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 یدهچک

نیحوها  اتخصرررر  ر  جا کارگیح  ناپهپه سرررازاانراجتماعر و هدف از انجام تحقیق حاضرررح تحیییر پح میاادها  : هدف

 ورزشر  ر استان اصفهان پو .  ها هیئت

سیروش ر  ااآ جااعه .پو  که په روش ایدانر اجحا و از لحاظ هدف کارپح   پو  تحیییرروش تحقیق توصرریفر از نو  : شنا

صفهان شاالتحقیق  ستان ا شاال  پو  کییه کارکنان ا ارات ورزش و جوانان ا پحا  تعیین نمونه  .پو ندنفح  829ا اره و  55که 

ستفا ه از جدول کحجسر و اورگان تعدا   آاار  صا فر طبقه صورتپهنفح  265پا ا یح  تحقیق گاندازها  انتخاب شدند. اپزار ت

نظحخواهر از  ، پاضمن پحرسر  قیق اتون و ا پیات تحقیق آن  اا  پو  که روایر صور  و احتوساختهاحقق شاال محسشنااه

ها  همسانر  رونر از قبیل مایایر احکب، اتوسط واریانس سایح شاخر ،شد. عالوه پح این تأیید نفح( 10اساتید و اتخصصین )

 وتحییلتجزیهجهت همچنین . قحار گحفت تأییداستخحاجر، حداکثح واریانس اشتحک و اتوسط واریانس اشتحک اور  پحرسر و 

ستاندار ( و روشها  آاار ها از روش ا ه صیفر )ایانگین، انححاف ا ستو ضحیب همب ستنباطر ) سون، تحییل ها  آاار ا تگر میح

 احتبه  وم( استفا ه شد.   تأیید تحییل عاایر عاایر اکتشافر و 

نارضایتر شغیر پا پار شاال اتخصصین په تحتیب  جا کارگیح  ناپهپه میاادها  تحیناهمتحقیق نشان  ا   ها یافته: هایافته

سو 92/0عاایر ) شغیر )(، فح شغیر 90/0گر  شغیر )87/0)(، عدم تعهد  (، 81/0(، تعارض غیحکارکح   )84/0(، عدم انگیزش 

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

اوجب میاادها  ورزشررر  ها هیئتاتخصررصررین  ر  جا کارگیح  ناپهپه نتایج این تحقیق حاکر از این پو  که: گیرینتیجه

 خواهد شد. نیزها  فح   اوجب آسیب ،عالوه پح آسیب په سازاان وهد شد خوا اجتماعر و سازاانر انفر

 .جاکارگیح  ناپهپهاادها  سازاانر، می میاادها  اجتماعر،کلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه

نیحوها  انسانر  ر .  شوار احسوب جااعه آن میشحفت کانون و توسعه و رشد اصیر رکن عنوانپه ا جااعه هح انسانر نیحو 

ا ، آاوزشر، اساپقات( افحا   تفحیحر، ححفهها  اتنو  ورزشر )قهحاانر، احور پحنااه عنوانپهها  ورزشر ها و سازاانپاشگاه

ها  ورزشررر را گیحند تا پتوانند نیل په هدفها  نوین را په خدات ارهسررتند که فهرراها و اااکن ورزشررر، ااکانات و فناور 

 یک شها  ورزشر پاید پح اساس تخصر پاشد. ورزنیحوها  ر فدراسیون  کارگمارپه(. 1388تسهیل نمایند )نا ریان جهحار، 

 جا   ر اگح هاسازاان  ر شاغل اتخصر انسانر نیحو  .شو  اجحا و ریز پحنااه اتخصر توسط پاید و است تخصصر مدیده

 خو  آاوزشررر و عیمر  سررتاور ها  پا اسررتفا ه از و خالقیت و تفکح قدرت از گیح پهحه پا توانندار گیحند، قحار خو  اناسررب

شحفت اوجبات شد پحا  را راه و کنند فحاهم را جااعه می سعه و ر شور جانبههمه تو  فحهنگ .(1377نمایند )محهیزکار،  هموار ک

 فنر یا شغیر  ر که شخصر یا  ار  پصیحت اهارت و خصوص،هپ کار   ر که است کح ه تعحیف فح   را اتخصر عمید، لغت

 از یکر و  کتح ( از ارشد کارشناسر کارشناسر، )کار انر،سطوح  از یکر  ر که است کسر  ر حقیقت اتخصر . ار  تخصر

شگاه سایح احاکز تخصصر آاوزش اؤسسات و ها ان نااه رسمر کار و فعالیت  ر یک گواهر  ارا  پاشد و آاوخته انش عالر و 

کییه  اوران ورزشر  ر سطوح اختیف  اور  و همچنین ،  ر حوزه ورزش احپیان  ر تمام سطوح احپیگح تخصصر پاشد.  رشته

 (.1388شوند )نا ریان جهحار، اتخصصان ورزشر تیقر ار عنوانپهادیحان ورزشر  ر تمام سطوح ادیحیت 

 را کار په عهدات و اتخصر نیحوها  خو  واقعر نیاز پا سازاان اتناسب که کندار خو نمایر زاانر انسانر اناپع ارزشمند 

سته نحوپه کند، جذب شتحکر انافع و سازاان انافع ایان و  هد محورش و ا  نگهدار شای صل ا   ر. نماید ایجا  کارکنان ف

شمند اناپع این صورت نیا غیح  سحزنش عاال سازاان، اثحپخشر افزایش  جاپهشد و  تبدیل خواهند ازاحم و سحپار په ارز

 یا و تهمین را سازاان پقا  و آینده کارکنان، از انتخاب حاصل (. نتایج1388الدینر، نژا  و احر)اپحاهیمر شوندار هاسازاان

 (.1377کند )محهیزکار، ار تهعیف

 لحاظ و شاغل، سنجیده خصوصیات پا  ر ارتباط شغل یک ها ویژگر تا است الزم گیح ،ار شکل شغل قالب  ر کار ازآنجاکه

ستح(. یکر از 1395)آذر و همکاران،  شو  ستحه قاپل توجهر از عواال ا ها  کار   ر خو  ا  ر احیطزا رسافاهیم عمده که گ

سبجا  ار سکر شاغل -شغل  هد، افهوم تنا ست ) شه  ر فحایندها  گزینش کارکنان  ر 2004، 1کوچرا صطالح ری (. این ا

سینها  کار  ار  )گلها و احیطسازاان سب ه(. نظحی1390زا ه، محور و ح ستوار فحض این پح شغیر تنا ست ا  الزااات که ا

  یگح، اتغیح ها ه و شغیر توانایر شغیر، اهارت شغیر،  انش وظیفه، استقالل وظیفه، اهارت، هویت تنو  اانند فحاوانر شغیر

 هساپق تجح ، و تحصیالت، تأهل سطح ،یتجنس سن، اانند شخصر ها ویژگر پا که پحخور ارند قاپییت این از و وجو   ارند

ستعدا ها اهارت،  انش، کار،  سب فح   ها توانایر و ا سکیگوچر اتنا سب2007) 3(.  یوید2007، 2شو  )  را شغیر ( تنا

 شغل ها ارزش ( نیز تشاپه2008)و همکاران  4کند. هوساکاتعحیف ار ، هدار انجام که کار   ر سازگار  پین فح  و سازاان

صر  ها ارزش و سازگار  ارزش( را یکرشخ سیار اهم اپعا  از ) سب پ  هطبق نتایج نظحیهمچنین  کند.فحض ار شغیر تنا

سر سطح  ر عاایر ها ویژگر شنا ضع کار ، عاال اهمر  ر میش روان شغل و و صیتر کارکنان پا  شخ سب  پینر فح  ، تنا

 هد که تعاال پین افحا  و شرغل  ر نشران ارنیز ( 1978) 5کحتوناایکل نوآور   قانطبا هعمیکح  شرغیر کارکنان اسرت. نظحی

 (.2012، 6)هان  ار  یرپسزااناسب اشتغال فح   ر سازاان نقش  ت و طول عمحالها  اثبت پحا  حل اشکتبیین نگحش

                                                           
1. Sekiguchi 

2. Sekiguchi 

3. David 

4. Hosaka 

5. Michael Kirton’s Adaptation. Innovation Theory 

6. Hon 
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توانایر و شایستگر ، یعنر انتخاب کسانر که جاناپه انتخاب صحیح کارکنان از اهمیت زیا   پحخور ار است؛ زیحا انتخاب غیط یا

سازاان را تحک و هزینه سانر که پعد از ادتر  سازاان تحمیل ارانجام کار را ندارند یا ک سنگینر په  و  الهرد )خائفنکنها  

