با تمرکز بر رفتار سازمانی .(2111فیسکیوگلو،) اهمیت است

اند. اهمیت  بررسی قرار داده کارکنان و عملکرد سازمان را مورد 1شغلی، رضایت شگسترده انگیز

سوابق  ةمطالع باشد. حال رشد می ها در رضایت شغلی کارکنان و انگیزش کاری در تمام سازمان

دهند که تا قبل از  مربوط به آن در سطح جهانی نشان می های پژوهشرضایت شغلی و انجام 

ویژه در مهندسی صنایع  رضایت شغلی در مدیریت صنعتی و بهمورد  در یپژوهش ،(1921) ةده

 ،مورد عواملی مانند امنیت شغلی ( در1111 –1911)2زمان با شیوة مدیریت علمی تیلور و هم

 ةبا شیو(  1991و  1921)های  انگیزه و رغبت و عوامل محیطی صورت نگرفته است. در دهه

نظارت و  و رسمی های غیر گروه ،ناتوجه بیشتری به گروه همکار ،مدیریت نهضت روابط انسانی

معروف  های پژوهشتوان  . از جمله میگردید ایت شغلی معطوفضسرپرستی در تعیین میزان ر

. را نام برد2گربر و (1932)1مایو وسترن الکتریك آمریکا توسط ةدر کارخان 9و دیکسون 3هاثورن

                                                           
1. Job Satisfaction 

2. Tailor 

3. Hathorn 

4. Dickson 
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کننده در ایجاد رضایت شغلی  عنوان عامل تعیین به ،خود شغل (1901 – 1911)های  در دهه

هایی  هایی حاوی گویه نامه پرسش ،و همکاران 3سمیتا (1911) ة. در دهگیرد ه قرار میجتو مورد

رضایت شغلی  برثر ؤمعامل  1، آنان ةنام پرسش تهیه نمودند. دراساس فهرست توصیفی شغل  بر

، نظارت و سرپرستی و شغلی یهای ارتقا فرصت، : درآمد، ماهیت یا خود شغلتعیین گردید

 .(2111عباس زادگان،) گروه همکاران

 بعد، به آن شروع شد و از (1931) ةبا مطالعات هاثورن در اوایل ده ،رسمی رضایت شغلی ةمطالع

رضایت شغلی  ،اصل . درمطالعه و بررسی قرار گرفت مورد ای هطور گسترد هرضایت شغلی ب

نظران و مدیران را  رویکرد روابط انسانی، صاحب ةپیدا کرد که طرفداران اولیدلیل اهمیت  این به

اجتماعی  های پژوهشآور است. انستیتوی  قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگری سود

از  را شامل رضایت از سازمان، رضایت از سرپرست، رضایت از شغل، رضایت میشیگان، رضایت

 9از نظر شلی و ناصر (.1999سرمد، ) داند می اری یا همکارانحقوق و مزایا و رضایت از گروه ک

ها  شدن انتظارات مهم آن ادراک کارکنان از چگونگی برآورده ة(، رضایت شغلی نتیج2113)

 که اند: اول این نظر گرفته مهم برای رضایت شغلی در ةها دو جنب آن ها است. توسط شغل آن

توان از  که رضایت شغلی را می و دوم این یك پاسخ احساسی به شرایط کار است ،رضایت شغلی

شدن  دهرو( یا برآ1919 ،1گذاری الک و گری دف)تئوری ه یابی به اهداف طریق چگونگی دست

 از است عبارت شغلی رضایت .(2113شلی، ) ( تعیین کرد1انتظار وروم ة)نظری انتظارات

 ،راضی کارمند یك. دارند شغل خود به نسبت کارکنان که مثبتی های نگرش و احساسات

 رضایت است. قائل ارزش زیادی آن برای و دارد خود شغل به وافری ةعالق و مثبت عواطف

 مختلف برعوامل که به تأکیدی توجه با کارمند یك است. بعدی  چند و پیچیده مفهومی شغلی

خشنودی شغلی و شغلی درونی خشنودی طریق دو به کلی طور به دارد، خود شغل با مرتبط

 رساندن  ظهور به )امکان درونی عوامل کند. می آشکار شغل به نسبت را خود های نگرش،  ٧بیرونی

