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 چکیده

سازي هاي دولتی شهر تهران با نقش میانجی دگرگونوري کارکنان دانشگاههدف این تحقیق طراحی مدل انگیزة مشارکت ورزشی در بهره
هاي دولتی شهر تهران بودند که به آماري کارکنان دانشگاه ۀشغلی بود. تحقیق کمی، کاربردي از نوع توصیفی همبستگی است. جامع

اي نسبتی انتخاب شدند. ابزار تحقیق گیري احتمالی به روش طبقهنفر از طریق نمونه 538استناد تعیین حجم نمونه در معادالت ساختاري 
و انگیزة مشارکت ورزشی  گویه) 15( برودریکی اسلمپ و وال، دگرگونی شغلگویه) 26( وري هرسی و گلداسمیتهاي بهرهشامل پرسشنامه

پایایی  .گرفتانجام  يدیی) بود. روایی صوري و محتوایی با نظر خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تأگویه 22 ساخته(محقق کارکنان
وري از ارکت ورزشی بر بهرهیزة مشدرصد از اثر کل انگ 46ها نشان داد بود. یافته 70/0نباخ همگی باالي ها با روش آلفاي کروپرسشنامه

بنابراین  سط مدل بود.حاکی از برازش متو 307/0با  GOFو شاخص برازش مدل  شودیسازي شغلی تبیین مطریق متغیر میانجی دگرگون
بر روي نقش این دو متغیر، توسط مسئوالن  دیوري تأکسازي شغلی بر بهرهرابطۀ انگیزة مشارکت ورزشی و دگرگون دییبا توجه به تأ

 . دشویوري کارکنان توصیه مارتقاي بهره منظوربهها نسازما
 

 هاي کلیديواژه

 .سازي شغلی، کارکنان، مدل، معادالت ساختاريدانشگاه، دگرگون
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 مقدمه

که افزایش  میکنیمدر حال حاضر در عصري زندگی 

هاي رقابتی در سطح کیفیت کاري و بهبود عملکرد، از مزیت

 . دانشگاهشودیمها محسوب ی براي دانشگاهالمللنیبملی و 

 نقش اعطاي ،انسان تربیت متولی که نهاديعنوان به

 است، کشور اجتماعی سرمایۀ تولید و افراد به اجتماعی

). 2است ( پیشرفتی رو به جامعۀ هر براي راهبردي نقش

ها زمانی برآورده خواهد شد که انتظار جامعه از دانشگاه

خود را  ی فعالیت کنند و رسالتخوببهبتوانند در این عرصه 

هاي دستیابی به این رسالت، به انجام برسانند. یکی از راه

. ستهاهي روي منابع انسانی (کارکنان) دانشگاگذارهیسرما

و از منابع مهم راهبردي در  دارایی ارزشمندکارکنان 

بنابراین مدیران  ،ندیآیم حساببهوري دستیابی به بهره

ی و اثربخشبه عواملی که موجب رشد و افزایش  ستیبایم

 توانیم، توجه کنند. از جملۀ این عوامل شودیمیی آنها کارا

سازي شغلی از یک سو و از سوي دیگر به سالمت به دگرگون

 آن افزایش انگیزة مشارکت ورزشی عتببهو تندرستی و 

کارکنان و فراهم کردن امکانات براي مشارکت در 

 هاي ورزشی اشاره کرد.فعالیت

خطر ابتال به تحقیقات نشان داده است که فعالیت بدنی 

کارکنان کاهش را براي  نهیپرهزو ي مزمن هابیماري

 هايزینهاند، هفعال کارمندانی که از نظر جسمیو  دهدیم

و بالطبع از مرخصی  کمتري دارندهداشتی و درمانی ب

 75ارکنانی که حداقل . همچنین ککنندیمکمتري استفاده 

طور متوسط به، دقیقه فعالیت بدنی شدید در هفته دارند

کمتر غیبت  جسمی رفعالیکارمندان غنسبت به  روز 4,1

 )2016و همکاران ( 1. طبق تحقیق دینگ)28( کنندیم

 سبب 2013یی، در سال تنهابهفعالیت  عدم از ناشی عوامل

شده  وري در سطح جهانیبهره میلیارد دالري 13,7کاهش 

                                                           
1. Ding, Ding 
2. job crafting 

) و سیفی سلمی و همکاران 1394پور (). صفی16است (

وري هاي بدنی بر بهرهشرکت در فعالیت ریتأث) نیز 1396(

 يرابطۀ معنادارپور اشاره دارد که . صفیانددهکر دییتأرا 

وجود  وريبهره يهامؤلفه یبا تمام یورزش زشیانگ نیب

 انیم در یزشیعوامل انگدارد و سیفی سلمی و همکاران از 

 نیرگذارتریعنوان تأث، بهیعوامل مؤثر بر مشارکت ورزش

 ).3،5( برندیمنام وري عامل در بهره

که شامل فرایند  2سازي شغلیاز سوي دیگر دگرگون

 شودیم شانیشغلۀ کارمندان براي تغییر مرزهاي فعاالن

ها در جهت افزایش ) نیز عاملی است که سازمان19(

ي داشته باشند. اژهیوبه آن توجه  توانندیموري بهره

هاي مناسب و فراهم آوردن ي راهکارریکارگبهها با سازمان

 توانندیم تنهانهمنظور دگرگون ساختن شغل، بستر الزم به

 توانندیمآن  تبعبهزة کارکنان را افزایش دهند، بلکه انگی

همچنین  ).13عملکرد آنها را نیز بهبود بخشند (

 قابل توجهی بر سطح و مثبت سازي شغلی تأثیردگرگون

 در مثبتی وري کارکنان دارد و پیامدهايو بهره کیفیت

تقویت  لهیوسبهها سازمان در فرد تندرستی و شادکامی

نظر به رونیازا). 17( آوردیم وجودبهرضایت شغلی کارکنان 

 شناخت باها دانشگاه رسیدگی به سالمت کارکنان رسدیم

 انجام به کارکنان تشویق وها آن ورزشی مشارکت انگیزة

 در وها هزینه کاهش آن دنبالبه و سازي شغلیدگرگون

 مورد ستیبایم که است امري وريبهره به دستیابی نهایت

و  3چنانکه در این زمینه هونگ .گیرد قرار مدیران توجه

 کیرهبر  یبانیپشت که دهندیم) نشان 2020همکاران (

 این است و یشغلسازي دگرگون در یمهم اجتماع ۀنیزم

ي از شتریب يایمزا توانندیکه اعضا م دهدیم را ارائه نشیب

بنابراین مدیران نقش د. خود داشته باشنسازي روزانه دگرگون

  ).22وري کارکنانشان خواهند داشت (مهمی در دستیابی به بهره

3 . Hong, Sung Hyoun 
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 استفادة وريژاپن، بهره وريبهره طبق تعریف مرکز

