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Abstract 

Today, improving human resources as one of the main strategies to achieve 

human capital and adapt to change, is considered as a competitive advantage 

of organizations and has a special strategic importance and place in the 

survival and development of the organization. Teachers, as one of the most 

important elements of any country's education system, need continuous 

improvement in order to perform well. To adapt to operational goals, 

environmental change and organizational development, organizations 

continuously develop and improve four human resources variables: the use of 

new technologies, equipment, laws and regulations, and the organizational 

cultural space. Under such circumstances, education has undergone 

fundamental changes and the main challenge in today's world is not to be 

excluded from global competition, they are involved in the continuous 

process of change to be able to withstand the problems and opportunities of 

complex and changing environment. It was used to eliminate shortcomings 

and deficiencies. Undoubtedly, the expansion of teachers' leisure time today 

plays an important role in improving their performance. Lack of regular 
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procedures to improve the leisure time of physical education teachers has led 

to the lack of regular and coherent activities regarding the leisure time of 

physical education teachers. Undoubtedly, improving the leisure time of 

physical education teachers due to their job nature can have more effects on 

their job performance compared to teachers. However, in the existing policies 

and programs in education, as well as in schools, there are no coherent and 

systematic procedures regarding the development of physical education 

teachers' leisure time. This issue has caused the level of leisure time of 

physical education teachers to not be in a good condition, which has caused 

problems in this regard. As mentioned, the use of leisure activities (both in 

terms of physical and sports activities and in terms of social, cultural and 

artistic) leads to improved human resource performance and is itself a step 

towards improving human resources. Therefore, the present study intends to 

develop the leisure time of physical education teachers (using the human 

resource improvement model) to see better performance of these teachers. 

Under such circumstances, education has undergone fundamental changes 

and the main challenge in today's world is not to be excluded from global 

competition, to be involved in the continuous process of change to be able to 

withstand the problems and opportunities of the environment. Used complex 

and variable to eliminate shortcomings and deficiencies. On the other hand, 

the vision of the document of fundamental transformation of education in the 

field of leadership and management system is expressed as follows: 

"Leadership and management education system in the 20-year horizon of the 

country, an efficient, effective and perfectionist system, based on The 

superior share of human resources with excellent capabilities at the level of 

the Islamic Republic of Iran in the region, learner, justice-oriented and 

participatory, believer, adorned with the virtues of Islamic ethics, agent of 

righteous action, transcendent and transformative, revolutionary, Is futuristic, 

wise, committed, honest, insightful and truthful. Achieving this requires 

future human resources. Therefore, in order to achieve this ideal goal, 

education needs to train and improve human resources in accordance with the 

future strategic position. One of the factors that can lead to the improvement 

of resources in education is the leisure of human resources. Many studies 

have examined the role of leisure time in improving human resources.The 

aim of this study was to Development of physical education teachers' leisure 

time based on the approach of improving human resources in school 

environments. The present study was of the mixed type. The statistical 

population of the present study in the qualitative section included experts 

familiar with the subject of research. Also, the statistical population in the 

quantitative research section included the country's physical education 

teachers. The research tools included semi-structured interviews and a 

researcher-made questionnaire designed according to the objectives and 
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method of the research. The entire process of analyzing the present research 

data was performed in SPSS and AMOS software. The results of the present 

study showed that the component of individual improvement, moral 

improvement, social and cultural improvement, organizational improvement, 

professional improvement and educational improvement were identified as 

effective factors as leisure development components. Finally, using the 

structural modeling method, the conceptual model of the research was drawn. 

The results showed that after calculating the corresponding T value of each 

factor, it was determined that all the developmental leisure frameworks of 

physical education teachers have a significant effect. According to the results, 

it was found that there are eight categories of factors explaining the 

development of teachers' leisure time with the use of resource improvement. 

Then, based on the power of influence and dependence, there will be four 

groups of identifiable elements, which are: The first group (autonomous): 

These components are almost separated from the system, because they have 

weak connections to the system, which in the case There is no component 

study in this group. The second group (dependent): the dimensions of this 

area are mainly the results of the model that many factors are involved in 

creating them and they themselves can less pave the way for other 

components. The individual improvement component is in this group. Group 

3 (link): The components that are in this area are not stable, any change that 

occurs on them, affects both themselves and other components. The 

components of leisure development, moral improvement, social and cultural 

improvement, organizational improvement, professional improvement and 

educational improvement are called connectivity. Group 4 (independent): 

These components are located at the lowest level of the chart. These 

components, along with the link components, are the key that forms the basis 

of the model and must be considered in the first place to get the system up 

and running. There is no component in this study in this group. On the other 

hand, according to the results of the present study on the importance of 

organizational improvement, it is suggested that the structure of schools be 

improved in order to provide and carry out activities related to the 

development of physical education teachers' leisure time. Also, according to 

the results of the present study on the importance of professional 

improvement, it is suggested that by creating a coordination between job 

activities and leisure activities, to provide conditions for improving the job 

performance of physical education teachers through these activities. 
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 چکیده

آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به  ة. جامعروش پژوهش حاضر از نوع آمیخته بود

کشور بودند. بدنی معلمان تربیتآماری در بخش کمی پژوهش شامل  ةبودند. همچنین جامع موضوع پژوهش

ای بود که با توجه به اهداف و پرسشنامه محقق ساخته ساختارمند وهای نیمهابزار پژوهش شامل مصاحبه

-پیاس ارهایافزنرمهای پژوهش حاضر در داده وتحلیلتجزیهروش پژوهش، طراحی گردیده بود. تمامی روند 

بهسازی اخالقی، ، بهسازی فردی مؤلفه انجام گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد کهآیموس و  اساس

توسعه های مؤلفهای و بهسازی آموزشی از بهسازی اجتماعی و فرهنگی، بهسازی سازمانی، بهسازی حرفه

سازی ساختاری مدل ز روش مدلعنوان عوامل مؤثر مشخص گردید. درنهایت با استفاده ابه اوقات فراغت

تی مربوطه هر عامل  پس از محاسبه مقدار که مفهومی پژوهش ترسیم گردید. نتایج پژوهش نشان داد

تأثیر معناداری  وپرورشآموزش یبدنتیاوقات فراغت معلمان ترب مشخص گردید که تمامی چارچوب توسعه

 رادارند.

 بهسازی فردی ،سانیمنابع ان، بهسازی، اوقات فراغت: کلمات کلیدی
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 مقدمه

انسانی و  سرمایهعنوان یکی از راهبردهای اصلی دستیابی به امروزه، بهسازی منابع انسانی به

سازمان  توسعهها قلمداد شده و در بقاء و عنوان مزیت رقابتی سازمانسازگاری با تغییر، به

ترین عناصر سیستم مهمعنوان یکی از اهمیتی راهبردی و جایگاهی ویژه دارد. معلمان به

ای از خود به نمایش بگذارند آموزشی هر کشوری نیاز به بهسازی مداوم دارند تا عملکرد شایسته

(Khordegir, Asgari & Ranjbar, 2018 .)یاتیعمل اهداف در یسازگار یها براسازمان، 

 نیروی ریمتغ هارچ یاقدام به توسعه و بهساز مستمر طوربه ،یسازمان عةو توس یطیمح راتییتغ

-یم یسازمانی فرهنگ یو مقررات و فضا نیقوان زات،یتجه ن،ینو یهایفناور کارگیریبه: انسانی

 (.Baruch, 2003) ندینما

مشاهده  یمنابع انسان یعمده در راهبرد بهساز رییتغ چهار جهان، حداقل یفعل طیدر شرا

سازمان  جادیبا ا یرقابت یهاتیکسب مزالف( بر  دیتأکاین تغییرات شامل که  شودیم

 داشته باشد؛ تیبازار کار جذاب از،یو موردن ابیکم یهامهارت یایجوانان جو برای( ب رنده؛یادگی