امنیت،  اخالقی، های ارزش گیری، اختیارتصمیم پیشرفت، بودن، فعال فردی، های توانایی

 تنوع اجتماعی، پایگاه ای، حرفه ةتوسع و رشد ،قدردانی ولیت،ئمس موفقیت، استقالل، خالقیت،

مزد،  )دست بیرونی عوامل با مقایسه در ،شوندمی شامل را فردی وحاالت خصوصیات که (و غیره

                                                                                                                                        
1. Mayo  

2. Berger 

3. Smith 

4. Shelly, Nasser 

5. Locke and Gary's Goal Setting Theory 

6. Vroom’s Expectations Theory 

7. Intrinsic and Extrinsic Job Satisfaction 
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که  (و غیره شغلی ارتقای سازمانی، پست حقوق، همکاران، کار، شرایط مدیریت، و ها مشی خط

 ،درونی شغلی خشنودی،  لذا؛ برخوردارند بیشتری ازثبات گیرد، برمی در را اشتغال و کار شرایط

 شغلی خشنودی بین تعامل ةنتیج ،کلی خشنودی. است بیرونی شغلی خشنودی از پایدارتر

( بیان کرد که رضایت 1999) 1مولینز (.2110استرید،) است بیرونی و خشنودی شغلی درونی

وسیعی از متغیرهای فردی،  ةای است و سطح رضایت شغلی توسط دامن مفهوم پیچیده ،شغلی

رضایت  ،کلی طور ه(. ب1999مولینز، ) پذیرد اجتماعی، فرهنگی، سازمانی و محیطی تأثیر می

اساس نظر  شود. بر نظر گرفته می ها در مهم برای موفقیت سازمان عنصرعنوان یك  کارکنان به

 ؛کارکنانی راضی هستندطور طبیعی دارای  ههای موفق ب (، سازمان2111)و همکاران  2گالوپ

(. لی و 2111گالوپ، ) تواند یك سازمان را فلج کند که رضایت شغلی کم یا ضعیف می حالی در

بر روی سطح نارضایتی شغلی، غیبت از کار، اظهار  ،( دریافتند که رضایت شغلی2119) 3احمد

با توجه (. 2119لی، ) گذارد می گیری تأثیر یت و مشارکت در تصمیمشکایت، تأخیر، بهبود کیف

آن صورت  ةدهند عوامل تشکیل های بسیاری دربارة کارکنان، پژوهشبه اهمیت رضایت شغلی 

تعداد عوامل  ةوجود، هنوز توافق کاملی دربار این با .گرفته است و این امرهمچنان ادامه دارد

مانند های رضایت شغلی معتبر دنیا  نامه پرسش ساختدست نیامده است. این مسأله در  به

رضایت شغلی  ةنام (، پرسش1919 ،و همکاران 1)اسمیت ٤شاخص توصیف شغلی ةنام پرسش

 ،9)اسپکتر ٨پیمایش رضایت شغلی ةنام پرسش و (1919 ،0)الفکوئیس و دیویس ٦مینه سوتا

های  نامه پرسش از کدام هر با شغلی رضایت سنجش .بررسی است روشنی قابل ( نیز به1911

 های جنبه ،ها ازآن کدام هر زیرا آورد؛ میوجود   به سازمان یك برای را متفاوتی نتایج ،برده نام

 رضایت ةدهند تشکیل تعداد عوامل ةدربار توافق عدم. سنجند می را شغلی از رضایت متفاوتی

های  این امر در سازمان و شوند سردرگمی دچار انسانی منابع که مدیران شود می باعث شغلی

برای ارزیابی رضایت شغلی کارکنان  روا و پایا یك ابزار دقیق ،شك بدون است.ورزشی نیز صادق 

رضایت شغلی  ةنام ، پرسشمختلف های پژوهشدر  استفاده موردی یکی از ابزارها ضروری است.

                                                           
1. Mullins 

2. Galup  

3. Lee, Ahmad 

4. Job Descriptive Index 

5. Smith  

6 . Minnesota Satisfaction Questionnaire 

7. Lofkvist, Davis 

8. Job Satisfaction Survey 

9. Spector 
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منظور بررسی رضایت  هسؤالی را ب 19 ای هنام ( پرسش1911وود و همکاران ) ( است.1911)١وود

ها از تحلیل عاملی اکتشافی  آن ،منظور بررسی اعتبار این ابزار هب .کردندتدوین شغلی کارکنان 

 رضایت از اطالعات عاملاز چهار  ،رضایت شغلی ةنام نتایج نشان دادکه پرسش .استفاده نمودند

 گویه( 2) مزد از دست گویه( و رضایت2) کنترلگویه(، رضایت از  1) ، رضایت از تنوع(گویه 9)

کارمند از  حاصل از عملکرد شغلی که داز اطالعات با بازخور مندی رضایتتشکیل شده است. 