 تولید عوامل دیگر و انسانی نیروي مانند ملی منابع از علمی

 بیکاري، بازار، کاهش ، رشدشدهتمام قیمت کاهشمنظور به

 زندگی استانداردهاي رفتن باال و دستمزد واقعی افزایش

. با توجه به )4است ( کارکنان و مدیران ،کنندگانمصرف

در  هگرفتانجاموري و تحقیقات از بهره ذکرشدهتعریف 

وري انگیزة مشارکت ورزشی بر بهره ریتأث دییتأخصوص 

 باها گفت که مدیران و رؤساي دانشگاه توانیم) 5،3(

ساختن  فراهم ضمن توانندیم موجود ورزشی امکانات

 مشارکت انگیزة افزایش به بدنی فعالیت شرایط الزم براي

 ي و افزایشوربهره بهبود جهت کارکنان ورزشی

همچنین . کنند استانداردهاي زندگی کارکنان توجه

 در خصوص عالی سالمت و امنیت غذایی مصوبات شوراي

 تصویب کرده است که تمامیموضوع سالمت کارکنان 

مـشارکت حـداکثري  ۀاند، زمیني اجرایی مکلفهااهدستگ

ي ورزشی با هماهنگی وزارت هاکارکنـان خود را در فعالیت

زاده و همکاران طاهر). 8( ورزش و جوانان فراهم آورند

 ندنشان داد قشانیحاصل از مدل تحق يهاامدیپدر ) 1398(

 شیو عالقه و افزا زهیانگ شیافزا ،یکه بهبود نگرش و آگاه

 ان،یجلب مشارکت دانشجو موجب تواندیم ینشاط و شاداب

ورزش  يهاتیدر فعال یعلم أتیه يکارکنان و اعضا

نما و قدرت قیتحق جینتا). 6د (دانشگاه شو یهمگان

 نیترمهم یمت جسمانالنشان داد، س )1392نژاد (حیدري

زاده و اندام مهدي). 7( استی مشارکت ورزش يبرا زهیانگ

توجه به عوامل در تحقیق خود نشان دادند که ) نیز 1393(

 شده و سعی در برطرف کردن آنهاشناسایی ةبازدارند

دانشگاهی در  ۀمشارکت هرچه بیشتر جامع ۀمینز تواندیم

ي ورزش همگانی دانشگاه را هاي بدنی و برنامههافعالیت

) نیز در رسالۀ خود 2016( 1ستندیش). ا12سازد (فراهم 

                                                           
1 . Standish, Dane Marie 

 فعالیت از حمایت و ترویج باید کارفرمایانبیان کرد که 

نتایج  این، بربگیرند. عالوه نظر کارمندان را در در بدنی

 يهاتوصیه از توانندیم کارفرمایان که است آن از حاکی

 براي ابزاريعنوان به هابیماري از پیشگیري و کنترل مرکز

ي هاهزینه کاهش براي الزم بدنی فعالیت نوع و زمان تعیین

کنند  استفاده غیبت دلیلبهرفته ازدست تولید مقدار زمان

)33.(  

، توجه به سالمت شدهبیتصوي هانامهنییآبراساس 

دنبال آن شناخت میزان انگیزة جسمی کارکنان و به

هاي بدنی از مواردي است کارکنان براي شرکت در فعالیت

مانند. ها نباید از آن غافل بها و از جمله دانشگاهکه سازمان

 و روندیم شماربه فعالیت هرگونه انجام کلید هاانگیزه

 دکنن هدایت و تحریک، تقویت را افراد رفتارهاي توانندیم

به معنی  نیز مشارکت). 7( شوند آن توقف و کنترل یا سبب

منظور سهیم شدن در یک کار گرفتن منابع شخصی بهبه

ورزشی شارکت ماقدام جمعی است. البته این معنی در 

مدنظر نیست. منظور از مشارکت و فعالیت ورزشی، میزان 

انی و منابع شخصی، اعم از فیزیکی، مادي، رو يریکارگبه

ین ي ورزشی است؛ بنابراهافراغتی در راستاي انجام فعالیت

انواع  کارمند هرگاه در زمان فراغت از کار، با صرف هزینه به

 ). 11( اردورزشی همت گمارد، گوییم فعالیت ورزشی د

انگیزة مشارکت ورزشی کارکنان و فراهم ساختن 

عاملی براي  عنوانبهامکانات براي انجام فعالیت بدنی، 

وري توسط برخی از محققان بیان شده است. افزایش بهره

 کارکنان کرد که ) مشخص2007( 2ۀ ساورمطالع

پیشرفت  براي بیشتري اغلب انگیزة ورزش، درکننده شرکت

 ومسعودي نتایج  ).31عملکرد سازمان دارند ( وري وبهره

عوامل  یشناختجامعه) در بررسی 1397( اصغرپور ماسوله

بین میزان  نشان داد مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان

2 . Sawer,s 
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مت الفعالیت ورزشی و متغیرهاي میزان رضایت از س

جسمی، اوقات فراغت، فعالیت ورزشی، امکانات ورزشی 

و  یرساننات ورزشی، میزان اطالعاداره، دسترسی به امکا

میزان استفاده از امکانات شرکت همبستگی معنادار وجود 

و ابعاد رضایتی فعالیت ورزشی، اوقات فراغت و  رددا

دسترسی به امکانات بر تمایل به ورزش در سازمان مؤثر 

خود بیان  قیدر تحق) همچنین 2020( 1ونیه ).11( است

 موجب افتهیشی سازمانهاي مشارکت ورزبرنامهکرد که 

هاي اجتماعی کارکنان، ترویج فرهنگ تقویت توانایی

سازمانی تعاونی و بهبود تعهد سازمانی عاطفی کارکنان 

). نتایج برخی تحقیقات نیز برخالف نظر 24( شودیم

 بیان )2018( همکاران و 2پالنچاردسایرین بود. چنانکه 

 ممکن وريبهره آمدن پایین از ترس خاص،طور بهکردند 

مشارکت در فعالیت  کارکنان براي برخی ورود از مانع است

 ،اندداشتهکه مشارکت ورزشی  کسانی اگر حتی بدنی شود،

 ورزش انجام از پس کار محل در را بهتري شناختی بازده

 سطح در کارکنان که رسدیم نظربهاگرچه  .دهند گزارش

 آگاه سالمتی مثبت فعالیت بدنی بر تأثیرات از جهانی

). 29نیست ( سازگار زمینه آنها همۀ براي کار محل هستند،

 کمی درصد فقط) 1392طبق تحقیق گودرزي و همکاران (

 هادانشگاه ورزشی هاياز برنامه کشور دانشگاهی جامعۀ از

). از سوي دیگر 9دارند ( بدنی فعالیت کنند ومی استقبال

ها از دانشگاهممکن است نبود امکانات ورزشی کافی در 

موانع انگیزة کم کارکنان براي ورزش شناخته شود، ولی این 

نشد.  دییتأ) 2016( 3امر در تحقیق کمال و عبدول رازك

 ارائه هادانشگاه ورزشی در آنها بیان کردند با اینکه امکانات

کامالً  بدنی با فعالیت کارکنان از ، هنوز گروهیشودیم

نیستند  برخوردار کافی فیزیکی فعالیت و ازاند نشده سازگار

)25(. 

