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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.
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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
ســازمانهای ورزشــی مــی باشــد.
روش کار :روش پژوهــش حاضــر ،روش شناســی مــی باشــد .جامعــه آمــاری پژوهــش را کارکنــان و مدیــران وزارت ورزش و جوانــان
کشــور تشــکیل میدادنــد 380 .تــن بــه روش غیرتصادفــی و در دســترس وارد پژوهــش شــدند .ابــزار پژوهــش ،پرسشــنامه جمعیــت
شــناختی و "پرسشــنامه تجربــه شــغلی" ( )Work Experience Questionnairesمــی باشــد .ابتــدا نســخه اصلــی "پرسشــنامه تجربــه
شــغلی" بــه فارســی ترجمــه شــد .نســخه نهایــی ترجمــه شــده از فارســی بــه انگلیســی مــورد بازنگــری ،اصــاح و جمــع بنــدی قــرار
گرفــت .روایــی صــوری توســط 30تــن از مدرســین رشــته مدیریــت ورزشــی در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب ،دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد شــیراز و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اصفهــان و همچنیــن ،مدیــران فدراســیون هــای همگانــی هندبــال ،بســکتبال
و والیبــال انجــام شــد .روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی توســط  384تــن از کارکنــان و مدیــران وزارت ورزش
و جوانــان کشــور انــدازه گیــری شــد .پایایــی بــه  2روش 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  24و لیــزرل نســخه  8/5تحلیــل شــد.
یافتههــا :روایــی صــوری تمــام عبــارت هــای نســخه نهایــی پرسشــنامه ،از نظــر متخصصــان تأثیــر بیشــتر از  1/5داشــته و مــورد تاییــد
قــرار گرفــت .نتایــج روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی و تاییــدی وجــود  10مولفــه را نشــان داد .نتایــج بــه دســت آمــده
نشــان داد بارهــای عاملــی بــرای هــر  10عامــل بزرگتــر از  0/40بــوده کــه در کل  73/953درصــد 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  0/80و 0/96
بــه دســت آمــد.
نتیجهگیــری" :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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تنهــا مقیــاس خارجــی کــه یافــت گردیــده و در برخــی مقــاالت
و پژوهــش هــای مرتبــط اســتفاده شــده اســت« ،پرسشــنامه
تجربــه شــغلی» ( )Work Experience Questionnairesاســت

مقدمه

شــغل ( )Jobتوالــی گســتردهای از تجربــه كاری يــک فــرد در

طــول زمان و در خـــال موقعيـتهـــا و پسـتهای مختلف اســت
( .)1ازايــنرو ،هركـسی كـــه وارد دنيـای كـار شـود مجموعهای از
دســتاوردها را در مســير شـــغلی دارد كـــه آن را موفقيـــت شـــغلی
خــود مــی دانــد کــه ايـــن دســتاوردهای شــغلی میتوانــد دارای
گونههــای مختلــف ،برنامهریــزی شــده يــا نشــده و در يـــک يـــا
چنـــد ،ســازمان مختلــف باشــد ( .)2موفقيــت شــغلی كارمنــدان بـه
ی فــراز و نشــیب اســت و افــراد مجبورنــد بــر
نــدرت همــوار و ب ـ 
موانــع متعــددی كــه در طــول دورههــای كاري خــود با آن روبــهرو
میشــوند فائــق آينــد ( .)3بعــاوه ،شــغل یکــی از ابزارهــای
رســیدن بــه موفقیــت در ســازمان هــا ،توجــه ویــژه بــه منابــع
انســانی ،ســرمایه فکــری و تجربیــات کارکنــان اســت ،ســازمان
هــای موفــق بــا الگوگیــری از ایــن مســاله بــه دنبــال افزایــش
بهــره وری کاری خــود هســتند .در ایــن راســتا مکتــوب نمــودن،
افــکار ،دیــدگاه هــا ،تجربــه هــا ،آموختــه هــا و اندوختــه هــای
تجربــی و علمــی مدیــران و کارکنــان فعــال در ســازمان ،گامــی
جهــت افزایــش بهــره وری اســت (.)4
تجربــه شــغلی مجموعــه دانــش ،مهارتهــا ،خصوصیــات
شــخصیتی ،عالیــق ،تجربههــا و توانمندیهــای مرتبــط بــا شــغل
اســت کــه دارنــده آنهــا را قــادر مــی ســازد در ســطحی باالتــر از
حــد متوســط بــه ایفــای مســئولیت بپــردازد .در واقــع تجربه شــغلی
ـده ایــن اســت کــه فــرد بــا عملکــرد برتــر در شــغل
نشــان دهنـ 
محولــه اســت ( .)5تجربــه شــغلی ،روشــی اســت کــه مدیــران بــه
وســیله آن ،مــی تواننــد بــه نقــاط قــوت و ضعــف یــک شــغل پــی
بــرده و بــر اســاس ،تدابیــر بهتــری بــی اندیشــند (.)11
چنانچــه ســازمان هــا بتواننــد مقیاســی بــرای ســنجش تجربــه
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.
در ایــن زمینــه ،صاحــب نظــران بــر ایــن عقیــده هســتند کــه
اســتفاده از یــک ابــزار مناســب در پژوهــش ،نشــان دهنــده اهمیــت
موضــوع مــورد بررســی اســت ( .)7بــا عنایــت بــه بررســی هــای
پژوهشــگران مطالعــه حاضــر ،پژوهشــی کــه بــه تجربــه شــغلی
بپــردازد بســیار انــدک بــوده ( )8و 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.