بر روی ادراک کارکنان از آزادی و  ،از تنوع مندی مرتبط است. رضایت کند دریافت می مدیر

بر حس ،کنترلمندی از  رضایت کند. ارائه کند تمرکز می ممکن است ها تنوعی که کار آن

فرصت کافی را به فرد برای  ،که شغل نحوی هب ؛کند خودتأکید میداشتن کنترل بر روی کار 

طور واضح دیدگاه  هب ،مزد رضایت از دست ،نهایت در و دهد اتمام کاری که شروع کرده است می

 .(2119می ین چن، ) نماید منعکس می کند مزدی که دریافت می مورد دست کارمند را در

، است ( انجام گرفته1911) رضایت شغلی وود ةنام که با استفاده از پرسش هایی پژوهشجمله  از

 9روایی ) 3سنجی به بررسی خصوصیات روان ،که در پژوهش خود باشد می( 2119)2چن پژوهش

نتایج . غیرانتفاعی تایوان پرداخته استورزشی های  ( این ابزار در کارکنان سازمان 1پایایی و 

از برازش مناسب و  ،دوم ةمدل عاملی مرتب تأییدی نشان داد کهحاصل از تحلیل عاملی 

 ةمیزان آلفای کرونباخ ابزار رضایت شغلی در جامع ،بخشی برخوردار است. همچنین رضایت

رضایت شغلی برای بررسی  ابزار که این امر است ةدهند که نشان بود 01/1برابر با  ،تایوانی

این ابزار در کشورهای غربی . (2119می ین چن، ) باشد رضایت شغلی کارکنان ابزاری مفید می

؛ مسرور، 2110هسیه،  ؛2111)بائو،  قرار گرفته است استفادهجانبه مورد   طور وسیع و همه هب

برای سنجش رضایت شغلی  ایراندر داخل تاکنون مذکور، ابزار اما  ؛(2111؛ پتی جون، 2119

رسد فقدان وجود ابزاری  نظر می به ،شده مطالب ارائهبا توجه به  .مورد استفاده قرار نگرفته است

های  ویژه در فدراسیون به ،های ورزشی ایران معتبر و پایاجهت ارزیابی رضایت شغلی در سازمان

ة مدیریت ورزشی در حوز ةهای اندک در زمین دیگر، پژوهش سویی ورزشی، احساس شده و از

نتیجه، کمبود ابزاری که  در .نماید میی را مضاعف پژوهشرفتار سازمانی، ضرورت انجام چنین 

 پژوهشگرپذیرش باشد،   (، مناسب و موردپایایی)روایی و  سنجی بتواند از نظر خصوصیات روان

                                                           
1. Wood's Job satisfaction Questionnaire (JSQ) 

2. Chen 

3. Psychometric properties 

4. Validity 

5. Reliability 
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گیری از آن در ورزش ایران،  و بهره رضایت شغلی وودرا بر آن داشت که با هدف اعتباریابی ابزار 

 عبارت اند از: االت مدنظر این پژوهشسؤ ،رو  این از ؛حاضر اهتمام ورزد پژوهشبه انجام 

 متناسب با فرهنگ ایرانی است؟ رضایت شغلی ةنام آیا سؤاالت پرسش

 برخوردار است؟ یقبول ایرانی از روایی قابل ةبرای جامع رضایت شغلی ةنام آیا سؤاالت پرسش
 

شناسیروش
 ،2ییدیتأ تحلیل عاملیو 1تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تالش شد پژوهشدراین 

طیف  در گویه 19از که متشکل  (1911) وود رضایت شغلی ةنام پرسشسنجی  های روان ویژگی

این ابزار  مورد بررسی قرارگیرد. ،موافقم( است = کامال1ًمخالفم تا   = کامال1ً)ارزشی لیکرت  1

مندی  گویه(، رضایت 1) مندی از تنوع گویه(، رضایت 9) مندی از اطالعات رضایت عامل 9ی ادار

