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Abstract
Introduction: Job experiences are one of the characteristics and various capabilities of human resources of 
organizations that have a great impact on the overall performance of the organization and the achievement 
of organizational goals. The purpose of this study is to translate and psychometrics the "Job Experience 
Questionnaire" in sports organizations.
Methods: The method of the present study is methodology. The statistical population of the study consisted of 
employees and managers of the Ministry of Sports and Youth. 380 people entered the study in a non-random 
and convenience method. The research instruments are demographic questionnaire and "Work Experience 
Questionnaires". First, the original version of the "Job Experience Questionnaire" was translated into Persian. 
The final version translated from Persian to English was reviewed, corrected and summarized. Face validity 
was performed by 30 teachers of sports management in Islamic Azad University, South Tehran Branch, Islamic 
Azad University, Shiraz Branch and Islamic Azad University, Isfahan Branch, as well as managers of public 
handball, basketball and volleyball federations. The construct validity was performed by 384 employees and 
managers of the Ministry of Sports and Youth through exploratory and confirmatory factor analysis. Reliability 
was measured by two methods of internal consistency by calculating the Cronbach's coefficient and combined 
reliability with the above sample. Data were analyzed using SPSS. 24 and LISREL. 8.5.
Results: The face validity of all items of the final version of the questionnaire had an effect of more than 1.5 
in the opinion of experts and was confirmed. The results of construct validity by exploratory and confirmatory 
factor analysis showed the existence of 10 components. The results showed that the factor loads for each 10 
factors were greater than 0.40, which explains 73.953% of the total variance, which indicates the predictive 
power of the model. The results of Cronbach's alpha coefficients and composite reliability were more than 0.80 
and 0.96, respectively.
Conclusions: "Job Experience Questionnaire" has validity and reliability in Iranian society. It is suggested that 
researchers in the field of human resources as well as physical education use this questionnaire as a valid and 
reliable instrument.
Keywords: Translation and Psychometrics, Sports Organizations, Job Experience.
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چکیده
مقدمــه: تجربــه شــغلی از ویژگــی هــا و توانمنــدی هــای مختلــف منابــع انســانی ســازمان هــا مــی باشــند کــه تاثیــر فراوانی بــر عملکرد 
کلــی ســازمان و دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی دارد. هــدف از پژوهــش حاضــر، ترجمــه و روانســنجی "پرسشــنامه تجربــه شــغلی" در 

ســازمان های ورزشــی مــی باشــد. 
روش کار: روش پژوهــش حاضــر، روش شناســی مــی باشــد. جامعــه آمــاری پژوهــش را کارکنــان و مدیــران وزارت ورزش و جوانــان 
ــت  ــزار پژوهــش، پرسشــنامه جمعی ــی و در دســترس وارد پژوهــش شــدند. اب ــه روش غیرتصادف ــن ب ــد. 380 ت کشــور تشــکیل می دادن
شــناختی و "پرسشــنامه تجربــه شــغلی" )Work Experience Questionnaires( مــی باشــد. ابتــدا نســخه اصلــی "پرسشــنامه تجربــه 
شــغلی" بــه فارســی ترجمــه شــد. نســخه نهایــی ترجمــه شــده از فارســی بــه انگلیســی مــورد بازنگــری، اصــالح و جمــع بنــدی قــرار 
گرفــت.  روایــی صــوری توســط30 تــن از مدرســین رشــته مدیریــت ورزشــی در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران جنــوب، دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد شــیراز و دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اصفهــان و همچنیــن، مدیــران فدراســیون هــای همگانــی هندبــال، بســکتبال 
و والیبــال انجــام شــد. روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی توســط  384 تــن از کارکنــان و مدیــران وزارت ورزش 
و جوانــان کشــور انــدازه گیــری شــد. پایایــی بــه 2 روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بــا نمونــه  

فــوق انــدازه گیــری شــد. داده هــا بــا نــرم افزارهــای آمــاری اس پــی اس اس نســخه 24 و لیــزرل نســخه 8/5 تحلیــل شــد.
یافته هــا: روایــی صــوری تمــام عبــارت هــای نســخه نهایــی پرسشــنامه، از نظــر متخصصــان تأثیــر بیشــتر از 1/5 داشــته و مــورد تاییــد 
قــرار گرفــت. نتایــج روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی وجــود 10 مولفــه را نشــان داد. نتایــج بــه دســت آمــده 
نشــان داد بارهــای عاملــی بــرای هــر 10 عامــل بزرگتــر از 0/40 بــوده کــه در کل 73/953 درصــد از واریانــس کل را تبییــن مــی کنــد 
کــه نشــان دهنــده تــوان پیشــگویی الگــو اســت. نتایــج ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی مرکــب، بــه ترتیــب بیشــتر از 0/80 و 0/96 

بــه دســت آمــد. 
نتیجه گیــری: "پرسشــنامه تجربــه شــغلی" دارای روایــی و پایایــی در جامعــه ایرانــی مــی باشــد. پیشــنهاد مــی گــردد پژوهشــگران  در 