کــه دارای  103عبــارت و  10مولفــه مــی باشــد .وجــود ابزارهــای
روانســنجی شــده در زمینــه یــک متغیــر ،مــی توانــد بــه ارائــه نتایج
دقیــق در مطالعــات کمــک کنــد ( .)8تجربــه شــغلی کارکنــان
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 ( .)1، 4بــه
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 ســازمانهای 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  831تــن بــود .بــا
توجــه بــه اینکــه متخصصــان جهــت ســنجش روایــی ســازه بــه
روش تحلیــل عاملــی ،وجــود  3-10تــن نمونــه به ازای هــر عبارت
را کافــی مــی داننــد ( ،)9لــذا بــرای  103عبــارت «پرسشــنامه
تجربــه شــغلی» ،بــا احتســاب ریــزش  384تــن بــه روش نمونــه
گیــری غیرتصادفــی و در دســترس انتخــاب شــدند کــه در نهایــت
بــا احتســاب ریــزش 380 ،پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
معیارهــای ورورد عبــارت بودنــد از :در ســال  1400شــاغل در
وزارت ورزش و جوانــان کشــور باشــند (بــا حداقــل  5ســال ســابقه)
و جــزء کارکنــان یــا مدیــران وزارت ورزش و جوانــان کشــور یــا
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.
«پرسشــنامه تجربــه شــغلی» (Work Experience
 ،)Questionnairesتوســط  )10( Maisterدر ســال  2012در
شــهر نیویــورک در ایــاالت متحــده آمریــکا طراحــی شــد ،ابــزار
دارای  103عبــارت و  10مولفــه :محیــط کاری شــما (your work
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مخالفــم)( 3 ،نظــری نــدارم)( 4 ،تــا حــدودی موافقــم)( 5 ،کامــا
موافقــم) نمــره گــذاری شــد و در صورتــی کــه نمــره بــه دســت
آمــده بــرای هــر عبــارت بیــش از  1/5بــود ،عبــارت بــرای تحلیــل
هــای بعــدی مناســب تشــخیص داده شــده و حفــظ مــی گردیــد
(.)12
بــه منظــور روایــی ســازه «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» از روش
تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــه شــیوه مولفــه هــای اصلــی بــا
چرخــش واریماکــس اســتفاده شــد .آزمــون كيســر مــي يــر و
اوكليــن شــاخصي بــراي كفايــت نمونــه اســت .بــر اســاس آزمــون
مذكــور مــي تــوان ميــزان تعلــق متغيرهــا بــه يكديگــر (عليــت
عاملــي) و در نتيجــه مناســب بــودن آن هــا را بــراي تحليــل عاملي
تشــخيص داد و هــم مناســب بــودن هــر متغيــر را بــه تنهايــي
مشــخص كــرد .روایــی ســازه «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» بــه
روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی ()exploratory factor analysis
بررســی شــد .نمونــه آمــاری ایــن مرحلــه ،بــا توجــه بــه اینکــه
متخصصــان  3-10تــن نمونــه بــه ازای هــر عبــارت را کافــی
مــی داننــد ( ،)9لــذا بــرای  103عبــارت «پرسشــنامه تجربــه
شــغلی» ،بــا احتســاب ریــزش 384 ،تــن بــه روش نمونــه گیــری
غیرتصادفــی و در دســترس انتخــاب شــدند .بعــاوه ،روایــی ســازه
«پرسشــنامه تجربــه شــغلی» بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی
نیــز بــا همان نمونــه  384تــن از کارکنــان و مدیــران وزارت ورزش
و جوانــان کشــور انجــام گردیــد.
پایایــی بــا اســتفاده از  2روش همســانی درونــی با محاســبه ضریب
آلفاکرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی بــا نمونــه ی  384تــن از کارکنــان و
مدیــران وزارت ورزش و جوانــان کشــور محاســبه گردید.
گــردآوری داده هــا نیــز بــه ایــن صــورت بــود کــه ابتــدا ،از
حراســت وزارت ورزش و جوانــان ایــران در تهــران و دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد تهــران جنــوب ،دانشــگاه آزاد اســامی واحد شــیراز
و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اصفهــان مجــوز کســب گردیــد.
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.
در نهایــت ،بــا کنــار گذاشــتن پرسشــنامه هــای ناقــص380 ،
پرسشــنامه مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .تحلیــل داده هــا در نــرم
افزارهــای آمــاری اس پــی اس اس نســخه  24و لیــزرل نســخه