 ریختهدرهمو د(  کن جادی، رقابت اباال اریق بامهارت بسخال یمنظور داشتن منابع انسانبهج( 

به  هاسازمان رانیکه مد کندیم جابیا ،یو حضور کار گروه یمراتب سازمانسلسله شدن

 ,Bigdeli, Davodi) مجهز شوند یارتباطات بین فردی و سازمان جادیدر ا یاژهیو یهاییتوانا

Kamali & Entesar, 2018). یو اجتماع یاسیس -یت اقتصادالتحو ریمذکور و سا طیشرا 

 دیانه فوق تأکبر موارد چهارگ یمنابع انسان ینظام بهساز تیریمد ندآیکه در فر کندیم جابیا

 (.Mirsepasi, 2011) سازمان باشدره روزم ازین از شیب یزیشود و برونداد نظام، چ

در  یشده و چالش اساس یادیبن راتییتغ دستخوش زیوپرورش نآموزش ،یطیشرا نیدر چن

مستمر و مداوم  ندیدر فرا درگیرشان ،یجهان یهانشدن از دور رقابت حذف یامروز برا یایدن

 ریو متغ دهیچیپ طیمح یهافرصت و از یستادگیت االاست تا بتوان در برابر مشک رییتغ دهیپد

 نیادیسند تحول بن اندازچشم گر،یدی سو و کمبودها استفاده کرد. از هایمنظور رفع کاستبه

و  یاست: نظام رهبر شدهبیان صورت نیبه ا تیریو مد یوپرورش در حیطه نظام رهبرآموزش

بر  یجو، متکو کمال اثربخش کارآمد، یساله کشور، نظام ۲۰ورش در افق وپرآموزش تیریمد

در سطح منطقه،  رانیا یماسالی ممتاز در تراز جمهور یهایبا توانمند یسهم برتر منابع انسان
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عامل به عمل  ،یمالاس قالاخ لیجو، مؤمن، آراسته به فضاعدالت محور و مشارکت رنده،یادگی

 شناس استو حق ریبص ن،یام عاقل، متعهد، نگر،ندهیآ ،یبالانق ن،یرآفتحول جویصالح، تعال

(Khordegir & etal, 2018.) ندهیدر آ افتهیمنابع انسانی توسعه ازمندین مهم نیبه ا یابیدست 

 یروینو بهسازی  تیترب ازمندین وپرورش،آموزش ،یهدف آرمان نیتحقق ا یبرا ن،یبنابرا ؛است

 .(Mosavirad & Keshavarz, 2015) است ندهیآ یراهبرد تیمتناسب با موقع یانسان

در آموزش و پرویش گردد، اوقات فراغت تواند منجر به بهسازی منابع یکی از عواملی که می

های بسیاری، به بررسی نقش اوقات فراغت بر بهسازی منابع باشد. در پژوهشنیروی انسانی می

پژوهش خود  در Kelly, Strauss, Arnold & Stride (2019)شده است.انسانی پرداخته

 Kossek & Perrigino (2016)دریافتند که اوقات فراغت بر پایداری شغلی تأثیر معناداری دارد.

های خصوص در فعالیتهای اوقات فراغت بهپژوهش خود دریافتند که مشارکت در فعالیت رد

در  Kim, Heo, Lee & Kim(2015)گردد.آوری در شغل میورزشی منجر به افزایش تاب

ی در و شادکام یاوقات فراغت و رشد شخص یجد یهاعلت نیبپژوهش خود دریافتند که 

در پژوهشی  Kuykendall, Tay & Ng(2015) همچنینوجود دارد.  یرابطه عل کارکنان،

 گردد.ها میدریافتند که استفاده از اوقات فراغت در کارکنان منجر به بهبود بهزیستی ذهنی آن

Bakker, Demerouti, Oerlemans & Sonnentag (2013)  در پژوهش خود، دریافتند که

کاری در محل کار و یا در منزل زمانی که کارکنان بعد از اتمام ساعات کاری، مشغول به اضافه

کنند. در مقابل، کارکنانی که بعد از اتمام تری از رفاه زندگی را تجربه میکنند، سطح پایینمی

شوند، از سطح رفاه های بدنی میهای اوقات فراغت نظیر فعالیتکار مشغول به فعالیتزمان 

ترین و اوقات فراغت، مهم بیشتری در زندگی و نهایتًا رضایت شغلی باالتری برخوردارند.

هاست که فرد با رضایت پذیرترین اوقات آحاد بشر و بخشی از ساعات زندگی روزانه انساندل

 از و داوطلبانه پس پردازدیم یمشارکت اجتماع اها یت، تفریح، توسعه آگاهیخاطر به استراح

از  یاوقات فراغت بخش .شودیبدان مشغول م یو اجتماع یخانوادگ ،یاز الزامات شغل ییرها

های شغلی و دوراز فعالیتها است که در آن فرد بدون احساس اجبار و بهها یا لحظهساعت

-زند که باعث احساس رضایت میهایی نظیر بازی و تفریح دست میتنیازهای زیستی به فعالی

گردد. لذا توجه به های جسمانی ورزش باعث رشد انسان در ابعاد جسم و روح میشود. فعالیت
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 ,Sanaeiاین پدیده موردتوجه بسیاری از جوامع جهت استفاده در سطح کالن قرارگرفته است )

ت فراغت معلمان نقش مهمی در بهبود عملکرد آنان بدون شک امروزه گسترش اوقا (.2013

ی سبب بدنتیمعلمان ترب های منظم در خصوص بهبود وضعیت اوقات فراغتدارد. نبود رویه

اوقات فراغت معلمان  های منظم و منسجمی در خصوصگردیده است تا امروزه فعالیت

واسطه ماهیت بدنی بهبیتبدنی ایجاد نگردد. بدون شک بهبود اوقات فراغت معلمان ترتربیت

تواند آثار بیشتری را بر عملکرد شغلی آنان در مقایسه با سیر معلمان داشته باشد. شغلی آنان می

وپرورش و های موجود در آموزشهای ریزیگذاری و برنامهاین در حالی است که در سیاست

معلمان  اوقات فراغت توسعه های منسجم و منظمی در خصوصهمچنین مدارس، رویه

اوقات فراغت معلمان ی شکل نگرفته است. این مسئله سبب گردیده است تا سطح بدنتیترب

ی در وضعیت مناسبی نباشد که این مسئله سبب بروز مشکالتی در این خصوص شده بدنتیترب

های های اوقات فراغت )چه در بعد فعالیتگونه که عنوان شد، استفاده از فعالیتاست. همان

زشی و چه در بعد اجتماعی، فرهنگی و هنری( منجر به بهبود عملکرد منابع انسانی جسمی ور

بنابراین پژوهش حاضر در نظر  باشد؛گردد و خود گامی در جهت بهسازی منابع انسانی میمی

 ی)با استفاده از مدل بهساز وپرورشآموزشبدنی اوقات فراغت معلمان تربیت دارد، به توسعه

 ردازد تا شاهد عملکرد بهتر این معلمان بود.بپ (یمنابع انسان

 مبانی نظری

عنوان یکی اهداف عالی سیستم دستیابی به وضعیت انسانی مناسب در مدارس به

بایستی همواره دارای پویایی الزم در جهت باشد. محیط مدرسه میوپرورش مشخص میآموزش

ک دغدغه همواره موردتوجه بوده عنوان یدستیابی به اهداف خود داشته باشد و این مسئله به

(. ارتقا شرایطی در مدارس در مسیر بهبود وضعیت Aghaei, Safari & Hoseini, 2017است )

محیطی و ایجاد جوی در جهت توانمندسازی منابع انسانی سبب گردیده است تا تالش جهت 

تلفی انجام های محیطی از سوی محققان مخبهسازی منابع انسانی با تمرکز بر بهبود ظرفیت

 (.Mosavirad & Keshavarz, 2015گیرد )
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های زیادی را در مسیر توسعه منابع انسانی اوقات فراغت نقش مهمی دارد. اوقات فراغت فرصت