حــوزه منابــع انســانی و همچنیــن تربیــت بدنــی از ایــن پرسشــنامه، بــه عنــوان ابــزاری روا و پایــا اســتفاده نماینــد.
کلیدواژه ها: ترجمه و روانسنجی، سازمان های ورزشی، تجربه شغلی.
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مقدمه
ــرد در  ــک ف ــه کاری ی ــترده ای از تجرب ــی گس ــغل )Job( توال ش
طــول زمان و در خـــالل موقعیـت هـــا و پســت های مختلف اســت 
)1(. ازایـــن رو، هرکـسی کـــه وارد دنیـای کـار شـود مجموعه ای از 
دســتاوردها را در مســیر شـــغلی دارد کـــه آن را موفقیـــت شـــغلی 
ــد دارای  ــد کــه ایـــن دســتاوردهای شــغلی می توان خــود مــی دان
گونه هــای مختلــف، برنامه ریــزی شــده یــا نشــده و در یـــک یـــا 
چنـــد، ســازمان مختلــف باشــد )2(. موفقیــت شــغلی کارمنــدان بــه  
نــدرت همــوار و بــی  فــراز و نشــیب اســت و افــراد مجبورنــد بــر 
موانــع متعــددی کــه در طــول دوره هــای کاري خــود با آن روبـــه رو 
ــای  ــی از ابزاره ــغل یک ــالوه، ش ــد )3(. بع ــق آین ــوند فائ می ش
ــع  ــه مناب ــژه ب ــه وی ــا، توج ــازمان ه ــت در س ــه موفقی ــیدن ب رس
ــازمان  ــان اســت، س ــات کارکن انســانی، ســرمایه فکــری و تجربی
ــش  ــال افزای ــه دنب ــن مســاله ب ــری از ای ــا الگوگی ــق ب ــای موف ه
بهــره وری کاری خــود هســتند. در ایــن راســتا مکتــوب نمــودن، 
ــای  ــه ه ــا و اندوخت ــه ه ــا، آموخت ــه ه ــا، تجرب ــدگاه ه ــکار، دی اف
ــال در ســازمان، گامــی  ــان فع ــران و کارکن ــی و علمــی مدی تجرب

ــره وری اســت )4(. ــش به جهــت افزای
خصوصیــات  مهارت هــا،  دانــش،  مجموعــه  شــغلی  تجربــه 
شــخصیتی، عالیــق، تجربه هــا و توانمندی هــای مرتبــط بــا شــغل 
اســت کــه دارنــده آن هــا را قــادر مــی ســازد در ســطحی باالتــر از 
حــد متوســط بــه ایفــای مســئولیت بپــردازد. در واقــع تجربه شــغلی 
ــا عملکــرد برتــر در شــغل  نشــان دهنــده    ایــن اســت کــه فــرد ب
محولــه اســت )5(. تجربــه شــغلی، روشــی اســت کــه مدیــران بــه 
وســیله آن، مــی تواننــد بــه نقــاط قــوت و ضعــف یــک شــغل پــی 

ــر اســاس، تدابیــر بهتــری بــی اندیشــند )11(.  ــرده و ب ب
ــه  ــرای ســنجش تجرب ــد مقیاســی ب ــا بتوانن ــازمان ه چنانچــه س
شــغلی کارکنــان خــود داشــته باشــند، قطعــا در نیــل بــه اهــداف 
ســازمانی بصــورت موثــر و ســازنده ای پیــش خواهنــد رفــت. لــذا 
داشــتن ابــزاری کــه ســنجش عوامــل مربــوط بــه تجربــه شــغلی 
کارکنــان را میســر ســازد، بــرای ســازمان هــا ضــرورت مــی یابــد. 
ــه  ــتند ک ــده هس ــن عقی ــر ای ــران ب ــب نظ ــه، صاح ــن زمین در ای
اســتفاده از یــک ابــزار مناســب در پژوهــش، نشــان دهنــده اهمیــت 
موضــوع مــورد بررســی اســت )7(. بــا عنایــت بــه بررســی هــای 
ــه شــغلی  ــه تجرب ــه حاضــر، پژوهشــی کــه ب پژوهشــگران مطالع
بپــردازد بســیار انــدک بــوده )8( و در بیــن همیــن تعــداد محــدود 
پژوهــش انجــام شــده نیــز، در داخل کشــور پرسشــنامه و مقیاســی 
کــه طراحــی شــده باشــد تــا تجربــه شــغلی را انــدازه گیــری نماید، 

یافــت نگردیــد.

ــده و در برخــی مقــاالت  تنهــا مقیــاس خارجــی کــه یافــت گردی
ــنامه  ــت، »پرسش ــده اس ــتفاده ش ــط اس ــای مرتب ــش ه و پژوه
ــغلی« )Work Experience Questionnaires( اســت  ــه ش تجرب
کــه دارای 103 عبــارت و 10 مولفــه مــی باشــد. وجــود ابزارهــای 
روانســنجی شــده در زمینــه یــک متغیــر، مــی توانــد بــه ارائــه نتایج 
ــان  ــغلی کارکن ــه ش ــد )8(. تجرب ــک کن ــات کم ــق در مطالع دقی
ســازمان هــای ورزشــی در موقعیــت شــغلی خودشــان، تاثیرگــذار 
اســت زبــرا عملکــرد ســازمان هــای ورزشــی در ایجــاد و افزایــش 
تندرســتی و شــادابی آحــاد مــردم بســیار ضــروری اســت )4 ،1(. بــه 
دلیــل فقــدان یــک مقیــاس روا و پایــا در کشــور ایــران کــه تجربــه 
شــغلی را انــدازه گیــری نمایــد، مطالعــه حاضــر بــا هــدف ترجمــه و 
روانســنجی »پرسشــنامه تجربــه شــغلی« در ســازمان های ورزشــی 

انجــام گرفــت.