 ةآماری پژوهش را کلی ةجامع .باشد گویه( می 2) مزد دستمندی از  رضایتو  گویه( 2) کنترلاز 

س آمار دفتر امور مشترک اسا بر فدراسیون ورزشی( که 91) های ورزشی ایران فدراسیون

ها، ابتدا  داده منظور گردآوری هبتشکیل دادند. ، نفر کارشناس بودند 013دارای  ،ها فدراسیون

های  های ورزش های توپی، فدراسیون های ورزش های ورزشی در طبقات فدراسیون فدراسیون

 12 ،صورت تصادفی هو سپس ب شدند بندی های رزمی و سایر تقسیم های ورزش پایه، فدراسیون

در  پژوهشآماری  ةکارشناس و باالتر بودند انتخاب شدند. نمون 21ها که دارای  فدراسیون از آن

 گردد که بایستی بین )سؤاالت( تعیین می تأییدی، با توجه به تعداد متغیرها یروش تحلیل عامل

با توجه به این  .(1999کلین، ،؛ 2111باربارا، ) نامه باشند های پرسش ( برابر تعداد سؤال11 -1)

عنوان  نمونه( بهنیاز جهت جلوگیری از افت  کارشناس )بیشتر از تعداد مورد 211نکته، تعداد 

های  شده در بین نمونه توزیع ةنام پرسش 211از مجموع انتخاب شدند.  پژوهشنهایی  ةنمون

و مورد تجزیه و  شده آوری %( جمع 19)نرخ بازگشتی نامه پرسش 211، تعداد پژوهشآماری 

وود و  رضایت شغلیة نام پرسشها با استفاده از  خصوص گردآوری داده در تحلیل قرار گرفت.

از طریق مکاتبه )پست  رضایت شلغیةامن پرسشة اصل نسخ ةپس از تهی(، 1911)همکاران

انگلیسی آن توسط  ةمذکور در داخل ایران، نسخ ةنام سنجی پرسش جهت اعتبارالکترونیك(، 

ابزار ة نسخ ،و در ادامهشد مدیریت ورزشی به فارسی روان ترجمه  ةیکی از متخصصین حوز

سازمانی آگاهی  رفتارةبه متخصص مدیریت ورزشی دیگری که در حوز ،فارسیشده به  ترجمه

نهایت،  و از او خواسته شد تا آن را به زبان انگلیسی ترجمه نماید. درشد  داده داشت، تحویل

                                                           
1. Exploratory Factor Analysis 
2. Confirmatory Factor Analysis 
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برگردان فارسی به انگلیسی آن  ةبه فارسی و نیز نسخرضایت شلغیابزارة شد ترجمه ةاولی ةنسخ

 سازمانی بود، تحویل رفتارةکه از متخصصین مدیریت ورزشی در حوز یرا به شخص ثالث دیگر

پس از .ابزار را بررسی کند شدة ذکرة نسخخوانی دو  خواستشد تا میزان همو از وی در داده

 و )صوری از نظر روایی شغلیرضایت ابزاراعمال نظرات اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی، 

تحلیل عاملی آن از  ةروایی سازنهایت، جهت بررسی و در یید قرار گرفت( نیز مورد تأمحتوایی

افزار  نرمچرخش متعامد از نوع واریماکس با استفاده ازای اصلی و  روش تحلیل مؤلفه اکتشافی به

و  1/1نسخه  1لیزرال افزار با استفاده از نرم ییدیتحلیل عاملی تأو  11 ةنسخ اساس بر اس پی

نمایی زمانی استفاده  از روش حداکثر درست. شدفادهاست نمایی روش برآورد حداکثر درست

 نباشد 0بزرگتر از ها  آن کشیدگیو  2از   بزرگتر ،های ابزار هیچکدام از گویه چولگیشود که  می

 (.1)جدول  (2119می ین چن، )
 

 های ابزار رضایت شغلی آمار توصیفی گویه ـ1جدول
 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین گویه

1 39/9 87/0 1- 8/1 

2 31/9 77/0 73/0- 56/0 

9 71/9 32/0 38/0- 89/0 

4 89/9 01/1 30/0- 26/0 

6 74/9 37/0 83/0- 11/0- 

5 82/9 04/1 83/0- 11/0- 

8 10/4 84/0 05/1- 08/2 

7 55/9 08/1 70/0- 09/0- 

3 63/9 09/1 63/0- 66/0- 

10 66/9 04/1 61/0- 80/0- 

11 76/9 75/0 03/1- 23/1 

12 53/9 38/0 79/0 19/0 

19 81/2 9/1 17/0 27/1- 

14 12/9 9/1 14/0- 24/1- 

N=210 

 

