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 چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی )سنجش روایی و پایایی( نسخه فارسی پرسشنامه رضایت شغلی اعضای 

 بدنی تربیت های دانشکده علمی هیئت اعضای همه پژوهش آماری امعهجهیات علمی دانشکده های تربیت بدنی  بود. 

 – تصادفی طور به نفر 225 مورگان جدول مبنای بر که( N=025) بود 3131 سال در کشور آزاد و دولتی های دانشگاه

برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ که  .شدند انتخاب تحقیق نمونه برای ای¬طبقه

(، رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات 6-3سوال و با شش خرده مقیاس رضایت از ماهیت کار )سواالت  22حاوی 

 (،11-22(، رضایت از فرصت های ارتقای شغل )سواالت 27-23(، رضایت از امنیت شغلی )سواالت 25-7)سواالت 

(بود؛ برای تعیین 22- 25( و رضایت از حقوق و مزایا )سوالت 13-12رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار )سوالت 

( خیلی کم 3میزان رضایت شغلی اساتید استفاده گردید. پرسشنامه مزبور در قالب مقیاس پنج ارزشی لیکرت به صورت )

تن از صاحب نظران و اساتید رشته  30پرسشنامه، توسط  ( خیلی زیاد ارزش گذاری شد. روایی صوری و محتوایی0تا )

آزمودنی و با آلفای کرونباخ  15مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 

رویت و ک KMOدر ادامه برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، از آزمون  محاسبه شد. 31/5

گیری و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم  بارتلت برای تعیین کفایت نمونه

-Tهای پژوهش در خصوص روایی سازه بر اساس میزان روابط و  انجام گرفت. یافته AMOSو  SPSSافزارهای 

Value  بین خوبی برای مؤلفه خود  ها داشتند و توانستند پیش مؤلفهنشان داد که تمامی سئواالت ارتباط معناداری با

χهای نسبت  باشند. همچنین شاخص
و df (63/2 ،)553/5=RMSEA ،735/5=PNFI ،330/5=GFIبه  2

337/5=BBI 350/5و TLI=  بود که همگی برازش مدل را تأیید کردند. بنابراین روایی سازه و ساختار عاملی ابزار

 پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. 

 : استاندارد سازی، پایایی، روایی، رضایت شغلیواژگان کلیدی

 

Abstract 
The purpose of this research was  to to standardize (reliability and validity evaluation) Persian 

version of.of the job satisfaction of faculty members of  physical education colleges of  state 

universities and private universities in Iran questionnaire.Statistical population of this study included 

all of the faculty members of Iran’s physical education colleges in 2014 (N=520). On the basis of 
Morgan table, 220 persons were stratified randomly selected of research samples. To achieve the 

research goals, Herzberg job satisfaction questionnaire  were used. Validity of questionnaire  was 

confirmed by 15 experts and its reliability was studied in a preliminary study with  30 subjects and 

calculated with cronbachʼs Alpha method as 0.93 in order. For data analysis methods, including 

KolmogorovSmirnov, and the method of structural equations model test by application of AMOS 
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Graphics V.18 software and SPSS.V.16  were used.The findings related to construct validity were 

based on T-value and correlation among variables. They showed that all questions had significant 
relationship with factors and were good estimators of their related factors. The findings related to 

construct validity were based on T-value and correlation among variables. They showed that all 

questions had significant relationship with factors and were good estimators of their related factors. 

Moreover, values of  =2.61, RMSEA=0.001, PNFI=0.710, GFI=O.915 , BBI=0.917 and TLI= 0.905 
confirmed statistical model’s goodness of fit. Thus construct validity of data collection measure was 

in turn confirmed.  