روش کار
مطالعــه حاضــر از نــوع پژوهــش هــای روش شناســی اســت کــه 
در بیــن کارکنــان و مدیــران وزارت ورزش و جوانــان کشــور انجــام 
گرفــت. تعــداد جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر 831 تــن بــود. بــا 
توجــه بــه اینکــه متخصصــان جهــت ســنجش روایــی ســازه بــه 
روش تحلیــل عاملــی، وجــود 10-3 تــن نمونــه به ازای هــر عبارت 
ــنامه  ــارت »پرسش ــرای 103 عب ــذا ب ــد )9(، ل ــی دانن ــی م را کاف
تجربــه شــغلی«، بــا احتســاب ریــزش 384 تــن بــه روش نمونــه 
گیــری غیرتصادفــی و در دســترس انتخــاب شــدند کــه در نهایــت 
بــا احتســاب ریــزش، 380 پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. 
ــاغل در  ــال 1400 ش ــد از:  در س ــارت بودن ــای ورورد عب معیاره
وزارت ورزش و جوانــان کشــور باشــند )بــا حداقــل 5 ســال ســابقه( 
ــا  ــان کشــور ی ــران وزارت ورزش و جوان ــا مدی ــان ی و جــزء کارکن
مــدرس دانشــگاه در رشــته ورزشــی باشــند. معیــار خــروج بــه ایــن 
شــرح بــود کــه چنانچــه شــرکت کننــده ای مقیــاس پژوهــش را 

کامــل پاســخ نمــی داد، از پژوهــش خــارج مــی شــد.
ابــزار مــورد بررســی در پژوهــش، پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و 
»پرسشــنامه تجربــه شــغلی« بــود کــه جنســیت، وضعیــت تاهــل، 
مــدرک تحصیلــی، رده ســنی، مرتبــط بــودن رشــته تحصیلــی بــا 
شــغل مــورد تصــدی و میــزان ســابقه شــغلی را مــورد بررســی قرار 

مــی داد.
 Work Experience( شــغلی«  تجربــه  »پرسشــنامه 
در  در ســال 2012   )10(  Maister توســط   ،)Questionnaires

ــزار  ــکا طراحــی شــد، اب ــاالت متحــده آمری ــورک در ای شــهر نیوی
 your work( دارای 103 عبــارت و 10 مولفــه: محیــط کاری شــما
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ندا خاوری و همکاران

environment( بــا 24 عبــارت 24-1، خــودکار )work itself( بــا 

ــارت:  ــا 10 عب ــکاری )co-operation( ب ــارت: 31-25، هم 7 عب
41-32، ارزشــیابی عملکــرد )performance evaluation( بــا 
ــا 10  ــاداش )reward systems( ب ــام پ ــارت: 52-42، نظ 11 عب
training and skill-( عبــارت: 62-53، آموزش و مهــارت افزایــی

ــا  ــری )coaching( ب ــارت: 69-63، مربیگ ــا 7 عب building( ب

ــارت:  ــا 3 عب ــما )your career( ب ــت ش ــارت: 80-70، پس 11 عب
83-81، فرهنــگ ســازمانی )firm culture( بــا 17 عبــارت: 100-
ــارت:  ــداف )achieving the goals( 3 عب ــه اه ــتیابی ب 84 و دس
103- 101 مــی باشــد. نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه، بــر اســاس 
ــم(،  ــا حــدودی مخالف ــم(، 2 )ت ــاًل مخالف ــی: 1 )کام لیکــرت 5 تای
ــم(             ــال موافق ــم(، 5 )کام ــا حــدودی موافق ــدارم(، 4 )ت 3 )نظــری ن
ــن  ــی در ای ــره آزمودن ــن نم ــش تری ــن و بی ــد. کمتری ــی باش م
پرسشــنامه بــه ترتیــب، 103و 515 مــی باشــد. نحــوه تفســیر نمــره 
بدســت آمــده نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه نمــره 103-206: 
تجربــه شــغلی کــم، 309- 207: تجربــه شــغلی متوســط، 310 و به 

ــاد تفســیر مــی شــود )10(. ــه شــغلی زی ــاال: تجرب ب
در پژوهــش حاضــر، جهــت ترجمــه »پرسشــنامه تجربــه شــغلی«، 
رضایــت کتبــی از طــراح آن اخــذ شــد. ســپس بــر اســاس 
ــکاران )11( توســط 2 متخصــص  ــر و هم ــای افراســیابی ف راهنم
زبــان انگلیســی از زبــان اصلــی بــه فارســی ترجمــه شــد. پــس از 
آن نســخه هــای ترجمــه شــده اولیــه توســط مترجمــان دیگــری 
ــه  ــای اولی ــه ه ــام ترجم ــا ادغ ــت و ب ــرار گرف ــری ق ــورد بازنگ م
ــزار حاصــل  ــان فارســی اب ــه زب ــی ترجمــه شــده ب و نســخه نهای
شــد. ســپس، ابــزار ترجمــه شــده توســط متخصــص زبــان دوبــاره 
ترجمــه انجــام گرفــت تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه مغایرتــی از 
نظــر مفهومــی بــا پرسشــنامه اصلــی نــدارد. در نهایــت متخصصان 
مربوطــه نســخه نهایــی ترجمــه شــده بــه زبــان فارســی را از لحاظ 

