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 چکیده

 براي. ستا کشور موفق ورزشی هايفدراسیون کارکنان شغلی بر رضایت خودکارامدي تأثیر بررسی حاضر تحقیق هدف
 جشسن و براي متخصصان و خبرگان تأیید و نظري مبانی با متناسب استاندارد پرسشنامۀ از اطالعات گردآوري

 سؤال 17 بر مشتمل که شد استفاده شرر یخودکارامدي عموم استاندارد یاسمق از حاضر تحقیق در عمومیخودکارامدي 
 داراي هک شد استفاده همکاران و ویس یعموم شغلی رضایت یاسمق از شغلی رضایت سنجش منظوربه همچنین. است
 یینتع منظورهب. است سؤال 20 بر و مشتمل شغلی رضایت عمومی عوامل و بیرونی عوامل درونی، عوامل گانۀسه ابعاد

. شد استفاده ورمشا و راهنما استادان و متخصصان از نظرهاي روایی تعیین براي و کرونباخ يآلفا روش از آزمون یاییپا
 رابطۀ آنها شغلی ایترض بیرونی و درونی عوامل با عمومی خودکارامدي که بود ترتیببدین فرضیات آزمون از حاصل نتایج

 کارامدي هايلفهمؤ همچنین. نبود معنادار شغلی رضایت عمومی عوامل بر اثرگذاري این کهدرحالی داد، نشان معناداري
 .باشند داشته رضایت شغلی براي مناسبی بینیپیش درصد 26 تا توانستند
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 مقدمه
. دارند قرار یخوب یتوضع در یذهن و جسمی تواناییاز نظر  بیشتر، یشغل یترضا باکارکنان  گفت توانمی

 نشود، یکاف توجهکارکنان  یواقعیازهاي ن به چنانچه معتقدند یریتمد علم نظرانصاحب یگر،د يسو از

 يکار تالش وکوشش  سبب شغل به مثبت نگرش و منديعالقه. یافت خواهد کاهش سازمان در وريبهره

 و احساسات از يحد از است عبارت شغلی رضایت. )1(شود می هاهزینهکاهش  در نهایت و شده یشترب

 و يفرد نظر از گوناگونی مثبت نتایج شغلی رضایت. )2(خود دارند  شغل به افراد که مثبت هاينگرش

 .)3(دارد  سازمان اثربخشی در افراد تعهدات تالش، میزان در چشمگیري تأثیر و داشته سازمانی

 شغلی رضایت که دهدمی نشان شغلی رضایت دربارة پیشرفت و شغلی انگیزش هاينظریه بررسی

 رفتار در متغیر ترینمهم که شغلی رضایت. )4(دارد  ارتباط يمتعدد عوامل با و است چندبعدي مفهومی

 .)5(شود می يفرد رضایت احساس نیز و کارایی افزایش سبب که است عاملی شود،می محسوب سازمانی

کارکنان وزارت ورزش  یبر تعهد عاطف یشغل رضایت تأثیر یبه برس یقی) در تحق1393و همکاران ( یبهرام

 يقو یو با شدت یمتأثیر مستق یبر تعهد عاطف یت شغلینشان داد رضا یجپرداختند که نتا جوانان و

هاي ورزشی یونفدراس) بیان کردند که رضایت شغلی کارکنان 1393. سبحانی و همکاران ()6( گذاردمی

است هر سازمان  یتعامل موفق ینترمتعهد، مهم یوجود کارکنانبر تعهد سازمانی آنها تأثیرگذار است و 

اند که . همچنین تحقیقات نشان داده)7(شود یبت در کارکنان میغوري و کاهش که سبب افزایش بهره

یبت و ترك سازمان توسط کارکنان غهاي ورزشی موجب کاهش یونفدراسرضایت شغلی در کارکنان 

 انگیزة تا شناخت را کارمندان شغلی رضایت ایجاد در مؤثر عوامل باید سازمانی هر در بنابراین .)8(شود می

 توان نهایت از اداري محیط در آرامش و امنیت احساس ضمن کارمندان و شود ایجاد انسانی منابع در الزم

 .کنند استفاده سازمان اهداف به دستیابی براي خود تخصص و دانش و مهارت و تالش و

شده  ارائه یهاي گوناگون و متفاوتآن، نظریه یجادکنندةو ا سازینه، عوامل زمیشغل یترضا ةدربار

هاي ، حالتیعاطف ، احساساتیتیهاي شخصشامل ویژگی یهاي درونتوان آنها را به جنبهاست؛ که می