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

شتح سینر و همکاران ) ارند   سازاانر پی ور  کارکنان ( تعهد نیز اثح اثبت و اعنا ار  پح پهحه1397و اطاپق نتایج تحقیق ح

سمیتیافته ار .  سب پا 1983) و همکاران 1ها  مژوهش ا صحیح کارکنان اتنا شان  ا  که انتخاب  شان( ن ص ص عالوه پح  تخ

 ( حاکر1395) و همکاران مژوهش زپانر شا پاش خواهد شد. نتایج 2افزایش کارایر اوجب ایجا  رفتارها  شهحوند  سازاانر

 ارتقا  پاعث شغیشانپا  کارکنان تناسب نیز و شغل پا کارکنان شغیر و  رگیحشدن شیفتگر  ر هح سازاانر که است این از

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

ساس یافتهکند. ار میدا سازاان پح رفتار  -و تناسب فح  شاغل -شغل، تناسب ( نیز1395) همکارانمور و   تحقیق ا یبهاپح ا

 .رکنان اؤثح استکار  نوآورانه و رفتار کار  نوآورانه پح عمیکح  شغیر کا

سکینح سازاان( 2005) 3از نظح ا شغیر  ر  سب  شده  عنوانپهها تنا سانر  ر نظح گحفته  یک راهبح  اؤثح  ر نگهدار  اناپع ان

ور  شو  و  ر این صورت پهحهها  فح   اتناسب پاشد، اوجب انگیزش ارطحاحر شو  که پا ویژگر  طورپهاست. اگح شغل 

سانر  ست که(. 1389)خنیفح و همکاران،  یاپدافزایش ارنیحو  ان  تأثیحگذار عواال تحیناهم از شغیر انگیزش این  ر حالر ا

و  شررو  )رئوفار سررازاانر اناپع رفتن هدر پاعث ه آنپ توجهرپر صررورت و  ر اسررت سرریسررتم ااندگرعقب و اوفقیت  ر

و همچنین، کاهش تمایل په تحک  العهد و عمیکح  شرررغیر پا( ت2001) 4پحاون -په عقیده الور و کحیسرررتوف(. 1396همکاران، 

طیف وسیعر از اتغیحهاست که یکر از این عواال  تأثیحخدات از جمیه میاادها  تناسب شغیر هستند. عمیکح  شغیر تحت 

ست شغیر ا سب  شغیر (. 2011، 5)جان و احمو  اؤثح، تنا شغیر عنوانپههمچنین، پهبو  کیفیت  یکر از  شاخصر از عمیکح  

جا  کارگیح  ناپهپهو  شراغل -شرغل ر اقاپل وقتر عدم تناسرب (. 2013، 6)تکاچر و تکاچر میاادها  تناسرب شرغیر اسرت

ست صان  ر م ص شد،ها  نااحپوط اتخ شته پا ساس افحا  وجو   ا ستحس اح سو گر هیجانر  صورت  ر و ا ساس فح تداوم، اح

( نیز حاکر از این پو  که عدم تناسب 1390زا ه )محور و حسین(. نتایج تحقیق گل2004، همکاران و 7کحون)    اشتخواهند 

 اوجب تحک شغل خواهد شد. تدریجپهفح  پا شغل اوجب فحسو گر هیجانر و 

پا تخصر و  احتبط حیغاشاغل  و ادیحان  ر النیالتحصفارغ  حیکارگپه، توسعه رحالاز اشکالت کشورها   پدیهر است یکر

صییر شته تح ست که عالوه پح تحمیل هزینهر شد  ها  کالن پحشان ا شدن ححکت و ر شدن و حتر اتوقف  جااعه پاعث کند 

شد. شور سازاان از پحخر  ر جااعه خواهد  شاغل احتوا  ایان که شوندار گحفته کار په افحا  نیز ها  ک صد  ا  و اور  ت

سته ،هاشیگحا شانتوانایر و هاانگیزه ها،خوا سبر های سانر نیحو  صورت فقدان  ر .ندار  وجو  تنا صر ان  یا کارآاد و اتخ

ستفا ه  ر ناتوانر ست ا صه  ر و ارندگذپ اثح احیط پح پو  نخواهند قا ر هاسازاان نیحوها  اوجو ، از کارآاد و  ر  رقاپت، عح

شکل گفت توانار  رواقع(. 1388الدینر، نژا  و احرشوند )اپحاهیمر اوفق ست؛ پیکه اا جااعه پزرگ ا شکل، کمبو ها نی  ا

 (.1392مور و همکاران، لیاقت است )نیک و شایستگر عدم و راپطه اساس پح استخدام و هاادیحیت از پعهر ضعف

                                                           
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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سب عدم  ااهیت نماید. تحمیل سازاان په زیا   را ها هزینه تواندکاراند ار جا نا په انتخابو  و  شغل و فح  ایان تنا

صیر سب ا شخر ار تعاریف اتفاوت  ر شغیر تنا صحیح کارکنان اوجب   رواقع(. 119: 2008، 1  )انتالشوآن ا انتخاب نا

 ر احل کار، اتالف وقت، پدرفتار  سررازاانر و هح عمل  رفتار کجخواهد شررد. این رفتارها شرراال  2رفتارها  کار  ضررد تولید

که این رفتارها   هدنشان ار (. اطالعات2005، 3)گحیفن و لومز استانفر پح عمیکح  سازاان  ار ،  تأثیحاتعمد  و ارا   که 

(. په 2010، 4اصحیح کارکنان رو په افزایش است )چارلز و فیییپاخیحاً په عیت استخدام ن و هاستیکر از اشکالت اهم سازاان

گیح  صحیح،  ر هنگام استخدام کارکنان پحا  تناسب شغل و همین عیت اطالعات پسیار  وجو   ار  که پح تحقیق و تصمیم

 پا ارتباط  ر توجهر قاپل ها اغیب هزینه چحاکه(. 2006، و همکاران 5 ارند )جحل تأکیدشررراغل و حتر تناسرررب فح  پا گحوه، 

و ادتر طول خواهد کشید تا سازاان اتوجه شو  که یک   ار  وجو  یا ناشایست ضعیف کارکنان اخحاج و حتر آاوزش جذب،

ست )گولس و کاهیا سب ا سب (. عالوه پح این، 2007، 6کاراند ناانا شاغل یگح میاادها  احتبط پا تنا سازاانر،  ،شغل و  تعهد 

پا شغل و شاغل نشان  ا  تناسب  (2009) 8ووگل نتایج مژوهش(. 2008، 7)اسکحوگین قصد تحک شغل و فشار روانر استعدم 

ا راک کارکنان از سرریسررتم اناپع   رواقع ار .  اعنا ار  راپطه ذهنر ههکاررا خشررنو   شررغیر، قصررد تحک شررغیر و اوفقیت

سانر ع ستقیم،  تأثیحوه پح الان ست طورپها شغیر  ر جهت اعکوس پح تمایل په تحک خدات غیحا سب   تأثیحقیم نیز از طحیق تنا

انفر  تأثیح( نشان  ا  که تناسب شخر پا شغیش 1396(. نتایج تحقیق طاهحلو و همکاران )2011، 9)پون و همکاران گذار ار

سب  شاغل پح تمایل په تحک خدات کارکنان  ار . همچنین پین تنا شغیر شغل و  ستگر  شغیر راپطه پا  لب و پهبو  کیفیت 

تواند اوجب تحک خدات شررو  ها  فح   پا شررغل ارکارکنان و عدم تناسررب پین ارزش جا نا په اثبت وجو   ار . انتخاب

 (. 1386)عییزا ه، 

نقش اهمر  ر شا اپر و مویایر جااعه  ها  خاص ورزشر و محورش قهحاانان،عالوه پح تمحکز  ر رشته ورزشر ها هیئتااحوزه 

ها  سنتر جذب، نااناسب پو ن تحکیب نیحو  انسانر استفا ه از روش اتأسفانهااا ؛ و سوق  ا ن جوانان په سمت ورزش  ارند

سب پو ن روش شر و مایین پو ن ها، جهتاز جهت تخصر و اهارت اتناظح پا نیازها   ولت، ناانا ضواپط گزین ایزان گیح  و 

سازاان )پهور  کارکنان  ولت په  لیل تورم نیپهحه صر  ر اغیب واحدها   سانر غیحاتخ ستخدامحو  ان ها  قحار ا  ( ویژه ا

سازاان صر په  شدهاوجب ورو  نیحوها  غیحاتخ که ا ارات ورزش و جوانان نیز از  (1397)تیمور  و همکاران،  ها  اختیف 