های فردی فراهم ها و ظرفیتهای اجتماعی برای توسعه تواناییها و فعالیتبرای تمرین نقش

کننده بخش و خوشحالنفسه شادیفراغت فیاوقات (. Epick & Doranovich, 2014کند )می

چشند که دارای اوقات فراغت هستند و افراد و منشأ لذت است، طعم این لذت را کسانی می

های (. همچنین اوقات فراغت، جزء آن دسته از فعالیتSanaei, 2013اند )پرمشغله از آن محروم

 Kelly etگردد )شغلی شاغلین می غیر مرتبط با شغل است که منجر به افزایش کارایی و غنای

al, 2019; De Vos et al. 2017; De Vos et al. 2018) .های منابع انسانی در یکی از گروه

ترین منابع انسانی در باشند. درواقع، معلمان از اصلیسیستم آموزشی هر کشوری، معلمان می

بدنی باشند. معلمان تربیتمیبدنی نیز از آن دسته باشند که معلمان تربیتوپرورش میآموزش

آموزان اصواًل به دلیل ماهیت متفاوت آموزان برخوردارند. دانشای در بین دانشاز جایگاه ویژه

کنند. همین امر باعث بدنی خود برقرار میتری با معلم تربیتبدنی، ارتباط صمیمانهدرسی تربیت

های سالمتی، جسمی، رفتاری مه حیطهعنوان الگوهای موردنظر در هشود که این معلمان بهمی

-رو آمادگی کامل این معلمان در تمامی جنبهآموزان، انتخاب شوند. ازاینو اخالقی برای دانش

های بهسازی منابع انسانی باشد. درواقع با استفاده از تکنیکهای زندگی بسیار حائز اهمیت می

های بسیاری به بررسی عملکرد ر پژوهشتوان شاهد عملکرد بهتر این دسته از معلمان بود. دمی

شده ها تدوینهایی برای ارزیابی آنشده است و بدین منظور شاخصبدنی پرداختهمعلمان تربیت

 . (Aghaei, Safari & Hoseini, 2017) است

مشخص گردید که عملکرد معلمان  Mosavirad & Keshavarz(2015)  در پژوهش

پژوهش خود  Aghaei, Safari & Hoseini (2017)ارد. بدنی در سطح متوسط قرار دتربیت

 یهاموردنیاز خود از آزمون یرویاستخدام ن یوپرورش برابااینکه وزارت آموزشدریافتند که 

از خدمت و ضمن خدمت  شیپ یآموزش یهاکند و دورهیای استفاده مگیرانهسخت یاستخدام

 یبدنتیمعلمان ترب یآموزش و بازآموز یابر یبدنتیادارات ترب یگسترده از سو صورتبه زین

وجود  ییهایکاست یبدنتیمعلمان ترب یبرا یضرور یهاتیصالح ازنظرهنوز  یگردد، ولیاجرا م

بنابراین با توجه به  ؛عدم توجه به بحث تخصص است لیکمبودها به دل نیاز ا یاریدارد که بس
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بنابراین استفاده  بخش نیست؛نی رضایتبدصورت کلی، عملکرد معلمان تربیتها، بهاین پژوهش

 باشد.بدنی بسیار حائز اهمیت میهای بهسازی برای معلمان تربیتاز تکنیک

Salehi, Yazdani & Shekarzadeh (2017)  شناسی آسیبدر تحقیق خود که باهدف

)موردمطالعه  شاخگیمدل سه یبر اساس عوامل ساختار یمنابع انسان یهای بهسازفعالیت

عوامل های خود پی بردند که انجام گرفت، پس از بررسی (یفاطمه زهرا سار ارستانمیب

 یابیاول سپس انتصاب و ارتقاء، ارز رتبهساختار شغل،  بیشاخگی به ترتمدل سه یساختار

 ستمیپرداخت، ساختار، س ستمیس نش،یها، شرح شغل، استخدام و گزعملکرد، بهبود روش

به  ازیدارند ن یدهم را کسب نمودند و متغیرهایی که رتبه کمتر احراز رتبه طیو شرا زهیمکان

آموزش در تحقیق خود که باهدف  Samad zadeh (2017) خواهند داشت. رییو تغ یازبهس

های خود پی بردند که ی انجام گرفت، پس از بررسیمنابع انسان یمؤثر در بهساز یکارکنان روش

های خالقانه قیت کارکنان و عدم جلوگیری از فعالیتهای الزم در جهت توسعه خالایجاد آموزش

در  Sadati & Moradi (2017) گردد.ها میکارکنان سبب بهبود منابع انسانی در سازمان

های خود پی ی انجام گرفت، پس از بررسیمنابع انسان یآموزش و بهسازتحقیق خود که باهدف 

گردد تا روند آموزش و ها سبب میانگیری فرهنگ خالقیت و نوآوری در سازمبردند که شکل

 ها در مسیر رشد خود قرار گیرد و به سطح مطلوبی برسد.بهسازی منابع انسانی در سازمان

Mohebi & Mirsaidi (2016)  نقش توسعه منابع  گاهیجا یبررسدر تحقیق خود که باهدف

های پس از بررسی ی انجام گرفت،سازمان هایفرهنگ ها وارزش شبردیصنعت نفت در پ یانسان

گردد تا چاپلوسی و کور نمودن خود پی بردند که ایجاد محدودیت بر خالقیت کارکنان سبب می

ها و نوآوری کارکنان ایجاد گردد که درنتیجه منجر به ایجاد تأثیرات منفی بر ارزش

 گردد.سازمانی میفرهنگ

Maneshgar & Abbasi (2015) ی توسعه جذب نیروی در تحقیق خود به بررسی راهکارها

های خود ها و حمایت مدیران از منابع انسانی پرداختند. آنان پس از بررسیانسانی در سازمان

ها پی بردند که موانعی ازجمله نبود درک مناسب مدیران از اهمیت منابع انسانی در سازمان

در  Akbari, Hosseini & Babak (2015) سبب کاهش توجه به منابع انسانی شده است.

های خود پی تحقیق خود که باهدف بررسی توسعه منابع انسانی انجام گرفت، پس از بررسی
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های توجیهی جهت ارتقای سطح منابع انسانی یکی از بردند که توجه به برگزاری کالس

 باشد.راهکارهای مهم و عملیاتی جهت توسعه منابع انسانی می

Porafkari & Ghanbari (2012) توانمندسازی جذب و که باهدف سازوکار  خود قیدر تحق

بردند که  یهای خود پهای ورزشی انجام گرفت، پس از بررسینیروی انسانی در مدیریت سازمان

گیری از توان وسیله بهرهوری سازمان بهو مؤثر در جهت ارتقاء بهره نینو یکیتوانمندسازی تکن

خود صاحب قدرت  زهیانش، تجربه و انگواسطه دبه یهای ورزشسازمان رکنانکارکنان است. کا

 قدرت است. نینهفته هستند و درواقع توانمندسازی آزاد کردن ا

Bigo (2018) های های خالق انجام گرفت، پس از بررسیدر تحقیق خود که باهدف سازمان

سازمانی در ها به علت وجود ضعف در فرهنگخود پی بردند که فقدان خالقیت در سازمان

 & Nguyen باشد.ها میساالری در این سازمانباشد که ناشی از فقدان شایستهمی هاسازمان

Nguyen (2016) های های مدیریت در سازماندر تحقیق خود که باهدف بررسی دستگاه

های خواجه محور در های خود پی بردند که دستگاهدریایی انجام گرفت، پس از بررسی

ه این مسئله سبب ایجاد اختالل در فرایند خالقیت و نوآوری باشد کها در حال شیوع میسازمان