 یو فرهنگ ی، اجتماعیسازمان ،هايو ویژگی یطشامل شرا یرونیهاي بهو جنب یجانیو ه یزشیانگ

متفاوت و متعددند  یشغل یتت که عوامل تأثیرگذار بر رضامعتقد اس) 2009( ۱دانیل .)9( بندي کرددسته

سوابق  ،سن مانند یشناختیتجمععوامل  .1: چهار دیدگاه به مسئله نگاه کرداز  توانمی يکه از نظر و

                                                           
1 . Daniel 
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و  یشغل یتها، امن، پرداختیریتیهاي مدفرهنگ، شیوهمانند  یعوامل سازمان. 2 یت؛و جنس یلیتحص

عوامل  .4 و شاد یۀروح یوکار یت، رقابت، شفافيمانند استقالل فرد يکار یژةعوامل و .3 ؛هافرصت

 .)10( شناختیروان

د. از آنجا که شومی وابسته به شغل محسوب شناختیو روان یزشیهاي انگاز ویژگی يمداکار يباورها

و  یتواند هم در سطح شخصخودکارامدي میي کنند، باورهاعمل می یو جمع يصورت فردافراد هم به

 با را خاصی رفتار شخص، که است اطمینانی خودکارامدي .)11( سازي شودمفهوم یهم در سطح جمع

 احساس که معتقدند )1977همکاران ( و بندورا. دارد را آمدهدستبه نتایج انتظار و کندمی اجرا موفقیت

. )12(گیرد می شکل افراد در رفتار گامبهگام و متوالی انجام و هاچالش تحمل اثر در خودکارامدي،

مورد  هايفعالیت انجام براي اشمورد توانایی در مراقب تسلط احساس از ايدرجه خودکارامدي مراقبت،

 خودکارامدي نظریۀ. مددجوست به آموزش و سالمتی ارتقاي براي ابزاري خودکارامدي. است مددجو نیاز

 از شدهخواسته رفتار انجام در هایشتوانایی به نسبت مراقب نفسعزت و اطمینان اعتماد، نقش به بندورا،

 از جمله رفتار، تغییر در مهم و اصلی شرطپیش خودکارامدي، که داردمی اظهار بندورا. دارد وي تأکید

 .)13(است  بهداشتی رفتارهاي

 انتخاب را رفتارهایی کارکنان یعنی گذارد،می اثر درآمده نمایش به کاري رفتار نوع بر خودکارامدي

 پشتکار و تالش میزان کنندةتعیین خودکارامدي سطوح ثانیاً، رود؛می موفقیت انتظار آنها در که کنندمی

 باشد، بیشتر کارکنان خودکارامدي احساس هرچه. است موانع بر غلبه براي فرد سوي ازشده داده خرج به

 باالي سطوح و گذاردمی اثر کارکنان تفکر نحوة بر خودکارامدي ثالثاً بود؛ خواهد بیشتر آنان انگیزش

. )13(دارد  رابطه بدبینی با خودکارامدي فقدان کهدرحالی دارد، رابطه بینیخوش با خودکارامدي

. دارد انتظار مورد هايبازدارنده و هامشوق بالقوة یامدهايپ در يمؤثر نقش ینهمچن ،خودکارامدي

 وابسته مختلف هايموقعیت در هافعالیت انجام ییتوانا در افراد يباورها به اغلب بینی،پیش قابل یامدهايپ

 يدارا افراد یول را دارند، خوب عملکرد یقطر از مطلوب یامدهايپ انتظار باال يمداکار يدارا افراد. است

آورند میدست به را یفیضع یا یمنف یجنتا در نهایت و خود دارند از یفیضع عملکرد انتظار یین،پا يمداکار

 گیرند، انجام یخوببه اگر که دارد جودو شماريبی هايفعالیت که کندمی اظهار) 1997( ۱بندورا. )14(

 انجام در خود هايتوانایی به که يافراد توسط هافعالیت آن یول دارند، دنبالبه یمطلوب یامدهايپ

                                                           
1 . Bandoura 
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 هايتالش با انتظار دارند باال، يمداکار با افراد برعکس. )12(شوند نمی یگیريپ کنند،می شک آمیزموفقیت

 یۀنظر ین،. بنابراشوندنمی منصرف آسانیبه یمنف یامدهايپ با وجود و کنند کسب هاییموفقیت خود

 مثبت یجنتا کسب يبرا یازن مورد يرفتارها خود، هايتوانایی به فرد باور که کندمی یانب يمداکارخود