اشــتباهات امالیــی و نگارشــی مــورد بازنگــری قــرار دادنــد. 
ــدی  ــه بن ــگارش، جمل ــاس ن ــر اس ــنامه، ب ــی صــوری پرسش روای
ــت  ــته مدیری ــین رش ــن از مدرس ــط30 ت ــی توس ــر منطق و ظاه
ورزشــی در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد تهــران جنــوب، دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد شــیراز و دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اصفهــان 
و همچنیــن، مدیــران فدراســیون هــای همگانــی هندبــال، 
بســکتبال و والیبــال مــورد بررســی قــرار گرفــت. بــه ایــن صــورت 
ــل  کــه متخصصــان نظــرات خــود را در خصــوص شــیوایی و قاب
درک بــودن عبــارت هــا ارائــه دهنــد. در گام بعــدی جهــت حــذف 
ــارت  ــارات، هــر عب ــت عب ــن اهمی عبارت-هــای نامناســب و تعیی
ــا حــدودی  ــم(، 2 )ت ــاًل مخالف ــی: 1 )کام ــف لیکــرت 5 تای ــا طی ب

مخالفــم(، 3 )نظــری نــدارم(، 4 )تــا حــدودی موافقــم(، 5 )کامــال 
ــه دســت  موافقــم( نمــره گــذاری شــد و در صورتــی کــه نمــره ب
آمــده بــرای هــر عبــارت بیــش از 1/5 بــود، عبــارت بــرای تحلیــل 
هــای بعــدی مناســب تشــخیص داده شــده و حفــظ مــی گردیــد 

 .)12(
ــغلی« از روش  ــه ش ــنامه تجرب ــازه »پرسش ــی س ــور روای ــه منظ ب
ــا  ــی ب ــای اصل ــه ه ــیوه مولف ــه ش ــافی ب ــی اکتش ــل عامل تحلی
ــر و  ــي ی ــر  م ــون کیس ــد. آزم ــتفاده ش ــس اس ــش واریماک چرخ
اوکلیــن شــاخصي بــراي کفایــت نمونــه اســت. بــر اســاس آزمــون 
ــت  ــه یکدیگــر )علی ــق متغیرهــا ب ــزان تعل ــوان می مذکــور مــي ت
عاملــي( و در نتیجــه مناســب بــودن آن هــا را بــراي تحلیــل عاملي 
ــي  ــه تنهای ــر را ب ــر متغی ــودن ه ــب ب ــم مناس ــخیص داد و ه تش
ــه  ــه شــغلی« ب ــی ســازه »پرسشــنامه تجرب ــرد. روای مشــخص ک
 )exploratory factor analysis( روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه، ب ــن مرحل ــاری ای ــه آم بررســی شــد. نمون
ــی              ــارت را کاف ــر عب ــه ازای ه ــه ب ــن نمون ــان 10-3 ت متخصص
ــه  ــنامه تجرب ــارت »پرسش ــرای 103 عب ــذا ب ــد )9(، ل ــی دانن م
شــغلی«، بــا احتســاب ریــزش، 384 تــن بــه روش نمونــه گیــری 
غیرتصادفــی و در دســترس انتخــاب شــدند. بعــالوه، روایــی ســازه 
ــدی  ــی تایی ــل عامل ــه روش تحلی ــه شــغلی« ب »پرسشــنامه تجرب
نیــز بــا همان نمونــه 384 تــن از کارکنــان و مدیــران وزارت ورزش 

ــد.  ــان کشــور انجــام گردی و جوان
پایایــی بــا اســتفاده از 2 روش همســانی درونــی با محاســبه ضریب 
آلفاکرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بــا نمونــه ی 384 تــن از کارکنــان و 

مدیــران وزارت ورزش و جوانــان کشــور محاســبه گردید. 
ــدا، از  ــه ابت ــود ک ــورت ب ــن ص ــه ای ــز ب ــا نی ــردآوری داده ه گ
حراســت وزارت ورزش و جوانــان ایــران در تهــران و دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحــد تهــران جنــوب، دانشــگاه آزاد اســالمی واحد شــیراز 
ــد.  ــان مجــوز کســب گردی ــد اصفه و دانشــگاه آزاد اســالمی واح
ســپس بــه وزارت ورزش و جوانــان کشــور مراجعــه و مقدمــات کار 
و معرفــی پژوهــش انجــام گردیــد. گــردآوری داده هــا در محــل کار 
کارکنــان و مدیــران در همــان وزارت ورزش و جوانــان کشــور بــود. 
شــایان ذکــر اســت در راســتای مالحظــات اخالقــی پژوهــش، از 
مشــارکت کننــدگان رضایــت شــفاهی اخــذ شــد و بــه آن هــا تعهد 
اخالقــی داده شــد کــه مشــخصات فــردی در جــای دیگــری فــاش 
نخواهــد شــد و رعایــت کامــل امانتــداری بــه عمــل خواهــد آمــد.