 گردد.ها میدر سازمان

Rogers, Jiang, Rogers & Intindola (2015) یخود که باهدف بررس قیدر تحق 

 یدرمان یهامتخصص و داوطلب در سازمان یروهایدر جذب ن یمنابع انسان تیریمد یاستراتژ

 تیریگیری مدبردند که شکل یحوزه، پ نیا نیر از متخصصنف ۱۰7 یانجام گرفت، پس از بررس

در  انیمندی مشترتوسعه خدمات و رضایت ببتواند سمی یورزش یهادر سازمان یمنابع انسان

در تحقیق خود که  Pandey & Kumar (2016) گردد. یدرمان یهاها و سازمانبیمارستان

های خود پی بردند که نیاز به سیباهدف بررسی منابع انسانی انجام گرفت، پس از برر

 Vardarlier گردد.خوبی درک میها بهریزی استراتژیک در توسعه منابع انسانی در سازمانبرنامه

در تحقیق خود به بررسی استراتژیک در جذب نیروی انسانی پرداخت. وی در تحقیق  (2016)

در ارتباط با مدیریت و جذب منابع ها خود پی برد که نیاز به وجود برنامه استراتژیک در سازمان

 خوبی سبب رشد و بهبود عملکرد آن سازمان گردد.تواند بهانسانی می



  201 1400م، شماره دوم ، تابستان نهدوره                                       مدیریت مدرسه فصلنامه علمی

Perry (2015) ها انجام گرفت، پس های جنسیتی در سازماندر تحقیق خود که باهدف تفاوت

 های خواجههای جنسیتی سبب ایجاد سازمانگیری تفاوتهای خود پی بردند که شکلاز بررسی

 گردد.محور در کشور اتیوپی می

Gumus, Apak, Gumus & Kurband (2013) منابع  تیریبا عنوان کاربرد مد یدر پژوهش

 نکارکنا یاستعداد که بر رو تیریوکار: مدالزامات متفاوت و نوآورانه کسب یبررس یبرا یانسان

ها آن کارگیریبه وها مانکنند که حضور استعدادها در سازمی دتأکی بودند، داده انجامها بانک

 اریعنوان ابزار قدرتمند در اختتواند خود بهپر چالش، می اریبس طیمح و فضا در سازمان، در

 کیعنوان استعداد به تیریپژوهش، مد نیباشد. در ا یرقابت تیعنوان مزو به ردیسازمان قرار گ

آمده نشان دستبه جیفت. نتاقرار گر یموردبحث و بررس یمنابع انسان تیریدر مد دیمفهوم جد

کارکنان بانک )سن و تجربه  کیهای دموگرافهایی از ویژگیداری در بخشداد که تفاوت معنی

 به نسبتها آن دیمتفاوت، عقا یمثال در کارکنان با سوابق کار برای. داشت وجودها( آن یکار

های ت بود. همچنین در گروهاجرا در کسب استعدادها مؤثر استفاده متفاو تیریکه مد نهیگز نای

 زیدارد، ن تیاهم یهای کاردر توسعه گروه تیریمد یبرنامه افزونگ همورد ک نیدر ا زین یسن

منابع  تیریمد یخود که باهدف بررس قیدر تحق Taylor & McGraw (2006) متفاوت بودند.

های از بررسیانجام گرفت، پس در کشور انگلستان غیردولتی  یورزش یهادر سازمان یانسان

 یخاص یمنابع مال یدارا نکهیبا توجه به ا یردولتیغ یورزش یهابردند که سازمان یخود پ

 یباشند تا حداکثر استفاده را از منابع انسان یمنابع انسان تیریمد یبایستی داراباشند، مینمی

 خود داشته باشند.

 شناسی پژوهشروش

صورت میدانی انجام گردید. روش باشد که بهمیکاربردی  هایپژوهش حاضر از نوع، پژوهش

کمی اجرایی گردید. -صورت کیفیها آمیخته بود که بهپژوهش حاضر ازنظر روش گردآوری داده

معلمان نخبه و  مدیریت ورزشی حوزهدر بخش کیفی شامل خبرگان  میدان تحقیق حاضر

مالک شخص گردیدند. بودند که در خصوص موضوع پژوهش تجربه و آگاهی الزم م بدنیتربیت

سال، برخورداری از  ۱۵شامل تجربه شغلی باالی  مدیریت ورزشی حوزهخبرگان انتخاب 
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پژوهش علمی در خصوص موضوع تحقیق حاضر  ۵تحصیالت ارشد و دکتری، دارا بودن حداقل 

بدنی دارا بودن تحصیالت کارشناسی ارشد و مالک انتخاب معلمان نخبه تربیتبود. همچنین 

ها، از منظور شناسایی این نمونهبهپژوهش در موضوع تحقیق بود.  ۵و برخورداری از دکتری 

گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونهروش نمونه

عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعه نفر به ۱8و درنهایت تعداد 

بدنی کل کشور بودند و ازاینجاکه آمار تمامی معلمان تربیتپژوهش شامل  آماری در بخش کمی

ماری آدقیقی در اختیار پژوهشگر نبود با توجه به حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص نمونه 

در نظر گرفته شد. مطابق با فرمول تعیین حجم کوکران در شرایط نامشخص بودن حجم جامعه 

 & Kasiulevicius, Sapoka)نفر انجام گردد  ۳84تعداد گیری به بایستی نمونهمی

Filipaviciute, 2006.)  الین صورت آنالین در سایت پرسپرسشنامه به ۳84در این پژوهش

پرسشنامه  ۳۵۳های مخدوش شده و ناقص آوری و پس از کنار گذاشتن پرسشنامهجمع

صورت بود که محققین ها بهدهوتحلیل قرار گرفت. نحوه گردآوری داقبول مورد تجزیهقابل

آوری صورت آنالین پرسشنامه را طراحی و از طریق شبکه اجتماعی تلگرام اقدام به جمعبه

 ها نمودندپرسشنامه

صورت که محقق ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. بدین

ها اقدام و مستندسازی این مصاحبهپس از هماهنگی با میدان تحقیق به انجام مصاحبه و ضبط 

صورت محقق ضمن هماهنگی با میدان تحقیق به ایجاد قرارهای مالقاتی در مک نمود. بدین

ای در خصوص سؤاالت مصاحبه و های مشخص اقدام نمودند. پیش از انجام مصاحبه، نسخهآن

سب اجازه به ضبط توضیحات تکمیلی برای میدان تحقیق ارسال گردید. پس از حضور افراد با ک

 مصاحبه اقدام گردید. همچنین ابزار پژوهش در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود

طورکلی این که با توجه به اهداف و روش پژوهش، این پرسشنامه به دو شکل طراحی گردید. به

ت توسعه اوقات فراغو بود که سوا الت آن عوامل مؤثر بر بهبود  سؤال 4۰پرسشنامه حاوی 

منظور ساختاردهی به این موانع با توجه به . ابتدا بهدادمیبدنی را موردبررسی قرار معلمان تربیت

صورت مقایسه زوجی طراحی گردید. ساختاری تفسیری، سوا الت به سازیمدلاستفاده از روش 

صورت در غالب روش معادالت ساختاری، سوا الت به شدهترسیممنظور آزمون مدل سپس به
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 7 ازنظرتارزشی لیکرت طراحی گردید. روایی محتوایی این دو پرسشنامه با استفاده  ۵ف طی

تن از اساتید دانشگاهی موردبررسی قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه نیز با استفاده از محاسبه 

و برای  8۰/۰ساختاری تفسیری میزان  سازیمدلآلفای کرونباخ برای پرسشنامه روش 

 هایداده وتحلیلتجزیه. تمامی روند گردیدمشخص  86/۰ت ساختاری میزان پرسشنامه معادال

 انجام گرفت. ۲آیموسو  ۱اس پی اس اس افزارهاینرمپژوهش حاضر در 

 های پژوهشیافته

به نمایش  ۱آماری پژوهش حاضر در جدول  یهاتوصیفی مربوط به نمونه یهاافتهی

 شده است.گذاشته

 پژوهشتوصیفی  هاییافته: ۱جدول 

های جمعیت شناختیویژگی  هاگروه   درصد فراوانی 

 