 انجام یمضاعف هايتالش خود رفتار یريکارگبه يبرا فرد که شودمی موجب و کندمی یجادا را انتظار مورد

 . )15(دهد 

در  ینهزم یندر ا ياگسترده یقاتتحق اخیر هايشویم که در سالمتوجه می یقاتتحق یشینۀبا مرور پ

 هاست.کارکنان در سازمان وريي بهرهمباحث در ارتقا ینا یتاهمبیانگر گرفته که  صورت جهان يکشورها

ادبیات پژوهش حاکی از آن است که خودکارامدي در بین کارکنان با پیامدهایی همچون تعهد سازمانی 

 يباورها ۀرابطاز  یاديز یقاتتحق جایی و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري دارد.کاهش غیبت و جابه

ارتباط «نوان )در تحقیقی با ع1392اند. لقمان کشاورز (کرده یتحما یشغل یتو رضا يمداکار

کل ورزش و جوانان استان  ةادار یانمشتر یتبا رضا کارکنان یو تعهد سازمان یرانمد یخودکارامدي شغل

طور غیرمستقیم و از طریق تعهد سازمانی کارکنان با رضایت شغلی یافت که خودکارامدي بهدر» کرمان

پرستاران و  ینب HIVگذاري کار اشتراكبه«) در تحقیقی با عنوان 2017( ۱ایو .)16(آنها رابطه دارد 

به این نتیجه رسید که بین » یشغل یتو رضاپرستاران ارتباط خودکارامدي  ی: بررسیجریهپزشکان در ن

) در تحقیق خود با 2017(  ۲شانگ .)17(خودکارامدي و رضایت شغلی همبستگی معناداري وجود دارد 

دریافت که » یلی ارتباط: نقش تعدیندر چ یشغل یتخودکارامدي و رضا ی،اخالق يرهبر«عنوان 

) 1391ي و همکاران (سلطان احمد یعبدل .)18(طور مثبت با رضایت شغلی ارتباط دارد خودکارامدي به

 و مثبت ۀآن رابط هايو مؤلفه یشغل یتبا رضا یجمعي مداکار يباورهادر تحقیق خود دریافتند که 

 و یجمع يمداکار يباورها یرمتغ گام نشان داد که دوبهگام یونرگرس یلتحل ياجرا یجداري دارد. نتاامعن

بینی معلمان را پیش یشغل یترضا ییراتتغدرصد از  19 حدود يصورت معنادارمعلم به يمداکار يباورها

هاي خودکارامدي، رضایت ) در تحقیق خود دریافتند که مؤلفه1391قالئی و همکاران ( .)19( کندمی

 .)20(یشرفت تحصیلی دو به دو با هم ارتباط دارند پشغلی و 

 نفس، افکار عزت مانند زندگی مختلف هايجنبه بر خودکارامدي تأثیر پیشینۀ تحقیق و به توجه با

 آنها، شغلی رضایت و شغلشان به کارکنان عمیق منديعالقه در آن تأثیر همچنین اضطراب، مثبت،کاهش
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همچنین با عنایت به این مطلب که اگرچه تحقیقات زیادي ارتباط بین خودکارامدي و رضایت شغلی را 

 سوي از اند، اما تا کنون در حوزة ورزش در این زمینه تحقیقات زیادي صورت نگرفته است وکردهبررسی 

 نیاز است تا تأثیر کشورند، سطح در ورزش کنندةهدایت ورزشی هايفدراسیون اینکه دلیلبه دیگر

امدي بررسی شود تا مشخص شود که آیا خودکار موفق ورزشی هايفدراسیون کارکنان در خودکارامدي

کنندة رضایت شغلی کارکنان بینیکننده و پیشهاي دیگر تعیینکارکنان در حوزة ورزش مانند سایر بخش

 است یا نه؟

 

 پژوهشروش 

 .است پرسشنامه هاداده آوريجمع شیوة و کاربردي هدف لحاظ به همبستگی،_توصیفی نوع از تحقیق این

بودند ) کواندوت و کشتی والیبال،( کشور موفق ورزشی هايفدراسیون کارکنان تمامی پژوهش آماري جامعۀ

و جوانان،  (منبع: گزارش دبیرخانۀ شوراي راهبردي وزارت ورزش و جوانان، عملکرد یکسالۀ وزارت ورزش

 3 را حاضر تحقیق آماري جامعۀ کهاین به توجه ، سال اول). با93ماه مبتنی بر اهداف و راهبردها، دي