 )environmentبــا  24عبــارت  ،1-24خــودکار ( )work itselfبــا
 7عبــارت ،25-31 :همــکاری ( )co-operationبــا  10عبــارت:
 ،32-41ارزشــیابی عملکــرد ( )performance evaluationبــا
 11عبــارت ،42-52 :نظــام پــاداش ( )reward systemsبــا 10
عبــارت ،53-62 :آموزش و مهــارت افزایــی (training and skill-
 )buildingبــا  7عبــارت ،63-69 :مربیگــری ( )coachingبــا
 11عبــارت ،70-80 :پســت شــما ( )your careerبــا  3عبــارت:
 ،81-83فرهنــگ ســازمانی ( )firm cultureبــا  17عبــارت-100 :
 84و دســتیابی بــه اهــداف ( 3 )achieving the goalsعبــارت:
 101 -103مــی باشــد .نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه ،بــر اســاس
لیکــرت  5تایــی( 1 :کام ـ ً
ا مخالفــم)( 2 ،تــا حــدودی مخالفــم)،
( 3نظــری نــدارم)( 4 ،تــا حــدودی موافقــم)( 5 ،کامــا موافقــم)
مــی باشــد .کمتریــن و بیــش تریــن نمــره آزمودنــی در ایــن
پرسشــنامه بــه ترتیــب103 ،و  515مــی باشــد .نحــوه تفســیر نمــره
بدســت آمــده نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه نمــره :103-206
تجربــه شــغلی کــم :207 -309 ،تجربــه شــغلی متوســط 310 ،و به
بــاال :تجربــه شــغلی زیــاد تفســیر مــی شــود (.)10
در پژوهــش حاضــر ،جهــت ترجمــه «پرسشــنامه تجربــه شــغلی»،
رضایــت کتبــی از طــراح آن اخــذ شــد .ســپس بــر اســاس
راهنمــای افراســیابی فــر و همــکاران ( )11توســط  2متخصــص
زبــان انگلیســی از زبــان اصلــی بــه فارســی ترجمــه شــد .پــس از
آن نســخه هــای ترجمــه شــده اولیــه توســط مترجمــان دیگــری
مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و بــا ادغــام ترجمــه هــای اولیــه
و نســخه نهایــی ترجمــه شــده بــه زبــان فارســی ابــزار حاصــل
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.
روایــی صــوری پرسشــنامه ،بــر اســاس نــگارش ،جملــه بنــدی
و ظاهــر منطقــی توســط 30تــن از مدرســین رشــته مدیریــت
ورزشــی در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران جنــوب ،دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد شــیراز و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اصفهــان
و همچنیــن ،مدیــران فدراســیون هــای همگانــی هندبــال،
بســکتبال و والیبــال مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــه ایــن صــورت
کــه متخصصــان نظــرات خــود را در خصــوص شــیوایی و قابــل
درک بــودن عبــارت هــا ارائــه دهنــد .در گام بعــدی جهــت حــذف
عبارت-هــای نامناســب و تعییــن اهمیــت عبــارات ،هــر عبــارت
بــا طیــف لیکــرت  5تایــی( 1 :کام ـ ً
ا مخالفــم)( 2 ،تــا حــدودی
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بــرای ســواالت بیــن اعــداد  0/662و  0/851قــرار داشــتند کــه