صالح نظام ا ار  ه ر پحنااه چهارم نقشه را .نیستند استثنااوضو   ست ا شاره شده ا )تیمور  و همکاران،  نیز په این اوضو  ا

ورزش پح اپعا  اجتماعر و فحهنگر اقشار  تأثیحاتپا توجه په اهمیت انتخاب صحیح کارکنان  ر عحصه ورزش و از طحفر  (.1397

پا عواایر همچون  شاغلکه تناسب شغل پا تخصر   هدنشان اراختیف کشور و همچنین پا توجه په اینکه اطالعات گذشته 

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

 .استورزشر استان اصفهان  ها هیئتنیحوها  اتخصر  ر  جا کارگیح  ناپهپه سازاانراجتماعر و 

 

                                                           
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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 شناسیروش

 اعهجا .پو کارپح    تحقیقات وجز از لحاظ هدف وشررد ا اجح که په روش ایدانر پو  تحیییر -توصرریفرحاضررح روش تحقیق 

صفهان شاالتحقیق ر  ااآ ستان ا شاغل  829ا اره و  55 پو  که کییه کارکنان ا ارات ورزش و جوانان ا . گحفترا  رپحارنفح 

ستفا ه از جدول کحجسر و اورگان تعدا   پحا  تعیین نمونه آاار ، صا فر طبقه صورتپهنفح  265پا ا شدند. اپزار ت ا  انتخاب 

شنااه احققگاندازه س شاال مح صر  ر  جا کارگیح  ناپهپه سازاانر اجتماعر و میاادها ساخته یح  تحقیق  نیحوها  اتخ

ها  احپوط په ا پیات و    ا هاکتاپخانهها  تحقیق  ر  و پخش صورت گحفت.  ر پخش آور   ا هپو . جمع ورزشر ها هیئت

  آورجمعها و جسررتجو  اینتحنتر پحرسررر و  ر پخش ایدانر په مخش و نااهیانما، هاکتابمیشررینه تحقیق پا احور اقاالت، 

 تخصصر سؤال وچهاررسشناختر، عیتپحا  اشخصات جم سؤال منج  تحقیق مح اخته شد. محسشنااه  ارا  هامحسشنااه

لیکحت   ا رجهمنجپح اساس طیف پسته ماسخ  سؤاالتکه  سؤال پاز ماسخ پحا  کسب نظحات نمونه آاار  پو  یکپسته ماسخ و 

 میاادها  سازاانرضمن پحرسر  قیق اتون و ا پیات تحقیق  ر اور   ،اگذار  شده پو . پحا  پحرسر روایر صور  و احتونمحه

میاادها  عنوانپه سؤال 34و نظحخواهر از اساتید و اتخصصین، تعدا   ورزشرا ارات نیحوها  اتخصر  ر  جا کارگیح  ناپهپه

 10ید و اتخصصین عیوم ورزشر )و  وپاره  ر اختیار اسات شد نویس اولیه محسشنااه تهیه، میشسؤاالت. پعد از طحح شدطحح 

ساتید و اتخصصین و  سؤالنفح( قحار گحفت تا احپوط پو ن، وضوح و سا گر هح  اور  پحرسر قحار گیح . پعد از پحرسر نظحات ا

سل  شاخر والتس و پا ساس  ضحیب پاال   سؤاالترپح ا (. پعد از سؤال 31را کسب کح ن  ر محسشنااه پاقر ااندند ) 79/0که 

(، حداکثح AVE(، اتوسررط واریانس اسررتخحاجر )CRها  همسررانر  رونر از قبیل مایایر احکب )سررایح شرراخر این اححیه،

قحار گحفت که نتایج آن  ر جدول شماره  تأیید( اور  پحرسر و ASV( و اتوسط واریانس اشتحک )MSVواریانس اشتحک )

)جداول،  رصد، ایانگین و انححاف  آاار توصیفر  هااز روش تحقیق  ها ا ه وتحییلتجزیهپحا    ا ه شده است. نشان ( نیز6)

ستنباطر آاار و اعیار( شافر ) ا ستفا ه گح یدتحییل عاایر اکت ها  ر این تحقیق وتحییلتجزیهتمام  .و ادل عاایر احتبه  وم( ا

 انجام گحفت. لیزرل افزارنحمو  22نسخه  اساسمراس افزارنحمتوسط 

 هایافته

ضح، مژوهش  ر صیفر از آاار اپتدا شده آورجمع ها  ا ه وتحییلتجزیه پحا  حا سر اتغیحها  پحا  تو  شناخترجمعیت پحر

 ذکح شده است. (1)که نتایج  ر جدول شماره  استفا ه شد جنسیت و ساپقه کار، ادرک تحصییر جنسیت،سن،  شاال تحقیق

 شناختر نمونه آاار اتغیحها  جمعیت. 1جدول 

 فراوانی درصدی سطوح متغیرها شناختیمتغیرهای جمعیت

 30-25 سن

31-35 

36-40 

41-45 

 په پاال 46

5/20 

4/31 

5/22 

4/16 

2/9 

 اجح  وضیعت تأهل

 اتأهل

3/20 

7/79 

 1-5 ساپقه کار

10-6 

15-11 

20-16 

 20پاالتح از 

7/17 

7/29 

2/24 

8/17 

6/10 
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 لیسانس ادرک تحصییر

 و  کتح  لیسانسفوق

6/67 

4/32 

 اح  جنسیت

 زن

7/71 

3/28 

سته سپس سایر عاال سؤاالتپند  پحا    شنا شد.و  ستفا ه  شافر ا ستگر  ها از تحییل عاایر اکت جهت تعیین ایزان همب

  هندهنشان پارتیت کحویت آزاون  ار اعنر گح  .استفا ه ار 1ها  اور  اطالعه  ر محسشنااه از آزاون کحویت پارتیتشاخر

. همچنین  ااه  ا ا را عواال تحییل پتوان که  ار  وجو  همبسررتگر کافر اندازهپه ها ا ه ااتحیس  ر که اطیب خواهد پو  این

سح ستفا ه ( KMO)اولکین  -اایح -جهت تعیین کفایت حجم نمونه از آزاون کای سر ارشو ارا آیا نماید که . این آزاون پحر

این شاخر، اقا یح پین اعدا  صفح و  ؟یا خیح پاشنداراز عواال  تحکوچکپه یک اجموعه  پند  ستهمحسشنااه قاپل  سؤاالت

پاشررند ها پحا  اجحا  تحییل عاایر اناسررب ار هند که تعدا   ا هنشرران ار 5/0از  تحپزرگگیح  که اقا یح یک را  ر پحار

 .استاولکین  -اایح -خحوجر آزاون کحویت پارتیت و شاخر کایسح( پیانگح 2(. جدول )1397)وکییر، 

 اولکین -اایح -کحویت پارتیت و شاخر کایسحنتایج آزاون  .2جدول 

 (KMOگیری )شاخص کفایت نمونه آزمون بارتلت 

 4375 خر  و

 465  رجه آزا   891/0

 001/0  ار سطح اعنر

  ر وضررعیت اناسرربر قحار گحفتند.پو ه و  5/0از  تحپزرگ سررؤاالت ر اولین اححیه از تحییل عاایر اکتشررافر ضررحایب تعیین 

ها  ار  پین اتغیحها وجو   ار  و ااکان کشررف سرراختار جدید  ر  ا ههمچنین نتایج آزاون پارتیت نشرران  ا  که ارتباط اعنر

 .شده استاز آنها اشخر  هحکدامو ایزان تبیین واریانس پحا   شدهیرشناسا(، تعدا  عواال 3جدول )  روجو   ار . 

ها  اختیف رصد واریانس و اقا یح ویژه عاال .3جدول شماره   

 ها بعد از چرخشمجموع مقادیر عامل واریانس تبیین شده اولیه ویژه مقادیر 

 % تجمعی % واریانس کل % تجمعی واریانس%  کل تجمعی درصد درصد واریانس کل 

1 244/11 272/36 272/36 244/11 272/36 272/36 46/3 162/11 162/11 

2 978/1 382/6 653/42 978/1 382/6 653/42 394/3 948/10 109/22 

3 67/1 388/5 041/48 67/1 388/5 041/48 996/2 664/9 773/31 

4 46/1 709/4 75/52 46/1 709/4 75/52 884/2 303/9 076/41 

5 323/1 267/4 017/57 323/1 267/4 017/57 845/2 178/9 253/50 

6 201/1 873/3 889/60 201/1 873/3 889/60 306/2 437/7 691/47 

7 016/1 276/3 166/64 016/1 276/3 166/64 007/2 475/6 166/64 

، 201/1، 323/1، 460/1، 670/1، 978/1، 244/11) عاال پیشرررتح از یک هفت(  ر کل ارزش ویژه 3اطاپق پا نتایج جدول )

صد از واریانس کل را تبیین ار 166/64عاال  هفتپو . این  (016/1 شکل ) کح ند ر شان 1که  ر  سنگحیزه آن ن ( نیز نمو ار 

  ا ه شده است.