                                                           
1. Hyun, Moonsup  
2 . Panchard, Jo-Hanna 
3. Kamal,, Azlan; & Abdul Razak, Mohd. Radzani 

در  رگذاریتأثعامل  عنوانبهسازي شغلی دگرگون

 وتر سالم که کارکنان دهدیموري سازمانی نشان بهره

 وارد و کنند درك را خود شغل توانندیم بهتر ،تروربهره

 کلی طوربه .شوند سازي شغلیدگرگون فرایند

آن  یکه ط شودیاطالق م يندایبه فر یسازي شغلدگرگون

و ارتباطات در شغل  فیکارکنان تعداد نوع و وسعت وظا

ها و ، رغبتقیکه با عال دهندیم رییتغ ياگونهخود را به

 رسدیمنظر ). به19( دشویمنطبق م هاآن يهاییتوانا

 رییتغ ایپو ياگونهکار خود را به طیکه مح یکارکنان

 ریسازي شغل خود درگدر دگرگون یعنی ،دهندیم

وري بهره شیبه افزا ینگرش مثبت ادیاحتمال ز به، شوندیم

 و همکاران 4نگهاخواهند داشت. همچنین در شغل خود 

سازي شغلی و دستیابی ) در جهت بهبود دگرگون2020(

سازي شغلی تیمی بر دگرگون مثبت ریتأثوري به به بهره

صی اشاره و بیان کردند سازي شغلی شخپیشبرد دگرگون

تأثیر مثبتی بر  دگرگونی سازي  تواندیتیمی م ۀمبادلکه 

 ). 23( شغلی تیمی و فردي بگذارد

هایی که در سازمان) 2018( 5گان و فرنکلطبق نظر 

 کارکنان باشند، داشته قوي منابع انسانی سیستم مدیریت

 و دگرگونی شغل کنندیم سازي شغلی شرکتدر دگرگون

میانجی رابطۀ  عنوانبه تواندیمشغلی  تعامل یا با یی،تنهابه

). در 20باشد ( مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان

) در تحقیق خود به 2016و همکاران ( 6همین زمینه پلمپ

و  یشغل يهایستگیشا ریتأثارائۀ مدل در خصوص 

 پرداختند و کارمندان فعال بر تندرستی دگرگونی شغلی

هر  یشغل يهایستگیو شانشان دادند که دگرگونی شغلی 

فعال و  تیشخص نیب) رابطۀ مثبتمیانجی ( نقش دو

که  دهدیها نشان مافتهی کارکنان دارند و تندرستی

و  یمجدد شغل یطراح قیاز طر توانندیکارکنان فعال م

4. Hung, Tsang-Kai  
5. Guan, Xiaoyu & Frenkel, Stephen   
6 . Plomp, Judith 

https://www.emeraldinsight.com/author/Guan%2C+Xiaoyu


 
 73                                                ...       وري کارکنان با نقش میانجیطراحی مدل انگیزة مشارکت ورزشی در بهره

 

 