 

 بخش کیفی

 پژوهش

 6۱/۱ ۱۱ مرد جنسیت

 ۳8/۹ 7 زن

 

 سطح تحصیالت

 8۳/۳ ۱۵ دکتری

 ۱6/7 ۳ کارشناسی ارشد

 

 

بخش کمی 

 پژوهش

 64/۳ ۲۲7 مرد جنسیت

 ۳۵/7 ۱۲6 زن

 

 سطح تحصیالت

 ۱6/8 ۵۹ دکتری

 48/4 ۱7۱ کارشناسی ارشد

 ۳4/8 ۱۲۳ کارشناسی

 

مرد و  %۱/6۱بخش کیفی پژوهش شامل  یهانتایج توصیفی پژوهش نشان داد که نمونه

با  دکتریپژوهش افراد دارای مدرک تحصیلی  یهازن بودند. همچنین از این میان نمونه ۹/۳8%

مونه پژوهش . نتایج توصیفی مربوط به وضعیت جنسیت نباشندیبیشترین تعداد را دارا م ۳/8۳%

زنان  %7/۳۵کننده در پژوهش مردان و از افراد شرکت %۳/64در بخش کمی حاضر نشان داد که 

                                                      
1. SPSS 

2. Amos 
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پژوهش،  یهاتوصیفی پژوهش همچنین نشان داد که از میان نمونه یهاافتهی. نتایج باشندیم

 .باشندیبیشترین تعداد را دارا م %4/48افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد با 

 های بخش کیفی:افتهی

 هایدستگاه ویژهبه، هاسیستمطراحی  هایروشساختاری تفسیری یکی از  سازیمدل

متخصصان،  از ریاضیات، رایانه و نیز مشارکت برداریبهرهاقتصادی و اجتماعی است که با 

این روش  .مطرح شد ۱توسط وارفیلد ISM روشکند. میبزرگ و پیچیده را طراحی  هایدستگاه

از عناصر مختلف و مرتبط با همدیگر در یک مدل  ایمجموعهک فرایند تعاملی است که در آن ی

این تکنیک به برقراری نظم در روابط پیچیده میان  .شوندمیو جامع ساختاربندی  اندنظام

ساختاری تفسیری، فرایند  سازیمدل دیگرعبارتکند. بهمیعناصر یک سیستم کمک زیادی 

ی است که از طریق تفسیر نظرات گروهی از خبرگان به چگونگی ارتباط بین یادگیری تکامل

 کندمیاز مفاهیم ایجاد  ایپیچیده یمجموعهو ساختاری جامع از  پردازدمیمفاهیم یک مسئله 

عناصر  یرابطهشدت  عناصر بر یکدیگر، جهت و تأثیرگذاریو افزون بر مشخص کردن تقدم و 

 کندمیمراتبی تعیین ساختار سلسله پیچیده را در یمجموعهیک 

 ۲ساختاری تعاملی خود ماتریس تشکیل -1

. شوندمی (SSIM) ساختاریوارد ماتریس خود تعاملی  شدهشناساییدر این مرحله عوامل 

که در سطر و ستون اول آن عوامل به  باشدمیاین ماتریس یک ماتریس، به ابعاد عوامل 

ارتباط بین عناصر تشکیل  وتحلیلتجزیهماتریس برای . به عبارتی این شوندمیترتیب ذکر 

 شود:میاز چهار نماد زیر استفاده  هاآنو برای نشان دادن ارتباطات بین 

V :عامل سطر (iمی )تواند زمینه( ساز رسیدن به عامل ستونj) طرفه بین باشد. )ارتباط یک

i و j) 

A :عامل سطر (jمی )ساز رسیدن به عاملتواند زمینه ( ستونi) طرفه بینباشد. )ارتباط یک 

j  وi) 

                                                      
1. Warfield 

2. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 
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X عامل سطر: بین (i )( و عاملjارتباط دوجانبه وجود دارد. به عبارتی هر دو می ) توانند

 و برعکس(. jو  iساز رسیدن به همدیگر شوند )ارتباط دوطرفه از زمینه

O هیچ ارتباطی بین دو عنصر :(ijوجود ندارد ). 

 

 (SSIM) عاملی ساختاری: ماتریس خود ت۲ جدول

 7 6 ۵ 4 ۳ ۲ ۱ عوامل 

 X X V X A A  بهسازی اجتماعی، فرهنگی ۱

 X V O A A   بهسازی اخالقی ۲

 A X X X    توسعه اوقات فراغت ۳

 X A A     بهسازی فردی 4

 X V      بهسازی آموزشی ۵

 X       ایبهسازی حرفه 6

        بهسازی سازمانی 7

 

 ۱یس دستیابی اولیهماتر تشکیل -2

حسب قواعد زیر  بریکبه اعداد صفر و  SSIM در این مرحله با تبدیل نمادهای ماتریس

 :صورت زیر استدست پیدا کرد. این قواعد به RM به ماتریس به توانمی

مربوط در ماتریس  یخانهگرفته است،  V نماد SSIM در ماتریس (jو  i) گر خانهالف: ا

 .گیردمیصفر  عدد( iو  j) یخانهو خانه قرینه آن یعنی  گیردمی یکدستیابی عدد 

مربوط در ماتریس  یخانهگرفته است،  A نماد SSIM در ماتریس( jو  i) گر خانهب: ا

 .گیردمی یک عدد( iو  j) یخانهو خانه قرینه آن یعنی  گیردمی صفردستیابی عدد 

                                                      
1. (Matrix Reachability(RM) 
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مربوط در ماتریس دستیابی  یخانهه است، گرفت X نماد SSIM در ماتریس( jو  i) گر خانهج: ا

 .گیردمی یک عدد( iو  j) یخانهو خانه قرینه آن یعنی  گیردمی یک عدد

مربوط در ماتریس  یخانهگرفته است،  O نماد SSIM در ماتریس( jو  i) گر خانهج: ا

 .گیردمی صفر عدد( iو  j) یخانهو خانه قرینه آن یعنی  گیردمی صفر دستیابی عدد

 

 (SSIM) ماتریس دستیابی اولیه: 3 جدول

 7 6 ۵ 4 ۳ ۲ ۱ عوامل 

 ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ - بهسازی اجتماعی، فرهنگی ۱

 ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ - ۱ بهسازی اخالقی ۲

 ۱ ۱ ۱ ۰ - ۱ ۱ توسعه اوقات فراغت ۳

 ۰ ۰ ۱ - ۱ ۰ ۰ بهسازی فردی 4

 ۱ ۱ - ۱ ۱ ۰ ۱ بهسازی آموزشی ۵

 ۱ - ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ایبهسازی حرفه 6

 - ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ بهسازی سازمانی 7

 

 

 تشکیل ماتریس دستیابی نهایی -3

آمد، باید سازگاری درونی آن برقرار شود.  دست بهماتریس دستیابی اولیه  ازاینکهپس

شود، باید عامل  ۳هم منجر به عامل  ۲شود و عامل  ۲منجر به عامل  ۱عنوان نمونه اگر عامل به

و اگر در ماتریس دستیابی این حالت برقرار نبود، باید ماتریس  شود ۳نیز منجر به عامل  ۱

های جایگزین شوند. برای سازگار کردن ماتریس روش افتادهازقلمکه  روابطیو  شدهاصالح

 :شودمیاست که در اینجا به دو روش کلی اشاره  پیشنهادشدهمختلفی 

نظرات خبرگان و به  آوریعجمکه پس از  اندعقیدهروش اول: تعدادی از محققان بر این 

ناسازگاری درون ماتریس دستیابی  کهدرصورتیو دستیابی،  SSIM هایماتریسدست آوردن 
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خبرگان پر شود آنگاه دوباره سازگاری ماتریس  وسیلهبهپرسشنامه  مشاهده شد، باید دوباره