ــص، 380  ــای ناق ــنامه ه ــتن پرسش ــار گذاش ــا کن ــت، ب در نهای
پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. تحلیــل داده هــا در نــرم 
ــزرل نســخه  ــی اس اس نســخه 24 و لی ــاری اس پ ــای آم افزاره
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ــد. ــام ش 8/5 انج

یافته ها
نتایــج نشــان داد کــه  223 تــن )59 درصــد( از نمونــه پژوهــش را 
مــردان و 157 تــن )41 درصــد( را زنــان تشــکیل داده بودنــد. از نظر 
ــراد مجــرد و 255 تــن  وضعیــت تاهــل: 125 تــن )33 درصــد( اف
)67 درصــد( متاهــل بودنــد. همچنیــن، از نظــر مــدرک تحصیلــی: 
11 تــن )3 درصــد( دیپلــم، 29تــن )8 درصــد( کاردانــی، 131 تــن 
)35 درصــد( کارشناســی، 168 تــن )43 درصــد( کارشناســی ارشــد 
ــد. از نظــر رده  و41 تــن )11 درصــد(، دارای مــدرک دکتــری بودن
ــن )26  ــال: 100 ت ــر از 30 س ــد( کمت ــن )13 درص ــنی: 47 ت س
درصــد(، 31- 40 ســال: 134 تــن )35 درصــد(، 50 - 41 ســال: 99 
تــن )26 درصــد( بودنــد. بعــالوه، بــه لحــاظ مرتبــط بــودن رشــته 
تحصیلــی بــا شــغل مــورد تصــدی: 293 تــن )77 درصــد( رشــته 
ــن )23  ــود و 87 ت ــط ب ــدی مرتب ــورد تص ــغل م ــا ش ــی ب تحصیل
درصــد( رشــته تحصیلــی بــا شــغل مــورد تصــدی غیرمرتبــط بــود. 
از جهــت میــزان ســابقه شــغلی در وزارت ورزش و جوانــان کشــور(: 
36 تــن )10 درصــد( کمتــر از 5 ســال، 87 تــن )23 درصــد( 10- 6 
ســال، 89 تــن )23 درصــد(  15- 11 ســال، 101 تــن )26 درصــد( 
20-16 ســال و 67 تــن )18 درصــد( بــاالی 20 ســال ســابقه کاری 

شتند.  ا د
روایــی صــوری تمــام عبــارت هــای نســخه تاییــد شــده 
»پرسشــنامه تجربــه شــغلی«، نشــان داد کــه تمــام عبــارت هــای 
مقیــاس از نظــر 30 تــن از  متخصصــان تأثیــر بیشــتر از 1/5 دارنــد 
کــه روایــی صــوری را مــورد تاییــد قــرار مــی دهــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه مقــدار آن برابــر بــا 0/908 مــي باشــد، لــذا قضــاوت در مورد 

ــد.  ــي گــزارش گردی آن در حــد عال
ــواالت  ــن س ــتگي بی ــرض همبس ــت، ف ــت بارتل ــون کروی در آزم
ــذور  ــدار مج ــه مق ــه ب ــا توج ــرد. ب ــي گی ــرار م ــي ق ــورد بررس م
ــوان  ــی ت ــال )P>0/01 وX2=72576/61( م ــدار احتم کاي و مق
بــا احتمــال بــاال نتیجــه گرفــت کــه بیــن عبــارت هــا همبســتگي 
ــن رو ادامــه و اســتفاده از ســایر مراحــل تحلیــل  وجــود دارد. از ای
ــر  ــتراک ه ــزان اش ــه می ــرآورد اولی ــد. در »ب ــز گردی ــي جای عامل
ــع  ــود. در مناب ــک ب ــا ی ــر ب ــا براب ــی آن ه ــر تمام ــر« مقادی متغی
ــر  ــواالت براب ــترک س ــتگي مش ــرش همبس ــالک پذی ــف م مختل
ــالک  ــر م ــه حاض ــت. در مطالع ــده اس ــزارش ش ــا 0/3 و 0/5 گ ب
پذیــرش بــر مبنــاي 0/5 تعییــن گردیــد. واریانــس عامــل مشــترک 

