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چکیده
هدف :هدف از انجام تحقیق حاضرررح تحیییر پح میاادها اجتماعر و سرررازاانر پهکارگیح ناپهجا نیحوها اتخصرررر ر
هیئتها ورزشر ر استان اصفهان پو .
روش شنا سی :روش تحقیق توصرریفر از نو تحیییر پو که په روش ایدانر اجحا و از لحاظ هدف کارپح

پو  .جااعه آاار

تحقیق شاال کییه کارکنان ا ارات ورزش و جوانان ا ستان ا صفهان پو که شاال  55ا اره و  829نفح پو ند .پحا تعیین نمونه
آاار پا ا ستفا ه از جدول کحج سر و اورگان تعدا  265نفح په صورت ت صا فر طبقها انتخاب شدند .اپزار اندازهگیح تحقیق
شاال محسشنااه احققساختها پو که روایر صور و احتوا آن ضمن پحرسر قیق اتون و ا پیات تحقیق ،پا نظحخواهر از
اساتید و اتخصصین ( 10نفح) تأیید شد .عالوه پح این ،سایح شاخرها همسانر رونر از قبیل مایایر احکب ،اتوسط واریانس
استخحاجر ،حداکثح واریانس اشتحک و اتوسط واریانس اشتحک اور پحرسر و تأیید قحار گحفت .همچنین جهت تجزیهوتحییل
ا هها از روشها آاار تو صیفر (ایانگین ،انححاف ا ستاندار ) و روشها آاار ا ستنباطر ( ضحیب همب ستگر میح سون ،تحییل
عاایر اکتشافر و تحییل عاایر تأیید احتبه وم) استفا ه شد.
یافتهها :یافتهها تحقیق نشان ا اهمتحین میاادها پهکارگیح ناپهجا اتخصصین په تحتیب شاال نارضایتر شغیر پا پار
عاایر ( ،)0/92فح سو گر شغیر ( ،)0/90عدم تعهد شغیر ( ،)0/87عدم انگیزش شغیر ( ،)0/84تعارض غیحکارکح

(،)0/81

توجه په انافع شخصر ( )0/78و سکوت سازاانر پا پار عاایر ( )0/64پو .
نتیجهگیری :نتایج این تحقیق حاکر از این پو که پهکارگیح ناپهجا اتخصررصررین ر هیئتها ورزشررر اوجب میاادها
انفر اجتماعر و سازاانر خواهد شد و عالوه پح آسیب په سازاان ،اوجب آسیبها فح

نیز خواهد شد.

واژههای کلیدی :میاادها اجتماعر ،میاادها سازاانر ،پهکارگیح ناپهجا.
* نویسنده مسئول :تلفن09031313020 :

E - mail: drtayebi2@gmail.com
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مقدمه
نیحو انسانر هح جااعها پهعنوان رکن اصیر رشد و توسعه و کانون میشحفت آن جااعه احسوب ار شو  .نیحوها انسانر ر
پاشگاهها و سازاانها ورزشر پهعنوان احور پحنااهها اتنو ورزشر (قهحاانر ،تفحیحر ،ححفها  ،آاوزشر ،اساپقات) افحا
هسررتند که فهرراها و اااکن ورزشررر ،ااکانات و فناور ها نوین را په خدات ارگیحند تا پتوانند نیل په هدفها ورزشررر را
تسهیل نمایند (نا ریان جهحار .)1388 ،پهکارگمار نیحوها ر فدراسیونها ورزشر پاید پح اساس تخصر پاشد .ورزش یک
مدیده تخصصر است و پاید توسط اتخصر پحنااهریز و اجحا شو  .نیحو انسانر اتخصر شاغل ر سازاانها اگح ر جا
اناسررب خو قحار گیحند ،ارتوانند پا پهحهگیح از قدرت تفکح و خالقیت و پا اسررتفا ه از سررتاور ها عیمر و آاوزشررر خو
اوجبات می شحفت جااعه را فحاهم کنند و راه را پحا ر شد و تو سعه همهجانبه ک شور هموار نمایند (محهیزکار .)1377 ،فحهنگ
لغت عمید ،اتخصر را فح

تعحیف کح ه است که ر کار پهخصوص ،اهارت و پصیحت ار یا شخصر که ر شغیر یا فنر

تخصر ار  .ر حقیقت اتخصر کسر است که ر یکر از سطوح (کار انر ،کارشناسر ،کارشناسر ارشد و کتح ) از یکر از
ان شگاهها و اؤ س سات آاوزش عالر و سایح احاکز تخ ص صر انشآاوخته پا شد و ارا گواهرنااه ر سمر کار و فعالیت ر یک
رشته تخصصر پاشد .ر حوزه ورزش احپیان ر تمام سطوح احپیگح  ،کییه اوران ورزشر ر سطوح اختیف اور و همچنین
ادیحان ورزشر ر تمام سطوح ادیحیت پهعنوان اتخصصان ورزشر تیقر ارشوند (نا ریان جهحار.)1388 ،
ارزشمند اناپع انسانر زاانر خو نمایر ارکند که سازاان اتناسب پا نیاز واقعر خو نیحوها اتخصر و اتعهد په کار را
جذب کند ،پهنحو شای ستها نگهدار و محورش هد و ایان انافع سازاان و انافع کارکنان ف صل ا شتحکر ایجا نماید .ر
غیح این صورت این اناپع ارز شمند په سحپار و ازاحم تبدیل خواهند شد و پهجا افزایش اثحپخ شر سازاان ،عاال سحزنش
سازاانها ار شوند (اپحاهیمرنژا و احرالدینر .)1388 ،نتایج حاصل از انتخاب کارکنان ،آینده و پقا سازاان را تهمین و یا
تهعیف ارکند (محهیزکار.)1377 ،
ازآنجاکه کار ر قالب شغل شکل ارگیح  ،الزم است تا ویژگرها یک شغل ر ارتباط پا خصوصیات شاغل ،سنجیده و لحاظ
شو (آذر و همکاران .)1395 ،یکر از افاهیم عمده که گ ستحه قاپل توجهر از عواال ا ستحسزا را ر احیطها کار

ر خو

جا ار هد ،افهوم تنا سب شغل -شاغل ا ست ( سکرکوچر .)2004 ،1این ا صطالح ری شه ر فحایندها گزینش کارکنان ر
سازاانها و احیطها کار ار (گلمحور و ح سینزا ه .)1390 ،نظحیه تنا سب شغیر پح این فحض ا ستوار ا ست که الزااات
شغیر فحاوانر اانند تنو اهارت ،هویت وظیفه ،استقالل وظیفه ،انش شغیر ،اهارت شغیر ،توانایر شغیر و هها اتغیح یگح،
وجو

ارند و از این قاپییت پحخور ارند که پا ویژگرها شخصر اانند سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،تأهل و تجح  ،ساپقه

کار ،انش ،اهارت ،ا ستعدا ها و توانایرها فح

اتنا سب شو ( سکیگوچر .)2007 ،2یوید )2007( 3تنا سب شغیر را

سازگار پین فح و سازاان ر کار که انجام ار هد ،تعحیف ارکند .هوساکا 4و همکاران ( )2008نیز تشاپه ارزشها شغل
و ارزشها

شخ صر ( سازگار ارزش) را یکر از اپعا پ سیار اهم تنا سب شغیر فحض ارکند .همچنین طبق نتایج نظحیه

ویژگرها عاایر ر سطح روان شنا سر فح

 ،تنا سب شخ صیتر کارکنان پا شغل و و ضع کار  ،عاال اهمر ر میشپینر

عمیکح شرغیر کارکنان اسرت .نظحیه انطباق نوآور اایکل کحتون )1978( 5نیز نشران ار هد که تعاال پین افحا و شرغل ر
تبیین نگحشها اثبت پحا حل اشکالت و طول عمح اناسب اشتغال فح

ر سازاان نقش پسزایر ار (هان.)2012 ،6
1. Sekiguchi
2. Sekiguchi
3. David
4. Hosaka
5. Michael Kirton’s Adaptation. Innovation Theory
6. Hon
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انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت زیا

پحخور ار است؛ زیحا انتخاب غیط یا ناپهجا ،یعنر انتخاب کسانر که توانایر و شایستگر

انجام کار را ندارند یا ک سانر که پعد از ادتر سازاان را تحک و هزینهها

سنگینر په سازاان تحمیل ارکنند (خائفالهر و

همکاران .)1393 ،نتایج تحقیق اااار و همکاران ( )1389حاکر از این پو که کارکنانر که ارا تناسررب شررغیر پو ند ،تعهد
سازاانر پی شتح

ارند و اطاپق نتایج تحقیق ح سینر و همکاران ( )1397تعهد نیز اثح اثبت و اعنا ار پح پهحهور کارکنان