نشــاندهنده همبســتگی بــا کلیــه عامــل هــا بــود .بنابرايــن ،همــه
عبــارت هــا جهــت ادامــه تحليــل مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .بــا
توجــه بــه نتایــج بررســی ســهم واریانــس هــر یــک از عامــل هــا
در الگــو  10عاملــی «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» ،تــوان پيشــگوئي
ايــن الگــو بــر اســاس مجمــوع درصــد واريانــس تجمعــی
عامــل هــا برابــر بــا  73/953درصــد گــزارش گردیــد .بــه منظــور
بررســی 10مولفــه «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» ،آزمــون کرویــت
بارتلــت و کیســر مــی یــر و اوکلیــن انجــام شــد .بــر اســاس ایــن
آزمــون و بــا توجــه بــه اينكــه مقــدار آن برابــر بــا  0/932بــود،
نشــان داد کــه بیــن عامــل هــا همبســتگی قابل قبــول وجــود دارد.
در بررســی همبســتگی مولفــه هــا بــا «پرسشــنامه تجربه شــغلی»،
مقادیــر بــه دســت آمــده بــرای مولفــه هــا بــه ترتیــب :محیــط
کاری شــما  ،0/726خــودکار  ،0/677همــکاری  ،0/608ارزشــیابی
عملکــرد  ،0/787نظــام پــاداش  ،0/749آمــوزش و مهــارت افزایــی
 ،0/678مربیگــری  ،0/548پســت شــما  ،0/544فرهنــگ ســازمانی
 0/781و دســتیابی بــه اهــداف  0/546بــه دســت آمــد کــه نشــان
مــی دهــد ،تمامی مولفــه هــای «پرسشــنامه تجربه شــغلی» داراي
همبســتگي قابــل قبولــی مــي باشــند (جــدول .)1
در تحلیــل عاملــی تاییــدی مرحلــه اول روابــط عبــارت هــا بــا
مولفــه هــا بــا مــاك معنــاداري  ±1/96مــورد بررســی قــرار
گرفــت .بــر اســاس نتایــج روابــط تمامــی عبــارت هــا بــا عامــل
خــود بــا توجــه بــه مقادیــر  T-valueو مقــدار  ±1/96معنــادار
گــزارش گردیــد .رابطــه بیــن تمامــی مولفــه هــای «پرسشــنامه
تجربــه شــغلی» بــا هــم معنــادار (مــاك معنــاداري )±1/96
مــي باشــد .در خصــوص روایــی ســازه و قــدرت پیشــگویی
ســواالت نتایــج مقادیــر  T-Valueو همیــن طــور میــزان
رابطــه هــا نشــان داد کــه تمامــی عبــارت هــا بــه خوبــی مــی توانند
پیشــگوی معنــاداری بــرای عامــل هــای خــود باشــند .بنابرایــن،
تمامــی عبــارت هــا موجــب تاییــد ســاختار نظــری «پرسشــنامه
تجربــه شــغلی» منابــع انســانی مــی شــوند .در نتیجــه بــا مقادیــر
( )T-Valueمشــخص شــده بــرای عبــارت هــای ،اعتبــار بیرونــی
و مقادیــر بــرآورد «رابطــه» روایــی درونــی عبــارت هــا تاییــد
مــی شــود .همانگونــه کــه در جــدول  1دیــده مــی شــود ،تحلیــل
عاملــی تاییــدی مرحلــه دوم انجــام شــد و روابــط بیــن مولفــه هــا
بــا «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» معنــادار گــزارش گردیــد.