ــه  ــتند ک ــرار داش ــداد 0/662 و 0/851 ق ــن اع ــواالت بی ــرای س ب
نشــاندهنده همبســتگی بــا کلیــه عامــل هــا بــود. بنابرایــن، همــه 
عبــارت هــا جهــت ادامــه تحلیــل مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. بــا 
توجــه بــه نتایــج بررســی ســهم واریانــس هــر یــک از عامــل هــا 
در الگــو 10 عاملــی »پرسشــنامه تجربــه شــغلی«، تــوان پیشــگوئي 
ایــن الگــو بــر اســاس مجمــوع درصــد واریانــس تجمعــی          
عامــل هــا برابــر بــا 73/953 درصــد گــزارش گردیــد. بــه منظــور 
بررســی10 مولفــه »پرسشــنامه تجربــه شــغلی«، آزمــون کرویــت 
بارتلــت و کیســر مــی یــر و اوکلیــن انجــام شــد. بــر اســاس ایــن 
ــود،  ــا 0/932 ب ــر ب ــدار آن براب ــه مق ــه اینک ــه ب ــا توج ــون و ب آزم
نشــان داد کــه بیــن عامــل هــا همبســتگی قابل قبــول وجــود دارد. 
در بررســی همبســتگی مولفــه هــا بــا »پرسشــنامه تجربه شــغلی«، 
ــط  ــب: محی ــه ترتی ــا ب ــه ه ــرای مولف ــده ب ــه دســت آم ــر ب مقادی
کاری شــما 0/726، خــودکار 0/677، همــکاری 0/608، ارزشــیابی 
عملکــرد 0/787، نظــام پــاداش 0/749، آمــوزش و مهــارت افزایــی 
0/678، مربیگــری 0/548، پســت شــما 0/544، فرهنــگ ســازمانی 
0/781 و دســتیابی بــه اهــداف 0/546 بــه دســت آمــد کــه نشــان 
مــی دهــد، تمامی مولفــه هــای »پرسشــنامه تجربه شــغلی« داراي 

همبســتگي قابــل قبولــی مــي باشــند )جــدول 1(.
ــا                                                                                              ــا ب ــارت ه ــط عب ــه اول رواب ــدی مرحل ــی تایی ــل عامل در تحلی
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــاداري 1/96± م ــالک معن ــا م ــا ب ــه ه مولف
ــا عامــل  گرفــت. بــر اســاس نتایــج روابــط تمامــی عبــارت هــا ب
ــادار  ــدار 1/96± معن ــر T-value و مق ــه مقادی ــه ب ــا توج ــود ب خ
ــد. رابطــه بیــن تمامــی مولفــه هــای »پرسشــنامه  گــزارش گردی
ــاداري ±1/96(  ــالک معن ــادار )م ــم معن ــا ه ــغلی« ب ــه ش تجرب
مــي باشــد. در خصــوص روایــی ســازه و قــدرت پیشــگویی 
نتایــج مقادیــر T-Value و همیــن طــور میــزان                                          ســواالت 
رابطــه هــا نشــان داد کــه تمامــی عبــارت هــا بــه خوبــی مــی توانند 
ــرای عامــل هــای خــود باشــند. بنابرایــن،  ــاداری ب پیشــگوی معن
ــد ســاختار نظــری »پرسشــنامه  ــارت هــا موجــب تایی تمامــی عب
تجربــه شــغلی« منابــع انســانی مــی شــوند. در نتیجــه بــا مقادیــر 
)T-Value( مشــخص شــده بــرای عبــارت هــای، اعتبــار بیرونــی 
ــد                                    ــا تایی ــارت ه ــی عب ــی درون ــه« روای ــرآورد »رابط ــر ب و مقادی
مــی شــود. همانگونــه کــه در جــدول 1 دیــده مــی شــود، تحلیــل 
عاملــی تاییــدی مرحلــه دوم انجــام شــد و روابــط بیــن مولفــه هــا 

ــد. ــزارش گردی ــادار گ ــغلی« معن ــه ش ــنامه تجرب ــا »پرسش ب
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جدول1: همبستگی بین مولفه های »پرسشنامه تجربه شغلی« در تحلیل عاملی تاییدی

محیط کاری مولفه هاردیف
ارزشیابی مشارکتخودکارشما

عملکرد
نظام 
پاداش

آموزش 
و مهارت 

افزایی
پست مربیگری

شما
فرهنگ 
سازمانی

دستیابی 
به اهداف

محیط 1
کاری شما

0/580/600/580/730/590/520/680/750/55میزان رابطه
T-Value16/1016/9916/8630/0817/1213/080/5731/1114/54

خودکار2
0/650/720/650/680/550/510/650/64میزان رابطه
T-Value20/0728/0221/0323/1014/3821/6120/9419/76

همکاری3
0/660/570/640/520/490/620/53میزان رابطه

T-Value21/1615/4518/9712/8811/2518/1913/15

ارزشیابی 4
عملکرد

0/680/590/620/440/680/63میزان رابطه

T-Value24/6717/3318/8010/1923/7219/96

نظام 5
پاداش

0/480/670/550/850/52میزان رابطه
T-Value12/0122/6114/5254/4213/54

6
آموزش 
و مهارت 

افزایی

0/420/530/520/58میزان رابطه

T-Value9/4713/3913/4916/30

مربیگری7
0/380/750/46میزان رابطه

T-Value7/9730/0510/60

پست شما8
0/540/43میزان رابطه

T-Value13/819/65

فرهنگ 9
سازمانی

0/62میزان رابطه
T-Value18/38

دستیابی 10
به اهداف

میزان رابطه

T-Value

ــط 10 مولفــه محیــط کاری شــما، خــودکار،  طبــق جــدول 2 رواب
همــکاری، ارزشــیابی عملکــرد، نظــام پــاداش، آمــوزش و مهــارت-
ــی، مربیگــری، پســت شــما، فرهنــگ ســازمانی و دســتیابی  افزای

بــه اهــداف بــا »پرسشــنامه تجربــه شــغلی« مــورد بررســی قــرار 
گرفــت.