 

                                                           
1. LISREL 
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نتایج
را  پژوهشهای  های پژوهش حاکی از آن بود که بیشترین درصد آزمودنی تحلیل توصیفی داده

بیشتر  ،( بودند% 9/12متأهل ) پژوهشهای  بیشتر آزمودنی ،دادند ( تشکیل می%3/19) مردها

ها  ترین آن سال و کم 21-29سنی ةدر محدود (%9/32نامه ) الت پرسشؤاپاسخگویان به س

سال و  1 -1خدمت  ةها دارای سابق ( از آزمودنی% 1/93) ،سال بودند 21-29ة ( بین دامن9%)

نتایج نشان دادکه سطح رضایت  ،. همچنینها نیز دارای مدرک لیسانس بودند از آن% 1/19

 .(M±SD=11/3±11/1) در سطح مطلوبی قرار دارد ،های ورزشی شغلی کارشناسان فدراسیون

 ابزاررضایت شغلی عاملیاعتبار

آن،  ازطریق و شود می انجام عاملی تحلیل از طریق که است اعتبارسازه از شکلی، 1اعتبارعاملی

 فرض .(1309آلن ام جی، ) گردد پذیر می امکان ابزار یك اصلی های سازه یا عوامل شناسایی

 بین ارتباط درتعیین خاصمدلی یا  زیربنایی الگویی وجود روش، این کارگیری به در اساسی

  هم و شود ظاهر می فرضی مدل دراین عامل یك درقالب این ارتباط که است متغیرها

 ؛شودمی داده نسبت ستا ها آن ةکنند که منعکس ای سازه به متغیرها میان های بستگی

 نشان است الزم ،سازه آن اعتبار متغیرهای ،نتیجهدر و مدل یك اعتبار قبول برای ،بنابراین

منظور انجام  هب. دارد وجود ییسو و هم هماهنگی عوامل( یا هاالسؤمتغیرها ) این بین که دهیم

 -میر-کیزر های طریق مقیاسهای قابلیت انجام تحلیل عاملی از  ابتدا شاخص ،تحلیل عاملی

 -میر-کیزر آمده برای مقیاس دست هب مقدار ،اساساینبربررسی شد.  3و کرویت بارتلت 2اولکین

تحت تأثیر واریانس مشترک  ،پژوهشکه واریانس متغیرهای  بود( حاکی از این 133/1) اولکین

ها( را به چند عامل  متغیرها)گویهتوان  برخی عوامل پنهانی و اساسی قرار دارند و بنابراین می

P<، 919/019χ 1111/1) بارتلتمقدار مقیاس کرویت  ،همچنینبنیادی تقلیل داد. 
نشان  (=2

 ،بنابراین با توجه به مقادیر این دو شاخص ؛داردبستگی متغیرها  تریس همبودن ما همانی از غیر

ها و انجام تحلیل عاملی، متغیرهایی  هنمودن داد پس از واردپذیر است.  انجام تحلیل عاملی امکان

یك از  های عاملی هربار ،2جدول. بود در یك عامل قرار گرفتند 31/1ها بیشتر از که وزن آن

  1 از عامل بیشتر 9 ةارزش ویژ ،کل  دهد. در متغیرها را بعد از چرخش واریماکس نشان می

واریانس کل را تبیین می کنند، از % 30/11عامل که  9بود. این  (13/1، 19/1، 11/1، 01/9)

 های عاملی پیشنهاد شدند. و الگوی وزن (9)آزمون اسکری ویژه  های اساس رسم نمودار ارزش بر

                                                           
1. Factorial Validity 

2. Kaiser- Meyer- Olkin 

3. Bartlett 

4. Scree test 
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 های ابزار رضایت شغلی ـ نتایج تحلیل عاملی و بارعاملی گویه2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 . آزمون اسکری برای استخراج عوامل ابزار رضایت شغلی1شکل 
 

 داری دارندامعن ةهای رضایت شغلی با هم رابط عامل ،شود دیده می 3 طور که در جدول همان