 تندرستیمرتبط با شغل،  يهاییها و توانامهارت ۀتوسع

) همچنین 2010(1). تایمز و باکر30( شندخود را ارتقا بخ

به محیط خود فعالیت  یدهافرادي که در شکلاشاره کردند 

زیرا  ،کنندیرا تجربه م يبهتر تندرستیاحتماالً  ،کنندیم

ممکن است احساس کنند کنترل بیشتري بر محیط خود 

و سالم بر سطح  زهیکه کارکنان باانگ رودیدارند. انتظار م

و منابع شغلی خود در طول زمان تأثیر  شغلیسازي دگرگون

را  زیبرانگکه منابع و مطالبات چالش ياگونهبه ،بگذارند

 .)34( نع را کاهش دهندوایا میزان مطالبات م کنندجمع 

که تأثیر مثبت ) همچنین نشان داد 2019( 2تحقیق کوون

سازي شغلی همراه است. همچنین نتایج روزانه با دگرگون

است:  عضو-مبادله رهبر ةکنندلیتعد ثیراتتأحاکی از 

که سازي شغلی در زمانیرابطۀ بین تأثیر مثبت و دگرگون

تقویت  ،دارند عضو-کارمندان رابطۀ کم کیفیت مبادله رهبر

) بیان کرد 2012( 3در مقابل ماگوان .)26( شودیم

 تغییر اشتباه جهت در را خود شغل کارمندان کهیهنگام

 راي. بشود منجر کمتري وريبهره به است ممکن ،دهندیم

 ،دانندیم نادرست را خود کار زمینۀ که کارکنانی مثال،

. کنند تنظیم اشتباه جهت در را خود شغل است ممکن

 شغل و کار به کارمندان ترغیب در باید مدیران بنابراین،

 ). 27باشند ( محتاط سازي شغلی)(دگرگون خود

تحقیق در خصوص شناخت عواملی که  رسدیمنظر به

در انگیزة مشارکت ورزشی کارکنان جهت دستیابی  تواندیم

هر  اگرچهي داشته باشد، مفید واقع شود، ریتأثوري به بهره

کدام از تحقیقاتی که انجام گرفته است بخشی از عوامل 

گان و فرنکل . همچنین انددهرا بررسی کر رگذاریتأث

) و بهارلو و همکاران 2016ان (پلمپ و همکار)، 2018(

ي گریانجیم) به ارائۀ مدل و بررسی نقش 1392(

وري و عملکرد سازي شغلی در رابطه با بهرهدگرگون

)، با وجود این هنوز نیاز به تحقیق در 30،20،1( پرداختند

 رونیازا. دشویمهاي متفاوت احساس این زمینه با متغیر

سازي شغلی دگرگون تحقیق حاضر با رویکرد بررسی نقش

میانجی بین رابطۀ انگیزة مشارکت ورزشی و  عنوانبه

 رودیموري کارکنان انجام گرفت، بنابراین انتظار بهره

سازي براساس شناخت انگیزة مشارکت ورزشی و دگرگون

ها باالتر در دانشگاه وريبهره به شغلی کارکنان، دستیابی

 فعالیت عدم و تحرکیبی از ناشی هايحاصل شود و ضرر

کارکنان کاهش یابد. همچنین این شناخت سبب شود تا 

هاي ورزشی ها و فعالیتي در جهت افزایش برنامهزیربرنامه

ها صورت گیرد و کارمندانی با با توجه به امکانات دانشگاه

سازي شغلی ة بیشتر براي دگرگونزیانگ باو  نفساعتمادبه

وري بهبود بهره در جهت تغییرات رو به رشد سازمان و

پرورش یابند. بنابراین مسئلۀ اصلی تحقیق این است که آیا 

به طراحی مدلی براي بیان انگیزة مشارکت ورزشی  توانیم

هاي دولتی شهر تهران با نقش وري کارکنان دانشگاهدر بهره

 سازي شغلی پرداخت.ي دگرگونگریانجیم

  
 . مدل مفهومی پژوهش 1 شکل

                                                           
1. Tims, Maria & Bakker, Arnold B  
2. Kwon, Nayoung 

3. Magowan,A 
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 ی پژوهششناسروش

دنبال این تحقیق جزو تحقیقات کمی،کاربردي و به 

هاي تحقیق در قالب یک مدل توصیف و تبیین رابطۀ متغیر

ي مدلساز. از آمار توصیفی و آمار استنباطی با تکنیک است

ي افزارهانرممعادالت ساختاري و تحلیل مسیر با کمک 

SPSS  وSmart-PlS  استفاده شد. جامعۀ آماري تحقیق را

هاي هاي دولتی شهر تهران (دانشگاهکارکنان دانشگاه

تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، عالمه طباطبائی، 

شهید بهشتی، تربیت مدرس، الزهرا، صنعتی خواجه نصیر، 

نفر تشکیل  9451تی امیرکبیر، هنر و شاهد) به تعداد صنع

به  ترآساندلیل دسترسی . انتخاب جامعۀ آماري بهدهندیم

هاي توسط محقق، تعداد دانشگاه موردنظرجامعۀ آماري 

دانشگاه در سطح شهر تهران) و تمرکز  11دولتی (

هاي دولتی نسبت به جغرافیایی (پراکندگی کمتر) دانشگاه

ها صورت پذیرفت. ها، جهت تکمیل پرسشنامهشگاهسایر دان

توجـه بـه اینکه تحقیق حاضر از با  براي تعیین حجم نمونه

(معادالت سـاختاري) است، در همبستگی نوع تحقیقات 

یابی معـادالت سـاختاري تعیـین حجم لمد یشناسروش

مشـاهده بـه ازاي هـر متغیـر  15تا  5بین  تواندینمونه م

 q که در آن 5q - n - 15q. شده تعیین شوديریگاندازه

هاي شده یـا تعـداد گویـهتعداد متغیرهاي مشاهده

با ). 12حجـم نمونـه اسـت ( n (سؤاالت) پرسشنامـه و

تحقیق داراي هاي پرسشنامه سؤاالتتعداد توجه به اینکه 

تـا  315تحقیق از حـداقل  ۀگویـه بود، حجم نمون 63

تعیین شود، بنابراین به تعداد  انستتویم 945حـداکثر 

دموگرافیک) براي هر  سؤاالت جزبهپرسشنامه ( سؤاالت

نمونه در  عنوانبهنفر  567پاسخگو و در مجموع  9 سؤال

پرسشنامه تکمیل شد.  538نظر گرفته شدند که در نهایت 

گیري احتمالی به روش گیري از طریق نمونهروش نمونه

 شدهعیتوزهاي و پرسشنامه اي نسبتی صورت گرفتطبقه

ي شدند. آورجمعروز پس از توزیع  3تا  2با فاصلۀ زمانی 

در فاصلۀ زمانی  موردنظري هادانشگاهمراجعه به تمامی 

انجام گرفت. ابزار  1397 ماهيدحداکثر یک ماه و در 

وري بهره هايدر تحقیق شامل پرسشنامه شدهاستفاده

 26) با 21)، (1980( 1تیو گلداسمی هرس یانسان يروین

 2کیاسلمپ و والبرودر شغلی سازيدگرگونگویه، 

 انگیزة ساختۀمحقق پرسشنامۀگویه و  15) با 32)، (2013(

) که 1گویه بود (جدول  22کارکنان با  ورزشی مشارکت

ي آن جداگانه بررسی شد. دییتأتحلیل عاملی اکتشافی و 

 بود. ي لیکرتانهیگز 5ها طیف مقیاس همۀ پرسشنامه

 
 هاي مورد استفاده در تحقیق. پرسشنامه1جدول 

 سؤال ابعاد منبع پرسشنامه
 22 4 1397محقق ساخته  انگیزة مشارکت ورزشی

 15 3 2013کیو والبرودر اسلمپ سازي شغلیدگرگون
 26 7 1980تیو گلداسم یهرس یانسان يرویوري نبهره

 
نفر از  12نیز توسط  ابزارصوري و محتوایی کل  روایی

استادان متخصص در حوزة مدیریت ورزشی سنجیده شد و 

روایی همگرا انجام و  ،PIS افزارنرمبا توجه به استفاده از 

و پایایی ترکیبی  ها با روش آلفاي کرونباخپایایی پرسشنامه

                                                           
1 . Hersey-Belanchard & Gold-Smith 

 ).2محاسبه شد (جدول 

2. Slemp, Gavin & Vella-Brodrick, Dianne  
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 ها و پایایی آنهانس مستخرج از سازه. واریا2جدول 

 هاهواریانس مستخرج از ساز هامتغیر
AVE 

 پایایی ترکیبی
 يضریب آلفا

 کرونباخ
 764/0 849/0 592/0 انگیزة مشارکت ورزشی

 771/0 867/0 685/0 سازي شغلیدگرگون

 831/0 873/0 503/0 وريبهره
 

ها و پایایی در خصوص نتایج واریانس مستخرج از سازه

) مالك واریانس 1981) فورنل و الرکر ( 2آنها (جدول 

. رندیگیمدر نظر  50/0را  (AVE)ها مستخرج از سازه

ها قابل قبول است. بنابراین واریانس مستخرج از سازه

گلداشتاین) و  –همچنین پایایی ترکیبی (ضریب دیلون 

قابل قبول  70/0ضریب آلفاي کرونباخ با توجه به مالك 

و پایایی آن قابل  دییتأاست. در نتیجه روایی همگرایی مورد 

 قبول است.

ها از طریق ي دادهدارامعننتایجی که با توجه به عدم 

 دستبهو آزمون کولموگروف اسمیرنوف  SPSS افزارنرم

ها استفاده از براي تحلیل دادهآمد نشان داد بهترین گزینه 

هایی که این بر قابلیت، زیرا عالوهاست  PLS افزارنرم

هاي دارد، نسبت به نرمال یا عدم نرمال بودن داده افزارنرم

عبارتی این رویکرد از حساسیت ندارد. به شدهيآورجمع

. از آنجا که کندیمهاي غیرنرمال نیز پشتیبانی داده

ي معادالت ساختاري مدلسازمون چارچوب برازش آز

واریانس محور یا همان روش حداقل مربعات جزئی ارزیابی 

ي (مدل بیرونی)، آزمون مدل ساختاري ریگاندازهمدل 

)، بنابراین 8( است PLS(مدل درونی) و آزمون مدل کلی 

 عاملی تحلیل برعالوه ،شدهیطراح مدل اعتبارسنجی براي

همگرا (واریانس  اعتبار هايمحاسبۀ شاخص تأییدي،

–روایی واگرا (آزمون فورنل  )،AVEها مستخرج از سازه

ي از طریق شاخص ریگاندازهالکر) و بررسی کیفیت ابزار 

و همچنین جهت آزمون مدل  CV Comاشتراکی 

ها، ضرایب مسیر و معناداري آن ،2Rساختاري ضریب تعیین 

ز ابرازش مدل  نیکویی و براي 2Q نیبشیپارتباط 

 استفاده شد.  GOFفرمول

 
 هاي پژوهشیافته

هاي دولتی دانشگاه از کارکنان نفر 538 پژوهش این در

براي  KMOداشتند که در ابتدا آزمون  شرکت شهر تهران

کفایت حجم نمونه استفاده شد و با توجه به نتایج  دییتأ

 916/0ر با بمقدار آن براکه  می یر و اوکلین –آزمون کیسر 

مقدار  شد و همچنین از نتایج دییتأکفایت آن  آمد، دستبه

مجذور کاي و سطح معناداري آزمون کرویت بارتلت ( 

010/0<P 2=414/6666وX(  بین سؤاالت همبستگی

منظور بررسی صحت مدل بنابراین به مشخص شد.