 جدول 2: همبستگی مولفه ها با "پرسشنامه تجربه شغلی" و نتایج آزمون خوبی برازش تناسب مجموعه داده ها

نتیجهT-Valueضریب تعیینمیزان رابطهمولفه ها ردیف

تایید رابطه0/810/7019/97محیط کاری شما با تجربه شغلی1
تایید رابطه0/790/6218/04خودکار با تجربه شغلی2
تایید رابطه0/610/5416/38همکاری با تجربه شغلی3
تایید رابطه0/870/7721/38ارزشیابی عملکرد با تجربه شغلی4
تایید رابطه10/7621/21نظام پاداش با تجربه شغلی5
تایید رابطه0/780/6118/01آموزش و مهارت افزایی با تجربه شغلی6
تایید رابطه0/680/5316/15مربیگری با تجربه شغلی7
تایید رابطه0/710/4815/22پست شما با تجربه شغلی8
تایید رابطه0/910/7921/85فرهنگ سازمانی با تجربه شغلی9
تایید رابطه0/830/4921/45دستیابی به اهداف با تجربه شغلی10
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“پرسشــنامه تجربــه شــغلی” معنادار اســت.بــر اســاس داده هــای جــدول 2، همبســتگی تمامــی مولفــه هــا بــا 

جدول 3 : نتایج آزمون خوبي برازش تناسب مجموعه داده های “پرسشنامه تجربه شغلی”

نتیجهمقدار بدست آمدهمالکاختصار شاخصشاخص های برازش

مقتصد

)X2/df( کای اسکویر بر درجه آزادی)تایید4/86زیر3 )بعضی منایع تا 5
)RMSEA( ریشه میانگین مربعات خطای برآورد)تایید0/101زیر 0/08)بعضی منابع تا0/1

 )PNFI(   عدم تایید0/74باالی 0/90شاخص برازش مقتصد هنجارشده
PGFI عدم تایید0/52باالی 0/90شاخص نیکویی برازش مقتصد

تطبیقی
)نسبی(

 NFI تایید0/95باالی 0/90شاخص برازش هنجار شده
NNFI تایید0/94باالی 0/90شاخص برازش هنجار نشده

CFI تایید0/95باالی 0/90شاخص برازش تطبیقی
IFI تایید0/95باالی 0/90شاخص برازش افزایشی
RFI تایید0/93باالی 0/90شاخص برازش نسبی

مطلق
GFIعدم تایید0/82باالی 0/90شاخص نیکویی برازش

AGFI عدم تایید0/71باالی 0/90شاخص نیکویی برازش اصالح شده

پرسشــنامه  بــرازش  )نیکویــی(  خوبــی  آزمــون   3 جــدول 
ــه  ــدول 3 ، ب ــق ج ــد. مطاب ــی ده ــان م ــغلی را را نش ــه ش تجرب
ــه  ــه داده ای »پرسشــنامه تجرب جهــت بررســی  تناســب مجموع
شــغلی« آزمــون خوبــی بــرازش مقیــاس انجــام شــد، در مجمــوع                          

شــاخص هــای آزمــون خوبــی بــرازش تناســب الگــو را تأییدکردند. 
ــغلی« را  ــه ش ــنامه تجرب ــای »پرسش ــه ه ــی مولف ــدول 4 پایای ج

ــد. ــی ده ــان م نش

 جدول 4: پایایي مولفه های "پرسشنامه تجربه شغلی"

وضعیت پایایيآلفاي کرونباخمتغیرهاردیف

1

مولفه ها

قابل قبول0/87محیط کاری شما
قابل قبول0/84خودکار2
قابل قبول0/83همکاری   3
قابل قبول0/86ارزشیابی عملکرد4
قابل قبول0/88نظام پاداش5
قابل قبول0/90آموزش و مهارت افزایی   6
قابل قبول0/89مربیگری7
قابل قبول0/80پست شما8
قابل قبول0/87فرهنگ سازمانی  9
قابل قبول0/86دستیابی به اهداف  10
قابل قبول0/89تجربه شغلیکل11

بــا مالحظــه جــدول 4 مشــخص مــي شــود کــه ضرایــب پایایــي 
در هــر 10 مولفــه »پرسشــنامه تجربــه شــغلی« در حــد قابــل قبول 
گــزارش گردیــده و مناســب هســتند و همگــی نشــان دهنــده ایــن 
نکتــه اســت کــه عبــارت هــای مقیــاس از همســانی و همگونــی 
مناســبی برخوردارنــد. ضرایــب آلفــای کرونبــاخ بــرای مولفــه هــای 
ــر  ــرای کل پرسشــنامه براب ــود و ب ــا 0/90 ب مختلــف بیــن 0/80 ت

0/89 بــود کــه نشــان مــی دهــد، پایایــي مولفه هــای »پرسشــنامه 
تجربــه شــغلی« در حــد قابــل قبــول اســت. مقــدار ضریــب پایایــی 

ترکیبــی بــرای کل پرسشــنامه برابــر بــا 0/96 بدســت آمــد. 
ــی  ــت و تمام ــرار اس ــو برق ــای الگ ــرازش داده ه ــی ب ــور کل بط
ــری  ــدازه گی ــو ان ــودن الگ ــوب ب ــر مطل ــت ب ــا دالل ــاخص ه ش