ار  .یافتهها مژوهش ا سمیت 1و همکاران ( )1983ن شان ا که انتخاب صحیح کارکنان اتنا سب پا تخ ص ص شان عالوه پح
افزایش کارایر اوجب ایجا رفتارها شهحوند سازاانر 2خواهد شد .نتایج مژوهش زپانر شا پاش و همکاران ( )1395حاکر
از این است که ر هح سازاانر شیفتگر شغیر و رگیحشدن کارکنان پا شغل و نیز تناسب کارکنان پا شغیشان پاعث ارتقا
اخالق ححفها

ر کارکنان و ر را ستا آن ر سازاان ار شو  .همچنین ر این ف ها تمایل په تحک شغیر کارکنان کاهش

میدا ارکند .پح اساس یافتهها تحقیق ا یبمور و همکاران ( )1395نیز ،تنا سب شغل -شاغل و تنا سب فح  -سازاان پح رفتار
کار نوآورانه و رفتار کار نوآورانه پح عمیکح شغیر کارکنان اؤثح است.
از نظح ا سکینح )2005( 3تنا سب شغیر ر سازاانها پهعنوان یک راهبح اؤثح ر نگهدار اناپع ان سانر ر نظح گحفته شده
است .اگح شغل پهطور طحاحر شو که پا ویژگرها فح

اتناسب پاشد ،اوجب انگیزش ار شو و ر این صورت پهحهور

نیحو ان سانر افزایش اریاپد (خنیفح و همکاران .)1389 ،این ر حالر ا ست که انگیزش شغیر از اهمتحین عواال تأثیحگذار
ر اوفقیت و عقبااندگر سرریسررتم اسررت و ر صررورت پرتوجهر په آن پاعث هدر رفتن اناپع سررازاانر ارشررو (رئوف و
همکاران .)1396 ،په عقیده الور و کحیسرررتوف -پحاون )2001( 4تعهد و عمیکح شرررغیر پاال و همچنین ،کاهش تمایل په تحک
خدات از جمیه میاادها تناسب شغیر هستند .عمیکح شغیر تحت تأثیح طیف وسیعر از اتغیحهاست که یکر از این عواال
اؤثح ،تنا سب شغیر ا ست (جان و احمو  .)2011 ،5همچنین ،پهبو کیفیت شغیر پهعنوان شاخ صر از عمیکح شغیر یکر از
میاادها تناسرب شرغیر اسرت (تکاچر و تکاچر .)2013 ،6ر اقاپل وقتر عدم تناسرب شرغل -شراغل و پهکارگیح ناپهجا
اتخ ص صان ر م ستها نااحپوط وجو ا شته پا شد ،افحا اح ساس ا ستحس و ر صورت تداوم ،اح ساس فح سو گر هیجانر
خواهند اشت (

کحون 7و همکاران .)2004 ،نتایج تحقیق گلمحور و حسینزا ه ( )1390نیز حاکر از این پو که عدم تناسب

فح پا شغل اوجب فحسو گر هیجانر و پهتدریج اوجب تحک شغل خواهد شد.
پدیهر است یکر از اشکالت کشورها

رحالتوسعه ،پهکارگیح فارغالتحصیالن و ادیحان ر اشاغل غیح احتبط پا تخصر و

ر شته تح صییر شان ا ست که عالوه پح تحمیل هزینهها کالن پح جااعه پاعث کند شدن و حتر اتوقف شدن ححکت و ر شد
جااعه خواهد شد .ر پحخر از سازاانها ک شور نیز افحا

په کار گحفته ار شوند که ایان احتوا ا شاغل اور ت صد و

گحایشها ،خوا ستهها ،انگیزهها و توانایرهای شان تنا سبر وجو ندار  .ر صورت فقدان نیحو ان سانر اتخ صر و کارآاد یا
ناتوانر ر ا ستفا ه ر ست و کارآاد از نیحوها اوجو  ،سازاانها قا ر نخواهند پو پح احیط اثح پگذارند و ر عح صه رقاپت،
اوفق شوند (اپحاهیمرنژا و احرالدینر .)1388 ،رواقع ارتوان گفت ا شکل پزرگ جااعه اا کمبو ها نی ست؛ پیکه ا شکل،
ضعف پعهر از ادیحیتها و استخدام پح اساس راپطه و عدم شایستگر و لیاقت است (نیکمور و همکاران.)1392 ،

1. Smith
2. Organizational citizenship behavior
3. Skinner
4. Lauver and Kristof. Brown
5. June and Mahmood
6. Takeuchi and Takeuchi
7. De croon
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عدم تنا سب ایان فح و شغل و و انتخاب نا پهجا کاراند ارتواند هزینهها زیا

را په سازاان تحمیل نماید .ااهیت

ا صیر تنا سب شغیر ر تعاریف اتفاوت آن ا شخر ار شو (انتال .)119 :2008 ،1رواقع انتخاب نا صحیح کارکنان اوجب
رفتارها کار ضررد تولید 2خواهد شررد .این رفتارها شرراال کجرفتار
عمد و ارا

ر احل کار ،اتالف وقت ،پدرفتار سررازاانر و هح عمل

که تأثیحات انفر پح عمیکح سازاان ار  ،است (گحیفن و لومز .)2005 ،3اطالعات نشان ار هد که این رفتارها

یکر از اشکالت اهم سازاانهاست و اخیحاً په عیت استخدام ناصحیح کارکنان رو په افزایش است (چارلز و فیییپ .)2010 ،4په
همین عیت اطالعات پسیار وجو

ار که پح تحقیق و تصمیمگیح صحیح ،ر هنگام استخدام کارکنان پحا تناسب شغل و

شررراغل و حتر تناسرررب فح پا گحوه ،تأکید ارند (جحل 5و همکاران .)2006 ،چحاکه اغیب هزینهها قاپل توجهر ر ارتباط پا
جذب ،آاوزش و حتر اخحاج کارکنان ضعیف یا ناشایست وجو

ار و ادتر طول خواهد کشید تا سازاان اتوجه شو که یک

کاراند ناانا سب ا ست (گولس و کاهیا .)2007 ،6عالوه پح این ،یگح میاادها احتبط پا تنا سب شغل و شاغل ،تعهد سازاانر،
عدم قصد تحک شغل و فشار روانر است (اسکحوگین .)2008 ،7نتایج مژوهش ووگل )2009( 8نشان ا تناسب شغل و شاغل پا
خشررنو

شررغیر ،قصررد تحک شررغیر و اوفقیت کارراهه ذهنر راپطه اعنا ار

ار  .رواقع ا راک کارکنان از سرریسررتم اناپع

ان سانر عالوه پح تأثیح ا ستقیم ،پهطور غیحا ستقیم نیز از طحیق تنا سب شغیر ر جهت اعکوس پح تمایل په تحک خدات تأثیح
ارگذار (پون و همکاران .)2011 ،9نتایج تحقیق طاهحلو و همکاران ( )1396نشان ا که تناسب شخر پا شغیش تأثیح انفر
پح تمایل په تحک خدات کارکنان ار  .همچنین پین تنا سب شغل و شاغل پا لب ستگر شغیر و پهبو کیفیت شغیر راپطه
اثبت وجو

ار  .انتخاب نا پهجا کارکنان و عدم تناسررب پین ارزشها فح

پا شررغل ارتواند اوجب تحک خدات شررو

(عییزا ه.)1386 ،
ااحوزه هیئتها ورزشر عالوه پح تمحکز ر رشتهها خاص ورزشر و محورش قهحاانان ،نقش اهمر ر شا اپر و مویایر جااعه
و سوق ا ن جوانان په سمت ورزش ارند؛ ااا اتأسفانه استفا ه از روشها سنتر جذب ،نااناسب پو ن تحکیب نیحو انسانر
از جهت تخ صر و اهارت اتناظح پا نیازها

ولت ،ناانا سب پو ن روشها ،جهتگیح و ضواپط گزین شر و مایین پو ن ایزان

پهحهور کارکنان ولت په لیل تورم نیحو ان سانر غیحاتخ صر ر اغیب واحدها

سازاان (پهویژه ا ستخدامها قحار ا

)

اوجب ورو نیحوها غیحاتخ صر په سازاانها اختیف شده (تیمور و همکاران )1397 ،که ا ارات ورزش و جوانان نیز از
او ضو ا ستثنا نی ستند .ر پحنااه چهارم نق شه راه ا صالح نظام ا ار نیز په این او ضو ا شاره شده ا ست (تیمور و همکاران،
 .)1397از طحفر پا توجه په اهمیت انتخاب صحیح کارکنان ر عحصه ورزش و تأثیحات ورزش پح اپعا اجتماعر و فحهنگر اقشار
اختیف کشور و همچنین پا توجه په اینکه اطالعات گذشته نشان ار هد که تناسب شغل پا تخصر شاغل پا عواایر همچون
لبستگر شغیر ،خشنو

 ،رضایت شغیر و تعهد سازاانر و عدم تحک شغل راپطه ار ؛ لذا تحقیق حاضح تحیییر پح میاادها

اجتماعر و سازاانر پهکارگیح ناپهجا نیحوها اتخصر ر هیئتها ورزشر استان اصفهان است.