 انجام شمارکل صورتگیري بهنمونه محدود بود، نیز آنها تعداد و دادندمی تشکیل کشور ورزشی فدراسیون

از این تعداد از  نفر) که 60نفر، تکواندو  48نفر، کشتی  46نفر بود (والیبال  154تعداد کل جامعه  .گرفت

 نفر). 56نفر، تکواندو  45نفر، کشتی  42بال گیري شد (والینفر نمونه 143

 شده در پژوهشاستفادهابزار 

 براساس عمومی . خودکارامدي1:شد استفاده هاداده آوريجمع براي پرسشنامه دو از پژوهش این در

 گسترش به میل آزارگري، به میل زمینۀ سه در سؤال 17 شامل که شد سنجیده) 1982( شرر پرسشنامۀ

 این در نیز شغلی رضایت .2 است؛ موانع با رویارویی در متفاوت روش و تکلیف کردن کامل براي تالش

 که است سؤال 20 شامل آزمون این. است )1967همکاران ( و ویس پرسشنامۀ براساس پژوهش

) راضی خیلی و راضی دانم،نمی ناراضی، ناراضی، خیلی( ايدرجهپنج معیار براساس هاپاسخ بنديمقیاس

 و 20 پرسشنامه این نمرة حداقل .گیردمی امتیاز) 5,4,3,2,1( راست سمت از ترتیببه که گیردمی انجام

 نظرصاحب استادان هايراهنمایی و هااز نظر ها،پرسشنامه روایی از اطمینان براي .است 100 نمره حداکثر

از  پس هاپرسشنامه پایایی از اطمینان شد. براي لحاظ نهایی پرسشنامۀ در آنها نظرهاي و شدهاستفاده 

 خودکارامدي پرسشنامۀ براي کرونباخ آلفاي ضریب و شد استفاده کرونباخ آلفا روش از نظرها، کردن لحاظ

 .آمد دستبه 870/0 شغلی رضایت پرسشنامۀ براي کرونباخ آلفاي و 951/0
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 هاداده لیوتحلهیتجزي هاروش

 جداول از ها،یافته یفتوص منظوربه و استنباطی و توصیفی آماري هايروش از تحقیق این انجام براي

 و يمرکز يهاشاخص ازها داده بهتر یفتوص منظوربه اینکه ضمن. شد استفاده یفراوان ينمودارها و

 نرمال عیینت براي ابتدا استنباطی آمار بحث در همچنین. شد گرفته بهره یپراکندگ يهاشاخص ینهمچن

 نرمال هاادهد اگر آزمون این نتایج به توجه با. شد استفاده اسمیرنوف_کولموگروف آزمون از جامعه بودن

 روي از شغلی رضایت هايمؤلفه بینیپیش براي و پیرسون آزمون از همبستگی بررسی براي بودند،

 spss افزارنرم از هاداده آماري وتحلیلتجزیه منظوربه. شد استفاده چندمتغیره رگرسیون از خودکارامدي

 نوع از اضرح پژوهش روش. شد استفاده Excel 2013 افزارنرم از پژوهش نمودارهاي طراحی براي و 22

 .است گرفته نجاما میدانی شکل به اطالعات آوريجمع و بود کاربردي نوع از هدف به توجه با و همبستگی
 

 هاافتهی

) درصد 7/58( مردان با اکثریت تحقیق، این در مطالعه مورد نفر 143 کل هاي تحقیق نشان داد که ازیافته

 25 سنی ردة در پژوهش این در حاضر افراد بیشتر .دادند اختصاص خود به را درصد 3/41 نیز زنان. بود

 میزان کمترین و داشتند قرار سال 456 تا 35 بازة در نیز نفر 42). درصد 42( داشتند قرار سال 35 تا

 دامنۀ در افراد اکثریت مردان، گروه در طرفی، از ).درصد 7/7( داشتند سن سال 25 از کمتر نیز افراد

 زنان، گروه در. بودند درصد 1/7 نیز سال 25 زیر افراد. داشتند قرار درصد 9/42 با سال 35 تا 25 سنی،

 تا 35 سنی بازة بعد و داد اختصاص خود به را میزان بیشترین درصد 7/40 با سال 35 تا 25 سنی بازة

از  .داشتند قرار آماري نمونۀ در درصد 5/8 با نیز سال 25افراد زیر . گرفت قرار درصد 5/30 با سال 445

) درصد 6/33( کارشناسی مدرك داراي افراد بیشتر پژوهش، در این حاضر نفر 143 کل لحاظ تحصیالت از