 ي استفاده شد.دییتأي، از تحلیل عاملی ریگاندازه

هاي تمام بار شودیممالحظه  3 در جدولکه طورهمان

و چنانچه این  ندهست 5/0یک مورد باالي  جزبهعاملی 

باشد، نیازي به حذف آن در صورت اجبار  40/0مقدار باالي 

ي ریگاندازهگفت مدل  توانیم). بنابراین 10از مدل نداریم (

یک  جزبههاي مدل ها مناسب و اعداد و پارامترمتغیر

 .مورد(عامل سازگاري) معنادار است
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 يدییتأ. نتایج تحلیل عاملی 3جدول 

 وريبهره دگرگونی شغلی انگیزة مشارکت ورزشی وريبهره يهامؤلفه ردیف
 105826/0 231355/0 564357/0 جسمانی 1
 172876/0 279803/0 731957/0 روانی 2
 289449/0 339191/0 875631/0 اجتماعی و مادي 3
 231367/0 359956/0 864414/0 تفریح و سرگرمی 4
 329953/0 851855/0 373454/0 يارابطه 5
 293076/0 802483/0 316834/0 يافهیوظ 6
 314693/0 829444/0 294174/0 شناختی 7
 671154/0 313451/0 252528/0 توانایی 8
 787682/0 302395/0 232041/0 درك و شناخت 9
 710430/0 177996/0 137985/0 حمایت سازمان 10
 770108/0 185824/0 194094/0 انگیزش 11
 804486/0 339774/0 183305/0 بازخور 12
 713803/0 152862/0 159321/0 اعتبار 13
 446901/0 272329/0 133513/0 سازگاري 14

 

 يریگاندازههاي آزمون مدل

 -روایی تشخیصی یا واگرا در سطح سازه یا معیار فورنل 

 4ي به شرح جدول ریگاندازهمنظور سنجش مدل الکر به

انجام گرفت. اعداد در قطر این جدول، جذر واریانس 

. اگر جذر است) 2در جدول  دشدهیق( هر سازهمستخرج از 

واریانس مستخرج از هر سازه از مقدار رابطه هر سازه با سازة 

است.  دییتأگر بیشتر باشد، روایی واگراي مدل مورد دی

روایی واگري مدل مورد  4بنابراین با توجه به نتایج جدول 

 .است دییتأ

 ها و همبستگی بین آنها. واریانس مستخرج از سازه4جدول
 وريبهره سازي شغلیدگرگون انگیزة مشارکت ورزشی متغیرها
   769/0 ورزشیانگیزة مشارکت 

  827/0 398/0 سازي شغلیدگرگون
 709/0 378/0 272/0 وريبهره

 

ي شاخص ریگاندازههاي بررسی کیفیت مدل منظوربه

). این شاخص از 5) استفاده شد (جدول 10(1اشتراك

هاي ی متغیرنیبشیپتقسیم مجموع مجذورات خطاهاي 

هاي مکنون مکنون بر مجموع مجذورات مشاهدات متغیر

ة این آمددستبه. مقادیر دیآیم به دستمنهاي عدد یک 

شاخص براي تمامی متغیرهاي مکنون، باید مقادیري مثبت 

                                                           
1. Construct Cross validated Redundancy 

 باشند.
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 ي (شاخص اشتراك)ریگاندازه. آزمون کیفیت مدل  5جدول 
 SSE/SSO-1 متغیر

 591/0 انگیزة مشارکت ورزشی

 685/0 سازي شغلیدگرگون

 503/0 وريبهره

 
، و مثبت بودن 50/0، 68/0، 59/0با توجه به نتایج 

تمامی مقادیر اعتبار اشتراك براي متغیرهاي مکنون، 

قبول و از  ي قابلریگاندازههاي بیان کرد که مدل توانیم

 کیفیت مناسب برخوردارند. 

 آزمون مدل ساختاري

هاي ساختاري وجود سه معیار اساسی براي آزمون مدل

. معناداري ضرایب 2R  ،2. شاخص ضریب تعیین 1دارد: 

. شاخص افزونگی یا ارتباط 3) و 2مسیر (بتا) (شکل 

هاي تحقیق نتایج کلی ، با توجه به فرضیه2Qو یا  نیبشیپ

، سطح معناداري tها، ضریب مسیر، آمارة ش متغیرشامل نق

 نشان داده شده است. 6و نتیجۀ آزمون در جدول 

 
 . مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداري2شکل 

 

سازي شغلی بین ي دگرگونگریانجیمبا توجه به نقش 

وري، از آزمون سوبل استفاده بهرهانگیزة مشارکت ورزشی و 

وري کارکنان از شد و فرض انگیزة مشارکت ورزشی بر بهره

 سازي شغلی بررسی شد.طریق نقش میانجی دگرگون
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 ساختاري مدلهاي فرضیه t. مقادیر ضریب مسیر مستقیم و آمارة 6جدول 

 نتیجه tآماره  مسیرضریب  متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

 تأیید 151/3 145/0 وريبهره - انگیزة مشارکت ورزشی

 تأیید 366/7 320/0 وريبهره - سازي شغلیدگرگون

 - انگیزة مشارکت ورزشی
سازي دگرگون

 شغلی
 تأیید 032/9 399/0

 تأیید 032/9*366/7 399/0*320/0 وريبهره سازي شغلیدگرگون انگیزة مشارکت ورزشی

 

براي معناداري تأثیر میانجی یک متغیر  1آزمون سوبل

، در آزمون سوبل، رودیمکار در رابطۀ میان دو متغیر دیگر به

که  دیآیمدست رابطۀ به 2از طریق  Z–value یک مقدار

در سطح  توانیم، 96/1در صورت بیشتر شدن این مقدار از 

درصد معنادار بودن نقش میانجی یک متغیر  95اطمینان 

 VAFي ریمسضریب  aرابطه  این را تأیید کرد. در

را نشان 1تا  0مقداري بین  ستیبایمشده است که استفاده

باشد، نشان از قوي  ترکینزد 1دهد و هرچه این مقدار به 

از: متغیر میانجی دارد. فرمول آن عبارت است  ریتأثبودن 

VAF = a×b
(a×b)+c

: مقدار ضریب Aبراساس فرمول مذکور:  