اجرا باشد.  ة دوم ممکن است قابلباشد که مدل عاملی مرتب حاکی از این  تواند می که این امر

رضایتمندی از  گویه ها

 اطالعات

رضایتمندی از 

 تنوع

رضایتمندی از 

 کنترل

رضایتمندی از 

 دستمزد

1 58 /0    

2 47 /0    

3 47 /0    

7 77 /0    

8  48 /0    

4  75 /0   

4  83 /0   

5  47 /0   

7  43 /0   

10  42 /0   

11   75 /0   

12   47 /0  

13    42  /0 

17    44 /0  

 71/4 53/4 58/10 45/33     واریانس

 34/40 واریانس کل
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 چه تا یا برازش دارد ها داده با حد چه تا مدل که مطلب این تعیین برای یدییأت عاملی تحلیل

 د.ده می دست به1برازش نیکویی ةآمار چندین کند، تبیین می را متغیرها بین کوواریانس حد

 از مدل کدام که این تعیین برای و آزماید می با هم زمان  هم را پارامترها ةهم ها، آماره این

 تبیین همه از بهتر را )عامل( شده و مکنون  مشاهده متغیرهای بین روابط ه،شدتعیین پیش

دو به  بر نسبت خی  منظور برازش کلی مدل، عالوه هب (.1999هومن، ) شود ارزشیابی می کند، می

χآزادی ) ةدرج
2
/dfةشد ، شاخص تعدیل3، شاخص برازندگی2(، از شاخص تناسب تطبیقی 

 استفاده شد.  1و جذر برآورد واریانس خطای تقریب  9برازندگی

χحد مطلوب نسبت )
2
/df های تناسب تطبیقی، شاخص برای 91/1، مقدار بیشتر از 3( کمتر از

 انسیوار جذربرآوردبرای  1/1و کمتر از شاخص برازندگی، شاخص تعدیل شدة برازندگی، 

 .(9)جدول (1999؛کلین، 2111باربارا، ) است تقریب یخطا
 

 های ابزار رضایت شغلی  مقیاس بستگی بین خرده میانگین، انحراف استاندارد، ضرایب پایایی و هم ـ3جدول 

 ها عامل
تعداد 
 متغیرها

 میانگین
انحراف 

 معیار

ضریب آلفای 
 کرونباخ

1 
2 3 4 

مندی از  رضایت -1
 اطالعات

7 37/18 47/2 41 /0 00/1    

 438/0 0/ 45 43/7 33/24 4 مندی از تنوع رضایت -2
00/1   

مندی از  رضایت -3
 کنترل

2 87/4 84/1 47 /0 441/0 
473/0 00/1  

مندی از  رضایت -4
 412/0 0/ 44 70/2 57/8 2 مزد دست

448/ 430/0 00/1 

  0/ 58 77/5 47/88 17 شغلی کل رضایت

 

 

آمده برای ابزار رضایت شغلی،  دست ههای برازش مدل ب ، شاخص9 با توجه به نتایج جدول

بودن ابزار رضایت شغلی برای استفاده در  مناسب بیانگرکه  استحاکی از برازش مطلوب مدل 

تا  90/1بین های ابزار رضایت شغلی  عاملی گویه بار ،همچنین باشد. های ورزشی می فدراسیون

 اند ه کرد عمل موفق هایشان گیری عامل دراندازه ها شاخصةدهد هم قرار دارند که نشان می 91/1

                                                           
1. Goodness of Fit Statistics 

2. Comparative Fit Index 

3. Goodness-of-Fit Index 

4. Adjusted Goodness-of-Fit Index 

5. Root Mean Square Error of Approximation 
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ابزار رضایت  توان بیان کرد که میبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی  (.1)شکل 

متناسب با فرهنگ ایرانی در  برای سنجش رضایت شغلی یقبول از روایی قابل ،شغلی

 باشد. ورزشی می های سازمان
 

 

 های برازش مدل  ابزار رضایت شغلی  شاخص ـ9جدول
 

 

 
 

 
و ضرایب استاندارد ابزار رضایت شغلی  ـ مدل عاملی مرتبة دوم1شکل   

 

 
 

