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معلمان روی رضایت شغلی با طفرهگرایی و وجدانمطالعه رابطه هدف 
ورزشی مدارس بود. روش  برنامهفوقهای بدنی در انجام فعالیتتربیت

صورت پیمایشی انجام شد و در این تحقیق توصیفی همبستگی بوده که به
-(، طفره5001سوتا )های استاندارد رضایت شغلی مینه راستا از پرسشنامه

زاده گرایی قربانی( و پرسشنامه وجدان5092روی سازمانی سیمز و نیکول )
مدارس شهر  بدنیتربیت( استفاده شد. نمونه آماری شامل معلمان 9912)

های آماری تی تک نفر در نظر گرفته شد. از آزمون 91کاشان بود که 
)رویکرد یون چندگانه متغیره، تی مستقل، آنوا، همبستگی پیرسون و رگرس

های پژوهش نشان داد میزان ترین یافتهمهمگام به گام( استفاده شد. 
بدنی مطلوب بوده ولی میزان گرایی معلمان تربیتروی و نیز وجدانطفره

گرایی و روی، وجدانرضایت شغلی در حد متوسط قرار داشت. میزان طفره
ناداری وجود نداشت، رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد تفاوت مع

عالوه بر این، با توجه به نوع استخدام )پیمانی و رسمی(، تفاوت معناداری 
بدنی گرایی و رضایت شغلی معلمان تربیتروی، وجداندر میزان طفره
گرایی، رضایت شغلی و نتایج نشان داد که وجدان درنهایتوجود نداشت و 

صیلی تأثیر مثبت و سابقه خدمت تأثیر منفی و معنادار و مدرک تح
روی دارد که میزان تأثیر رضایت شغلی بیشتر از سایر طفرهمعناداری بر 

به  بدنیتربیتگرایی معلمان متغیرها بود. در نتیجه نتیجه تقویت وجدان
پیشرفت در شغل و افزایش رضایت شغلی،  هایواسطه ارتقای فرصت

های فعالیتدر  بدنیتربیتمنجر به مشارکت هر چه بیشتر معلمان 

 . شودورزشی می برنامهفوق
 هاي کليديواژه
 گرایی، وجدانبدنیتربیتروی، رضایت شغلی، معلم طفره

 

 
 

 

The purpose of this paper was to investigate the 

relationship of conscientiousness and job satisfaction 

with the organizational loafing of physical education 

teachers in performing extracurricular sports activities 

in schools. The research method was a descriptive 

survey and in this regard, the Minnesota Job 

Satisfaction Standard questionnaire (2009), Sims and 

Nicole (2014), and the Ghorbanizade 

Conscientiousness questionnaire (1395) were used. The 

statistical sample included physical education teachers 

at Kashan, which was considered as 69. T-test, 

ANOVA, Pearson correlation and multiple regression  

(stepwise approach) were used. The most important 

findings of the research showed that the level of loafing 

and conscientiousness of teachers was favorable, but 

the level of job satisfaction was moderate. There was 

no significant difference between male and female 

teachers in terms of social loafing, conscientiousness 

and job satisfaction. In addition, according to the type 

of employment (formal and contractual), there was no 

significant difference between the loafing, 

conscientiousness and satisfaction. As a result, the 

promotion of career development’ opportunities and 

increased job satisfaction, leads to the participation of 

more and more physical education teachers in sports 

supplements activities. 
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Abstract   



 95 9911 بهار، 52، شماره هفتممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

  همقدم
عنوان یک وسیله ای بهظام و جامعهدر هر ن بدنیتربیت

تربیتی در جهت متعادل کردن ابعاد وجودی انسان مطرح شده 
و ورزش،  بدنیتربیتاست. بخصوص در نظام اسالمی که 

(. در این 5رود )یکی از ابعاد مهم تعلیم و تربیت به شمار می
راستا، ورزش در سطح مدارس، باعث ایجاد پویایی، نشاط و 