مقدار ضریب مسیر  :Bمسیر میان متغیر مستقل و میانجی،

: مقدار ضریب مسیر میان Cومیان متغیر میانجی و وابسته 

نشان داد  آمدهدستبه. نتیجۀ استمتغیر مستقل و وابسته 

این بدان مفهوم است  است 466/0که شدت اثر غیرمستقیم 

وري درصد از اثر کل انگیزة مشارکت ورزشی بر بهره 46که 

  .شودیماز طریق متغیر میانجی دگرگونی شغلی تبیین 

و شاخص افزونگی )  R2(مقدار ضریب تعیین مدل 

)Q2( 

معیاري است که بیانگر میزان  2R ضریب تعیین 

 ۀلیوستغییرات هریک از متغیرهاي وابسته مدل است که به

تنها براي   2R شود. مقدارمتغیرهاي مستقل تبیین می

هاي شود و در مورد سازهزاي مدل ارائه میمتغیرهاي درون

                                                           
1. Sobel Test 
2. Chin, Wynne 
3. Stone M & Geyser 

مربوط به  2R زا مقدار آن برابر صفر است. هرچه مقداربرون

زاي مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر هاي درونسازه

 67/0، و 33/0، 19/0 ) سه مقدار1998( 2مدل است. چین

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي برازش مدل را به

معیار  نیترشدهشناختهو  نیترمعروف .معرفی کرده است

 2Q شاخص برازش مدل ساختاري، شاخصي ریگاندازه

است که براساس این مالك مدل ) 1975( 3استون و گیسر

نعکاسی را ا زادرونهاي مکنون هاي متغیرباید نشانگر

که  دهندیمباالي صفر نشان   2Qی کند. مقادیرنیبشیپ

و مدل توانایی  اندشدهخوب بازسازي  شدهمشاهدهمقادیر 

عبارتی ) به2009و همکاران،  4ی دارد (هنسلرنیبشیپ

براي این شاخص با  آمدهدستبهکلیۀ مقادیر  کهیدرصورت

شده مثبت ي انعکاسیزادروندر نظر داشتن متغیر پنهان 

گفت مدل ساختاري از کیفیت مناسبی  توانیمباشد، 

 .)10برخوردار است (

مقدار شاخص ضریب تعیین 7براساس جدول 

چین  نکهیاکه با توجه به  است 16/0و  15/0 آمدهدستبه

عنوان مقادیر را به 67/0، و 33/0، 19/0 سه مقدار ) 1998(

 تعیین کرده است. دلضعیف، متوسط و قوي براي برازش م

متغیر  آمدهدستبههر دو مقدار ضریب تعیین 

وري در حد ضعیف است. سازي شغلی و متغیر بهرهدگرگون

، استکه باالي صفر و مثبت  2Qبا توجه به نتیجۀ شاخص

4. Henseler, Jörg  
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زا را هاي دروندر سازه ینیبشیقدرت پمدل این تحقیق 

قبول  هایی که داراي برازش ساختاري قابلمدل دار، زیرا

زاي مدل را بینی متغیرهاي درونهستند، قابلیت پیش

ها معنی که اگر در یک مدل، روابط بین سازهبدین دارند،

کافی بر یکدیگر  ریها تأثتعریف شده باشد، سازه یدرستبه

 . شوندیم یدأیت یدرستها بهو از این راه فرضیه گذارندمی

 
 2Qو  2Rهايشاخص. نتایج 7جدول 

 2R 2Q متغیر

 591/0 - انگیزة مشارکت ورزشی

 106/0 15/0 سازي شغلیدگرگون

 063/0 16/0 وريبهره

 آزمون کلی مدل معادالت ساختاري

 )GOFکلی مدل معادالت ساختاري ( در آزمون 

نیکویی شود. بررسی می شدهارائهمدل نیکویی برازش 

توسط پژوهشگر  شدهیدهد مدل طراحمیبرازش نشان 

شاخص . شودهاي واقعی، پشتیبانی میچقدر براساس داده

) 2005نیکویی برازش توسط تننهاوس و همکاران (

ي و ریگاندازهپیشنهاد شده است. این شاخص هر دو مدل 

معیاري براي  عنوانبهو  دهدیمقرار  مدنظرساختاري را 

. این شاخص، رودیمکار سنجش عملکرد کلی مدل به

مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط 

که این مقدار به دو شاخص  آنجاضریب تعیین است. از 

مذکور وابسته است، حدود این شاخص بین صفر تا یک 

 25/0، 01/0) سه مقدار 2009است و وتزلس و همکاران (

، GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي  عنوانبه 36/0و 

 ).10( اندنمودهمعرفی 

GOF=�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 
GOF=√0.593 × 0.159 = 
GOF=√0.094826 

GOF= ۳۰۷/۰  
نتایج متوسط مقادیر اشتراکی و مقدار ضریب تعیین در 

آمد که بعد  دستبه 159/0 و  593/0ترتیب این تحقیق به

مقدار شاخص برابر است  GOFاز طریق فرمول  از محاسبه

ي باالکه این عدد، حاکی از برازش متوسط رو به  307/0با 

. بنابراین مدل انگیزة مشارکت ورزشی با نقش استمدل 

وري کارکنان سازي شغلی بر بهرهمیانجی دگرگون

 برازش الزم برخوردار هاي دولتی شهر تهران ازدانشگاه

 است.

 
 يریگجهیبحث و نت

است که انگیزة مشارکت  نیاز ا یحاک قیتحق نیا جینتا

 جینتا دارد. ریها تأثوري کارکنان دانشگاهبر بهره یورزش

 پوری) و صف1396و همکاران ( یسلم یفی)، س2007( ساور

. )31،5،3( دارند یهمخوان قیتحق نیا جیبا نتا زی) ن1394(

کننده در ورزش، که کارکنان شرکت کندیم انیساور ب

وري و عملکرد بهره شرفتیپ يبرا يشتریعمدتاً انگیزة ب

رابطۀ  نی) همچن1394( پوری. صف)31( سازمان دارند

وري بهره يهامؤلفه یبا تمام یورزش زشیانگ نیب يمعنادار

) 1396و همکاران ( یسلم یفی. س)5( را نشان داده است

عوامل  انیاز م یعامل بیضر نیتررا با باال یزشیعوامل انگ

عامل در  نیرگذارتریعنوان تأث، بهیمؤثر بر مشارکت ورزش

پالنچارد و همکاران  یول ).3( دندکر یوري معرفبهره

دند کر انیرا اظهار و ب قیتحق نیا جی) خالف نتا2018(

 يدر هنجارها یبدن تیکم فعال رشیپذ لیاز قب یعوامل
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 نییو ترس از پا تیریمد رشیسازمان و ترس از عدم پذ

 ياحرفه تیمربوط به فعال یعواملعنوان وري بهآمدن بهره

 کهیدرحال)، 29( شوندیظاهر م یبدن تیفعال يهانهیو زم

نتایج حاکی از آن است که که  داردیمبیان  )2020هیون (

مشارکت ورزشی  ۀافتیهاي سازمانهایی براي برنامهفرصت

کارکنان توزیع شود و سطح  ۀهم طور عادالنه بهباید به

کارمندان  .کنترل شود یخوبدر ورزش باید به يریپذرقابت

هاي مشارکت ورزشی را سازمان برنامه تا اندآنخواستار 

عنوان یک فعالیت اجتماعی دهند تا تعادل بین عملکرد به

 یمکان تواندیمحل کار م). 24( و ورزش رقابتی برقرار شود

کارکنان  یبدن يهاتیفعال يو ارتقا زهیانگ شیافزا يبرا

 يهانهیکارکنان همواره هز نیدر ب رفعالیغ يرفتارها .باشد

کارکنان را  بتیو غ کندیم لیها تحمرا به سازمان يادیز

است که  یحاک قاتیتحق جینتا .دنبال خواهد داشتبه

مشارکت در  يبرا يشتریکارکنان سالم و شاد انگیزة ب

 ةترین ثمرعمده توانیدارند و م یورزش يهاتیفعال

را  یسازي شغلفعالیت بدنی و دگرگون ،یمشارکت ورزش

وري بهره تیبه سالمت جسمانی و روانی و در نها یابیدست

 دانست. یمانو ساز يفرد

وري بر بهره یسازي شغلنشان داد که دگرگون جینتا

 نیشهر تهران اثر دارد. چنانکه ا یدولت يهاکارکنان دانشگاه

 وی)، گتولسک1393و شناور ( ینعام قیبا تحق جینتا
 زیآنها ن .دارد ی) همخوان2010و باکر ( مزیو تا )2006(1