Keywords: Standardizing, Satisfaction, Validity, Reliability 
 مقدمه  

اعضای هیئت علمی، به عنوان بزرگ ترین سرمایه های هر جامعه، نقشی بس حساس و سرنوشت ساز در تربیت 

جوامع بشری است. تجربه کشورهای پیشرفته نیروهای متخصص ایفا می کنند. ثمره تالش آنان در نهایت، رشد و توسعه 

(. یکی از 3122حاکی از آن است که رفاه نسبی هیئت علمی نقش بسزایی در شکوفایی دانشگاه ایفا می کند )آراسته،

عوامل موثر در بهره وری اساتید دانشگاه، رضایت شغلی آنهاست. رضایت شغلی یک حالت مثبت یا مطبوع است که 

یا تجربه فرد است. رضایت شغلی باعث می شود که بهره وری افزایش یافته و فرد نسبت به سازمان  پیامد ارزیابی شغلی

متعهد شود؛ سالمت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین گردد؛ روحیه او افزایش یابد؛ از زندگی راضی باشد و مهارت جدید 

د نقش بسیار اساسی در عملکرد آنها داشته (. رضایت شغلی اساتید می توان122:3177شغلی را به سرعت بیاموزد )مقیمی،

باشد. عدم توجه به رضایت کارکنان یک سازمان موجب توقف و رکود نسبی و تحلیل زوال تدریجی آنان خواهد شد 

 باشد.های سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده میشغلی یکی از راه سنجش میزان رضایت (.376:3173)فخیمی،

امروزه اعضای هیئت علمی دارای شرح وظایف گسترده آموزشی، پژوهشی، فعالیت های اجرایی و توسعه فردی هستند و 

(. بنابراین شناخت دیدگاه 3،2552برای ارزیابی رضایت شغلی آنها، ضروری است تا به تمام حیطه ها توجه شود. )چاین

تواند در شناخت انتظارات راه گشا باشد. مطالعات مختلف  های هیئت علمی در مورد عوامل موثر بر رضایت شغلی می

در زمینه رضایت شغلی نشان داده اند که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی ارتباط دارند که مهم ترین آنها عوامل 

 (.2،2553محیطی، ماهیت کار، مساله مدیریت و رهبری، حقوق و مزایا، فرصت های ارتقا و امنیت شغلی است )شفرد

شود. با ها و تکمیل چرخه اجرای پژوهش محسوب میهای معتبر گامی مهم در تعمیم یافتهنابراین استفاده از پرسشنامهب

های فرضی است با استفاده از آن نشانگرهای یابی برای مطالعه سازهتوجه به اینکه تحلیل عاملی تأییدی رویکردی مدل

ر صحه گذاشت. با توجه به این موارد، پژوهش حاضر به بررسی روایی و توان آن را مشاهده کرد و به این اممختلف می

پایایی پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی در بین اعضای هیات علمی دانشکده 

 های تربیت بدنی ایران پرداخته است. 

 شناسی تحقیق  روش
 اعضای همه پژوهش آماری به شکل میدانی انجام شده است. جامعه تاییدی است که -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

 مبنای بر که( N=025) بود 3132 سال در کشور آزاد و دولتی های دانشگاه بدنی تربیت های دانشکده علمی هیئت

برای دست یابی به اهداف تحقیق از  .شدند انتخاب تحقیق نمونه برای طبقه ای – تصادفی طور به نفر 225 مورگان جدول

(، 6-3سوال و با شش خرده مقیاس رضایت از ماهیت کار )سواالت  22پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ که حاوی 

                                                
1 . Chin 
2 . Shepherd 



 
 و برنامه ریزی ورزشی مدیریت

(، رضایت از فرصت 27-23(، رضایت از امنیت شغلی )سواالت 25-7رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات )سواالت 

( و رضایت از حقوق و مزایا 13-12رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار )سوالت  (،11-22های ارتقای شغل )سواالت 

(بود؛ برای تعیین میزان رضایت شغلی اساتید استفاده گردید. پرسشنامه مزبور در قالب مقیاس پنج 22- 25)سوالت 

پرسشنامه، توسط  ( خیلی زیاد ارزش گذاری شد. روایی صوری و محتوایی0( خیلی کم تا )3ارزشی لیکرت به صورت )

تن از صاحب نظران و اساتید رشته مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه  30

در ادامه برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از ضریب  محاسبه شد. 31/5آزمودنی و با آلفای کرونباخ  15مقدماتی با 

گیری و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه  و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه KMOآلفای کرونباخ، از آزمون 

 انجام گرفت.  AMOSو  SPSSاز تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزارهای 

   ها یافته
 شغلی اعضای هیات علمی درتحلیل عاملی تأییدی   های کلی با مفهوم رضایت . ارتباط بین مؤلفه1جدول 