 .رقرار شودباید ادامه پیدا کند تا اینکه سازگاری ب قدرآندستیابی چک شود و این کار 

روش دوم: در این روش از قوانین ریاضی برای ایجاد سازگاری در ماتریس دستیابی استفاده 

. البته باشدمی K>1رساند ( میK+1) ، به این صورت که ماتریس دستیابی را به توانشودمی

 ۱x ۱ =۱و  ۱=۱+۱ عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق قاعده بولن باشد. طبق این قاعده

 باشد.می

استفاده است. ازآنجاکه در این تحقیق برای پر کردن  در تحقیق حاضر از روش اول شده

، برای تشکیل ماتریس دستیابی نهایی از روش مد بر شدهاستفادهاز چند خبره  هاپرسشنامه

 .است شده استفادهاساس بیشترین فراوانی در هر درایه 

 

 (RM) : ماتریس دستیابی اولیه4جدول 

 قدرت نفوذ 7 6 ۵ 4 ۳ ۲ ۱ عوامل 

 ۵ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ بهسازی اجتماعی، فرهنگی ۱

 4 ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ بهسازی اخالقی ۲

 6 ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ توسعه اوقات فراغت ۳

 ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ بهسازی فردی 4

 6 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ بهسازی آموزشی ۵

 7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ایبهسازی حرفه 6

 6 ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ مانیبهسازی ساز 7

  4 4 ۵ 6 7 ۵ 6 وابستگی
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 تعیین سطح و اولویت متغیرها -3

برای هر عامل  نیازی پیشمجموعهدستیابی و  یمجموعهبرای تعیین سطح و اولویت متغیرها، 

که از طریق این عامل  شودمیدستیابی هر عامل شامل عواملی  یمجموعه. شودمیتعیین 

به این  توانمی هاآنکه از طریق  شودمیشامل عواملی  نیازپیشید و مجموعه به آن رس توانمی

. بعد از تعیین ماتریس شودمیعوامل رسید. این کار با استفاده از ماتریس دستیابی انجام 

برای هر  نیازپیشبرای هر عامل، عناصر مشترک در مجموعه دستیابی و  نیازپیشدستیابی و 

نوبت به تعیین سطح عوامل )عناصر(  هامجموعه. پس از تعیین این دشونمیعامل شناسایی 

یا از سایر عوامل  تأثیرگذارندبر سایر عوامل  هاعامل. منظور از سطح عناصر این است که رسدمی

ر سایر عوامل یتحت تأث گیرندمیقرار ( ۱)سطح . عواملی که در باالترین سطح پذیرندمی یرتأث

 باشدمی. در جدول عاملی داری باالترین سطح دهندنمیقرار  یرتحت تأث بوده و عامل دیگری را

 که مجموعه دستیابی و عناصر مشترک آن کامالً یکسان باشند.

 : تعیین سطوح تغییرها5 جدول

مجموعه  خروجی ورودی عوامل 

 مشترک

 سطح

 ۳ ۵-۳-۲-۱ 7-6-۵-۳-۲-۱ ۵-4-۳-۲-۱ بهسازی اجتماعی، فرهنگی ۱

 ۳ ۳-۲-۱ 7-6-۳-۲-۱ -4-۳-۲-۱ قیبهسازی اخال ۲

 ۱ 7-6-۵-۳-۲-۱ -7-6-۵-4-۳-۲-۱ 7-6-۵-۳-۲-۱ توسعه اوقات فراغت ۳

 ۲ ۵-4 7-6-۵-4-۲-۱ -۵-4-۳ بهسازی فردی 4

 ۵ -6-۵-4-۳-۱ -6-۵-4-۳-۱ -7-6-۵-4-۳-۱ بهسازی آموزشی ۵

 4 7-6-۵-۳ 7-6-۵-۳ 7-6-۵-4-۳-۲-۱ ایبهسازی حرفه 6

 4 7-6-۳ 7-6-۵-۳ 7-6-4-۳-۲-۱ بهسازی سازمانی 7
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 تفسیری ساختاری مدل ترسیم -3

 شود.میو ماتریس دستیابی نهایی، مدل ترسیم  شدهتعییندر این مرحله بر اساس سطوح 

                               

 

 

 وابستگی –قدرت نفوذ  لیوتحلهیتجز -3

بیانگر میزان نفوذ و جمع جمع سطری مقادیر در ماتریس دستیابی نهایی برای هر عنصر 

مدل قرار دارند به دلیل  ترپایینستونی نشانگر میزان وابستگی خواهد بود. عواملی که در سطوح 

عنوان عوامل هادی و عواملی که در سطوح باالتر قرار دارا بودن قدرت پیش برندگی بیشتر به

بر اساس (. ۲شماره  )شکل شوندمیدارند به دلیل وابستگی به عوامل هادی، پیرو محسوب 

 اند از:عبارتخواهند بود که  شناساییقابلقدرت نفوذ وابستگی، چهار گروه از عناصر 
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ت ضـعیف ال، زیـرا دارای اتصـاشوندمیتقریبًا از سیستم جدا  هامؤلفه: این (خودمختار)روه اول گ

 .فته استدر این گروه قرار نگر ایمؤلفهبـا سیستم هستند که در نمونه موردبررسی 

 هاآنکه برای ایجاد  باشندمیطور عمده نتایج مدل : ابعاد این ناحیه به(وابسته)گروه دوم 

 دیگر شوند. مؤلفه هایمؤلفه ساززمینه توانندمیکمتر  هاآنعوامل زیادی دخالت دارند و خود 

 .در این گروه قرار دارد (4) بهسازی فردی

، ثباتی ندارند، هر تغییـری گیرندمیدر این ناحیه قرار که  هاییمؤلفه: (پیوندی)گروه سوم  

 هایمؤلفه. گذاردمیاثر  هامؤلفهو هم دیگر  هاآنخود  رویهمها صـورت گیرد، کـه روی آن

(، بهسازی ۱) (، بهسازی اجتماعی و فرهنگی۲) (، بهسازی اخالق۳) توسعه اوقات فراغت

 شوند.مینامیده  پیونددهندهکه ( ۵) آموزشی ( و بهسازی6) ای(، بهسازی حرفه7) سازمانی

بـه  هامؤلفه. ایـن گیرندمیسطح نمودار قرار  ترینپاییندر  هامؤلفه: این (مستقل)گروه چهارم 

و برای شروع  دهندمیپیوندی، کلیدی هستند که زیربنای مدل را شکل  هایمؤلفههمـراه 

در این گروه  ایمؤلفهجه شود. در این بررسی ها توکارکرد سیستم بایـد در وهلـه اول بـه آن

 .قرار نگرفته است

 

 ماتریس نفوذ وابستگی: ۲شکل  
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 بخش کمی:

آمده کجی و کشیدگی دستشود، با توجه به مقادیر بهمشاهده می 6طور که در جدول همان

مچنین + قرار دارد، توزیع تمامی متغیرها نرمال است. ه۲و  -۲برای متغیرهای پژوهش که بین 

توانیم بنابراین می مفروضه خطی بودن نیز از طریق نمودار پراکنش موردبررسی قرار گرفت؛

 های پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده کنیم.وتحلیل یافتهجهت تجزیه

 های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش: شاخص6 جدول

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 4۹/۱ 4۰/۰ 8۵/7 ۳۰/88 اعی، فرهنگیبهسازی اجتم