 ریدند که درگکررا مشاهده  یعملکرد بهتر در کارکنان

در مقابل ماگوان  ).34،17،13( ندایسازي شغلدگرگون

را نشان  قیتحق نیبا ا یهمخواننا) 2017و ژائو ( ی) ب2012(

را  یسازي شغلتنها دگرگونماگوان نه ).27،15( دهندیم

 یده است که کارکنانکر انیبلکه ب ،داندیوري نمعامل بهره

ممکن است شغل  ،دانندیکار خود را نادرست م ۀنیکه زم

وري کنند و موجب عدم بهره میتنظ تباهخود را در جهت اش

                                                           
1. Ghitulescu, Brenda Elena 

) اظهار داشتند که 2017( 2و ژائو یب ).27( شوند

اشتغال و  شیافزا موجب تواندیم یسازي شغلگوندگر

 یمنف ریممکن است تأث نیاما همچن ،کارکنان شود تیرضا

 داشته باشد یبه اهداف سازمان یابیبر رشد کارمندان و دست

که  یکارکنان رسدینظر منظر مخالفان به رغمیعل ).15(

 طیشرا توانندیبهتر م ،شوندیم یسازي شغلدگرگون ریدرگ

از آنجا که  .سازگار کنند خود اتیکار را با روح يو فضا

و  یشناخت يافهیوظ ۀسه مؤلف یط یسازي شغلدگرگون

که  دهدی) نشان م2006( وی، گتولسکدشویارائه م يارابطه

بر سطح  یتوجه ابلمثبت و ق ریتأث يافهیوظ یدگرگون

 یدگرگون ،نیبر اوري داشته است. عالوهو بهره تیفیک

. )17( وري داشتبر بهره یهم اثر مثبت قابل توجه يارابطه

 فوق قیو مشابهت با تحق قیتحق نیا يهاافتهیبراساس 

در سازمان  یسازي شغلکه بروز دگرگون گفت توانیم

بلکه  ،کنندیکه شغلشان را دگرگون م یکسان يتنها برانه

 يدیمف تأثیرات زین کنندیکه در آن کار م یسازمان يبرا

در صورت توجه سازمان به  شکبیهمراه خواهد داشت و به

دارد.  ریمرتبط با عملکرد سازمان تأث یامر بر خروج نیا

 شایان ۀخود به نکت قیدر تحق زی) ن2010باکر ( و مزیتا

تمرکز  یسازي شغلاند که در دگرگوندهکراشاره  یتوجه

. دهندیکار را انجام م نیباشد که ا يافراد يرو دیسازمان با

از هر زمان انگیزة خود را  شتریروش، کارمندان ب نیدر ا

را تجربه  یو در هنگام انجام کار، تندرست کنندیم کیتحر

آنها  يفرد يازهایها و نییامر بهتر به توانا نیا رای، زکنندیم

که مرتباً مناسبات فرد و شغل خود  ییهازمان. ساپردازدیم

از  یمهم يایمزا توانندیود، مخ ۀ، به نوبکنندیم یابیرا ارز

را تجربه کنند که در  زهیکارکنان سالم، پررونق و باانگ نیا

 یصورت جداگانه شغل خود را دوباره طراحصورت لزوم، به

 قیتحق نیا جیبا در نظر گرفتن نتا نی. بنابرا)34( کنندیم

ها استنباط کرد که مسئوالن دانشگاه طورنیا توانیم

2 . Bei, Deran 1 
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 دهندیرا انجام م یشغل یکه دگرگون یاز کسان ستیبایم