β R ها مؤلفه متغیر فردی
2 T-value نتیجه 

3 

 رضایت شغلی اساتید

 تأیید 32/31 62/5 70/5 کار ماهیت رضایت از

 تأیید 16/32 63/5 26/5 نحوه سرپرستی وارتباطات  از رضایت 2

 تأیید 51/30 27/5 37/5  شغلی امنیت از رضایت 1

 تأیید 03/31 73/5 22/5  ارتقا های فرصت از رضایت 2

 تأیید 32/33 06/5 72/5 کار محیط فیزیکی شرایط از رضایت 0

 تایید 17/30   مزایا و حقوق از رضایت 6

 
 رضایت شغلی اعضای هیات علمی پرسشنامه تأییدی عاملی تحلیل الگوی برازش های شاخص .2 جدول

 تفسیر مالک میزان شاخص برازش

 مطلق

x
df=2.61/ 01با درجه آزادی  211/312   2

 
x

 برازش مطلوب 1تا 3بین  2

p value 32/5 برازش مطلوب 50/5بیشتر از 

 برازش مطلوب 35/5بیش از 322/5 شاخص نیکویی برازش

 تطبیقی

 برازش مطلوب 35/5بیش از 350/5 (TLIلویس) -شاخص توکر

 برازش مطلوب 35/5بیش از 337/5 (BBIبونت) -شاخص برازش بنتلر

 برازش مطلوب 35/5بیش از 330/5 (CFIشاخص برازش تطبیقی)

 مقتصد

ریشههههههه میهههههههانگین مربعهههههههات خطهههههههای  

 (RMSEAبرآورد)
 برازش مطلوب 50/5کمتر از 553/5

 برازش مطلوب  50/5بیشتر از 735/5 (PNFIشاخص برازش مقتصد هنجار شده)

 

   بحث و نتیجه گیری
رضایت شغلی اعضای هیات علمی پژوهش حاضر به بررسی سنجش پایایی و روایی سازه پرسشنامه فارسی شده 

در خصوص روایی سازه پرسشنامه و قدرت  دانشکده های تربیت بدنی ایران  با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی پرداخت.

ها به خوبی  ( نشان داد که تمامی گویهβها ) و همینطور بارعاملی گویه T-Valueپیشگویی سئواالت، نتایج مقادیر 

رضایت  پرسشنامه برای خوبی بین پیش توانستند مؤلفه6 هر لذا. های خود باشند اداری برای مؤلفهتوانستند پیشگویی معن
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 دارای ترتیب به رضایت از شرایط فیزیکی کار و رضایت از امنیت شغلی های مؤلفه و. شغلی اعضای هیات علمی باشند

 با 211/312 با برابر  x2 آماره مقدار که دهد می نشان 2جدول نتایج بودند. کلی مفهوم با ارتباط ترین ضعیف و بیشترین

 یک بین مقدار این و باشد¬می 63/2  ،01 آزادی درجه بر x2 تقسیم حاصل که این به توجه با. است 01 آزادی درجه

 توجه با که است 32/5 آن با متناظر p-value همچنین. است مطلوب برازش دارای مدل که است این بیانگر است؛ سه تا

 نشان که است 924/0 (GFI) برازش نیکویی شاخص. شود¬می تأیید و بوده قبول قابل است؛ 50/5 از بیشتر اینکه به

 برآورد خطای مربعات میانگین ریشه مقدار. است مدل مطلوب برازش برای میزان این بودن قبول قابل دهنده

(RMSEA  )قابل است؛ 50/5 از کمتر اینکه به توجه با که باشد می 553/5 نیز است برازش نیکویی دیگر شاخص که 

 بدین ساختاری معادالت برای برازش نیکویی های شاخص دیگر. باشد می پژوهش مدل تأیید دهنده نشان و بوده قبول

 ؛ 917/0  (BBI) بونت -بنتلر برازش شاخص ؛ 905/0  (TLI) لویس -توکر شاخص مقدار که است صورت

 نشان همگی که است 710/0  (PNFI) شده هنجار مقتصد برازش شاخص و 915/0  (CFI) تطبیقی برازش شاخص

 .باشد می پژوهش مدل تأیید و مطلوب برازش دهنده
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