برای رسیدن به اهداف واالی تعلیم و تربیت افزایش تحرک 
فقط برای سالمتی جامعه نیست،  بدنیتربیتشود. اهمیت می

وری و تواند فاکتوری برای بهرهبلکه در حقیقت می
باشد. بدیهی است پاسداری از این هنجارها از  9توانمندسازی
نتیجه بخش بودن تربیت  و است وپرورشآموزشاهم وظایف 

از طریق بکارگیری افرادی  اهداف آنیت در احراز و موفق بدنی
تحقق خواهد یافت که به معنای واقعی معلم باشند. بنابراین 

، سهم بسزایی در توسعه و پویایی نظام بدنیتربیتمعلمان 
 (. 59دارند ) وپرورشآموزش

در سیستم آموزشی چیزی بیشتر  یبدنتیترببرنامه درسی 
معلمانی که وظیفه تدریس را از محتوای آن است به عبارتی 

به عهده دارد نیز نقش مهمی در انتقال محتوای درسی و 
، تدریس و اداره بدنیتربیتاثربخشی دارند. وظایف معلمان 

کردن کالس ورزش است و در کنار آن برگزاری مسابقات 
های ورزشی، ورزش صبحگاهی، المپیادهای ورزشی، جشنواره

محلی، برگزاری -های بومیای، برگزاری بازیدرون مدرسه
اردوهای ورزشی و مشارکت در کنار مشاوران مدرسه، معلمان 

 یابرنامهفوقهای بهداشت و کادر مدارس از جمله فعالیت
شود که انجام آن مستلزم تالش معلمان محسوب می

-است. در این راستا، معلم پاسخگو یکی از باارزش بدنیتربیت

شود. محسوب می وپرورشموزشآهای انسانی در ترین نیروی
پذیری است که بتواند منظور از معلم پاسخگو، معلم مسئولیت

هایی فراتر از با فراهم کردن محتوای آموزش غنی و فعالیت
چارچوب درسی توأم با همکاری با سایر معلمان و کادر 

-آموزان ارتباط سازنده برقرار کند. در واقع میآموزشی با دانش

که برای برنامه درسی  یمتنوعوضوعات توان گفت که م
از جمله برگزاری مسابقات  شدهگرفتهدر نظر  بدنیتربیت

های خارج از کالس و رویکردهای ورزشی و فعالیت
دار برنامه ، مؤثرترین روش برای انتقال معنیبرنامهفوق

 بدنیتربیتشوند و رسیدن به فلسفه محسوب می بدنیتربیت
(. 59شود )کالس درس حاصل نمی تنها از طریق تالش در

هایی هستند برای درگیر کردن ، فرصتبرنامهفوقهای فعالیت

                                                                     
1. Empowerment  

های آموزشی و غیر آموزان و جهت بخشیدن به فعالیتدانش
گیرد و آموزشی که تحت نظارت و حمایت مدرسه انجام می

بسته به مقدار بودجه مدرسه و برنامه و اهداف آن ممکن است 
ر داخل یا خارج مدرسه اجرا گردد اهداف ها داین فعالیت

، حکایت از بار ارزشی مثبت آن دارد. برنامهفوقهای فعالیت
ها عبارت است از: کمک به های این فعالیتترین ارزشمهم

رشد و تکامل شخصیت مطلوب، کمک به تسهیل رشد و 
های تفریحی و ورزشی تکامل اجتماعی، فراهم کردن مکان

های آموزان و کمک به تأمین هدفی دانشسالم، رشد اجتماع
تواند به هایی می(. انجام چنین فعالیت91تربیتی جدید )

آموزان کمک کند، عالوه بر پرورش جسمانی و فکری دانش
های مهم و ، از جمله فعالیتبرنامهفوقهای این، فعالیت

رود که از طریق آن به شمار می وپرورشآموزشدر  توجهقابل
 .آموزان یاد دادهای اجتماعی را به دانشمهارتتوان می