1. Antall
2. Counterproductive work behavior
3. Griffin and Lopez
4. Charles and Philip
5. Jerel
6. Golec and Kahya
7. Scroggins
8. Vogel
9. Boon
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روششناسی
روش تحقیق حاضررح توصرریفر -تحیییر پو که په روش ایدانر اجحا شررد و از لحاظ هدف جزو تحقیقات کارپح

پو  .جااعه

آاار تحقیق شاال کییه کارکنان ا ارات ورزش و جوانان ا ستان ا صفهان پو که  55ا اره و  829نفح شاغل را رپحارگحفت.
پحا تعیین نمونه آاار  ،پا ا ستفا ه از جدول کحج سر و اورگان تعدا  265نفح په صورت ت صا فر طبقها انتخاب شدند .اپزار
اندازهگیح تحقیق شاال مح س شنااه احقق ساخته میاادها اجتماعر و سازاانر پهکارگیح ناپهجا نیحوها اتخ صر ر
هیئتها ورزشر پو  .جمعآور

ا هها تحقیق ر و پخش صورت گحفت .ر پخش کتاپخانها

ا هها احپوط په ا پیات و

میشررینه تحقیق پا احور اقاالت ،کتابها ،مایاننااهها و جسررتجو اینتحنتر پحرسررر و ر پخش ایدانر په مخش و جمعآور
محسشنااهها تحقیق مح اخته شد .محسشنااه ارا منج سؤال پحا اشخصات جمعیت شناختر ،سروچهار سؤال تخصصر
پسته ماسخ و یک سؤال پاز ماسخ پحا کسب نظحات نمونه آاار پو که سؤاالت پسته ماسخ پح اساس طیف منج رجها لیکحت
نمحهگذار شده پو  .پحا پحرسر روایر صور و احتوا ،ضمن پحرسر قیق اتون و ا پیات تحقیق ر اور میاادها سازاانر
پهکارگیح ناپهجا نیحوها اتخصر ر ا ارات ورزشر و نظحخواهر از اساتید و اتخصصین ،تعدا  34سؤال پهعنوان میاادها
طحح شد .پعد از طحح سؤاالت ،میشنویس اولیه محسشنااه تهیه شد و وپاره ر اختیار اساتید و اتخصصین عیوم ورزشر (10
نفح) قحار گحفت تا احپوط پو ن ،وضوح و سا گر هح سؤال اور پحرسر قحار گیح  .پعد از پحرسر نظحات اساتید و اتخصصین و
پح ا ساس شاخر والتس و پا سل سؤاالتر که ضحیب پاال  0/79را ک سب کح ن ر مح س شنااه پاقر ااندند ( 31سؤال) .پعد از
این اححیه ،سررایح شرراخرها همسررانر رونر از قبیل مایایر احکب ( ،)CRاتوسررط واریانس اسررتخحاجر ( ،)AVEحداکثح
واریانس اشتحک ( )MSVو اتوسط واریانس اشتحک ( )ASVاور پحرسر و تأیید قحار گحفت که نتایج آن ر جدول شماره
( )6نیز نشان ا ه شده است .پحا تجزیهوتحییل ا هها تحقیق از روشها آاار توصیفر (جداول ،رصد ،ایانگین و انححاف
اعیار) و آاار ا ستنباطر (تحییل عاایر اکت شافر و ادل عاایر احتبه وم) ا ستفا ه گح ید .تمام تجزیهوتحییلها ر این تحقیق
توسط نحمافزار اسمراساس نسخه  22و نحمافزار لیزرل انجام گحفت.
یافتهها
ر مژوهش حا ضح ،پحا تجزیهوتحییل ا هها جمعآور شده اپتدا از آاار تو صیفر پحا پحر سر اتغیحها جمعیت شناختر
تحقیق شاال سن ،جنسیت ،ساپقه کار ،ادرک تحصییر و جنسیت استفا ه شد که نتایج ر جدول شماره ( )1ذکح شده است.
جدول  .1اتغیحها جمعیتشناختر نمونه آاار
متغیرهای جمعیتشناختی
سن

سطوح متغیرها

فراوانی درصدی

30-25
35-31
40-36
45-41
 46په پاال

20/5
31/4
22/5
16/4
9/2

اجح
اتأهل

20/3
79/7

1-5
6-10
11-15
16-20
پاالتح از 20

17/7
29/7
24/2
17/8
10/6

وضیعت تأهل
ساپقه کار
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ادرک تحصییر

لیسانس
فوقلیسانس و کتح

67/6
32/4

اح
زن

71/7
28/3

جنسیت

سپس پحا

ستهپند

طیبی و نادریان جهرمی

سؤاالت و شنا سایر عاالها از تحییل عاایر اکت شافر ا ستفا ه شد .جهت تعیین ایزان همب ستگر

شاخرها اور اطالعه ر محسشنااه از آزاون کحویت پارتیت 1استفا ه ارگح  .اعنر ار آزاون کحویت پارتیت نشان هنده
این اطیب خواهد پو که ر ااتحیس ا هها پهاندازه کافر همبسررتگر وجو

ار که پتوان تحییل عواال را ا ااه ا  .همچنین

جهت تعیین کفایت حجم نمونه از آزاون کای سح -اایح -اولکین ( )KMOا ستفا ه ار شو  .این آزاون پحر سر ارنماید که آیا
سؤاالت محسشنااه قاپل ستهپند په یک اجموعه کوچکتح از عواال ارپاشند یا خیح؟ این شاخر ،اقا یح پین اعدا صفح و
یک را ر پحارگیح که اقا یح پزرگتح از  0/5نشرران ار هند که تعدا

ا هها پحا اجحا تحییل عاایر اناسررب ارپاشررند

(وکییر .)1397 ،جدول ( )2پیانگح خحوجر آزاون کحویت پارتیت و شاخر کایسح -اایح -اولکین است.
جدول  .2نتایج آزاون کحویت پارتیت و شاخر کایسح -اایح -اولکین
شاخص کفایت نمونهگیری ()KMO

آزمون بارتلت
خر و

4375

رجه آزا

465

سطح اعنر ار

0/891

0/001

ر اولین اححیه از تحییل عاایر اکتشررافر ضررحایب تعیین سررؤاالت پزرگتح از  0/5پو ه و ر وضررعیت اناسرربر قحار گحفتند.
همچنین نتایج آزاون پارتیت نشرران ا که ارتباط اعنر ار پین اتغیحها وجو
وجو

ار و ااکان کشررف سرراختار جدید ر ا هها

ار  .ر جدول ( ،)3تعدا عواال شناسایرشده و ایزان تبیین واریانس پحا هحکدام از آنها اشخر شده است.
جدول شماره  .3رصد واریانس و اقا یح ویژه عاالها اختیف
مقادیر ویژه اولیه
کل

درصد واریانس

واریانس تبیین شده
درصد تجمعی

کل

مجموع مقادیر عاملها بعد از چرخش

 %واریانس

 %تجمعی

کل

 %واریانس

 %تجمعی

1

11/244

36/272

36/272

11/244

36/272

36/272

3/46

11/162

11/162

2

1/978

6/382

42/653

1/978

6/382

42/653

3/394

10/948

22/109

3

1/67

5/388

48/041

1/67

5/388

48/041

2/996

9/664

31/773

4

1/46

4/709

52/75

1/46

4/709

52/75

2/884

9/303

41/076

5

1/323

4/267

57/017

1/323

4/267

57/017

2/845

9/178

50/253

6

1/201

3/873

60/889

1/201

3/873

60/889

2/306

7/437

47/691

7

1/016

3/276

64/166

1/016

3/276

64/166

2/007

6/475

64/166

اطاپق پا نتایج جدول ( )3ر کل ارزش ویژه هفت عاال پیشرررتح از یک (،1/201 ،1/323 ،1/460 ،1/670 ،1/978 ،11/244
 )1/016پو  .این هفت عاال  64/166ر صد از واریانس کل را تبیین ارکح ند که ر شکل ( )1نیز نمو ار سنگحیزه آن ن شان
ا ه شده است.
1. Bartlett's Test of Sphericity
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شکل  .1نمو ار سنگحیزه رصد واریانس گویهها محسشنااه