                                                           
1. Bartlett's Test of Sphericity 
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 ها  محسشنااهنمو ار سنگحیزه  رصد واریانس گویه .1شکل 

 ه است.اتخصصان اشخر شد جا کارگیح  نا پهپه ها  محسشنااه احپوط په هح میااد( پار عاایر گویه4 ر جدول )

 ناپجا  اتخصصین  حیکارگپهمیاادها  ها  محسشنااه پارها  عاایر گویهنتایج تحییل عاایر اکتشافر و  .4جدول 

 تعارض غیرکارکردی عدم انگیزش توجه منافع شخصی نارضایتی فرسودگی سؤاالت
عدم 
 تعهد

 سکوت سازمانی

       502/0 6 سؤال

       517/0 12 سؤال

       595/0 13 سؤال

       716/0 14 سؤال

       599/0 15 سؤال

       632/0 16 سؤال

      507/0  1 سؤال

      668/0  2 سؤال

      598/0  3 سؤال

      753/0  4 سؤال

      555/0  5 سؤال

      501/0  10 سؤال

     637/0   24 سؤال

     555/0   25 سؤال

     866/0   27 سؤال

     542/0   28 سؤال

     561/0   31 سؤال

    527/0    8 سؤال

    779/0    23 سؤال

    697/0    29 سؤال

   569/0     7 سؤال

   708/0     9 سؤال

   534/0     11 سؤال

   681/0     26 سؤال

  572/0      17 سؤال

  503/0      20 سؤال

  584/0      21 سؤال

  507/0      22 سؤال

 664/0       18 سؤال

 77/0       19 سؤال

 517/0       30 سؤال
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و  5، 4، 3، 2، 1ها  ، گویهفحسررو گر شررغیر اؤلفهاحپوط په  16و  15، 14، 13، 12، 6ها  ( گویه4اطاپق پا جدول شررماره )

 13، 8ها  گویه ،توجه په انافع شخصر اؤلفهاحپوط په  31و  28، 27، 25، 24ها  گویه ،نارضایتر شغیر اؤلفهاحپوط په  10

، 20، 17ها  گویه ،تعارض غیحکارکح   اؤلفهاحپوط په  26و  11، 9، 7ها  گویه ،عدم انگیزش شرررغیر اؤلفهاحپوط په  29و 

سازاانر فهاؤلاحپوط په  30و  19، 18ها  و گویه عدم تعهد شغیر اؤلفهاحپوط په  22و  21 مس از اشخر  .هستند سکوت 

ادل  تأییداحتبه  وم پحا   تأیید اتخصررصرران، از تحییل عاایر جا  کارگیح  نا پهپهمیاادها   از ها  هحیکشرردن شرراخر

شده شاف  شماره ) اکت شکل  شد که  ر  ستفا ه  ضمن ادل2ا ست.  ر  شده ا شان  ا ه  سازه اپزار  تأیید ها  زیح ( ن پح روایر 

 .هستندتحقیق نیز 

 

 
 جا  اتخصصینهناپ کارگیح پهعاایر میاادها   هفتاستاندار شده اقیاس  ادل ضحایب .1شکل 

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

 وضعیت مقدار مطلوب مقدار شاخص

2 61/1494 خر  و  - - 

RMR 047/0 ریشه ایانگین احپعات پاقیمانده 05/0کمتح از    اطیوب 

CFI 93/0 شاخر پحازش تطبیقر 90/0اساو  یا پیشتح از    اطیوب 

IFI 94/0 شاخر پحازش افزایشر 90/0اساو  یا پیشتح از    اطیوب 

PGFI 63/0 شاخر نیکویر پحازش اقتصد 50/0از  تحپزرگ   اطیوب 

RMSEA 097/0 ریشه ایانگین احپعات خطا  پحآور  1/0کمتح از    اطیوب 

CMIN/DF 130/2 خر  و پهنجار شده 3تا  1پین    اطیوب 

شاخر5نتایج جدول ) ست که  سبت خر  و په  رجه آزا   پحاپح پا (، گویا  این اطیب ا شاخر پحازش اطیق 130/2ها  ن  ،

RMR  پحازش تطبیقر  ها شاخر، 05/0کمتح ازCFI  وIFI  شاخر نیکویر پحازش اقتصد 90/0پیشتح از ،PGFI  پحاپح پا

پحازش اطیوپر پدین اعنر که ادل تحقیق  ارا   ؛ ر سرطح قاپل قبولر قحار  ارند 097/0پحاپح پا  RMSEAو شراخر  77/0

ساختار عاایر  رنظح ست و  ست شدهگحفتها مایایر نتایج ( نیز 6 ر جدول ) (.1394اهح و چارستا ، )رااین پحا  آن قاپل قبول ا

 اتخصصین نشان  ا ه شده است. جا کارگیح  ناپهپه احکب، روایر واگحا و همگحا  میاادها 

 همگحانتایج مایایر احکب، روایر واگحا و  .6جدول 

 هاخرده مقیاس
متوسط واریانس اخراجی 

(AVE) 

پایایی مرکب 

(CR) 

حداکثر واریانس مشترک 

(MSV) 

متوسط واریانس مشترک 

(ASV) 

 02/0 04/0 861/0 525/0 فحسو گر شغیر 

 02/0 04/0 867/0 524/0 نارضایتر شغیر

 001/0 003/0 821/0 522/0 توجه په انافع شخصر

 001/0 002/0 757/0 509/0 عدم انگیزش شغیر

 01/0 03/0 738/0 504/0 تعارض غیحکارکح  

 02/0 04/0 80/0 502/0  عدم تعهد شغیر

 01/0 031/0 75/0 504/0 سکوت سازاانر

از روایر  هااؤلفه ر نتیجه  ؛اسرررت AVE > 5/0و  CR > AVE هد که پحا  هح خح ه اقیاس ( نشررران ار6نتایج جدول )

اسرررت، لذا واگحایر خح ه  ASV < AVEو  MSV < AVEهمگحا پحخور ارند. عالوه پح این، چون پحا  هح خح ه اقیاس 

ستها نیز اطیوب اقیاس شماره ) .ا شده ر حالت تخمین  ( نیز پارها  عاایر7جدول  ستاندار  سطح اعنا ار  اتغیحها   ا و 

 ادل نشان  ا ه شده است.
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  و سطح اعنا ار  اتغیحها  ادل استاندار شده  ر حالت تخمین پارها  عاایر .7جدول 

 متغیر

 پنهان
 هاگویه

بار عاملی 

 استانداردشده

ضریب 

 تی

سطح 

 معناداری

فحسو گر 

 شغیر

6S 77/0 قحار گحفته است. سوءاستفا هکند اور   ر مایان یک روز کار ، فح  احساس ار - - 

12S 001/0 36/8 63/0 احساس موچر و پیهو گر خواهد شد. عدم تناسب شغل پا شاغل اوجب 

13S 001/0 147/9 71/0 ، از نظح روانر، شخر را فحسو ه خواهد کح .عدم تناسب شغل پا شاغل 

14S  001/0 20/9 72/0 .از نظح شخصیتر اسخ خواهد شدعدم تناسب شغل پا شاغل، شخر  ر صورت 

15S 001/0 18/9 72/0 شغیر خو  پا اشکالت عاطفر و روانر پسیار  پحخور  خواهد کح .  ر حیطه 

16S  001/0 77/9 79/0 پحا  فح  نخواهد  اشت. رپاارزششغل،  ستاور ها  اهم و 

نارضایتر 

 شغیر
1S  ،73/0 کند کارش پیهو ه است.فح  احساس ار ر صورت عدم تناسب شغل پا شاغل - - 

2S  001/0 28/12 79/0 ها  فح  نخواهد شد.  اوجب پهبو  و کسب اهارتفعالیت  ر این شغل 

3S   001/0 88/11 76/0 شغیر پا اعیارها و تخصر فح  سازگار  نخواهد  اشت. ءو ارتقا تحفیعاعیارها 

4S 
ا   ریافت حقوق انصفانه قدر انر و تواند انجام  هدکند  رازا  کار  که ارشخر فکح ار

 کند.نمر
78/0 22/8 001/0 

5S .001/0 71/10 69/0 پا توجه په ااهیت کار و تخصر شخر، ااید په ارتقاء شغیر پسیار کم است 