ــند. ــی باش ــی م ــای ورزش ــازمان ه ــغلی در س ــه ش تجرب
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بحث 
ــنامه  ــنجی »پرسش ــه و روانس ــدف ترجم ــا ه ــر، ب ــش حاض پژوه
ــن  ــد. در ای ــام ش ــی انج ــازمان های ورزش ــغلی« در س ــه ش تجرب
مطالعــه تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا رویکــرد چرخــش واریماکس 
و تحلیــل عامــل هــای اصلــی انجــام شــد کــه نتایــج نشــان داد 
هــر 10 مولفــه »پرسشــنامه تجربــه شــغلی« در بیــن جامعــه آماری 
پژوهــش حاضــر نیــز، مطابقــت دارد. همچنیــن، شــاخص اصلــی 
ــرازش الگــوی تحلیــل عاملــی تأئیــدی نیــز داده هــای الگــوی  ب

ــه شــغلی« را تاییــد مــی کنــد.  »پرسشــنامه تجرب
بعــالوه، یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه »پرسشــنامه تجربــه 
شــغلی« از پایایــی مناســبی در بیــن ســازمان های ورزشــی 
ــاس  ــاخ کل مقی ــا کرونب ــی آلف ــب پایای ــت. ضرای ــوردار اس برخ
ــی  ــاس همگ ــود در مقی ــه موج ــر 10 مولف ــری در ه ــدازه گی ان
بــرای ســنجش کارکنــان ســازمان های ورزشــی مناســب هســتند 
و همگــی نشــان دهنــده ایــن اســت کــه عبــارت هــای مقیــاس از 

ــد. ــبی برخوردارن ــی مناس ــانی و همگون همس
ــه ترجمــه و روانســنجی  ــه ب ــه اینکــه، پژوهشــی ک ــت ب ــا عنای ب
ــردازد،  ــی بپ ــازمان های ورزش ــغلی« در س ــه ش ــنامه تجرب »پرسش
ــرای  ــذا ب ــد، ل ــی باش ــو م ــش ن ــوع پژوه ــد و موض ــت نگردی یاف
ــه پژوهــش  ــذا  ب ــته ، ل ــود نداش مقایســه و بحــث پژوهشــی وج
هــای مشــابه پرداختــه مــی شــود. اجــرای برنامــه هــای راهبــردی 
ســازمانی و دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی در گــرو تجربــه شــغلی 
نیروهــای انســانی و میــزان بهــره گیــری و بهــره بــرداری از ایــن 
تجربــه بــوده و دســتیابی بــه اهــداف ســازمان مــی باشــد. نتایــج 
حاصــل، بیانگــر مناســب بــودن الگــو بــراي بررســی رابطــه بیــن 
ــج  ــالوه، نتای ــد. بع ــش می باش ــغلی پژوه ــه ش ــای تجرب مولفه ه
ــنامه  ــه  »پرسش ــن 10 مولف ــان داد از بی ــش Djan )13( نش پژوه
تجربــه شــغلی« مولفــه پســت شــما دارای کمتریــن و مولفــه هــای 

ــاداش، دارای  ــام پ ــرد و نظ ــیابی عملک ــازمانی، ارزش ــگ س فرهن
ــغلی و  ــه ش ــای تجرب ــق مولفه ه ــی در تحق ــار عامل ــترین ب بیش
ــد  ــان می باش ــرد کارکن ــازمانی و عملک ــاداري س ــر وف ــر آن ب تاثی

 .)13(

نتیجه گیری
ــا 10  ــغلی« ب ــه ش ــنامه تجرب ــان داد »پرسش ــش نش ــج پژوه نتای
مولفــه و 103 عبــارت، دارای روایــی و پایایــی مــی باشــد. پیشــنهاد 
مــی گــردد پژوهشــگران عالقــه منــد در حــوزه منابــع انســانی و 
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــن پرسشــنامه، ب ــی از ای ــت بدن ــن تربی همچنی
ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــتفاده نماین ــا اس روا و پای
اینکــه ایــن مقیــاس در وزارت ورزش و جوانــان روانســنجی شــده                          
مــی توانــد بعنــوان محدودیــت بــه شــمار مــی رود. لــذا  اســتفاده 
از آن در ســایر ســازمان هــا بــا احتیــاط مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  

سپاسگزاری
ــدا  ــم ن ــجو خان ــری دانش ــاله دکت ــتخرج از رس ــه مس ــن مقال ای
خــاوری بــه راهنمایــی آقــای دکتــر اکبــر آفرینــش خاکــی 
ــد  ــا ک ــه ب ــد ک ــی باش ــر م ــریفی ف ــده ش ــر فری ــم دکت و خان
1414829914176841400162410218 و در تاریخ 1399/06/30 
در ســایت پژوهشــیار بــه آدرس https://ris.iau.ac.ir/ ثبــت شــده 
ــاری  ــن پژوهــش ی ــه در ای ــه کســانی ک ــان، از کلی اســت. در پای

ــود. ــی ش ــی م ــکر و قدردان ــت تش ــد، نهای نمودن

تعارض منافع 
نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تعــارض منافعــی را گــزارش 

ــد. نکرده ان
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