 8/5انجــام شــد.
یافته ها
نتایــج نشــان داد کــه  223تــن ( 59درصــد) از نمونــه پژوهــش را
مــردان و  157تــن ( 41درصــد) را زنــان تشــكيل داده بودنــد .از نظر
وضعیــت تاهــل 125 :تــن ( 33درصــد) افــراد مجــرد و  255تــن
( 67درصــد) متاهــل بودنــد .همچنیــن ،از نظــر مــدرک تحصیلــی:
 11تــن ( 3درصــد) دیپلــم29 ،تــن ( 8درصــد) کاردانــی 131 ،تــن
( 35درصــد) کارشناســی 168 ،تــن ( 43درصــد) کارشناســی ارشــد
و 41تــن ( 11درصــد) ،دارای مــدرک دکتــری بودنــد .از نظــر رده
ســنی 47 :تــن ( 13درصــد) کمتــر از  30ســال 100 :تــن (26

درصــد) 40 -31 ،ســال 134 :تــن ( 35درصــد) 41 - 50 ،ســال99 :
تــن ( 26درصــد) بودنــد .بعــاوه ،بــه لحــاظ مرتبــط بــودن رشــته
تحصیلــی بــا شــغل مــورد تصــدی 293 :تــن ( 77درصــد) رشــته
تحصیلــی بــا شــغل مــورد تصــدی مرتبــط بــود و  87تــن (23
درصــد) رشــته تحصیلــی بــا شــغل مــورد تصــدی غیرمرتبــط بــود.
از جهــت میــزان ســابقه شــغلی در وزارت ورزش و جوانــان کشــور):
 36تــن ( 10درصــد) کمتــر از  5ســال 87 ،تــن ( 23درصــد) 6 -10
ســال 89 ،تــن ( 23درصــد)  11 -15ســال 101 ،تــن ( 26درصــد)
 16-20ســال و  67تــن ( 18درصــد) بــاالی  20ســال ســابقه کاری
داشتند.
روایــی صــوری تمــام عبــارت هــای نســخه تاییــد شــده
«پرسشــنامه تجربــه شــغلی» ،نشــان داد کــه تمــام عبــارت هــای
مقیــاس از نظــر  30تــن از متخصصــان تأثیــر بیشــتر از  1/5دارنــد
کــه روایــی صــوری را مــورد تاییــد قــرار مــی دهــد .بــا توجــه بــه
اينكــه مقــدار آن برابــر بــا  0/908مــي باشــد ،لــذا قضــاوت در مورد
آن در حــد عالــي گــزارش گردیــد.
در آزمــون كرويــت بارتلــت ،فــرض همبســتگي بيــن ســواالت
مــورد بررســي قــرار مــي گيــرد .بــا توجــه بــه مقــدار مجــذور
كاي و مقــدار احتمــال ( P>0/01و )X2=72576/61مــی تــوان
بــا احتمــال بــاال نتيجــه گرفــت كــه بيــن عبــارت هــا همبســتگي
وجــود دارد .از ايــن رو ادامــه و اســتفاده از ســاير مراحــل تحليــل
عاملــي جایــز گردیــد .در «بــرآورد اوليــه ميــزان اشــتراك هــر
متغيــر» مقادیــر تمامــی آن هــا برابــر بــا یــک بــود .در منابــع
مختلــف مــاك پذيــرش همبســتگي مشــترك ســواالت برابــر
بــا  0/3و  0/5گــزارش شــده اســت .در مطالعــه حاضــر مــاك
پذيــرش بــر مبنــاي  0/5تعييــن گرديــد .واریانــس عامــل مشــترک
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جدول :1همبستگی بين مولفه های «پرسشنامه تجربه شغلی» در تحلیل عاملی تاییدی
ردیف