 در بخش سابقۀ کاري از .بود درصد 1/16 با کاردانی مدرك با افراد براي نیز مدرك طیف کمترین. بودند

. بودند درصد 5/45 با سال 5 تا 1 کاري سابقۀ داراي افراد بیشتر نفر)، 143( پژوهش در حاضر افراد کل

همچنین  .داشتند را میزان کمترین درصد 2/4 با نیز داشتند سال یک از کمتر کاري سابقۀ که افرادي

در بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و  .بودند درصد 1/37با  مجرد بیشتر از افراد درصد 9/62 با متأهالن

نشان داده شد  1هاي موفق با توجه به جدول هاي آن با خودکارامدي عمومی در کارکنان فدراسیونمؤلفه

و با ضریب همبستگی  01/0خودکارامدي عمومی در سطح معناداري  شغلی با که ارتباط رضایت

)427/0r(=  .ی ارتباط بین رضایت شغلی درونی با خودکارامدي مشخص شد که بین در بررسمعنادار است
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ین در بررسی ارتباط بین رضایت همچنرابطۀ معناداري وجود دارد.  01/0داري این دو مؤلفه در سطح معنا

ارتباط معناداري  01/0داري شغلی بیرونی و خودکارامدي بیان شد که بین این دو مؤلفه در سطح معنا

مومی این نتایج حاصل وجود دارد. در نهایت در بررسی ارتباط بین خودکارامدي عمومی و رضایت شغلی ع

داري وجود ندارد. ضرایب همبستگی و امعنارتباط  01/0داري شد که بین این دو مؤلفه در سطح معنا

 کنید.مشاهده می 1سطوح معناداري را در جدول 

خودکارامدي با شغلی و مؤلفۀ آن رضایت اسپیرمن بین همبستگی . آزمون1جدول   
ونیرضایت بیر رضایت درونی رضایت شغلی    رضایت عمومی 
001/0 خودکارامدي  002/0  004/0  084/0  P 
427/0 خودکارامدي  398/0  338/0  124/0  R 

 
 طریق از توانمی ار عمومی خودکارامدي از درصد 26توان گفت که یم 2با توجه به نتایج جدول 

 توانایی شغلی ترضای ابعاد که است آن یانگرب مطلب ین. اتبیین کرد آن مربوطۀ يهامؤلفه و شغلی رضایت

 74 و مذکور ملعوا به خودکارامدي ییراتتغ درصد 26 و دارند خودکارامدي بینیپیش براي خوبی نسبتاً

 شود.یم مربوط مدل از خارج عوامل یرسا به درصد

 

 عمومی خودکارامدي و شغلی رضایت ابعاد ینب چندگانه یهمبستگ یجنتا. 2جدول 
 N R 2R F P یونرگرسمدل 

1 143 456/0  267/0  414/6  001/0  

 
هاي موفق از آزمون آنووا استفاده براي مقایسۀ خودکارامدي عمومی و رضایت شغلی بین فدراسیون

هاي فدراسیون ینب معناداري تفاوت آنووا آزمون نتایج شود،می مالحظه 3 جدول در طورکهشد. همان

مون آنووا همچنین نتایج آز =).307/0sig( نداد مؤلفۀ خودکارامدي نشان والیبال، کشتی و تکواندو در

شغلی وجود  مؤلفۀ رضایت در تکواندو و کشتی، والیبال هايفدراسیون بین معناداري نشان داد تفاوت

 =).237/0sig( ندارد

 شغلی رضایت و هایونفدراس بین ANOVA آزمون . نتایج3جدول 
Sig F Df بلوغ مجموع مجذورات 
 گروهیبین 731/1 2 248/2 237/0
 گروهیدرون 524/184 142 - -
 مجموع 267/167 144  
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 و خودکارامدي عمومی هایونفدراس بین ANOVA آزمون . نتایج4جدول 
 

Sig F Df بلوغ مجموع مجذورات 
 گروهیبین 600/1 2 188/1 307/0
 گروهیدرون 852/123 142 - -
 مجموع 452/125 144  

 
 گیريیجهنتبحث و 

 ورزشی هايفدراسیون بین در شغلی رضایت و عمومی خودکارامدي بین تحقیق با هدف بررسی ارتباطاین 

هاي آن با کشور انجام گرفت. در این تحقیق پس از بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و مؤلفه موفق

ي دارد صورت کلی با خودکارامدي ارتباط معنادارخودکارامدي این نتایج حاصل شد که رضایت شغلی به