-های فوقیکی از عناصر مهم در ارتباط با اجرای فعالیت

سرمایه  عنوانبه بدنیتربیتبرنامه ورزشی، تمایل معلمان 
-انسانی به همکاری با مدرسه جهت برگزاری چنین فعالیت

تواند در ارتباط هایی در مدارس است. از جمله عناصری که می
ها را تحت تأثیر وری و اجرای فعالیتبا سرمایه انسانی، بهره

و طفره  قرار دهد، رضایت معلمان و البته وجدان کاری معلمان
 (.50است ) هانرفتن از انجام فعالیت

روی سازمانی یعنی فرد در حد در این راستا، طفره
، در سازمان ظاهر نشود. از نظر ازیموردنانتظارات نقش 

یا تنبلی، یعنی به آینده محول کردن  یکاراهمال روانشناسی،
به  یطورکلبهاست.  شدهگرفتهکاری که تصمیم به اجرای آن 

است که  یاکنندهناراحتتعویق انداختن کار، رفتار ناپسند و 
توان از تأخیر در و هرگز نمی برداردپیامدهای ناخوشایندی در 

ها دفاع کرد. ن آنانجام کارها به تصور و گمان بهتر ارائه کرد
روی قصد و در طفره کهیدرحالروی تفاوت دارد، تنبلی با طفره
است ولی در تنبلی، فرد اصالً  مدنظر یکارکمنیت عمدیِ 

روی (. واژه طفره95میل به کار ندارد و عمدی در کار نیست )
است  شدهیمعرف( 9191) 5اولین بار توسط التن و همکاران

نی در بسیاری از موارد از عنصر انسانی روی سازما(. طفره99)
(. از جمله 55یابد )سازمان یعنی کارکنان سازمان ریشه می

گذارد عبارت است از: روی اثر میعواملی که بر میزان طفره
نبود استانداردهای کاری، عدم هماهنگی در انجام کار، 
فردگرایی و نبود همبستگی در گروه، انگیزشی نبودن محیط 

های کاری از نظر کارکنان، عدم اعطای نبودن روش رمؤثکار، 

                                                                     
2. Latten et al  



 برنامه ورزشیهای فوقبدنی در انجام فعالیتروی معلمان تربیتگرایی و رضایت شغلی با طفرهرابطه وجدان 99

 

پاداش به کارهای خوب کارکنان، ناکارآمدی نظام جبران 
خدمات و اعطای پاداش یا اعمال تنبیه، مشکالت شخصی، 

بودن کارهای محول شده از دید کارمندان و عدم  تیاهمیب
(. اگر شخصی برای 90آشنایی کارمندان با نحوه انجام امور )

ا کردن منافع خود، از منافع دیگران استفاده کند نوعی پید
اثرات زیان باری را  تواندمیروی را به همراه دارد که طفره

ای تواند مجموعهبرای گروه هم داشته باشد. حال این گروه می
یک مدرسه  مثالعنوانبهآمده در یک سازمان  گرد هماز افراد 

فقط از اطالعات تبادل اطالعات، شخص  جایبهباشد که 
رشد، افت  جایبهدیگران استفاده کند که در این صورت گروه 

در مدارس  بدنیتربیتمعلمان  مثالعنوانبهخواهد کرد. 
عضوی از گروه )در مدرسه( و یا در کنار سایر  عنوانبه

-تری مانند نظام آموزشی میهمکاران خود در مجموعه بزرگ

که عدم چنین همکاری  توانند همکاری گروهی داشته باشند
 درنهایتانگیزگی از انجام وظایف و ای از بیتواند نشانهمی

روی اجتماعی به تمایل افراد برای اعمال روی باشد. طفرهطفره
کنند اشاره در یک گروه فعالیت می کههنگامیتالش کمتر 