10S 
تح  انجام کند اجبور است کار سنگینفکح ارشخر ، عدم تناسب شغل پا شاغلپه عیت 

  هد.
57/0 89/8 001/0 

توجه په 

انافع 

 شخصر

24S . 79/0 شخر  ر کارها  گحوهر و تیمر احپوط په شغل کمتح اشارکت خواهد کح - - 

25S 001/0 48/11 72/0 .کسب انافع خو  خواهد کح  پحا اوجب تالش ، توجهر په تخصر فح پر 

27S 
و توجه په انافع فح     ر حوزه کار  شخر  کارکمعدم تناسب شغل پا شاغل اوجب 

 خواهد شد.
69/0 08/11 001/0 

28S . 001/0 73/9 62/0 تمحکز شخر پح کارهایر غیح از شحح وظایف اصیر خو  خواهد پو 

31S  001/0 55/9 78/0 نماید.ااکانات سازاان پیشتح پحا  انافع شخصر خو  استفا ه ارشخر از 

عدم 

انگیزش 

 شغیر

8S .73/0 شخر آزا   و استقالل الزم را  ر چگونگر انجام کارها نخواهد  اشت - - 

23S   001/0 76/8 69/0 و هدفمند نیست. زیپحانگچالششغل شخر پحا  و 

29S  001/0 97/8 72/0 چندانر په حهور  ر کار نخواهند  اشت.عالقه 

تعارض 

 غیح

 کارکح  

 

7S  63/0 ایان اهداف یا انتظارات فح   خواهد شد.  ناسازگارعدم تناسب شغل اوجب - - 

9S  001/0 72/7 67/0 ایان اهداف فح  پا اافوق خواهد شد.  ناسازگارعدم تناسب شغل پا شاغل اوجب 

11S  001/0 06/8 73/0 ایان اهداف فح  پا گحوه خواهد شد.  ناسازگارعدم تناسب شغل پا شاغل اوجب 

26S 001/0 31/6 80/0 شو .ها  فح   ارعدم تناسب شغل اوجب اپهام  ر وظایف کارکح   و ارزش 

عدم تعهد 

 شغیر

17S .67/0 احساس تعیق و واپستگر پسیار کمر پین فح  و شغیش وجو  خواهد  اشت - - 

20S  001/0 08/9 71/0 تخصر خو  پیاپد سازاان را تحک خواهد کح . اهارت واگح فح  شغیر اتناسب یا 

21S 001/0 43/9 68/0 وگو  ر اور  شغل خو  نخواهد پو .شخر راغب په گفت 

22S  001/0 41/9 77/0 .کندتحس از  ست  ا ن حقوق و ازایا سازاان را تحک نمرشخر په عیت 

سکوت 

 سازاانر
18S 

 ر اور  اسائل سازاان سکوت  اظهارنظحعمد  از  صورتپهشخر په عیت تحس از تمسخح 

 نماید.اختیار ار
83/0 - - 

19S  001/0 95/5 69/0 سازاان خواهد شد.عدم تناسب شغل پا شاغل اوجب ااتنا  فح  از پیان اشکالت 

30S 001/0 04/5 59/0 نشینر کارکنان همحاه است.عدم تناسب شغل پا ایجا  استحس، پدپینر و عقب 

(، ارتباط  هند. مارااتح گااا )را نشرران ار هاعاالیا همان  هاسررازهدا یا همان پارها  عاایر ارتباط پین نمارااتحها  گااا و ال

 رونر را نشررران  شررردهاشررراهده(، ارتباط پین اتغیح منهان  رونر و اتغیح دا )ناتغیح منهان پیحونر و  رونر و مارااتح الپین 

ستفا ه از اقدار ار ضحایب و اقدار اعنا ار  آنها که پا ا ساس این  پند  هح یک از توان په رتبهگیح ، ارانجام ار تر هد. پح ا

 است. شده نشان  ا ه( 8جدول شماره )که نتایج  ر اتخصصین مح اخت  جا ناپهکارگیح  په میاادها 
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 ناپجا  اتخصصین کارگیح پهپند  میاادها  رتبه .8جدول 

 عامل
بار عاملی 

 استانداردشده
 رتبه سطح معناداری ضریب تی خطا ضریب تعیین

 1 001/0 97/11 16/0 84/0 92/0 نارضایتر شغیر

 2 001/0 59/9 19/0 81/0 90/0 فحسو گر شغیر

 3 001/0 67/10 24/0 76/0 87/0 عدم تعهد شغیر 

 4 001/0 35/9 29/0 71/0 84/0 عدم انگیزش شغیر

 5 001/0 20/8 35/0 65/0 81/0 تعارض غیحکارکح  

 6 001/0 18/11 39/0 61/0 78/0 توجه په انافع شخصر

 7 001/0 96/8 59/0 41/0 64/0 سکوت سازاانر

جا  اتخصررصررین په تحتیب شرراال هکارگیح  ناپهپ اجتماعر و سررازاانر میاادها  تحیناهم هد (، نشرران ار8نتایج جدول )

شغیر ضایتر  شغیر )، (92/0عاایر ) پا پار نار شغیر90/0فحسو گر  شغیر )87/0) (، عدم تعهد  تعارض (، 84/0(، عدم انگیزش 

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

 گیریبحث و نتیجه

جا  کارگیح  ناپهپهاجتماعر از میاادها  یکر از  یدگاه نمونه آاار  تحقیق نارضرررایتر شرررغیر  آاده سرررتپهطبق نتایج 

صین  ر  ص شر پو .  ها هیئتاتخ ضایت پو ن مایینورز سب  کم،  رآاد کار، سختر عواایر چون  لیل په شغیر ر عدم تنا

صورت   ر و سبب  ر افحا  را روانر فشار تواندار  یگح عواال از پسیار  و تحاکم کار طوالنر، کار شغل پا تخصر شخر، زاان

ستمحار، انجح سمانر و روانر په اختالالت ا هر1396)رحیمر مح نجانر و احمدزا ه اپحاهیمر،  شو  ج شگحانژم از (. پع  وه

و  1شو ؛ ااا پحخر  یگح همچون فورنیحعاال ایجا  رضایت شغیر  ر کارکنان احسوب ار تحیناهماعتقدند حقوق و  ستمز  

حقوق و  سررتمز  همچون شررحایط احیط  جزپه( نشرران  ا ند که عواال  یگح  2019) 2گارسررز و فحیحا( و ارو2019) همکاران

ها  ارتقاء و میشحفت  ر کار پح رضایت شغیر کارکنان کار ، احپوط پو ن ااهیت کار پا  انش و تخصر فح  و اهیا پو ن زاینه

ست.  تأثیحگذار صلا سب ایجاب ار کاره پ ا شاغل انا سب  ر ا صدیان کند که  ر ااح انتخاب و گزینشگمار ن افحا  انا  ات

  رواقعآید.  په عمل کوشش و  قت نهایت ،اندسازاان پدنه  هنده تشکیل جزء که ر ه پاال گحفته تا کارکنان اسئوالن از اشاغل

دم . پدیهر است  ر صورت عشو ارشان اطالق ها  شناختر، عاطفر و سنجشر افحا ، نسبت په شغلپه واکنشرضایت شغیر 

،  ررفتنزیح کار  از و اشررکالتر چونشررو  ارکم  شرردتپهانگیزه انجام کار  ر ا ارات  شررحایطتناسررب شررغل پا تخصررر فح ، 

شغیر و نافحاانر ضایتر  سازاان پحوز کند. نار شاغلپه عیت   رواقعها  منهان  ر  شغل پا  سب  شخر عدم تنا کند فکح ار، 

پا کند. ا   ریافت نمر هد قدر انر و حقوق انصفانه تواند انجامتح  انجام  هد و  ر ازا  کار  که اراجبور است کار سنگین

ست؛  سیار کم ا شغیر پ شخر، ااید په ارتقاء  شغل اوجب پهبو  و کسب  چحاکهتوجه په ااهیت کار و تخصر  فعالیت  ر این 

شد و اهارت شت و ها  فح  نخواهد  سازگار  نخواهد  ا شغیر پا اعیارها و تخصر فح   فح  احساس اعیارها  تحفیع و ارتقاء 

اشاغل اتناسب پا  نیز طحاحر (1389) و همکاران (، خنیفح2011اطاپق پا تحقیق پون و همکاران )کند کارش پیهو ه است. ار

( 2006) 3، فحیکوهمچنین . ار  انسانر نیحو  ور پهحه سحانجام و شغیر رضایت افزایش روحیه،  ر تخصر افحا ، نقش اهمر