ـ مدل عاملی مرتبة دوم ابزار رضایت شغلی در حالت اعداد معناداری2شکل   

 مدل

نسبت خی 

دو به درجه 

 آزادی

شاخص 

برازندگی 

 تطبیقی

شاخص نرم 

شده 

 برازندگی

شاخص 

 برازندگی

ریشه میانگین 

مربعات خطاهای 

 برآرود

 مقدار پی

 0000/0 047/0 70/0 72/0 78/0 71/2 مدل عاملی مرتبۀ دوم
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 پایایی ابزار رضایت شغلی

از آزمون آلفای کرونباخ  ،های آن مقیاس منظور بررسی پایایی ابزار رضایت شغلی و خرده هب

مندی از اطالعات،  های رضایت مقیاس نتایج نشان داد که میزان آلفای خرده استفاده شد.

ترتیب برابر با  مزد به دی از دستنم و رضایت کنترلمندی از  مندی از تنوع، رضایت رضایت

 11/1ضریب آلفای کل ابزار رضایت شغلی  ،باشد. همچنین می 01/1، 09/1، 01/1، 01/1

از معیار  ،آن های عاملمیزان آلفای ابزار رضایت شغلی و  ،طور که دیده شد ن هما  دست آمد. هب

 (2111فالحی، ) باالتر است، باشد می01/1( برابر با 1999)1ی و برنستیناعتقاد نانل مبنا که به

های  قبول ابزار رضایت شغلی برای استفاده در فدراسیون حاکی از پایایی قابل ،که این امر

ز دست آمد که حاکی ا هب 91/1ابزار رضایت شغلی  2پایایی مرکب ،همچنین .استورزشی ایران 

 باشد. ابزار می سازگاری درونی
 

گیریبحثونتیجه
 رضایت شغلی وود ةنام پرسش یابی( )هنجار سازی استاندارد، پژوهشاصلی از انجام این هدف 

هر پژوهشی، استفاده از ابزارهای که پایة   جا آن بود. ازایران های ورزشی  ( در فدراسیون1911)

شده دارد،  گرفته کار بستگی به اعتبار ابزار به ،پژوهشمعتبر و پایا بوده و تفسیر نتایج 

معیارهای مهم در ارزشیابی  ها مطمئن باشند. اعتبار ابزار، یکی از پژوهشگران باید از اعتبار ابزار

ها در  بودن کاربرد یافته  مورد مفید گیری در ای را برای تصمیم های کمی است که پایه پژوهش

 به ای که هر عبارت تحلیل عاملی، درجه(. 1990وود، ؛ 1999 بورنز،) کند عمل فراهم می

 (.1991زاماتو، ) دهد نشان می است را درستی در یك دسته یا عامل قرار گرفته

 تحلیلروش  ابزار ارزیابی رضایت شغلی، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بهة در بررسی اعتبار ساز

 ها عامل شد. این منجر عامل چهار استخراج به ،واریماکس متعامد باچرخش اصلی های لفهمؤ

 بدون ،هرعامل به مربوط های سؤال و بود (1911) وود و همکاران ةعامل اولی چهار همان

 ،حیث  این  از .قرارگرفت به خود مربوط در عامل بود شده بینی پیش که گونه همانء استثنا 

ابزار رضایت شغلی وود در یابی  ( بود که به اعتبار2119) چن پژوهشها مطابق با نتایج  یافته

 شده  استخراج ةگان های چهار عامل. استانتفاعی تایوان پرداخته  های ورزشی غیر سازمان

بازخورد حاصل از عملکرد شغلی که که مندی از اطالعات  رضایت :از بودند ترتیب عبارتند به

بر روی ادراک  که مندی از تنوع رضایت، کند را منعکس می کند کارمند از مدیر دریافت می

مندی از  رضایت ،کند ها ممکن است ارائه کند تمرکز می کارکنان از آزادی و تنوعی که کار آن

                                                           
1. Nunnally, Bernstein 

2. Composite Reliability (CR)  
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مندی از  رضایتو  کند که بر کار خود کنترل دارد تأکید می که بر احساس کارمند از این کنترل

کند منعکس  مزدی که دریافت می مورد دست دیدگاه کارمند را در ،طور واضح هب که دستمزد

 ضرایب ةدامن داد که نشان نیز شده استخراج های عامل بررسی پایایی به مربوط نتایج کند. می

 پایایی ،. همچنیناست گرفته قرار )عامل دوم( 01/1)عامالول( و 1/ 01بین ها عامل درونی ثبات