خودکار

مشارکت

ارزشیابی
عملکرد

نظام
پاداش

آموزش
و مهارت
افزایی

مربیگری

پست
شما

فرهنگ
سازمانی

دستیابی
به اهداف

ميزان رابطه

0/58

0/60

0/58

0/73

0/59

0/52

0/68

0/75

0/55

T-Value

16/10

16/99

16/86

30/08

17/12

13/08

0/57

31/11

14/54

ميزان رابطه

0/65

0/72

0/65

0/68

0/55

0/51

0/65

0/64

T-Value

20/07

28/02

21/03

23/10

14/38

21/61

20/94

19/76

ميزان رابطه

0/66

0/57

0/64

0/52

0/49

0/62

0/53

T-Value

21/16

15/45

18/97

12/88

11/25

18/19

13/15

ميزان رابطه

0/68

0/59

0/62

0/44

0/68

0/63

T-Value

24/67

17/33

18/80

10/19

23/72

19/96

ميزان رابطه

0/48

0/67

0/55

0/85

0/52

T-Value

12/01

22/61

14/52

54/42

13/54

ميزان رابطه

0/42

0/53

0/52

0/58

T-Value

9/47

13/39

13/49

16/30

ميزان رابطه

0/38

0/75

0/46

T-Value

7/97

30/05

10/60

ميزان رابطه

0/54

0/43

T-Value

13/81

9/65

محیط کاری
شما

مولفه ها

1

محیط
کاری شما

2

خودکار

3

همکاری

4

ارزشیابی
عملکرد

5

نظام
پاداش

6

آموزش
و مهارت
افزایی

7

مربیگری

8

پست شما

9

فرهنگ
سازمانی

10

دستیابی
به اهداف

ميزان رابطه

0/62

T-Value

18/38

ميزان رابطه
T-Value

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

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

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

مولفه ها

ميزان رابطه

ضريب تعيين

T-Value

نتيجه

1

محیط کاری شما با تجربه شغلی

0/81

0/70

19/97

تاييد رابطه

2

خودکار با تجربه شغلی

0/79

0/62

18/04

تاييد رابطه

3

همکاری با تجربه شغلی

0/61

0/54

16/38

تاييد رابطه

4

ارزشیابی عملکرد با تجربه شغلی

0/87

0/77

21/38

تاييد رابطه

5

نظام پاداش با تجربه شغلی

1

0/76

21/21

تاييد رابطه

6

آموزش و مهارت افزایی با تجربه شغلی

0/78

0/61

18/01

تاييد رابطه

7

مربیگری با تجربه شغلی

0/68

0/53

16/15

تاييد رابطه

8

پست شما با تجربه شغلی

0/71

0/48

15/22

تاييد رابطه

9

فرهنگ سازمانی با تجربه شغلی

0/91

0/79

21/85

تاييد رابطه

10

دستیابی به اهداف با تجربه شغلی

0/83

0/49

21/45

تایید رابطه
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“پرسشــنامه تجربــه شــغلی” معنادار اســت.

بــر اســاس داده هــای جــدول  ،2همبســتگی تمامــی مولفــه هــا بــا

جدول  : 3نتايج آزمون خوبي برازش تناسب مجموعه دادههای “پرسشنامه تجربه شغلی”
شاخص های برازش

مقتصد

اختصار شاخص

مالک

مقدار بدست آمده

نتیجه

کای اسکویر بر درجه آزادی ()X2/df

زیر( 3بعضی منایع تا )5

4/86

تایید

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

زیر (0/08بعضی منابع تا)0/1

0/101

تایید

شاخص برازش مقتصد هنجارشده ()PNFI

باالی 0/90

0/74

عدم تایید

شاخص نیکویی برازش مقتصد PGFI

باالی 0/90

0/52

عدم تایید

شاخص برازش هنجار شده NFI

باالی 0/90

0/95

تایید

شاخص برازش هنجار نشده NNFI

باالی 0/90

0/94

تایید

شاخص برازش تطبیقی CFI

باالی 0/90

0/95

تایید

شاخص برازش افزایشی IFI

باالی 0/90

0/95

تایید

شاخص برازش نسبی RFI

باالی 0/90

0/93

تایید

شاخص نیکویی برازشGFI

باالی 0/90

0/82

عدم تایید

شاخص نیکویی برازش اصالح شده AGFI

باالی 0/90

0/71

عدم تایید

تطبیقی
(نسبی)

مطلق

شــاخص هــای آزمــون خوبــی بــرازش تناســب الگــو را تأييدكردند.
جــدول  4پایایــی مولفــه هــای «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» را
نشــان مــی دهــد.

جــدول  3آزمــون خوبــی (نیکویــی) بــرازش پرسشــنامه
تجربــه شــغلی را را نشــان مــی دهــد .مطابــق جــدول  ، 3بــه
جهــت بررســی تناســب مجموعــه داده ای «پرسشــنامه تجربــه
شــغلی» آزمــون خوبــی بــرازش مقیــاس انجــام شــد ،در مجمــوع