ر جدول ( )4پار عاایر گویهها محسشنااه احپوط په هح میااد پهکارگیح نا پهجا اتخصصان اشخر شده است.
جدول  .4نتایج تحییل عاایر اکتشافر و پارها عاایر گویهها محسشنااه میاادها پهکارگیح ناپجا اتخصصین
سؤاالت

فرسودگی

سؤال 6
سؤال 12
سؤال 13
سؤال 14
سؤال 15
سؤال 16
سؤال 1
سؤال 2
سؤال 3
سؤال 4
سؤال 5
سؤال 10
سؤال 24
سؤال 25
سؤال 27
سؤال 28
سؤال 31
سؤال 8
سؤال 23
سؤال 29
سؤال 7
سؤال 9
سؤال 11
سؤال 26
سؤال 17
سؤال 20
سؤال 21
سؤال 22
سؤال 18
سؤال 19
سؤال 30

0/502
0/517
0/595
0/716
0/599
0/632

نارضایتی

توجه منافع شخصی

عدم انگیزش

تعارض غیرکارکردی

عدم
تعهد

سکوت سازمانی

0/507
0/668
0/598
0/753
0/555
0/501
0/637
0/555
0/866
0/542
0/561
0/527
0/779
0/697
0/569
0/708
0/534
0/681
0/572
0/503
0/584
0/507
0/664
0/77
0/517

283

تحلیلی بر پیامدهای اجتماعی و سازمانی بهکارگیری نابهجای نیروهای متخصص در هیئتهای ورزشی

طیبی و نادریان جهرمی

اطاپق پا جدول شررماره ( )4گویهها  15 ،14 ،13 ،12 ،6و  16احپوط په اؤلفه فحسررو گر شررغیر ،گویهها  5 ،4 ،3 ،2 ،1و
 10احپوط په اؤلفه نارضایتر شغیر ،گویهها  28 ،27 ،25 ،24و  31احپوط په اؤلفه توجه په انافع شخصر ،گویهها 13 ،8
و  29احپوط په اؤلفه عدم انگیزش شرررغیر ،گویهها  11 ،9 ،7و  26احپوط په اؤلفه تعارض غیحکارکح

 ،گویهها ،20 ،17

 21و  22احپوط په اؤلفه عدم تعهد شغیر و گویهها  19 ،18و  30احپوط په اؤلفه سکوت سازاانر ه ستند .مس از ا شخر
شرردن شرراخرها هحیک از میاادها پهکارگیح نا پهجا اتخصررصرران ،از تحییل عاایر تأیید احتبه وم پحا تأیید ادل
اکت شاف شده ا ستفا ه شد که ر شکل شماره ( )2ن شان ا ه شده ا ست .ر ضمن ادلها زیح تأیید پح روایر سازه اپزار
تحقیق نیز هستند.

شکل  .1ادل ضحایب استاندار شده اقیاس هفت عاایر میاادها پهکارگیح ناپهجا اتخصصین

سپس پحا پحازش ادل از شاخرها پحازش اطیق ،تطبیقر و اقتصد استفا ه شد که نتایج آن ر جدول ( )5ذکح شده است.
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جدول  .5شاخرها پحازش ادل اپزار تحقیق
شاخص

مقدار

مقدار مطلوب

وضعیت

1494/61

-

-

کمتح از 0/05

اطیوب
اطیوب

خر و

2

ریشه ایانگین احپعات پاقیمانده

RMR

0/047

شاخر پحازش تطبیقر

CFI

0/93

اساو یا پیشتح از 0/90

شاخر پحازش افزایشر

IFI

0/94

اساو یا پیشتح از 0/90

اطیوب

شاخر نیکویر پحازش اقتصد

PGFI

0/63

پزرگتح از 0/50

اطیوب

ریشه ایانگین احپعات خطا پحآور

RMSEA

0/097

کمتح از 0/1

اطیوب

خر و پهنجار شده

CMIN/DF

2/130

پین  1تا 3

اطیوب

نتایج جدول ( ،)5گویا این اطیب ا ست که شاخرها ن سبت خر و په رجه آزا

پحاپح پا  ،2/130شاخر پحازش اطیق

 RMRکمتح از  ،0/05شاخرها پحازش تطبیقر  CFIو  IFIپیشتح از  ،0/90شاخر نیکویر پحازش اقتصد  PGFIپحاپح پا
 0/77و شراخر  RMSEAپحاپح پا  0/097ر سرطح قاپل قبولر قحار ارند؛ پدین اعنر که ادل تحقیق ارا پحازش اطیوپر
ا ست و ساختار عاایر رنظحگحفته شده پحا آن قاپل قبول ا ست (راایناهح و چار ستا  .)1394 ،ر جدول ( )6نیز نتایج مایایر
احکب ،روایر واگحا و همگحا میاادها پهکارگیح ناپهجا اتخصصین نشان ا ه شده است.
جدول  .6نتایج مایایر احکب ،روایر واگحا و همگحا
متوسط واریانس اخراجی

پایایی مرکب

حداکثر واریانس مشترک

متوسط واریانس مشترک

()AVE

()CR

()MSV

()ASV

فحسو گر شغیر

0/525

0/861

0/04

0/02

نارضایتر شغیر

0/524

0/867

0/04

0/02

توجه په انافع شخصر

0/522

0/821

0/003

0/001

عدم انگیزش شغیر

0/509

0/757

0/002

0/001

تعارض غیحکارکح

0/504

0/738

0/03

0/01

عدم تعهد شغیر

0/502

0/80

0/04

0/02

سکوت سازاانر

0/504

0/75

0/031

0/01

خرده مقیاسها

نتایج جدول ( )6نشررران ار هد که پحا هح خح ه اقیاس  CR > AVEو  AVE < 0/5اسرررت؛ ر نتیجه اؤلفهها از روایر
همگحا پحخور ارند .عالوه پح این ،چون پحا هح خح ه اقیاس  MSV < AVEو  ASV < AVEاسرررت ،لذا واگحایر خح ه
اقیاسها نیز اطیوب ا ست .جدول شماره ( )7نیز پارها عاایر ر حالت تخمین ا ستاندار شده و سطح اعنا ار اتغیحها
ادل نشان ا ه شده است.
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جدول  .7پارها عاایر ر حالت تخمین استاندار شده و سطح اعنا ار اتغیحها ادل
متغیر
پنهان
فحسو گر
شغیر

بار عاملی

ضریب

سطح

استانداردشده

تی

معناداری

0/77

-

-

S12

عدم تناسب شغل پا شاغل اوجب احساس موچر و پیهو گر خواهد شد.

0/63

8/36

0/001

S13

عدم تناسب شغل پا شاغل ،از نظح روانر ،شخر را فحسو ه خواهد کح .

0/71

9/147

0/001

S14

ر صورت عدم تناسب شغل پا شاغل ،شخر از نظح شخصیتر اسخ خواهد شد.

0/72

9/20

0/001

S15

ر حیطه شغیر خو پا اشکالت عاطفر و روانر پسیار پحخور خواهد کح .

0/72

9/18

0/001

0/79

9/77

0/001

0/73

-

-

S2

فعالیت ر این شغل اوجب پهبو و کسب اهارتها فح نخواهد شد.

0/79

12/28

0/001

S3

اعیارها تحفیع و ارتقاء شغیر پا اعیارها و تخصر فح سازگار نخواهد اشت.

0/76

11/88

0/001

S4

شخر فکح ارکند رازا کار که ارتواند انجام هد قدر انر و حقوق انصفانها
نمرکند.

0/78

8/22

0/001

S5

پا توجه په ااهیت کار و تخصر شخر ،ااید په ارتقاء شغیر پسیار کم است.

0/69

10/71

0/001

S10

په عیت عدم تناسب شغل پا شاغل ،شخر فکح ارکند اجبور است کار سنگینتح انجام
هد.

0/57

8/89

0/001

S24

شخر ر کارها گحوهر و تیمر احپوط په شغل کمتح اشارکت خواهد کح .

0/79

-

-

S25

پرتوجهر په تخصر فح  ،اوجب تالش پحا کسب انافع خو خواهد کح .

0/72

11/48

0/001

0/69

11/08

0/001

9/73

0/001
0/001

گویهها
S6

S16
نارضایتر
شغیر

توجه په
انافع
شخصر

عدم
انگیزش
شغیر
تعارض
غیح
کارکح
عدم تعهد
شغیر

سکوت
سازاانر

S1

ر مایان یک روز کار  ،فح احساس ارکند اور سوءاستفا ه قحار گحفته است.

شغل ،ستاور ها اهم و پاارزشر پحا فح نخواهد اشت.
ر صورت عدم تناسب شغل پا شاغل ،فح احساس ارکند کارش پیهو ه است.

ریافت

ر حوزه کار شخر و توجه په انافع فح

S27

عدم تناسب شغل پا شاغل اوجب کمکار
خواهد شد.