ابزار رضایت شغلی برای  که بیانگر این امر است و دست آمد هب 11/1 با برابرنیز  نامه پرسش کل

های  عاملمجموع،  دراز قابلیت اعتماد الزم برخوردار است.  ،های ورزشی استفاده در فدراسیون

 تحلیل .کنندین ورایانس ابزار رضایت شغلی را تبی از% 30/11 توانستند شده  استخراج ةگان چهار

 ر اکتشافی عاملی تحلیل ةنتیج در تخراجیاس عامل چهار وجود ،دوم مرتبة ییدیتأ عاملی

تأیید این امر  ،پژوهشحاکی از برازش مناسب مدل بود. از نتایج مهم این  ،و نتایج کرد ییدتأا

توجه این  قابل ةرضایت شغلی کل باشد. نکت ةدهند تواند نشان دوم می ةبود که مدل عاملی مرتب

 دوم حمایت شدند و این ةتوسط مدل عاملی مرتب ،های ابزار رضایت شغلی مقیاس است که خرده

های ابزار را با هم  عاملاین است که برای سنجش رضایت شغلی بهتر است  ةدهند امر نشان

کنند و تفسیر  گیری می های مختلفی را اندازه سازه ،ها که هرکدام از آن چرا ؛ترکیب نکنیم

دوم رضایت شغلی  ة( که مدل عاملی مرتب2119چن ) پژوهشاین یافته با نتایج  متفاوتی دارند.

سنجی  شواهد روان .خوانی دارد د نمود، همیانتفاعی تایوان را تأی های ورزشی غیر در سازمان

طور منطقی به حمایت از ابزار ارزیابی رضایت  شده از تحلیل عامل تأییدی و پایایی، به استخراج

که ابزار رضایت  گر این بود های ورزشی ایران پرداخته است. نتایج نشان شغلی در فدراسیون

در ارزیابی رضایت  ابزار معتبری است که به پژوهشگران مدیریت ورزشی ،در ورزش شغلی

این ابزار ممکن است راه جدیدی در ارزیابی  ،بنابراین ؛ورزش کمك خواهد کرد ةشغلی در حوز

 ؛ورزشی ایرانی را هموار نماید ةویژه در جامع هموضوعات مرتبط با سالمت کاری کارکنان، ب

حوزة مدیریت ورزشی، از ابزار ارزیابی رضایت شغلی  پژوهشگرانشود که  پیشنهاد می ،بنابراین

که در زمینة رفتار  هایی پژوهشعنوان ابزاری مناسب در  ، بهپژوهششده در این  هنجاریابی

شود،  می تلف ورزشی انجامهای مخ رضایت شغلی کارکنان در سازمانبررسی ویژه  هسازمانی و ب

آماری  ةاین است که جامع حاضر پژوهشدودیت عمده در تفسیر نتایج محاستفاده نمایند. 

را  پژوهشتعمیم نتایج  ،ممکن استاین امر  .باشد های ورزشی می محدود به فدراسیون ،پژوهش

در مطالعات آتی تر  آماری وسیع ةرود که یك جامع بنابراین انتظار می ؛با محدودیت مواجه کند

های مختلف ورزشی،  آزمون و استفاده از ابزار رضایت شغلی در سازمان برای تثبیت مدل مورد

 مطالعه قرار گیرد.  مورد
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Abstract 
In this study, attempted to validity and reliability of Wood (1986) job 
satisfaction questionnaire be examined. Statistical population of the study 
was total of sport federations (46 sport federations), that have 703 expert. 
And sample population composed of 210experts. The Result of Principal 
ComponentsAnalysis was leads toExtraction of 4 factors, Satisfaction from 
information, Satisfaction from variety, Satisfaction from closure, and 
Satisfaction from pay that in sum explained %60.37 of total variance of 
instrument. Results from confirmatory factor analysis indicatethat the model 
of job satisfaction questionnaire has a good fitness, and 4 factors approved. 
Cronbach's alpha indicatesthat job satisfaction questionnaire has an 
appropriate reliability. Respect to verification of Psychometric properties of 
gob satisfaction instrument, and identifies the factors of it used to factor 
analysis, it can be stated research tool, isgood instrument to measure job 
satisfaction in the sports federation. 
Keywords: Job Satisfaction, Structural Equation Modeling, Expert, Sport 
Federations 
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