 توکلی، )16( )1392( ، کشاورز)20( )1391(همکاران  و ، قالنی)21( )1388(همکاران  و که با نتایج زاهد

 و پارك ،)9( )2015( همکاران و چنگ ،)23( )1394(همکاران  و کرمی ،)22( )1394(همکاران  و

 بیان) 1392کشاورز ( مثال طوربه همسوست. )17( )2016(همکاران  و ایونز و )24() 2015(همکاران 

 یممستق ارتباط شغلی رضایت و سازمانی تعهد با یممستق صورتبه یرانمد یخودکارامدي شغل که داشت

 درونی شغلی رضایت با خودکارامدي اصول که دریافتند) 2016(همکاران  و ایونز همچنین دارد. معنادار

. نتایج این بخش با نتایج )17(ارتباط معناداري ندارد  عمومی شغلی رضایت با اما دارد، مثبت ارتباط

 یقاتتحق با حاضر فرض هايیافته ییهمسوناهمسوست. نا )15( )1377( ینعمت و )25( )1385ي (اصغر

 یترعا مساعد طوربه یقتحق یطشرا گذشته یقاتتحق درکه  باشدمسئله  ینا از یناش احتماالً گذشته،

 هايیافته یمتعم درکه  رسدینظر مبه یست،نمعلوم  ما يمسئله برا ینا ینکها به توجه با و است شدهن

دهد که رضایت شغلی درونی با خودکارامدي ارتباط یم. نتایج نشان کردیاط احت یدبا یزن حاضر یقتحق

 )1392( کشاورز ،)20( )1391(قالنی و همکاران  ،)21( )1388(همکاران و معناداري دارد که با نتایج زاهد

 )1394(همکاران  و کرمی ،)26( )1393( همکاران و طیبه ياکاوه ،)22( )1394(همکاران  و توکلی ،)16(

 )17() 2016(همکاران  و ایونز و )24( )2015(همکاران  و ، پارك)9( )2015( همکاران و چنگ ،)23(

 براساس. است متوسط کمتر از افراد شغلی رضایت که دریافت) 1393( همکاران و طیبه يا. کاوههمسوست

 و تدریس خودکارامدي اثر و تدریس، کارامدي بر عمومی خودکارامدي اثر ،استانداردشده مسیر ضرایب

 نیازهاي و شغلی رضایت بین معناداري رابطۀ همچنین. )26(شد  تأیید شغلی رضایت بر نیازها سطح

 بود که ضعیف شغلی رضایت درجۀ که دریافتند )2016(همکاران  و ایونز شد. مشاهده اجتماعی و ایمنی
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 میان مثبتی همبستگی که دادند نشان همچنین .)17(است  متوسط مقدار از تریینپا نمره دهدیم نشان

نشد.  یافت ناهمسو تحقیقات بخش این در .اردد وجود شغلی رضایت و خودکارامدي ارتباطات، صالحیت

دهد که بین رضایت شغلی بیرونی و خودکارامدي ارتباط معناداري وجود یمهمچنین نتایج تحقیق نشان 

 توکلی، )16( )1392( ، کشاورز)20( )1391(همکاران  و ، قالنی)1388(همکاران  و زاهد یجنتادارد که با 

 )23( )1394(همکاران  و کرمی،)26( )1393( همکاران و طیبه ياکاوه ،)22() 1394(همکاران  و

 خودکارامدي شخصیت ابعاد بین رابطۀ« عنوان با پژوهشی در) 1394(همکاران  و کرمی. همسوست

 این در. دارد معناداري ارتباط شغلی رضایت با عمومی خودکارامدي که دریافتند »شغلی رضایت و عمومی

 توانمی چطورکه  است ینا هاسازمان یرانمد يبرا یاساس نشد. مسئلۀ یافت ناهمسو تحقیقات فرضیه

کوشش  وکار  از افرادکرد که  عمل يطور سازمان يهاهدف جهت در افراد هايفعالیت یزتجه با همزمان

 کار محیط و شتغالا شرایط با بیرونی رضایت. )23(کنند کسب  پاداش و یشخص یترضا سازمان در خود

 محیط شرایط مثال براي بیرونی رضایت عوامل از. است تحول و تغییر حال در لحظه هر و دارد ارتباط

 رضایت. برد نام توانمی را کارفرما و کارگر بین موجود روابط و کار نوع پاداش، و دستمزد میزان کار،

 فرد ذهنی و فیزیکی سالمت شود، متعهد سازمان به فرد یابد، افزایش فرد وريبهره شودمی سبب شغلی