                                                           
1. Fournier 

2. Erro.Garcés and Ferreira 

3. Frico 
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 و افحا  ها توانایر ایان تناسب پهتحین که  ار  وجو  شغیر هنگاار رضایت پیشتحین رسید که نتیجه این تحقیق خو  په  ر

 .پاشد  اشته شغیر وجو  ها خواسته

 احاجعین و، همکاران کار خو  په انفر نسبت نگحش و رفتار په انجح که است روانر و سندرم جسمانر یک شغیر فحسو گر

 فح  ها و عدم تخصررر و کاهش توانایر احیطر ها خواسررته و افزایش اطالبات  رواقع(. 2013، و همکاران 1شررو  )آروراار

سخ پحا  شارها  اوجب آنها په ما شدید ف شکار،  شو ار شغیر فحسو گر و روانر ت از  آاده ستپهاطاپق نتایج (. 1397)ایح

عدم ورزشر پو .  ها هیئتاتخصصین  ر جا  کارگیح  ناپهپهسازاانر  یدگاه نمونه آاار  فحسو گر شغیر یکر از میاادها  

قحار گحفته است.  سوءاستفا هکند اور  که فح  احساس ارطور تناسب شغل پا شاغل اوجب احساس پیهو گر خواهد شد؛ په

و  2 . نتایج تحقیق چنور شررواز نظح شررخصرریتر اسررخ این اوضررو  اوجب خواهد شررد که فح  از نظح روانر، فحسررو ه شررده و 

شغیر  پو  که ( حاکر از این2013همکاران ) سو گر  سائل روانفح ست یکر از ا سازاان ا ستگر که شناختر  ر  شاال خ

 هیئتوقتر فح  پا یک تخصر شغیر یا ورزشر خاص  ر شغل یا  .استو کاهش شایستگر فح    4، اسخ شخصیت3هیجانر

شو ، پیکه  ر کار خو  تخصر ورزشر و اهارت و  فحسو ه و اسخ ار تنهانهشو ، ورزشر غیحاحتبطر اشغول په فعالیت ار

شغل،  خواهد کح  وشغیر خو  پا اشکالت عاطفر و روانر پسیار  پحخور    ر حیطهنخواهد پو . همچنین فح   اؤثحنیز چندان 

 اپهام پا فحسو گر شغیر ارتباط خو  مژوهش (  ر2014) و همکاران 5ینح نخواهد  اشت. و پحا   پاارزشر ستاور ها  اهم و 

اثبت و  راپطه فحسو گر شغیر پاو اهارت فح   نقش تعارض و اپهام که رسیدند نتیجه این په و کح ند را پحرسر نقش تعارض و

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

  رساند.ار فحسو گر اححیه په هیجانر و شغیر لحاظ از را آنها ساز  تحک خدات په اتمایل افحا  را

وعر حالت شناختر و احساس هویت روانر پا یک شغل را نشان ن ها  اهم شغیر و سازاانر است،که یکر از نگحش شغیرتعهد 

تواند نیازها  فعیر فرح  را پرحآور ه سراز ،  هد. تعهد شغیر، اعتقرا   ر اور  شغل فح  است و په اقدار  که یک شغل ارار

 .گیحندشان  ر نظح ارپخش اهمر از هویت شخصر عنوانپهاشخاصر که شدیداً  رگیح شغل هستند، شغل را  .پسررررتگر  ار 

اسمعییر،  و )سیدعااح  نندکعالیق خو  را وقف شغل خو  ارها و اهارتعالوه پح این، افحا   ارا  واپستگر شغیر پاال، پیشتح 

شخر کار یا ین پهمچن(. 1389 سحپیند  و کسب اعتباه ایزانر که  شغیر او افررررزایش عمیکح ش را اوجب  رش پداند تعهد 

مور و قیر . از جمیه تحقیقشررو شررمار  اوجب ایجا  تعهد شررغیر  ر افحا  ارعواال پر (.2001و همکاران،  7)هاکت دیاپار

شان  ا  که ( 1388همکاران ) نتایج تحقیقات تاکوچر و  .استپح تعهد کارکنان  اؤثحتناسب پین شغل و شاغل یکر از عواال ن

(، نیز حاکر از این پو  که ایان تناسررب شررغیر پا تعهد سررازاانر کارکنان 1396)شررا پاش و همکاران زپانر( و 2013تاکوچر )

 سازاانر دشغیر پا تخصر افحا  افزایش یاپد وفا ار  و تعه تناسب چه هح که اعنا پدین راپطه اثبت و استقیمر وجو   ار ،

شتح ار نیز کارکنان شغیر چه هح پحعکس و شو پی سب  شد کمتح تنا سازاانر پا شتح خواهد پو .  تعهد  کمتح و تحک خدات پی

حاکر از این پو  که پین تعهد شررغیر و عجین شرردن پا شررغل و  نیز (1393) و همکاران ها  مژوهش رجبریافته عالوه پح این

( نیز  ر تحقیق خو  نشرران  ا ند که 1396طاهحلو و همکاران )همچنین رضررایت شررغیر راپطه اثبت و اعنا ار  وجو   ار . 

 شغیر است، تناسب هایر پاشند که  ر شغل اور  نظح نیازها  کارکنان همان  انش و اهارتزاانر که  انش، اهارت و توانایر

اطاپق پا یاپد. ار کاهش خدات تحک و تمایل په افزایش یاپد و از این طحیق تمایل کارکنان په وفا ار  په سررازاانافزایش ار

                                                           
1. Arora 

2. Chênevert 

3. Emotional exhaustion 

4. Depersonalization 

5. Yener 

6. Boudreau 

7. Hackett 
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احساس تعیق و واپستگر پین شغل و شاغل، ها  تحقیق  ر صورت عدم تناسب از  یدگاه نمونه آاار  و گویه آاده ستپهنتایج 

شت.  شغیش وجو  خواهد  ا سیار کمر پین فح  و  شخر راغب په گفتپ شغل خو  نخواهد پو  و همچنین  اگح وگو  ر اور  

سب پ سازاان را تحک خواهد کح و تخصر خو ا اهارتشغیر اتنا ساس که رزاان،  رواقع.   پیاپد  شحایط  کنند تحت افحا  اح

شته ورزشر اور  ها، اهارتکنار آن احساس کنند توانایرگحانبار کار  هستند و  ر  ستعدا ها  آنها  ر ر ها،  انش و عالیق و ا

ضاها شان پاعالقه خواهد  کار کم و عالقگر، نارضایتر شغیرپر احساس  چار تدریجپه ندار ، تناسب شانو تکالیف شغیر تقا

کند و  ر صورت عدم  ستیاپر ا ارهیا ر سازاان شغل اور  عالقه فح  شد و این اوار  زاینه را پحا  تالش پحا  تغییح شغل پا 

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

اتناسب پا تخصر از جمیه اوار   پو  که وجو  نیحو  کار زیا   ر خارج از ا اره و وجو  شحایط سخت پحا  یافتن شغل ازایا، 

 شد. اوجب عدم تحک شغل و ا ااه همکار  پا سازاان ار

 اتخصصین، عدم انگیزش جا  کارگیح  ناپهپهسازاانر از  یدگاه نمونه آاار  یکر  یگح از میاادها   آاده ستپهاطاپق نتایج 

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

 اینکه و  هداى نشان را فح  تالش ایزان شدت،  رواقع(. 1391، و همکاران )انصار کند اى اشخر را هدف یک په  ستیاپى

ها  ر یک رشته ورزشر سال کهفح    شو . شغیى کارایى افزایش پاعث تا پاشد شغیى اهداف  ر راستاى پاید تالش ایزان این

ست، پر ها  ، تالشتخصصشرشته ورزشر یا شک  ر صورت عدم تناسب شغل پا یا تحصییر تالش کح ه و اتخصر شده ا

اهاعف شحو   زهیپاانگو عالقه چندانر په حهور  ر کار نخواهند  اشت. حتر اگح فح    اندارثمح گذشته را پدون استفا ه و پر

ستقالل الزم را  ر چگونگر انجام په تالش پحا  یا گیح  شغل جدید نماید، په عیت عدم تناسب اهارت ها  ضحور ، آزا   و ا

 را آن کیفیت الش،تشدت  پح عالوه ،گحی بارتعپهو هدفمند نیست.  زیپحانگچالشکارها نخواهد  اشت و شغل شخر پحا  و  

( حاکر از این 1394نتایج تحقیق نوروز  و همکاران ) .پاشد  اشته ثبات پاید تالش این اینکه پاالخحه و  ا  قحار ادنظح پاید هم

شاط  اؤثحآید که  ر کارکنان رضایت و ثبات شغیر، اشارکت و نقش انگیزه زاانر په وجو  ارپو  که  شا اپر و ن سازاان و   ر 

سازاان اوفق اولین و  شد.  ر یک  شته پا صحیح و  تحیناهموجو   ا شغل کارکنان ار جا پهرکن اوفقیت را انتخاب   انند. 