عمل  نیانجام ا يبلکه مشوق آنها برا ،کنند تیتنها حمانه

 نندکیم) اشاره 2020هونگ و همکاران ( ، چنانکه باشند

 در یمهم اجتماع ۀنیزم کیرهبر  یبانیپشت که

 توانندیم با حمایت رهبر اعضاو است  یشغلسازي دگرگون

 خود داشته باشندسازي روزانۀ دگرگون ازي شتریب يایمزا

سازي با حمایت مدیران از دگرگون رسدیمنظر به .)22(

وري بهره نهایتدر  ي ووري فردبهره شرایط توانیمشغلی 

 .ی را فراهم کردسازمان

بر  یانگیزة مشارکت ورزش ریتأث قیتحق نیا جینتا

شهر  یهاي دولتدر کارکنان دانشگاه یسازي شغلدگرگون

و  1)، گوردن2010( و باکر مزی. تاکندیم دییتهران را تأ

) 34،30،18،()2016) و پلمپ و همکاران (2018همکاران (

سازي و دگرگون یبدن تیدر خصوص فعال ینوعهر کدام به

 ۀنقط .انددهکر قیآن بر عملکرد کارکنان تحق ریو تأث یشغل

 جیامر است که نتا نیتوجه به ا قات،یتحق نیا ۀمشترك هم

کارکنان و  يو شاد یسالمت شیافزا بت،یکاهش غ منجر به

 تیسطح رضا شیافزا سبب یشغل يسازآن دگرگونتبع  به

 بتیو عدم غ يبهبود عملکرد فرد نیو همچن یو تعهد شغل

 یو شادکام یدر تندرست یمثبت يامدهایو پ شودیدر کار م

کارکنان  یشغل تیرضا تیتقو ۀلیوسها بهفرد در سازمان

 يافراد اندکردهاشاره  نی) همچن2010و باکر ( مزیدارد. تا

احتماالً  ،کنندیم تیخود فعال طیبه مح یدهکه در شکل

گوردن و همکاران ). 34( کنندیرا تجربه م يبهتر یتندرست

 ياستراتژ یسازي شغلکه دگرگون رفتندگ جهی) نت2018(

ه کارمندان است ک دبخشیمجدد نو یگر طراحمداخله

 یو عملکرد شغل یسالمت شرفتیپ يبرا توانندیمنحصراً م

ذکرشده  قاتیتحق جی. طبق نتا)18( از آنها استفاده کنند

انگیزة  ،یکه به سالمت بدن ییهاسازمان رسدینظر مبه

                                                           
1. Gordon, Heather  

 تیکارکنانشان اهم یسازي شغلو دگرگون یمشارکت ورزش

اشتغال،  بت،ی(کاهش غیی ایتوانند از مزایم بهتر ،دهندیم

دنبال ها بهریمتغ نیو...)، که ا يمدا، خودکاریشغل تیرضا

 .ندنکخواهند داشت استفاده 

 میرمستقینشان داد که شدت اثر غ جیدر ادامه نتا 

سازي رگوندگ قیوري از طربر بهره یانگیزة مشارکت ورزش

درصد از اثر کل  46بدان مفهوم که  ،است 466/0 یشغل

 یانجیم ریغمت قیوري از طربر بهره یانگیزة مشارکت ورزش

 رسدینظر م. بهشودیم نییتب یسازي شغلدگرگون

 تواندیسطه موا ریمتغ کیعنوان به یسازي شغلدگرگون

 یوري نقش نسبتاً مهمو بهره یانگیزة مشارکت ورزش نیب

یزة که انگ یگفت کارکنان توانیم یعبارتبه ایکند  يرا باز

 یسازي شغلدگرگون ۀواسطبه ،دارند یمشارکت ورزش

فرنکل  ودر کار خود را نشان دهند. گان  يوربهره توانندیم

با تعامل  ای ییتنهاشغل به ینشان دادند دگرگون زی) ن2018(

و  یمنابع انسان تیریرابطۀ مد یانجیم تواندیم یشغل

) 1392. بهارلو و همکاران ()20( عملکرد سازمان باشد

 نیرا ب یغلش اقیسازي شغل و اشتدگرگون يگریانجیم

 يهاافتهیکردند و  یبررس یبا عملکرد شغل ایپو تیشخص

 يهاشاخص ۀدر هم يشنهادیپ يآنها نشان داد، الگو

 که ي. افراد)1( است یبرازش نسبتاً خوب يدارا یبرازندگ

سازي شغل خود و دگرگون یدهدر شکل ایپو ياگونهبه

خود را با  يکار طیتا شرا کنندیم ی، سعشوندیم ریدرگ

همسو کنند و عملکرد بهتر در  شانیهاییو توانا ازهاین

گفت  توانیم نیوري خواهند داشت. بنابرابه بهره یابیدست

 ینجایگان و فرنکل و بهارلو از بعد م قیبا تحق قیتحق نیا

 یوري همخوانبه بهره یابیو دست یسازي شغلبودن دگرگون

 دارد. 

 ییکوینشان داد که ن قیحاصل از آزمون مدل تحق جینتا
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 نیکه ا 307/0آمده برابر است با دست)  بهGOFبرازش (

مدل است.  ياز برازش متوسط رو به باال یعدد، حاک

 جی. در واقع نتادشویم دییمدل تأ یبرازش کل نیبنابرا

GOF قیاز طر قیتحق ينشان داد که مدل ساختار 

 سازيدگرگون– ی(انگیزة مشارکت ورزش یرونیب يرهایمتغ

وري) را مدل (بهره یدرون ریمتغ ینیبشیپ یی) توانا یشغل

که بر انگیزة مشارکت  یتوجه به عوامل نیدارند. بنابرا

 ،داشته باشد ریتأث تواندیکارکنان م یبدن تیو فعال یورزش

و  قیتحق نیا جیچراکه طبق نتا ،است يضرور يامر

) 1394( پوری) و صف2007( محققان ساور ریسا قاتیحقت

 دشویوري منجر مبه بهره یو سالمت بدن یمشارکت ورزش

در  یسازي شغلتوجه به عامل دگرگون نیهمچن ).31،5(

به توجه دارد.  ازیاست که ن يوري امربه بهره دنیجهت رس

 مزی) و تا2006( ویگتولسک )،1393و شناور ( یچنانکه نعام

در  ).34،17،13( انددهکر دیبر آن تأک زی) ن2010و باکر (

اظهار داشت، اگرچه شواهد  توانیم جیاز نتا يبندجمع

ارتباط  یطور جداگانه به بررسکه به یمحققان دهدینشان م

وري بر بهره یشغل يسازیو دگرگون یمشارکت ورزش

 ریسه متغ نیا یول ،کردند دییارتباط را تأ نیا ،اندپرداخته

(با  قیتحق نیا جیو نتا اندنشده یبررس گریکدیتاکنون با 

 دییبر تأکه عالوه دهدیبرازش مدل) نشان م دییتوجه به تأ

 يگریانجیبه نقش م ستیبایمحققان، م ریسا جینتا

در  رگذاریگر تأثیانجیم کیعنوان به یسازي شغلدگرگون

 ياژهیوري توجه وو بهره یه با انگیزة مشارکت ورزشرابط

ها در دانشگاه يو نوآور رییبه تغ ازیو از آنجا که ن کرد ولمبذ

 ،است افتهی يشتریب تیها نسبت به گذشته اهمو سازمان

مشارکت در  يانگیزة کارکنانشان برا شیها با افزاسازمان

 ستیبایم یسازي شغلآنها به دگرگون قیورزش و تشو

شغلشان  رد يو نوآور رییتغ جاد،یکارکنانشان را در ا ییتوانا

 . ابندیدست  یوري سازمانبه بهره تیارتقا بخشند و در نها

تا در  سبب شود قیتحق نیا جیاست نتا دواریام محقق

ها نسبت به انگیزة در سازمان ترعیها و در سطح وسدانشگاه

کارکنان شناخت  یسازي شغلو دگرگون یمشارکت ورزش

 ریتأث دییاز تأ یکه حاک جیشود و با توجه به نتا دایپ يشتریب

وري بر بهره یسازي شغلو دگرگون یانگیزة مشارکت ورزش

خصوص با توجه  نیدر ا يزیرکارکنان است نسبت به برنامه

که  یاز کارکنان تیحما گرید ياز سو شود.به امکانات اقدام 

که در  یکارکنان قید و تشونایسازي شغلدگرگون ریدرگ

سازمان  يبرا تواندیم ،مشارکت دارند یورزش يهاتیفعال

 ریاز تأث دینبا ودخ شرفتیپ يها براواقع شود. سازمان دیمف

، دشویم شنهادیپ نیها بر هم غافل بمانند، بنابراریمتغ نیا

و  یانگیزة مشارکت ورزش يها بر رودانشگاه رانیسا و مدؤر

بر  رگذاریعنوان دو عامل تأثبه یسازي شغلدگرگون

 قیآن را از طر تأثیرات و ندکن يگذارهیسرما ،وريبهره

 .کنند یبررس ازماندر س یو طول یمطالعات تجرب
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Abstract 
The aim of this study was to develop a model for sport participation motivations on 
productivity of employees of state universities of Tehran city with the mediating role of 
job crafting. The research was quantitative and applied, descriptive-correlation type. 
The statistical population consisted of the employees of state universities of Tehran city. 
According to the sample size determined in structural equations, 538 subjects were 
selected by probability sampling (proportional stratified sampling). These 
questionnaires were used in the study: Hersey and Goldsmith Productivity 
Questionnaire (26 items), Slemp and Vella-Brodrick Job Crafting Questionnaire (15 
items) and a researcher-made questionnaire of employees’ sport participation 
motivation (22 items). Face and content validity was confirmed with experts’ 
viewpoints and confirmatory factor analysis was used for construct validity. The 
reliability of all the questionnaires was above 0.70 using Cronbach's alpha. The results 
showed that 46% of the total effect of sport participation motivation on productivity 
was explained by the mediator variable of job crafting. The GOF fit of the model (0.307) 
indicated a moderate fit. As the relationship of sport participation motivation and job 
crafting with productivity was confirmed, it is suggested that organizational leaders 
should emphasize the role of these two variables to promote employees’ productivity. 
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