S28

تمحکز شخر پح کارهایر غیح از شحح وظایف اصیر خو خواهد پو .

0/62

S31

شخر از ااکانات سازاان پیشتح پحا انافع شخصر خو استفا ه ارنماید.

0/78

9/55

0/73

-

-

8/76

0/001
0/001

S8

شخر آزا

S23

شغل شخر پحا و چالشپحانگیز و هدفمند نیست.

0/69

S29

عالقه چندانر په حهور ر کار نخواهند اشت.

0/72

8/97

S7

عدم تناسب شغل اوجب ناسازگار ایان اهداف یا انتظارات فح

0/63

-

-

S9

عدم تناسب شغل پا شاغل اوجب ناسازگار ایان اهداف فح پا اافوق خواهد شد.

0/67

7/72

0/001

S11

عدم تناسب شغل پا شاغل اوجب ناسازگار ایان اهداف فح پا گحوه خواهد شد.

0/73

8/06

0/001

0/80

6/31

0/001

-

0/001

و استقالل الزم را ر چگونگر انجام کارها نخواهد اشت.

خواهد شد.

S26

عدم تناسب شغل اوجب اپهام ر وظایف کارکح

S17

احساس تعیق و واپستگر پسیار کمر پین فح و شغیش وجو خواهد اشت.

0/67

S20

اگح فح شغیر اتناسب یا اهارت و تخصر خو پیاپد سازاان را تحک خواهد کح .

0/71

9/08

S21

شخر راغب په گفتوگو ر اور شغل خو نخواهد پو .

0/68

9/43

0/001

S22

شخر په عیت تحس از ست ا ن حقوق و ازایا سازاان را تحک نمرکند.

0/77

9/41

0/001

S18

شخر په عیت تحس از تمسخح پهصورت عمد از اظهارنظح ر اور اسائل سازاان سکوت
اختیار ارنماید.

0/83

-

-

S19

عدم تناسب شغل پا شاغل اوجب ااتنا فح از پیان اشکالت سازاان خواهد شد.

0/69

5/95

0/001

S30

عدم تناسب شغل پا ایجا استحس ،پدپینر و عقبنشینر کارکنان همحاه است.

0/59

5/04

0/001

و ارزشها فح

ارشو .

مارااتحها گااا و الندا یا همان پارها عاایر ارتباط پین سررازهها یا همان عاالها را نشرران ار هند .مارااتح گااا ( ،)ارتباط
پین اتغیح منهان پیحونر و رونر و مارااتح الندا ( ،)ارتباط پین اتغیح منهان رونر و اتغیح اشررراهدهشرررده رونر را نشررران
ار هد .پح ا ساس این ضحایب و اقدار اعنا ار آنها که پا ا ستفا ه از اقدار تر انجام ارگیح  ،ارتوان په رتبهپند هح یک از
میاادها پهکارگیح ناپهجا اتخصصین مح اخت که نتایج ر جدول شماره ( )8نشان ا ه شده است.
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جدول  .8رتبهپند میاادها پهکارگیح ناپجا اتخصصین
بار عاملی

ضریب تعیین

خطا

ضریب تی

سطح معناداری

رتبه

عامل
نارضایتر شغیر

0/92

0/84

0/16

11/97

0/001

1

فحسو گر شغیر

0/90

0/81

0/19

9/59

0/001

2

عدم تعهد شغیر

0/87

0/76

0/24

10/67

0/001

3

عدم انگیزش شغیر

0/84

0/71

0/29

9/35

0/001

4

تعارض غیحکارکح

0/81

0/65

0/35

8/20

0/001

5

توجه په انافع شخصر

0/78

0/61

0/39

11/18

0/001

6

سکوت سازاانر

0/64

0/41

0/59

8/96

0/001

7

استانداردشده

نتایج جدول ( ،)8نشرران ار هد اهمتحین میاادها اجتماعر و سررازاانر پهکارگیح ناپهجا اتخصررصررین په تحتیب شرراال
نار ضایتر شغیر پا پار عاایر ( ،)0/92فح سو گر شغیر ( ،)0/90عدم تعهد شغیر ( ،)0/87عدم انگیزش شغیر ( ،)0/84تعارض
غیحکارکح

( ،)0/81توجه په انافع شخصر ( )0/78و سکوت سازاانر پا پار عاایر ( )0/64هستند.

بحث و نتیجهگیری
طبق نتایج په سرررتآاده از یدگاه نمونه آاار تحقیق نارضرررایتر شرررغیر یکر از میاادها اجتماعر پهکارگیح ناپهجا
اتخ ص صین ر هیئتها ورز شر پو  .مایین پو ن ر ضایت شغیر په لیل عواایر چون سختر کار ،رآاد کم ،عدم تنا سب
شغل پا تخصر شخر ،زاان کار طوالنر ،تحاکم کار و پسیار از عواال یگح ارتواند فشار روانر را ر افحا سبب و ر صورت
ا ستمحار ،انجح په اختالالت روانر و ج سمانر شو (رحیمر مح نجانر و احمدزا ه اپحاهیمر .)1396 ،پع هر از مژوه شگحان
اعتقدند حقوق و ستمز اهمتحین عاال ایجا رضایت شغیر ر کارکنان احسوب ار شو ؛ ااا پحخر یگح همچون فورنیح 1و
همکاران ( )2019و اروگارسررز و فحیحا )2019( 2نشرران ا ند که عواال یگح پهجز حقوق و سررتمز همچون شررحایط احیط
کار  ،احپوط پو ن ااهیت کار پا انش و تخصر فح و اهیا پو ن زاینهها ارتقاء و میشحفت ر کار پح رضایت شغیر کارکنان
تأثیحگذار ا ست .ا صل په کار گمار ن افحا انا سب ر ا شاغل انا سب ایجاب ارکند که ر ااح انتخاب و گزینش ات صدیان
اشاغل از اسئوالن ر ه پاال گحفته تا کارکنان جزء که تشکیل هنده پدنه سازااناند ،نهایت قت و کوشش په عمل آید .رواقع
رضایت شغیر په واکنشها شناختر ،عاطفر و سنجشر افحا  ،نسبت په شغلشان اطالق ارشو  .پدیهر است ر صورت عدم
تناسررب شررغل پا تخصررر فح  ،شررحایط انگیزه انجام کار ر ا ارات پهشرردت کم ارشررو و اشررکالتر چون از زیح کار ررفتن،
نار ضایتر شغیر و نافحاانرها منهان ر سازاان پحوز کند .رواقع په عیت عدم تنا سب شغل پا شاغل ،شخر فکح ارکند
اجبور است کار سنگینتح انجام هد و ر ازا کار که ارتواند انجام هد قدر انر و حقوق انصفانها

ریافت نمرکند .پا

توجه په ااهیت کار و تخ صر شخر ،ااید په ارتقاء شغیر پ سیار کم ا ست؛ چحاکه فعالیت ر این شغل اوجب پهبو و ک سب
اهارتها فح نخواهد شد و اعیارها تحفیع و ارتقاء شغیر پا اعیارها و تخ صر فح سازگار نخواهد ا شت و فح اح ساس
ارکند کارش پیهو ه است .اطاپق پا تحقیق پون و همکاران ( ،)2011خنیفح و همکاران ( )1389نیز طحاحر اشاغل اتناسب پا
تخصر افحا  ،نقش اهمر ر افزایش روحیه ،رضایت شغیر و سحانجام پهحهور نیحو انسانر ار  .همچنین ،فحیکو)2006( 3

1. Fournier
2. Erro.Garcés and Ferreira
3. Frico
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ر تحقیق خو په این نتیجه رسید که پیشتحین رضایت شغیر هنگاار وجو
خواستهها شغیر وجو

طیبی و نادریان جهرمی

ار که پهتحین تناسب ایان توانایرها افحا و

اشته پاشد.

