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دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی

مدل مفهومی کیفیت زندگی کاری با درگیری عاطفی-ذهنی کارکنان وزارت ورزش و جوانان
.1علی نامدار آزادگان .2سمیه رستمی آذر

.1کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور کرج
.2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد تهران جنوب

مقدمه :کسب موفقیت و رشد در سا زمانهای امروزی در گرو داشـتن کارکنـانی متعهـد ،پرانـرژی و دارای دلبستگی به نقش و وظایف

سازمانی است .کارکنانی که به شغل و نقش خود به دیـد اجبـار مینگرند ،در آیند های نه چندان دور موجبات هدررفتن منابع سازمانی
را فراهم آورده و بر عملکرد کلی سازمان تأثیر نامطل وبی را خواهند گذاشت و از سوی دیگـر خـود نیـز دچـار فرسـایش شـغلی اساساً
یـک مفهـوم انگیزشـی اسـت کـه موجـب مـی شـود فـرد میشوند .درگیری عاطفی -ذهنی فعالیتها و توان و تاش خود را بر نقش و
وظیفه خود متمرکز سازد)1،2(.
روش پژوهش :این پژوهش به بررسی ارتباط بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با درگیری عاطفی -ذهنی و همچنین ارائه مدل این

مفهوم می باشد .جامعه آماری این پژوهش را  213نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل میدهند .برای سنجش مؤلفه های
مربوط به متغیر کیفیت زندگی کاری از پرسشنامه استاندارد والتون  1143استفاده شده و پرسشنامه درگیری عاطفی -ذهنی شوفلی و
همکاران  2223داده های جمع آوری شده به روش معادات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای  spssو  PLSمورد تجزیه وتحلیل قرار
گرفت.
یافته ها:

بحث و نتیجه گیری :از بـین مؤلفـه هـای تشـکیل دهنـده کیفیـت زنـدگی کاری  ،تأمین فرصت رشد و امنیت دارای بیشترین میزان

تأثیربر درگیری عاطفی -ذهنـی کارکنـان بوده است .سازه هایی نظیر یکپارچگی و انسجام اجتماعی و یکپارچگی و پرداخت منصفانه و
کافی نیز دارای تأثیر معنیدار بر درگیری عاطفی -ذهنی میباشند .البته در مجموع سازه کیفیـت زنـدگی کاری به همراه مؤلفه های
تشکیل دهنده آن دارای اثر مثبت و معنی دار بر درگیری عاطفی اسـت
واژگان کلیدی :کیفیت زندگی کاری؛ درگیری عاطفی -ذهنی؛ کار معنی دار ،کارکنان وزارت ورزش و جوانان
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