 آموزش سرعتبه را شغلی جدید هايمهارت و باشد راضی زندگی از یابد، افزایش فرد روحیۀ شود، ینتأم

 فردي نظر از گوناگونی مثبت نتایج شغل از رضایتاختصار . بهشود روروبه کمتري شغلی سوانح با و ببیند

 همبستگی حفظ در مشارکت به وي عالیق و سازمان دربارة فرد احساس بر و دارد همراهبه سازمانی و

 تعهدات ومشاغلشان  به نسبت افراد برخورد شیوة در چشمگیري تأثیر شغل از رضایت همچنین. تأثیر دارد

  .)27(دارد  سازمان یاثربخش در آنان مشارکت و

دهد که بین رضایت شغلی عمومی و خودکارامدي ارتباط معناداري یمدر نهایت نتایج تحقیق نشان 

 )1392( ، کشاورز)20( )1391(همکاران  و ، قالنی)21( )1388(همکاران  و وجود ندارد که با نتایج زاهد

 )1394(همکاران  و کرمی ،)26( )1393( همکاران و طیبه ياکاوه )،1394(همکاران  و توکلی، )16(

 يهامؤلفه که دریافتند) 1391( همکاران و ی. قالئناهمسوست )24( )2015(همکاران  و ، پارك)23(

 يبعد یلیتحص یشرفتپ و معلمان یشغل یترضا معلمان،خودکارامدي  ی،قبل یلیتحص یشرفتپ

 ینب یرمس یبضر جزبه یرهامس یبضرا یتمام ین. همچندارند یهمبستگ یکدیگر با دو به دو آموزاندانش

 جامعۀ در است ممکن ناهمسویی علت .بود معنادار آموزاندانش یلیتحص یشرفتپ و معلم یشغل یترضا

 تحقیق شرایط قبلی تحقیقات در کهباشد  دلیل این به همچنین و حاضر تحقیق با تحقیقات هدف
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. همسوست) 2016(همکاران  و ایونز نتایج با فرضیه این نتایج . همچنین)20(است  نشده رعایت درستیبه

 اما دارد، مثبت ارتباط درونی شغلی رضایت با خودکارامدي اصول که یافتنددر )2016(همکاران  و ایونز

 خودکارامدي متغیر دهد که دریمنتایج تحقیق نشان  .)17(ندارد  معنادار ارتباط عمومی شغلی رضایت با

همکاران  و ياکاوه، )28( )1393( صدقی نتایج با که ندارد ودوج داريمعنا تفاوت موفق هايفدراسیون بین

) 1393(همکاران و ياکاوه مثال طوربه. است همسو )21()1388(همکاران و زاهد عادل و )26()1393(

 جز به( انگیزشی نیازهاي و تدریس خودکارامدي متغیرهاي در مردان و زنان بین تفاوت که داشتند بیان

 یافت معنادار تفاوت گروه دو بین شغلی استرس و عمومی خودکارامدي در اما بود معنادار) ایمنی نیاز

 شغلی رضایت متغیر درداد که  . همچنین نتایج نشان)26(نشد یافت همسو نا تحقیقات فرضیه این در.نشد

 و )21()1388(همکاران و زاهد عادل نتایج با که ندارد وجود داريمعنی تفاوت موفق هايفدراسیون بین

 رضایت بین که یافتنددر) 1388( همکاران و عادلزاهد  .همسوست )26( )1393(همکاران  و ياکاوه

 هايمؤلفه شغلی، رضایت هايمؤلفه بین از دارد. وجود معناداري همبستگی معلمان خودکارامدي و شغلی

 نتایج .دارند داريمعنا همبستگی خودکارامدي با دستمزد و حقوق و سرپرستی ،)r=0.33( کار ماهیت

 گونۀ به را خودکارامدي واریانس تغییرات درصد 14 حدود شغلی رضایت که داد نشان چندگانه رگرسیون

 بین پیش ترتیببه حقوق و سرپرستی کار، ماهیت شغلی رضایت هايمؤلفه بین از کند.یم تبیین ادارمعن

 معناداري تبیین همکاران با روابط و ترفیعات عالقه، هايمؤلفه اما هستند، خودکارامدي براي داريمعنا

 تفاوت خودکارامدي و شغلی رضایت نظر از مرد و زن معلمان پژوهش هايیافته براساس همچنین. ندارند

 )28( )1393( و صدقی )15() 1377( ینعمت نتایج با فرضیه این نتایج همچنین .ندارند معناداري