فحسو گر شغیر یک سندرم جسمانر و روانر است که انجح په رفتار و نگحش انفر نسبت په خو کار ،همکاران و احاجعین
ارشررو (آرورا 1و همکاران .)2013 ،رواقع افزایش اطالبات و خواسررتهها احیطر و عدم تخصررر و کاهش توانایرها فح
پحا ما سخ په آنها اوجب ت شدید ف شارها روانر و فح سو گر شغیر ار شو (ایح شکار .)1397 ،اطاپق نتایج په ستآاده از
یدگاه نمونه آاار فحسو گر شغیر یکر از میاادها سازاانر پهکارگیح ناپهجا اتخصصین ر هیئتها ورزشر پو  .عدم
تناسب شغل پا شاغل اوجب احساس پیهو گر خواهد شد؛ پهطور که فح احساس ارکند اور سوءاستفا ه قحار گحفته است.
این اوضررو اوجب خواهد شررد که فح از نظح روانر ،فحسررو ه شررده و از نظح شررخصرریتر اسررخ شررو  .نتایج تحقیق چنور  2و
همکاران ( )2013حاکر از این پو که فح سو گر شغیر یکر از ا سائل روان شناختر ر سازاان ا ست که شاال خ ستگر
هیجانر ،3اسخ شخصیت 4و کاهش شایستگر فح

است .وقتر فح پا یک تخصر شغیر یا ورزشر خاص ر شغل یا هیئت

ورزشر غیحاحتبطر اشغول په فعالیت ار شو  ،نهتنها تخصر ورزشر و اهارت و فحسو ه و اسخ ار شو  ،پیکه ر کار خو
نیز چندان اؤثح نخواهد پو  .همچنین فح

ر حیطه شغیر خو پا اشکالت عاطفر و روانر پسیار پحخور خواهد کح و شغل،

ستاور ها اهم و پاارزشر پحا و نخواهد اشت .ینح 5و همکاران ( )2014ر مژوهش خو ارتباط فحسو گر شغیر پا اپهام
و تعارض نقش را پحرسر کح ند و په این نتیجه رسیدند که اپهام و تعارض نقش و اهارت فح پا فحسو گر شغیر راپطه اثبت و
اعنا ار

ار  .اطاپق پا نظحیه اناپع پقاء ر تحقیق پور یو 6و همکاران ( )1998نیز ،عدم تنا سب فح پا شغل ،میش از آنکه

افحا را اتمایل په تحک خدات ساز آنها را از لحاظ شغیر و هیجانر په اححیه فحسو گر اررساند.
تعهد شغیر که یکر از نگحشها اهم شغیر و سازاانر است ،نوعر حالت شناختر و احساس هویت روانر پا یک شغل را نشان
ار هد .تعهد شغیر ،اعتقرا

ر اور شغل فح است و په اقدار که یک شغل ارتواند نیازها فعیر فرح را پرحآور ه سراز ،

پسررررتگر ار  .اشخاصر که شدیداً رگیح شغل هستند ،شغل را پهعنوان پخش اهمر از هویت شخصرشان ر نظح ارگیحند.
عالوه پح این ،افحا

ارا واپستگر شغیر پاال ،پیشتح اهارتها و عالیق خو را وقف شغل خو ارکنند (سیدعااح و اسمعییر،

 .)1389همچنین په ایزانر که شخر کار یا عمیکح ش را اوجب سحپیند و ک سب اعتبارش پداند تعهد شغیر او افررررزایش
اریاپد (هاکت 7و همکاران .)2001 ،عواال پرشررمار اوجب ایجا تعهد شررغیر ر افحا ارشررو  .از جمیه تحقیق قیرمور و
همکاران ( )1388نشان ا که تناسب پین شغل و شاغل یکر از عواال اؤثح پح تعهد کارکنان است .نتایج تحقیقات تاکوچر و
تاکوچر ( )2013و زپانرشررا پاش و همکاران ( ،)1396نیز حاکر از این پو که ایان تناسررب شررغیر پا تعهد سررازاانر کارکنان
راپطه اثبت و استقیمر وجو

ار  ،پدین اعنا که هح چه تناسب شغیر پا تخصر افحا افزایش یاپد وفا ار و تعهد سازاانر

کارکنان نیز پی شتح ار شو و پحعکس هح چه تنا سب شغیر کمتح پا شد تعهد سازاانر کمتح و تحک خدات پی شتح خواهد پو .
عالوه پح این یافتهها مژوهش رجبر و همکاران ( )1393نیز حاکر از این پو که پین تعهد شررغیر و عجین شرردن پا شررغل و
همچنین رضررایت شررغیر راپطه اثبت و اعنا ار وجو

ار  .طاهحلو و همکاران ( )1396نیز ر تحقیق خو نشرران ا ند که

زاانر که انش ،اهارت و توانایرها کارکنان همان انش و اهارتهایر پاشند که ر شغل اور نظح نیاز است ،تناسب شغیر
افزایش اریاپد و از این طحیق تمایل کارکنان په وفا ار په سررازاان افزایش و تمایل په تحک خدات کاهش اریاپد .اطاپق پا
1. Arora
2. Chênevert
3. Emotional exhaustion
4. Depersonalization
5. Yener
6. Boudreau
7. Hackett
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نتایج په ستآاده از یدگاه نمونه آاار و گویهها تحقیق ر صورت عدم تناسب پین شغل و شاغل ،احساس تعیق و واپستگر
پ سیار کمر پین فح و شغیش وجو خواهد ا شت .همچنین شخر راغب په گفتوگو ر اور شغل خو نخواهد پو و اگح
شغیر اتنا سب پا اهارت و تخ صر خو پیاپد سازاان را تحک خواهد کح  .رواقع ،زاانر که افحا اح ساس کنند تحت شحایط
گحانبار کار ه ستند و ر کنار آن اح ساس کنند توانایرها ،اهارتها ،انش و عالیق و ا ستعدا ها آنها ر ر شته ورز شر اور
عالقه شان پا تقا ضاها و تکالیف شغیر شان تنا سب ندار  ،پهتدریج چار اح ساس پرعالقگر ،نار ضایتر شغیر و کمکار خواهد
شد و این اوار زاینه را پحا تالش پحا تغییح شغل پا شغل اور عالقه فح

ر سازاان اهیا ارکند و ر صورت عدم ستیاپر

په نتیجه اور نظح اوجب تحک سازاان خواهد شد .البته پاید اذعان کح طبق نظحات ماسخگویان ،تحس از ست ا ن حقوق و
ازایا ،وجو نیحو کار زیا

ر خارج از ا اره و وجو شحایط سخت پحا یافتن شغل اتناسب پا تخصر از جمیه اوار

پو که

اوجب عدم تحک شغل و ا ااه همکار پا سازاان ارشد.
اطاپق نتایج په ستآاده از یدگاه نمونه آاار یکر یگح از میاادها سازاانر پهکارگیح ناپهجا اتخصصین ،عدم انگیزش
ر تالش پحاى

شغیر آنها ا ست .انگیزش پنا په تعحیف عبارت ا ست از فحایندى که سه عن صح کییدى شدت ،جهت و ثبات فح

ستیاپى په یک هدف را اشخر اىکند (انصار و همکاران .)1391 ،رواقع شدت ،ایزان تالش فح را نشان اى هد و اینکه
این ایزان تالش پاید ر راستاى اهداف شغیى پاشد تا پاعث افزایش کارایى شغیى شو  .فح

که سالها ر یک رشته ورزشر

یا تح صییر تالش کح ه و اتخ صر شده ا ست ،پر شک ر صورت عدم تنا سب شغل پا ر شته ورز شر یا تخ ص صش ،تالشها
گذشته را پدون استفا ه و پرثمح ار اند و عالقه چندانر په حهور ر کار نخواهند اشت .حتر اگح فح پاانگیزه اهاعف شحو
په تالش پحا یا گیح شغل جدید نماید ،په عیت عدم تناسب اهارتها ضحور  ،آزا

و استقالل الزم را ر چگونگر انجام

کارها نخواهد اشت و شغل شخر پحا و چالشپحانگیز و هدفمند نیست .پهعبارت یگح ،عالوه پح شدت تالش ،کیفیت آن را
هم پاید ادنظح قحار ا و پاالخحه اینکه این تالش پاید ثبات اشته پاشد .نتایج تحقیق نوروز و همکاران ( )1394حاکر از این
پو که انگیزه زاانر په وجو ارآید که ر کارکنان ر ضایت و ثبات شغیر ،ا شارکت و نقش اؤثح ر سازاان و شا اپر و ن شاط
وجو

ا شته پا شد .ر یک سازاان اوفق اولین و اهمتحین رکن اوفقیت را انتخاب صحیح و پهجا کارکنان ار انند .شغل

اناسب پح اساس انش ،اهارت ،تجحپه ،عالقه و خصوصیات و توان فح
تفکیک شغیر پح مایه توانایرها فح

ر انجام یک وظیفه اعین تبیین ارگح

و الزم است

پاشد و تقسیم تخصصر کار پح اساس تناسب شغل و تخصر صورت گیح  .کما اینکه

اطاپق پا نظحات نمونه آاار اوار اتعد

وجو

ار که ر پحخر از ارکان سازاان افحا

ر ا شاغیر په کار گحفته شدهاند که

هیچگونه سنخیت و تناسبر پا تحصیالت انشگاهر یا تخصر آنها ندار  .این تصمیمگیح ها نهتنها تطاپقر پا قوانین اوضوعه
نداشته و انجح په پهحهور و پهبو عمیکح سازاان نگح یده ،پیکه پاعث هدر رفتن انش ،تخصر ،اناپع و اهمتح از همه انگیزه
این کارکنان نیز شرررده اسرررت .نتایج تحقیق رئوف و همکاران ( )1396نیز حاکر از این پو که کاهش انگیزش شرررغیر اوجب
افزایش تحییل رفتگر شغیر و افزایش آن ،اوجب کاهش تحییلرفتگر خواهد شد.
اطاپق نتایج په سررتآاده از یدگاه نمونه آاار یکر یگح از میاادها اجتماعر پهکارگیح ناپهجا اتخصررصررین ،تعارض
غیحکارکح