گح   و الزم است خصوصیات و توان فح    ر انجام یک وظیفه اعین تبیین ار انش، اهارت، تجحپه، عالقه و  پح اساساناسب 

تناسب شغل و تخصر صورت گیح . کما اینکه  پح اساسها  فح   پاشد و تقسیم تخصصر کار تفکیک شغیر پح مایه توانایر

سازاانکه  وجو   ار اوار  اتعد   اطاپق پا نظحات نمونه آاار   شاغیر پ افحا   ر پحخر از ارکان  که  اندشدهگحفتهکار ه  ر ا

تطاپقر پا قوانین اوضوعه  تنهانهها گیح این تصمیم .تخصر آنها ندار  یاگونه سنخیت و تناسبر پا تحصیالت  انشگاهر هیچ

از همه انگیزه  تحاهمپیکه پاعث هدر رفتن  انش، تخصر، اناپع و  ،ور  و پهبو  عمیکح  سازاان نگح یدهنداشته و انجح په پهحه

( نیز حاکر از این پو  که کاهش انگیزش شرررغیر اوجب 1396) و همکاران نتایج تحقیق رئوف .اسرررت نیز شررردهاین کارکنان 

 رفتگر خواهد شد.افزایش تحییل رفتگر شغیر و افزایش آن، اوجب کاهش تحییل

اتخصررصررین، تعارض جا  کارگیح  ناپهپه اجتماعر از  یدگاه نمونه آاار  یکر  یگح از میاادها  آاده سررتپهاطاپق نتایج 

ست. غیح شاغل اوجب اپهام  ر وظایف کارکح   و ارزشکارکح   ا شغل پا  سب  که پین طور شو . پهها  فح   ارعدم تنا

خر  چار تعارض  رون فح   خواهد شد. البته سطحر از تعارض گار  په وجو  خواهد آاد و شاهداف و انتظارات فح   ناساز

صمیم کیفیت پهبو  اوجبکه  ست هد افید  افزایش را نوآور  و و خالقیت شو  گیح ت و تعارض کارکح   نام  ار  )راپینز،  ا

که پح عمیکح  فح ، گحوه و سازاان  ا گونهپهاوجب تعارض غیحکارکح   خواهد شد ااا عدم تناسب پین شغل و شاغل ؛ (1388

( نیز نشان  ا  که تعارض 1396را  )( و افشانر و هاتفر1397) و همکاران نتایج تحقیقات خحاز  نوتاشاثح سوء خواهد  اشت. 

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

ایان اهداف فح  پا همکاران، اافوق و گحوه   ناسازگارانجح په  صورت نیافح   پا اهداف گحوهر و سازاانر خواهد شد.  ر غیح 

 ن گحوهر( خواهد شد.و)تعارض ایان فح   و  ر

صول چهار ه از طحفر سازاانر یکر از ا ستگانه فایول  ر ادیحیت، تبعیت اهداف فح   از اهداف   فح  که اطاپق پا آن انفعت ا

)راپینز،  کح  خواهد سررقوط سررازاان صررورت نیا غیح  ر یاپد، سرریطحه پاید عموار انفعت و پاشررد  اشررته کمتح  اهمیت پاید

 په گویرماسخ  ر عحصه ورزش، ضحورت که تساعنا پدان این اند.نها ه نام هاسازاان اشتحیان را انسانر نیحو  ااحوزه. (1388

سر نیازها  سا شکاران  ر ا شگاه، هح کارکنان و ورز ها  سازاان اهداف په زیحا نیل گیح ،ار قحار اول اولویت  ر سازاان یا پا

اتخصصین  ر جا  کارگیح  ناپهپهاست.  انسانر اناپع اشحو  و انطقر ها خواسته و اهداف تأاین گحو  ر هاورزشر و پاشگاه

شد په عیت  ها هیئتا ارات و  شر اوجب خواهد  صر فح ، پرورز شغل توجهر په تخ  ر کارها  گحوهر و تیمر احپوط په 

، پیشررتح تمحکز و توجه فح  په کارها  اواز  پا  رواقعمس از ادتر پحا  کسررب انافع خو  تالش کند. کمتح اشررارکت کح ه و 

کند ااکانات و تجهیزات ا ار  و ورزشر  ر  ستحس را  ر راستا   ستیاپر په اهداف خو  تخصر خو  خواهد پو  و سعر ار

سازاانر  و توجه په انافع فح    ر حوزه کار  خو  کار کم انجح پهاین ااح صحف نماید.  کارگیح  نا پهکه یکر از میاادها  

ست، جا په صین ا ص ( نیز حاکر از این پو  که 2013تاکوچر و تاکوچر ). نتایج این تحقیق پا نتایج تحقیقات شدخواهد  اتخ

اهداف فح   و سازاانر، کاهش تعهد  یرجاجاپهتناسب فح  پا سازاان اوجب عمیکح  و پحوندا  اثبت و عدم تناسب آن اوجب 

 ها خواهد شد.سازاانر و پحوندا  انفر پحا  سازاان

جا  کارگیح  ناپهپه اجتماعر ها میااد نیز یکر از از  یدگاه نمونه آاار  تحقیق، سررکوت سررازاانر ادهآ سررتپهطبق نتایج 

صر  ر  صفهان پو .  ها هیئتنیحوها  اتخ ستان ا شر  ر ا  سبب کارکنان، اظهارنظح کح ن احدو  پا سازاانر، سکوتورز

صمیم اثحپخشر کاهش شد، پیکه  ر پُعد  تنهانهو  شو ار تغییح فحایندها  و سازاانر ها گیح ت سا  و تباهر خواهد  اوجب ف

شان یاادها  خو  را  ر کاهش رضایت و تسازاانر، م ضحرها  االر ن ضعیف و  شغل، عمیکح   شغیر، ایزان غیبت و تحک  عهد 

ورزشر انجح خواهد شد شخصر  ها هیئتاتخصصین  ر جا  کارگیح  ناپهپه. (1394ح ست و نا ریان جهحار،  هد )زپار

)په عیت عدم تناسب شغل اور  نظح په عیت تحس از تمسخح ا   ار ، نظحات سازنده که  ر رشته ورزشر یا تحصییر خو  ایده و

 روازاینو از پیان اشکالت ااتنا  ورز .  کندسکوت اختیار  هیئت ر اور  اسائل  اظهارنظحعمد  از  صورتپهپا تخصر شاغل( 

وآور  و خالقیت، کیفیت پا ن این اتخصصینسکوت  ازآنجاکهلذا .  هد ست ار از را خطاها تصحیح و پحرسر توانایر سازاان،

شخر پحا  اظهارنظح گ  ار ، ارتباطر تنگاتن ان،کارکنه و همچنین روحی رشا، اثحپخهگیح میمصت شغل پا تخصر  سب  تنا

سازاانر پحا  پهبو  اوار  فوق  ،اؤثح سکوت  ستو جیوگیح  از میاادها   سیار ا سون و ایییکن. اهمیت پ  1نتایج تحقیق اوری

 آور ار وجو  په را شناختر ناسازگار  و کنتحل فقدان  رک پو ن، ارزشپر احساس سازاانر، ( نشان  ا  که سکوت2000)

( حاکر از این پو  1396) و همکاران نژا نتایج تحقیق میحان. شو ار مایین شغیر رضایت و تعهد کاهش انگیزش، په انجح که

تفاوتر سازاانر، نارضایتر کارکنان و کاهش عمیکح  آنها از سکوت سازاانر و پر ایجا کنندهساالر  از عواال که عدم شایسته

هرررا  پسررریار  پرررا میااررردها  سکوت سازاانر  ست په سازاان که کح . البته پاید اذعان استمیاادها  سکوت سازاانر 

پاشررند  اطال رپتحش آن  ر سررازاان خو  عواال گسرر این مدیده سررازاانر و که امکن اسررت حتر از وجو ،  رحالراندبانیگح

 (.1395 نرور ،اکبرحرستگار و عیر)

اوجب میاادها  انفر اجتماعر  تنهانهورزشررر  ها هیئتاتخصررصررین  ر جا  کارگیح  ناپهپهکه  کح پاید اذعان  طورکیرپه

فحسو گر  همچونپیکه میاادها  انفر سازاانر  ،نارضایتر شغیر، سکوت سازاانر و تعارض غیحکارکح   خواهد شد همچون

                                                           
1. Morrison and Milliken 
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ورزشررر  ها هیئت هححالپهشررغیر، عدم تعهد شررغیر، عدم انگیزش شررغیر و توجه په انافع فح   را  ر مر خواهد  اشررت. 