جدول  :4پايايي مولفه های "پرسشنامه تجربه شغلی"
ردیف

متغیرها

آلفاي كرونباخ

وضعيت پايايي

1

محیط کاری شما

0/87

قابل قبول

2

خودکار

0/84

قابل قبول

3

همکاری

0/83

قابل قبول

4

ارزشیابی عملکرد

0/86

قابل قبول

نظام پاداش

0/88

قابل قبول

آموزش و مهارت افزایی

0/90

قابل قبول

7

مربیگری

0/89

قابل قبول

8

پست شما

0/80

قابل قبول

9

فرهنگ سازمانی

0/87

قابل قبول

10

دستیابی به اهداف

0/86

قابل قبول

تجربه شغلی

0/89

قابل قبول

5
6

11

مولفه ها

کل

 0/89بــود کــه نشــان مــی دهــد ،پايايــي مولفه هــای «پرسشــنامه
تجربــه شــغلی» در حــد قابــل قبــول اســت .مقــدار ضریــب پایایــی
ترکیبــی بــرای کل پرسشــنامه برابــر بــا  0/96بدســت آمــد.
بطــور کلــی بــرازش داده هــای الگــو برقــرار اســت و تمامــی
شــاخص هــا داللــت بــر مطلــوب بــودن الگــو انــدازه گیــری
تجربــه شــغلی در ســازمان هــای ورزشــی مــی باشــند.

بــا مالحظــه جــدول  4مشــخص مــي شــود كــه ضرایــب پايايــي
در هــر  10مولفــه «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
مختلــف بیــن  0/80تــا  0/90بــود و بــرای کل پرسشــنامه برابــر
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فرهنــگ ســازمانی ،ارزشــیابی عملکــرد و نظــام پــاداش ،دارای
بیشــترین بــار عاملــی در تحقــق مولفههــای تجربــه شــغلی و
تاثیــر آن بــر وفــاداري ســازمانی و عملکــرد کارکنــان میباشــد
(.)13

بحث
پژوهــش حاضــر ،بــا هــدف ترجمــه و روانســنجی «پرسشــنامه
تجربــه شــغلی» در ســازمانهای ورزشــی انجــام شــد .در ایــن
مطالعــه تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــا رویکــرد چرخــش واریماکس
و تحلیــل عامــل هــای اصلــی انجــام شــد کــه نتایــج نشــان داد
هــر  10مولفــه «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» در بیــن جامعــه آماری
پژوهــش حاضــر نیــز ،مطابقــت دارد .همچنیــن ،شــاخص اصلــی
بــرازش الگــوی تحلیــل عاملــی تأئیــدی نیــز داده هــای الگــوی
«پرسشــنامه تجربــه شــغلی» را تاییــد مــی کنــد.
بعــاوه ،یافتــه هــای پژوهــش نشــان داد کــه «پرسشــنامه تجربــه
شــغلی» از پایایــی مناســبی در بیــن ســازمانهای ورزشــی
برخــوردار اســت .ضرایــب پایایــی آلفــا کرونبــاخ کل مقیــاس
انــدازه گیــری در هــر  10مولفــه موجــود در مقیــاس همگــی
بــرای ســنجش کارکنــان ســازمانهای ورزشــی مناســب هســتند
و همگــی نشــان دهنــده ایــن اســت کــه عبــارت هــای مقیــاس از
همســانی و همگونــی مناســبی برخوردارنــد.
بــا عنایــت بــه اینکــه ،پژوهشــی کــه بــه ترجمــه و روانســنجی
«پرسشــنامه تجربــه شــغلی» در ســازمانهای ورزشــی بپــردازد،
یافــت نگردیــد و موضــوع پژوهــش نــو مــی باشــد ،لــذا بــرای
مقایســه و بحــث پژوهشــی وجــود نداشــته  ،لــذا بــه پژوهــش
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
مولفههــای تجربــه شــغلی پژوهــش میباشــد .بعــاوه ،نتایــج
پژوهــش  )13( Djanنشــان داد از بیــن  10مولفــ ه «پرسشــنامه

نتیجهگیری
نتایــج پژوهــش نشــان داد «پرسشــنامه تجربــه شــغلی» بــا 10
مولفــه و  103عبــارت ،دارای روایــی و پایایــی مــی باشــد .پیشــنهاد
مــی گــردد پژوهشــگران عالقــه منــد در حــوزه منابــع انســانی و
همچنیــن تربیــت بدنــی از ایــن پرسشــنامه ،بــه عنــوان ابــزاری
روا و پایــا اســتفاده نماینــد .شــایان ذکــر اســت ،بــا توجــه بــه
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
ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری دانشــجو خانــم نــدا
خــاوری بــه راهنمایــی آقــای دکتــر اکبــر آفرینــش خاکــی
و خانــم دکتــر فریــده شــریفی فــر مــی باشــد کــه بــا کــد
 1414829914176841400162410218و در تاریخ 1399/06/30
در ســایت پژوهشــیار بــه آدرس  /https://ris.iau.ac.irثبــت شــده
اســت .در پایــان ،از کلیــه کســانی کــه در ایــن پژوهــش یــاری
نمودنــد ،نهایــت تشــکر و قدردانــی مــی شــود.