ا ست .عدم تنا سب شغل پا شاغل اوجب اپهام ر وظایف کارکح

اهداف و انتظارات فح

و ارزشها فح

ناسازگار په وجو خواهد آاد و ش خر چار تعارض رون فح

که اوجب پهبو کیفیت ت صمیمگیح

ار شو  .پهطور که پین

خواهد شد .البته سطحر از تعارض

شو و خالقیت و نوآور را افزایش هد افید ا ست و تعارض کارکح

)1388؛ ااا عدم تناسب پین شغل و شاغل اوجب تعارض غیحکارکح

نام ار (راپینز،

خواهد شد پهگونها که پح عمیکح فح  ،گحوه و سازاان

اثح سوء خواهد اشت .نتایج تحقیقات خحاز نوتاش و همکاران ( )1397و افشانر و هاتفررا ( )1396نیز نشان ا که تعارض
پح اتغیحها

شغیر و سازاانر تأثیحگذار ا ست و انجح په فح سو گر شغیر خواهد شد .انتظارات هح شاغل ر جهت همرا ستا
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پو ن تخصرصرش پا شرغل ،ااح اتعارف پو ه و عالوه پح پهبو کارایر و اثحپخشرر شرخر ،اوجب هماهنگر ارزشها و اهداف
فح

پا اهداف گحوهر و سازاانر خواهد شد .ر غیح این صورت انجح په ناسازگار ایان اهداف فح پا همکاران ،اافوق و گحوه

(تعارض ایان فح

و رون گحوهر) خواهد شد.

از طحفر یکر از ا صول چهار هگانه فایول ر ادیحیت ،تبعیت اهداف فح
پاید اهمیت کمتح

از اهداف سازاانر ا ست که اطاپق پا آن انفعت فح

اشررته پاشررد و انفعت عموار پاید سرریطحه یاپد ،ر غیح این صررورت سررازاان سررقوط خواهد کح (راپینز،

 .)1388ااحوزه نیحو انسانر را اشتحیان سازاانها نام نها هاند .این پدان اعنا ست که ر عحصه ورزش ،ضحورت ماسخگویر په
نیازها ا سا سر کارکنان و ورز شکاران ر هح سازاان یا پا شگاه ،ر اولویت اول قحار ارگیح  ،زیحا نیل په اهداف سازاانها
ورزشر و پاشگاهها ر گحو تأاین اهداف و خواستهها انطقر و اشحو اناپع انسانر است .پهکارگیح ناپهجا اتخصصین ر
ا ارات و هیئتها ورز شر اوجب خواهد شد په عیت پرتوجهر په تخ صر فح  ،ر کارها گحوهر و تیمر احپوط په شغل
کمتح اشررارکت کح ه و مس از ادتر پحا کسررب انافع خو تالش کند .رواقع ،پیشررتح تمحکز و توجه فح په کارها اواز پا
تخصر خو خواهد پو و سعر ار کند ااکانات و تجهیزات ا ار و ورزشر ر ستحس را ر راستا
صحف نماید .این ااح انجح په کمکار

ر حوزه کار خو و توجه په انافع فح

که یکر از میاادها

ستیاپر په اهداف خو
سازاانر پهکارگیح نا

پهجا اتخ ص صین ا ست ،خواهد شد .نتایج این تحقیق پا نتایج تحقیقات تاکوچر و تاکوچر ( )2013نیز حاکر از این پو که
تناسب فح پا سازاان اوجب عمیکح و پحوندا اثبت و عدم تناسب آن اوجب جاپهجایر اهداف فح

و سازاانر ،کاهش تعهد

سازاانر و پحوندا انفر پحا سازاانها خواهد شد.
طبق نتایج په سررتآاده از یدگاه نمونه آاار تحقیق ،سررکوت سررازاانر نیز یکر از میاادها اجتماعر پهکارگیح ناپهجا
نیحوها اتخ صر ر هیئتها ورز شر ر ا ستان ا صفهان پو  .سکوت سازاانر ،پا احدو کح ن اظهارنظح کارکنان ،سبب
کاهش اثحپخ شر ت صمیمگیح ها

سازاانر و فحایندها تغییح ار شو و نهتنها اوجب ف سا و تباهر خواهد شد ،پیکه ر پُعد

سازاانر ،میاادها خو را ر کاهش ر ضایت و تعهد شغیر ،ایزان غیبت و تحک شغل ،عمیکح ضعیف و ضحرها االر ن شان
ار هد (زپح ست و نا ریان جهحار .)1394 ،پهکارگیح ناپهجا اتخصصین ر هیئتها ورزشر انجح خواهد شد شخصر
ار  ،په عیت تحس از تمسخح (په عیت عدم تناسب شغل اور نظح

که ر رشته ورزشر یا تحصییر خو ایده و نظحات سازندها

پا تخصر شاغل) پهصورت عمد از اظهارنظح ر اور اسائل هیئت سکوت اختیار کند و از پیان اشکالت ااتنا ورز  .ازاینرو
سازاان ،توانایر پحرسر و تصحیح خطاها را از ست ار هد .لذا ازآنجاکه سکوت این اتخصصین پا نوآور و خالقیت ،کیفیت
ت صمیمگیح ها ،اثحپخ شر و همچنین روحیه کارکنان ،ارتباطر تنگاتنگ ار  ،تنا سب شغل پا تخ صر شخر پحا اظهارنظح
اؤثح ،پحا پهبو اوار فوق و جیوگیح از میاادها

سکوت سازاانر اهمیت پ سیار ا ست .نتایج تحقیق اوری سون و

ایییکن1

( )2000نشان ا که سکوت سازاانر ،احساس پرارزش پو ن ،رک فقدان کنتحل و ناسازگار شناختر را په وجو ارآور
که انجح په کاهش انگیزش ،تعهد و ر ضایت شغیر مایین ار شو  .نتایج تحقیق میحاننژا و همکاران ( )1396حاکر از این پو
که عدم شایسته ساالر از عواال ایجا کننده سکوت سازاانر و پرتفاوتر سازاانر ،نارضایتر کارکنان و کاهش عمیکح آنها از
میاادها سکوت سازاانر است .البته پاید اذعان کح که سازاانهرررا پسررریار پرررا میااررردها سکوت سازاانر ست په
گحیباناند ،رحالرکه امکن اسررت حتر از وجو این مدیده سررازاانر و عواال گس رتحش آن ر سررازاان خو پراطال پاشررند
(رستگار و عیراکبرحنرور .)1395 ،
پهطورکیر پاید اذعان کح که پهکارگیح ناپهجا اتخصررصررین ر هیئتها ورزشررر نهتنها اوجب میاادها انفر اجتماعر
همچون نارضایتر شغیر ،سکوت سازاانر و تعارض غیحکارکح

خواهد شد ،پیکه میاادها انفر سازاانر همچون فحسو گر
1. Morrison and Milliken
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شررغیر ،عدم تعهد شررغیر ،عدم انگیزش شررغیر و توجه په انافع فح

را ر مر خواهد اشررت .پههححال هیئتها ورزشررر

ارتواند پا تبیین قیق وظایف و اأاوریتها ،طحاحر اجد اشررراغل ،اشرررارکت نخبگان و میشرررکسررروتان ورزشرررر ر ااح
ت صمیمگیح و رعایت تنا سب شغل پا تخ صر شاغل ر ا ارات ورزش و جوانان ،په نحوه چ شمگیح از میاادها ناپه هنجار
اجتماعر و سازاانر ارکاهد و کارایر و پهحهور هیئتها ورزشر را افزایش هد.
منابع
اپحاهیمرنژا  ،اهد و احرالدینر ،زهحا .)1388( .پحرسر راپطه انتخاب کارکنان و اثحپخشر سازاان ،اور اطالعه ر اجتمع
اس سحچشمه رفسنجان .مژوهشها ادیحیت.147-117 ،)3(2 ،
ا یبمور ،احمدرضا؛ انشور ییمر ،احمدرضا و هقانان ،حااد .)1395( .تأثیح تناسب فح و سازاان و تناسب فح و شغل پا
رفتارها کار نوآورانه و عمیکح شغیر :پا تأکید پح نقش ایانجر اعتما
ادیحیت سازاانها