 88/۰ -۱۲/۱ ۱۳/۱4 ۵8/۱74 بهسازی اخالقی

 7۱/۰ 4۹/۱ 8۳/۲۲ ۱4/۲۵6 توسعه اوقات فراغت

 -88/۰ 6۵/۰ ۵۳/4 6۳/۲6 بهسازی فردی

 ۲۹/۰ 7۳/۰ ۵8/6 ۲۹/8۳ بهسازی آموزشی

 7۵/۱ 6۲/۰ ۵۲/6 ۹6/77 ایبهسازی حرفه

 ۵۹/۰ 46/۱ ۹۲/۹ 87/۱۱4 بهسازی سازمانی

بدنی توسعه اوقات فراغت معلمان تربیتجهت بررسی ساختار عاملی، چارچوب 

با استفاده از مدل بهسازی از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. پس از محاسبه  وپرورشآموزش

توسعه اوقات فراغت معلمان مربوطه هر عامل مشخص گردید که تمامی چارچوب  Tمقدار 

مدل آماری پژوهش حاضر را  ۱أثیر معناداری رادارند. شکل شماره ت وپرورشآموزشبدنی تربیت

 .به نمایش گذاشته است
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 باشد.دهد تمامی متغیرها دارای اثر معناداری مینشان می 7طور که جدول همان

 . اثرات مستقیم متغیرها7جدول 

نسبت  سطح معناداری فرضیات

 بحرانی

خطای 

 معیار

 هشمتغیرهای پژو برآورد استاندارد

بهسازی  بر بهسازی آموزشی ۰.۵۲ ۰.۱4 ۳.8۹ ۰.۰۰۲ قبول

 گذاردسازمانی تأثیر می

بهسازی  بر بهسازی آموزشی  ۰.۵8 ۰.۱6 4.۰۳ ۰.۰۰۳ قبول

 گذاردای تأثیر میحرفه

بهسازی  بر بهسازی سازمانی ۰.66 ۰.۱6 4.۱۱ ۰.۰۰۳ قبول

 گذارداخالقی تأثیر می

بهسازی  بر ازی سازمانیبهس ۰.7۱ ۰.۲۲ 4.۱4 ۰.۰۰۱ قبول

فرهنگی تأثیر  -اجتماعی

 گذاردمی

بهسازی  بر ایبهسازی حرفه ۰.78 ۰.۲۵ 4.6۹ ۰.۰۰6 قبول

 گذارداخالقی تأثیر می

بهسازی  بر ایبهسازی حرفه ۰.6۵ ۰.۱8 ۳.8۹ ۰.۰۰۱ قبول

فرهنگی تأثیر  -اجتماعی

 گذاردمی

سازی بر به بهسازی اخالقی ۰.67 ۰.۱۹ ۳.۳6 ۰.۰۰۱ قبول

 گذاردفردی تأثیر می

فرهنگی بر  -بهسازی اجتماعی ۰.64 ۰.۱4 4.۰۱ ۰.۰۰4 قبول

 گذاردبهسازی فردی تأثیر می

بهسازی فردی بر توسعه اوقات  ۰.7۹ ۰.۲۵ ۳.۱4 ۰.۰۰8 قبول

 گذاردتأثیر می فراغت

 

 های برازش مدل. شاخص8جدول 

2X df /df2X  RSMEA CFI  GFI  AGFI  NFL 

343/۱3۲ 64 ۰67/۲ ۰۰4/۰ ۹۲۳/۰ ۹۲۰/۰ ۹۲۵/۰ ۹۲4/۰ 
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مدل ساختاری پژوهش .3شکل   

 گیریبحث و نتیجه

و اوقات فراغت مردم است. تمام  سالمتبهها در جوامع امروز توجه ز وظایف مهم دولتا

هستند.  روروبهکشورها در هر مقطع از تاریخ که قرار داشته باشند با مسئله اوقات فراغت مردم 

باشند. آموزش و میهای مختلفی درگیر مسئله پر کردن اوقات فراغت ین میان سازماندر ا

های مختلف ورزشی و نیز با توجه به ماهیت بخشی از این وظیفه را در قالب فعالیتپرویش 

که معلمان در ساختار  یبا توجه به نقشدارند. عهدهتفریحی برای پر کردن اوقات فراغت بر 

و  یسالمت جسمان از الزم است که باشند،یجوانان دارا م تیاقتصادی و ترب ،یفرهنگ ،یاجتماع

در  دهیهای سنجو تدارک برنامه نیتدو قیاز طر جز امر مهم نیبرخوردار باشند ا یکامل یروان

رو با (. ازاینMosavirad & Keshavarz, 2015) گرددینم فایدهبه دیحاصل و مف فراغتشان امیا

-بدنی و نقش پررنگ فعالیتهای اوقات فراغت برای معلمان تربیتت فعالیتتوجه به نقش مثب

هایی مرتبط با و همچنین نبود منابع پژوهش های بهسازی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان
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توسعه اوقات های توسعه آن، انجام پژوهش حاضر باهدف اوقات فراغت معلمان و استراتژی

ی، مهم و منابع انسان یبا استفاده از مدل بهساز وپرورششآموز یبدنتیفراغت معلمان ترب

 ضروری هست.

های اوقات فراغت بر سالمت جسمی و ذهنی، های بسیاری بر نقش مهم فعالیتدر پژوهش

 & Mosaviradبدنی تأکید شده است. عملکرد شغلی، رضایت شغلی معلمان تربیت

Keshavarz (2015)  سطح سالمت معلمان ورزشکار و  نیبدر پژوهش خود، دریافتند که

دار افراغت ارتباط معن در اوقات یورزش تیفعال زانیبا م شهرنیورزشکار شهر شاه ریغ معلمان

 تیاوقات فراغت فعال و رضا نیبدر پژوهش خود، دریافت که  Dehestani (2015). وجود داشت

معلمان  یشغل تیو رضا غیرفعالاوقات فراغت  نیب. وجود داشت یارتباط مثبت و معنادار یشغل

در پژوهش  Irandost (2011). وجود داشت یمعنادارمنفی  ةرابط زدیبدنی شهرستان تربیت

 شیبرخوردار هستند. افزا یبهتر یبدنی ورزشکار از سالمت روانعلمان تربیتخود، دریافت که م

 تیرضا شی. افزادر ارتباط است هاآن یسالمت روان شیبدنی با افزاساعات فراغت معلمان تربیت

با این  در ارتباط است. هاآن یسالمت روان شیبدنی با افزااز گذران اوقات فراغت معلمان تربیت

 & Mosaviradتوان چنین اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات توجه می

Keshavarz (2015) ،Dehestani (2015)  وIrandost (2011) توسعه  در مسیر باشد.همسو می

صورت منسجم مورداستفاده قرار گیرد. جهت های اجتماعی بهاوقات فراغت نیاز است تا شبکه

باشد. این مسئله های اولیه در این خصوص میتوسعه اوقات فراغت نیازمند ارتقا زیرساخت

ها در خصوص های زیرساختی در این حوزه دارد. فقدان بررسیدهنده اهمیت برخی جنبهنشان

ریزی و اساس مدل بهسازی سبب گردیده است تا امروزه در مسیر برنامه اوقات فراغت بر توسعه

گسترش توسعه اوقات فراغت کمترین استفاده از بهسازی منابع انسانی انجام گردد. فقدان 

های جامع در خصوص توسعه اوقات فراغت با بهسازی منابع انسانی سبب گردیده است پژوهش

گیری و استفاده از بهسازی منابع انسانی در مسیر یزی مناسبی جهت بهرهرتا امروزه برنامه

توسعه اوقات فراغت انجام نگردد. این مسئله سبب گردیده است تا توسعه اوقات فراغت در بین 

نتوانسته است از  معلمان کشور ایران توفیق چندانی نداشته باشد و به عبارتی اوقات فراغت

 مسیر شکوفایی بهره الزم را داشته باشد.های صنعت ورزش در ظرفیت
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که از  یاوقات فراغت و منابع روان یهاتیرابطه فعالبا عنوان  Kelly et al (2019) در پژوهش

زمان ، دریافتند که بودن و شباهت اوقات فراغت ی: نقش جدکندمی تیحما داریحرفه پا کی

تنها  البته، شودمیکار مربوط  در در حد متوسط و یا بیشتر از متوسط، به صرف اوقات فراغت