 و پژوهنده معلمان خودکارامدي بین که داشت بیان ودخ پژوهش در )1393( صدقی. ناهمسوست

 نشان نتایج نیز شود.می ییدتأ صفر فرضیۀ و  ردموردنظر  فرضیۀ و ندارد وجودمعنادار  تفاوت غیرپژوهنده

 ییدتأ فرضیه و دارد وجود معنادار تفاوت غیرپژوهنده معلمان و پژوهنده معلمان شغلی رضایت بین که داد

ن دلیل باشد که در تحقیق حاضر تمام جامعه کارکنان ناهمسویی ممکن است به ای .)28(شود می

، اما تحقیق باال بین معلمان پژوهنده و استاند که در نهایت هدف آنها یکی هاي ورزشییونفدراس

 غیرپژوهنده مقایسه صورت گرفته است.

 ارد.ا رضایت شغلی دب يمعنادار ياخودکارامدي رابطهتوان نتیجه گرفت که یمهاي تحقیق از یافته

 ینا با .کند بینیپیش راخودکارامدي  تواندمی یشغل یتکه رضا گیردیمصورت  استدالل ینا روازاین

 يهاعامل جزء چون خودکارامدي و یشغل یترضا چون یرهاییکه متغ شودیم استنباط ینچنحال 
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کامل  ییهمسورو ازاین دارند، قرار یتیموقعي هاعامل یرتأث تحت و نیستند یتیشخص یربناییز و یاساس

شود با توجه به نتایج پیشنهاد می شود. یبررس یاطاحتبا یدباو  نیست انتظار قابل گذشته یقاتتحق یجنتا با

 دانش مدیریت فرایند سازيبهینه تواندمی گام اولین عمومی عوامل از نظر شغلی رضایت ایجاد منظورکه به

 روزبه و منسجم سیستم شودمی پیشنهاد روباشد. ازاین خود شغل از آنها دانش ارتقاي و کارکنان میان در

 منظورشود. به تهیه و تنظیم جدید مقررات و قوانین از آنان سازيآگاه هدف با سازمان کارکنان رسانیاطالع

 تنبیهی و تشویقی محرکات شودمی پیشنهاد متغیر این بیرونی عوامل از نظر کارکنان شغلی رضایت ایجاد

 منظورهمچنین به .شوند گرفته درنظر کاري مطلوب الگوهاي به توجه با آنها عملکرد ارزیابی براساس

 شود،می پیشنهاد آنها شغلی رضایت درونی عوامل بر آن تأثیرگذاري و کارکنان خودکارامدي احساس بهبود

 شود.  گرفته کاربه کارکنان هايقابلیت و هاظرفیت ها،توانایی شناخت وظیفۀ با مدیریت فرایند

 یمبهم موضوع همچنان حاضر گزارش در استناد مورد وه گرفتانجام یقاتتحق ینکها بردر نهایت عالوه

 ینا در بهتر گیريیجهنت منظوربه شودیم یشنهادپ و یردگ قرار توجه مورد یدبا یجنتا یمتصم درکه  است

 نقش به توجه شود. با مشخص گذشته يهاپژوهش ضعف و قوتنکات  تا یردگ صورت یلیتحلفرا ینهزم

 تروسیع ماريآ جامعۀ گیرد و انجام زمینه این در بیشتري هايپژوهش شودمی پیشنهاد شغلی، رضایت

 .شود انتخاب

 تشکر و قدردانی

کدة تربیت استادان محترم دانش از جناب آقاي دکتر جاللی فراهانی، به دلیل مشاوره در طی پژوهش،

هاي مذکور ۀ مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، همچنین از کارکنان محترم فدراسیونرشتبدنی و استادان 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of self-efficacy on job 

satisfaction in the staff of Iran successful sport federations. A standard 

questionnaire appropriate to theoretical foundations was used for data 

collection. The experts and professionals confirmed this questionnaire. Also, 

the standard general self-efficacy scale (17 items) by Sherer was used to 

evaluate general self-efficacy. The MSQ “short form” (20 items) by Weiss et 

al. was used to assess job satisfaction. This questionnaire included 3 

dimensions: intrinsic, extrinsic and general satisfaction. Cronbach’s alpha was 

used to determine the reliability and the viewpoints of experts, advisors and 

supervisors were used to determine the validity. The results of the research 

hypotheses test showed that the general-efficacy had significant relationships 

with intrinsic and extrinsic dimensions of job satisfaction but it had no 

significant relationship with general satisfaction. Also, the components of 

self-efficacy could properly predict up to 26% of job satisfaction. 
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