ر خیق نوآور  .فصینااه عیمر-مژوهشر

ولتر.118-105 ،)3(4 ،

افشانر ،سیدعییحضا و هاتفررا  ،لیدا .)1396( .پحرسر عواال احتبط پا تعارض نقش شغیر-خانوا گر زنان پا تأکید پح اتغیحها
شغیر و سازاانر .جااعهشناسر کارپح

.18-1 ،)4(28 ،

اااار ،اصطفر؛ قیرمور ،رحمت ا...؛ موراپحاهیم ،سهحاب و الور  ،جوا  .)1389( .پحرسر و سنجش تناسب شغیر و راپطه آن پا
تعهد سازاانر کارکنان .فصلنااه ادیحیت و اناپع انسانر ر صنعت نفت.168-149 ،)10(4 ،
ان صار  ،احمد ا سماعیل؛ هقانر انار  ،فح شید و شهباز  ،غالاح ضا .)1391( .پحر سر راپطه پین عواال انگیز شر پهدا شتر پا
رضایت و نارضایتر شغیر پا استفا ه از نظحیه هحزپحگ (اور اطالعه :کارکنان ف.ا .شهحستان اصفهان) .فصینااه اطالعات
ادیحیت انتظاار.196-178 ،)2(7 ،
آذر ،عا ل؛ شفیعر نیکآپا

 ،احسن؛ اقدم ،عیررضا و سنگر ،احمد .)1395( .طحاحر ادل هوشمند شغل و شاغل ابتنر پح

استعدا ها پا رویکح

ا هکاو  .فصینااه مژوهشها ادیحیت اناپع انسانر انشگاه جااع ااام حسین ( ).33-1 ،)4(8 ،

محهیزکار ،کمال ( .)1377تئور ها ادیحیت .تهحان :نشح یدار.
میحاننژا  ،عیر؛ اور  ،الهه و افخمر ،اهد  .)1396( .سکوت سازاانر ،چالش اعاصح ادیحیت اناپع انسانر؛ شناسایر عواال و
میاادها آن .فصینااه اطالعات رفتار سازاانر.176-147 ،)1(6 ،
تیمور  ،نازنین؛ رنگحیز ،حسررن؛ عبدالهر ،پیژن و زینآپا

 ،حسررن رضررا .)1397( .اولویتپند عواال اؤثح پح جذب نیحو

ان سانر و ارائه الگو انا سب ابتنر پح نظام شای ستگر .ف صینااه مژوهشها ادیحیت اناپع ان سانر ان شگاه جااع ااام
حسین ( ).100-75 ،)1(10 ،
حسینر ،ایحاپحاهیم؛ عییدوست قهفحخر ،اپحاهیم؛ اروغه عارفر ،ناهید و هقان ،سید ااین .)1397( .تأثیح اعتما سازاانر و
تعهد ححفها پح پهحهور نیحو انسانر ر ا اره کل ورزش و جوانان استان آذرپایجان شحقر .نشحیه ادیحیت اناپع انسانر
ر ورزش.178-161 ،)1(6 ،
خائف الهر ،احمدعیر؛ قاسمر پناپح  ،حمیدرضا و شاهاحمد  ،اپوالفهل .)1393( .اعیارها انتخاب کارکنان ر احیط فاز
روش رتبهپند توسط نز یک په راه حل آراانر .مژوهشها ادیحیت اناپع انسانر.52-29 ،)1(4 ،
خحاز نوتاش ،هانیه؛ احمدنژا  ،راحیه و احمد  ،لیال .)1397( .اقایسه تعارض کار -خانوا ه و فحسو گر شغیر ر محستاران
شیفت ثاپت و اتغیح .تصویح سالات.222-214 ،)3(9 ،
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خنیفح ،حسین؛ اااار ،اصطفر و مور اپحاهیم ،سهحاب .)1389( .پحرسر و سنجش تناسب شغیر کارکنان و ارائه راهکارهایر جهت
ر شحکت ایر ماالیش و مخش فحآور هها نفتر ایحان) .فصینااه ادیحیت و اناپع انسانر ر

پهبو آن (اطالعه اور
صنعت نفت.58-41 ،11 ،

راپینز ،اسررتیفن مر و جاج ،تیموتر .ا  .)2008( .ابانر رفتار سررازاانر .ویحایش نهم ،تحجمه کتح سررید احمد اعحاپر و کتح
احمدتقر زا ه اطیق ،تهحان :فتح مژوهشها فحهنگر.
راایناهح ،حمید؛ چار ستا  ،محوانه ( .)1394روش تحقیق کمر پا کارپح ادل ساز اعا الت ساختار (نحمافزار لیزرل) ،چاپ
وم ،تهحان ،انتشارات تحاه.
رجبر ،اجید؛ حمید  ،اهحزا و جاللر فحاهانر ،اجید .)1393( .میشپینر تعهد سازاانر ادیحان تحپیتپدنر انشگاهها از طحیق
رضایت شغیر و عجین شدن پا شغل آنان .نشحیه ادیحیت اناپع انسانر ر ورزش.44-35 ،)1(2 ،
رحیمر مح نجانر ،طیبه و احمد زا ه اپحاهیمر ،عیر .)1396( .شنا سایر عواال اؤثح پح نار ضایتر شغیر اعیمان اپتدایر شهح
پجنور  .وااهنااه سالات کار ایحان.83-70 ،)4(14 ،
ر ستگار ،عبا سعیر و عیراکبح نور  ،فهیمه .)1395( .تحییل رواپط پین عواال کیید اؤثح پح سکوت سازاانر پا قواعد فاز .
فصینااه اطالعات رفتار سازاانر.144-119 ،)2(5 ،
رئوف ،احمو ؛ صا قر پحوجح

 ،سعید و یوسفر ،پهحام .)1396( .اثح اداخیها انگیزش شغیر پح تحییل رفتگر شغیر اعیمان

تحپیتپدنر استان لحستان .نشحیه ادیحیت اناپع انسانر ر ورزش.100-85 ،)1(5 ،
زپانر شا پاش ،احمدعیر؛ حسنر ،احمد و قاسمزا ه ،اپوالفهل .)1395( .راپطه رگیح شغیر و تناسب شغیر پا اخالق ححفها
و تمایل په تحک خدات .فصینااه اخالق ر عیوم و فناور .84-77 ،)2(12 ،
زپح ست ،احمدعیر و نا ریان جهحار ،اسعو  .)1394( .میشپینر سکوت سازاانر از طحیق تیپ شخصیتر کارکنان ا اره کل
ورزش و جوانان استان کحاان .نشحیه ادیحیت اناپع انسانر ر ورزش.54-45 ،)1(3 ،
سید عااح  ،ایححسن و اسمعییر ،احمدرضا .)1389( .راپطه پین توانمندساز  ،تعهد سازاانر و تعهد شغیر کارکنان ا اره کل
تحپیتپدنر استان تهحان .ادیحیت ورزشر.144-125 ،7 ،
طاهحلو ،ثحیا؛ فهل زا ه ،عییحضا؛ صنوپح ،ناصح و فاریاپر ،احمد .)1396( .تأثیح تناسب شخر -شغل پح تمایل په تحک خدات و
پهبو کیفیت شغیر پا تأکید پح نقش لبستگر شغیر :شواهد از صنعت کارگزار  .ادیحیت فحهنگ سازاانر،)2(15 ،
.269-249
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Abstract
Objective: The purpose of this work was to analyze the social and organizational consequences of the
inappropriate use of specialized staff in sports teams in the province of Isfahan.
Methodology: The research method used in this work was a descriptive analytic one, which was
implemented in the field method and in terms of the purpose of the application. The statistical population
of the research work consisted of all employees of the sport and youth departments of the Isfahan
Province, which included 55 offices and 829 people. In order to determine the statistical sample, 267
people were selected by stratified random sampling using the Krejcie & Morgan table. The research
instrument was a researcher-made questionnaire. The formal validity and content of the study were
confirmed by a survey of professors and experts (10 people), while carefully examining the literature.
In addition, the other internal consistency indicators such as Composite reliability (CR), Average
variance extracted (AVE), Maximum shared variance (MSV), and Average shared variance (ASV) were
reviewed and confirmed. The descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics
(Pearson correlation coefficient, exploratory factor analysis, and second-order confirmatory factor
analysis) were used to analyze the data.
Result: The findings of this research work showed that the most important consequences of the
inappropriate use of specialists were job dissatisfaction with (0.92) factor load, job burnout (0.90), nonjob commitment (0.87), lack of job motivation (0.84), ineffective conflict (0.81), attention to individual
interests (0.78), and organizational silence with factor load (0.64).
Conclusion: The results of this study indicated that the inappropriate use of experts in sports teams
would have negative social and organizational implications that could cause personal injury in addition
to harming the organization.
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