تعارض منافع
نویســندگان مقالــه حاضــر هیــچ گونــه تعــارض منافعــی را گــزارش
نکردهانــد.

تجربــه شــغلی» مولفــه پســت شــما دارای کمتریــن و مولفــه هــای

career planning and adjustment in the
new workplace. The Career Development
 https:// Quarterly. 2013; 61(1): 2- 14.
psycnet.apa.org/record/2013-07375-001
https://doi.org/10.1002/j.21610045.2013.00031.x
Farihi Sh, Karami H, Aghaei R. [A study
of the relationship between documenting
employees’ work experiences and organizational
productivity]. International Conference on
Futurology. Humanities and Development. Ahar.
2016.
https://civilica.com/doc/581135
Schmidt FL, Hunter JE, Outerbridge AN, Goff S.

References
Tang G, Chen Y, Jiang Y, Paillé P, Jia J. Green
human resource management practices: Scale
development and validity. Asia Pacific Journal
of Human Resources. 2018; 56 (1): 31-55.
https://doi.org/10.1111/1744-7941.12147
Carter G.W, Cook K.W, Dorsey D.W.
Career paths: Charting courses to success for
. https://organizations and their employees. 2011
www.wiley.com/en-us/Career+Paths%3A+Char
ting+Courses+to+Success+for+Organizations+a
nd+Their+Employees-p-9781405177320
Lent RW. Career-life preparedness: Revisiting

4.

5.

49

1.

2.

3.

1401  مهر و آبان،5  شماره،11  دوره،نشریه مدیریت ارتقای سالمت

6.

7.

8.

9.

Joint relation of experience and ability with job
performance: Test of three hypotheses. Journal
of Applied Psychology. 1988; 73 (1): 46-57.
https://doi.org/10.1037/0021-9010.73.1.46
Heslin P.A. Conceptualizing and evaluating
career success. Journal of Organizational
Behavior. 2005; 26 (2): 113-136. https://www.
researchgate.net/publication/227729978_
Conceptualizing_and_evaluating_career_success
https://doi.org/10.1002/job.270
Yaghmaei F. [Critical Review of Psychometric
Properties in Research Questionnaires]. Advances
in Nursing and Midwifery (Faculty of Nursing
and Midewifery Quarterly. 2007; 16 (52): 6675.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.
aspx?ID=73027
Fathi A, Nikbakhsh R, Afarinesh khaki A,
sharififar F. [Translation and psychometrics of
“Work-Family Conflict Scale” in sports staff].
Journal of Health Promotion Management. 2020;
9 (5): 1- 10. http://jhpm.ir/article-1-1161-fa.html
Zaghari Tafreshi M, Yaghmaie F. [Factor analysis
of construct validity: A review of nursing articles].
Journal of Teb & Tazkiye. 2006; 14 (3): 5060.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.
aspx?id=73244

10. Maister DH. Managing the Professional Service
Firm. New York City: Simon and Schuster.
2012.
https://books.google.com/books/about/
Managing_The_Professional_Service_Firm.html
?id=2VpMKuoJVMC#v=onepage&q=david%20
H%20maister%20Questionnaire&f=false
11. Afrasibai Far A, Yaghmaie F, Abdoli S, Abed
Saiedy ZH. [Research tool translation and crosscultural adaptation]. Advances in Nursing and
Midwifery. 2006; 16 (54): 58-67. https://www.sid.
ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=73026
12. Vakili MM, Haidarnia AR, Niknami S.
[Development and psychometrics of an
Interpersonal Communication Skills Scale
(A.S.M.A) among Zanjan health volunteers].
Journal of Hayat. 2012; 18 (1): 5-19. http://hayat.
tums.ac.ir/article-1-34-fa.html
13. Djan I. Analysis of personality. Ability and
motivation and its effects on job performance
lecturers in higher education in the environment
of Binaniaga Foundation. International Journal
of Economics and Management Studies. 2019; 6
(10): 18-26. http://www.internationaljournalssrg.
org/IJEMS/paper-details?Id=434
https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMSV6I10P103

50