 ایو در شباهت اوقات فراغت کم باشد  یهای اوقات فراغت فرد ازنظر جدکه فعالیت یزمان

-منجر به افزایش کارایی در کارکنان می نباشد یجد یوقت ایشباهت اوقات فراغت کم باشد، 

داشته باشد، منجر به که بین نوع اوقات فراغت نوع کار شباهت باالیی وجود گردد. درصورتی

 بنابراین اوقات فراغت بر پایداری شغلی تأثیر معناداری دارد. گردد؛کارایی منفی در کار می

Kossek, E. E. & Perrigino (2016) کردیرو کی ی: بررسآوریپژوهش خود با عنوان تاب در 

خصوص در غت بههای اوقات فرا، دریافتند که مشارکت در فعالیتبر کار یمبتن کپارچهی یشغل

در پژوهش  Kim et al (2015) گردد.آوری در شغل میهای ورزشی منجر به افزایش تابفعالیت

ی، دریافتند با استفاده از مدل اوقات فراغت جد یشخص یرشد و شاد بینیخود با عنوان پیش

وجود دارد.  یرابطه عل یو شادکام یاوقات فراغت و رشد شخص یجد هایعلت نیبکه 

 جیاز نتا یگرید ینشانگرها یشخص یکه رشد و شاداب یکم شیمطالعه با آزما نیا هایهیافت

را گسترش داده  یاوقات فراغت جد اتیاوقات فراغت است، وجود دانش موجود در ادب یجد

تعامل اوقات فراغت و در پژوهشی با عنوان  Kuykendall et al (2015) همچنین است.

یافتند که استفاده از اوقات فراغت در کارکنان منجر به بهبود تحلیل، در فرا: یذهن یستیبهز

گردد. تنوع در نوع اوقات فراغت و همچنین تنوع در زمان درگیری با ها میبهزیستی ذهنی آن

زمان درگیری در اوقات فراغت، بر بهزیستی اوقات فراغت، تأثیر بیشتری نسبت به طول مدت

روزانه:  یو بهبود گرایی در پژوهش خود با عنوان کار Bakker et al (2013) ذهنی تأثیر دارد.

طور خاص فرض بر به، دریافتند که های اوقات فراغتروزانه در مورد فعالیت یمطالعه بازساز کی

با رفاه روزانه  یتریقو یرابطه منف ،در طول شب باکارروزمره مرتبط  یهاتیبود که فعال نیا

 Kellyن اعالم داشت که نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات توان چنی. با این توجه میدارند

et al (2019) ،Kossek, E. E. & Perrigino(2016) ،Kim et al (2015) ،Kuykendall et al 

همسو هست. زمانی که کارکنان بعد از اتمام ساعات کاری،  Bakker et al (2013)و  (2015)

تری از رفاه زندگی را کنند، سطح پایینر منزل میکاری در محل کار و یا دمشغول به اضافه
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های اوقات کنند. در مقابل، کارکنانی که بعد از اتمام زمان کار مشغول به فعالیتتجربه می

ها افتهی نیاشوند، از سطح رفاه بیشتری در زندگی برخوردارند. های بدنی میفراغت نظیر فعالیت

 ییباال گرایی کاررا که به  هاییآن ویژهبهو  ودارمندان خک دیها نبااز آن است که سازمان یحاک

 .دهند ءرا ارتقا یورزش بدن عوض درکار کنند و  ریبه کار در زمان غ قیتشو ،دارندعالقه 

توسعه اوقات فراغت معلمان با  تبیین عوامل دسته مطابق با نتایج مشخص گردید که هشت

اس قدرت نفوذ وابستگی، چهار گروه از عناصر بر اس وجود دارد. سپس کاربرد بهسازی منابع

ها تقریبًا از سیستم : این مؤلفه(خودمختار)روه اول اند از: گعبارتخواهند بود که  شناساییقابل

ت ضـعیف بـا سیستم هستند که در نمونه موردبررسی الشوند، زیـرا دارای اتصـاجدا می

طور عمده نتایج : ابعاد این ناحیه به(وابسته)م گروه دو .در این گروه قرار نگرفته است ایمؤلفه

 توانندمیکمتر  هاآنعوامل زیادی دخالت دارند و خود  هاآنکه برای ایجاد  باشندمیمدل 

گروه سوم . در این گروه قرار دارد بهسازی فردی دیگر شوند. مؤلفه هایمؤلفه ساززمینه

ها ، ثباتی ندارند، هر تغییـری کـه روی آنگیرندمیکه در این ناحیه قرار  هاییمؤلفه: (پیوندی)

توسعه اوقات  هایمؤلفه. گذاردمیاثر  هامؤلفهو هم دیگر  هاآنخود  رویهمصـورت گیرد، 

ای و فراغت، بهسازی اخالق، بهسازی اجتماعی و فرهنگی، بهسازی سازمانی، بهسازی حرفه

ها در : این مؤلفه(مستقل)ه چهارم گرو. شوندنامیده می پیونددهندهکه  بهسازی آموزشی

های پیوندی، کلیدی هـا بـه همـراه مؤلفهگیرند. ایـن مؤلفهسطح نمودار قرار می ترینپایین

دهند و برای شروع کارکرد سیستم بایـد در وهلـه اول بـه هستند که زیربنای مدل را شکل می

 .رار نگرفته استای در این گروه قهـا توجه شود. در این بررسی مؤلفهآن

توسعه  سازیپیاده بر مؤثر عوامل میان مبهم روابط پیشینه، و نتایج مقایسه با همچنین

 خأل مدل، این شد. ارائه معین روابط و مراتبسلسله با جامع مدلی و مشخص ،اوقات فراغت

 مراتبسلسله مشخص نبودن و معیارها میان روابط ابهام از ناشی که را پژوهش زمینة در موجود

 معیارهای سایر بر زیادی اوقات فراغت تأثیر توسعهاینکه  به توجه با کرد. پر معیارهاست بین

توسعه  سازیپیاده برای های ورزشی،مدیران سازمان شودمی پیشنهادسالمتی جامعه دارند 

 های اوقات فراغت ورزشی سبببرنامهکنند.  توجه بهسازی فردی معیار به اوقات فراغت معلمان

صورت مناسبی شکل گیرد. این مسئله بدنی بهگردد تا ساختار بهسازی فردی معلمان تربیتمی
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های خود از وضعیت فکری و جسمانی مناسبی گردد تا آنان در حین انجام فعالیتسبب می

گردد. با توجه به نوع شغل برخوردار باشند که این خود سبب بهبود خودکارآمدی آنان می

های اوقات فراغتی به علت ایجاد رود که شرکت در برنامهدنی، چنین انتظار میبمعلمان تربیت

های روانی پذیری، رشد جسمانی و همچنین بهبود برخی ویژگیبرخی شرایط در رشد مسئولیت

گردد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر اهمیت افراد، سبب بهبود بهسازی فردی می

گردد تا ی، پیشنهاد میبدنتیاوقات فراغت معلمان ترب رروند توسعهزیربنایی بهسازی آموزشی د

ی در مدارس بدنتیاوقات فراغت معلمان ترب های آموزشی و ترویجی در جهت توسعهفعالیت

شکل گیرد. از طرفی با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر اهمیت بهسازی سازمانی، پیشنهاد 

اوقات فراغت  توسعههای مربوط به تدارک و انجام فعالیتگردد تا ساختار مدارس در جهت می

ی بهبود یابد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر اهمیت بهسازی بدنتیمعلمان ترب

های اوقات های شغلی با فعالیتگردد تا با ایجاد هماهنگی میان فعالیتای، پیشنهاد میحرفه

ها را فراهم واسطه این فعالیتبدنی بهغلی معلمان تربیتفراغتی، شرایط جهت بهبود عملکرد ش

 آورد.
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