اشررراغل، اشرررارکت نخبگان و میشرررکسررروتان ورزشرررر  ر ااح  اجد  طحاحر ،هااأاوریتوظایف و  تبیین  قیق پا تواندار

صمیم سبت شاغل شغل گیح  و رعایت تنا شم  ر پا تخصر  هنجار ه گیح  از میاادها  ناپا ارات ورزش و جوانان، په نحوه چ

 ورزشر را افزایش  هد. ها هیئتور  پهحه و کارایرو  کاهداراجتماعر و سازاانر 

 منابع

انتخاب کارکنان و اثحپخشر سازاان، اور  اطالعه  ر اجتمع  (. پحرسر راپطه1388) .الدینر، زهحااحر و نژا ، اهد اپحاهیمر

 .117-147(، 3)2ها  ادیحیت، مژوهش .اس سحچشمه رفسنجان

تناسب فح  و سازاان و تناسب فح  و شغل پا  تأثیح(. 1395) . هقانان، حااد و مور، احمدرضا؛  انشور  ییمر، احمدرضاا یب

مژوهشر -فصینااه عیمر .پح نقش ایانجر اعتما   ر خیق نوآور  تأکیدرفتارها  کار  نوآورانه و عمیکح  شغیر: پا 

 .105-118(، 3)4ها   ولتر، ادیحیت سازاان

پح اتغیحها   تأکیدخانوا گر زنان پا -نقش شغیر(. پحرسر عواال احتبط پا تعارض 1396) .را ، لیداهاتفر و افشانر، سیدعییحضا

 .1-18(، 4)28کارپح  ،  شناسرجااعه .شغیر و سازاانر

آن پا  (. پحرسر و سنجش تناسب شغیر و راپطه1389) . الور ، جوا  و مور، رحمت ا...؛ موراپحاهیم، سهحاباااار، اصطفر؛ قیر

 .149-168(، 10)4نااه ادیحیت و اناپع انسانر  ر صنعت نفت، فصل .تعهد سازاانر کارکنان

شید سماعیل؛  هقانر انار ، فح صار ، احمد ا ضا و ان شتر پا 1391) .شهباز ، غالاح شر پهدا سر راپطه پین عواال انگیز (. پحر

فصینااه اطالعات  .(رضایت و نارضایتر شغیر پا استفا ه از نظحیه هحزپحگ )اور  اطالعه: کارکنان ف.ا. شهحستان اصفهان

 .178-196(، 2)7ادیحیت انتظاار، 

(. طحاحر ادل هوشمند شغل و شاغل ابتنر پح 1395) .سنگر، احمدو  رضا، احسن؛ اقدم، عیر آپا کینآذر، عا ل؛ شفیعر 

 .1-33(، 4)8ها  ادیحیت اناپع انسانر  انشگاه جااع ااام حسین ) (، فصینااه مژوهش . کاو ا هاستعدا ها پا رویکح  

  یدار. نشح :تهحان .ادیحیت  ها تئور(. 1377کمال ) محهیزکار،

(. سکوت سازاانر، چالش اعاصح ادیحیت اناپع انسانر؛ شناسایر عواال و 1396) .افخمر، اهد  و نژا ، عیر؛  اور ، الههمیحان

 .147-176(، 1)6فصینااه اطالعات رفتار سازاانر،  .میاادها  آن

پند  عواال اؤثح پح جذب نیحو  (. اولویت1397) .رضررا ، حسررن آپا نیز و عبدالهر، پیژن ؛تیمور ، نازنین؛ رنگحیز، حسررن

سانر و  صینااه مژوهشان ستگر. ف شای سب ابتنر پح نظام  شگاه جااع ااام ارائه الگو  انا سانر  ان ها  ادیحیت اناپع ان

 .75-100(، 1)10حسین ) (، 

اعتما  سازاانر و  تأثیح(. 1397) . هقان، سید ااین و حسینر، ایحاپحاهیم؛ عییدوست قهفحخر، اپحاهیم؛  اروغه عارفر، ناهید

نشحیه ادیحیت اناپع انسانر  .ور  نیحو  انسانر  ر ا اره کل ورزش و جوانان استان آذرپایجان شحقرا  پح پهحهتعهد ححفه

 .161-178، (1)6 ر ورزش، 

یط فاز  (. اعیارها  انتخاب کارکنان  ر اح1393) .، اپوالفهل احمدشاه و ؛ قاسمر پناپح ، حمیدرضاراحمدعیخائف الهر، 

 . 29-52(، 1)4ها  ادیحیت اناپع انسانر، مژوهش .پند  توسط نز یک په راه حل آراانرروش رتبه

خانوا ه و فحسو گر شغیر  ر محستاران  -(. اقایسه تعارض کار1397) .احمد ، لیال و خحاز  نوتاش، هانیه؛ احمدنژا ، راحیه

 .214-222(، 3)9تصویح سالات،  .شیفت ثاپت و اتغیح
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راهکارهایر جهت  ارائهپحرسر و سنجش تناسب شغیر کارکنان و (. 1389) .اپحاهیم، سهحاب مور و اااار، اصطفر ؛خنیفح، حسین

ادیحیت و اناپع انسانر  ر  فصینااه .(ها  نفتر ایحانیش و مخش فحآور هالااور    ر شحکت ایر م اطالعه) پهبو  آن

 .58-41، 11صنعت نفت، 

  کتح و اعحاپر احمد سررید  کتح تحجمه نهم، ویحایش .سررازاانر رفتار ابانر(. 2008. )ا . تیموتر جاج، و مر اسررتیفن راپینز،

 فحهنگر. ها مژوهش  فتح: تهحان اطیق، زا ه راحمدتق

ستا ، محوانه ) د؛یاهح، حمنیراا ساختار ساز ادلپا کارپح   رکم قی(. روش تحق1394چار (، چاپ زرلیل افزارنحم)  اعا الت 

 .انتشارات تحاه ، وم، تهحان

ها از طحیق  انشگاهپدنر پینر تعهد سازاانر ادیحان تحپیت(. میش1393) .جاللر فحاهانر، اجید و رجبر، اجید؛ حمید ، اهحزا 

 .35-44، (1)2نشحیه ادیحیت اناپع انسانر  ر ورزش،  .رضایت شغیر و عجین شدن پا شغل آنان

سایر(. 1396) .عیر اپحاهیمر، زا ه احمد و طیبه مح نجانر، رحیمر ضایتر پح اؤثح عواال شنا  شهح اپتدایر اعیمان شغیر نار

 .70-83 ،(4)14ایحان،  کار سالات  وااهنااه .پجنور 

سعیر ستگار، عبا سازاانر پا قواعد فاز  اؤثح(. تحییل رواپط پین عواال کیید  1395) .نور ، فهیمه  اکبحرعی و ر سکوت   .پح 

 .119-144(، 2)5فصینااه اطالعات رفتار سازاانر، 

تحییل رفتگر شغیر اعیمان ا  انگیزش شغیر پح (. اثح اداخیه1396) .یوسفر، پهحام و رئوف، احمو ؛ صا قر پحوجح  ، سعید

 .85-100، (1)5نشحیه ادیحیت اناپع انسانر  ر ورزش،  .پدنر استان لحستانتحپیت

ا   رگیح  شغیر و تناسب شغیر پا اخالق ححفه (. راپطه1395) .زا ه، اپوالفهلقاسم و ؛ حسنر، احمدراحمدعیزپانر شا پاش، 

 .77-84(، 2)12فصینااه اخالق  ر عیوم و فناور ،  .و تمایل په تحک خدات

پینر سکوت سازاانر از طحیق تیپ شخصیتر کارکنان ا اره کل (. میش1394) .نا ریان جهحار، اسعو  و راحمدعیزپح ست، 

 .45-54، (1)3نشحیه ادیحیت اناپع انسانر  ر ورزش،  .ورزش و جوانان استان کحاان

(. راپطه پین توانمندساز ، تعهد سازاانر و تعهد شغیر کارکنان ا اره کل 1389) .اسمعییر، احمدرضا و عااح ، ایححسن سید

 .144-125، 7ادیحیت ورزشر،  .پدنر استان تهحانتحپیت

شغل پح تمایل په تحک خدات و  -تناسب شخر تأثیح(. 1396) .فاریاپر، احمد و زا ه، عییحضا؛ صنوپح، ناصح طاهحلو، ثحیا؛ فهل
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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), non- 

job 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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