 (. 9دارد )
روی آنان در رسد عدم رضایت معلمان با طفرهبه نظر می

، از کارمرتبط باشد. طفره رفتن یا فرار  وپرورشموزشآسیستم 
عنوان هر رفتاری با قصد سر باز زدن، انکار ممکن است به

های کاری در انجام وظایف و مسئولیتکردن و فراموش
مربوط به شغل تعریف شود. به عبارتی طفره رفتن باعث 

 درنهایتشود و ها میکاهش اثربخشی و کارایی در سازمان
آورد. مقاومت کارکنان در برابر تصمیمات وری را پایین میبهره

ای از تواند نشانههای ارسالی از سوی مدیران میو بخشنامه
-(. در این راستا، اگر برنامه55روی از انجام کارها باشد )طفره

تواند ها دقیق بوده و متناسب با اهداف تعریف شوند میریزی
روی طفره(. 99روی شود )رهمنجر به نتایجِ مثبت کم شدن طف

داشته باشد.  وپرورشآموزشتواند اثر سوئی بر کارایی نظام می
بلکه وظیفه  دارندعهدهتعلیم را به  فقطنهمدارس  که یآنجائاز 

روی رسد که طفرهکشند به نظر میپرورش را نیز به دوش می
 برنامهفوقهای از پرورش، مانند فعالیت و مشارکت در فعالیت

وارد کند و  وپرورشآموزشتواند اثرات منفی بر سیستم یم
 تر از تعلیم جلوه نمایاند. تربیت را کمرنگ

نیز ممکن است تمایلی برای  بدنیتربیتدر بین معلمان 
به معلمان پرورشی و یا سایر  برنامهفوقهای واگذاری فعالیت

مسئوالن مدرسه وجود داشته باشد و از طرفی همکاری دانشی 
نیز ممکن است دچار  بدنیتربیتگروهی بین خود معلمان و 

روی شود. این پدیده پیامدهای منفی زیادی، مانند نوعی طفره
کاهش رضایت و اعتماد گروهی، کاهش تعامالت بین فردی، 

کاهش  جهیدرنتکاهش عملکرد و اثربخشی فردی و گروهی و 
ین سازمان را به همراه خواهد داشت. هم یاثربخشعملکرد و 

کم بودن انگیزه و یا کاهش رضایت شغلی موجب بروز 
روی گیرانه در کارکنان شده و مقوله طفرهرفتارهای کناره
 (. 91نمایاند )سازمانی رخ می

رضایت شغلی معلمان یکی از موضوعات مهم در هر 
است که چنین موضوعی  وپرورشآموزش خصوصبهسازمان 

را تحت  بدنیتربیتعلمان تواند عملکرد معلمان و از جمله ممی
چنان که افزایش رضایت شغلی به عنوان تأثیر قرار دهد. 

رضایت (. 99دارایی نامحسوسی در مدارس شناخته شده است )
-شغلی، گرایش، تمایل یا حاالت درونی شخص برای عکس

نسبت به موضوعی معین است که  کنندهیابیارزهای العمل
ت به آن موضوع همراه مطبوع و نامطبوع فرد نسب بااحساس

(. تحقیقات متعددی رضایت شغلی، پیامدهای آن و 59است )
عوامل مختلفی که رضایت شغلی معلمان را تحت تأثیر قرار 

(. 99؛ 51؛ 59قرار داده است ) موردمطالعهداده است را 
پیامدهای نارضایتی شغلی متعدد و متنوع است از جمله: غیبت 

(. در این راستا، 95وری )ن بهرهاز کار، رها کردن شغل و فقدا
رسد رضایت معلمان متغیر مهمی در جهت ایجاد به نظر می

-وری و فراهم کردن محیط مناسب جهت یادگیری دانشبهره

آموزان و مشارکت هر چه بیشتر معلمان در فرایند آموزش 
اند که رضایت شغلی که برخی تحقیقات نشان دادهباشد، چنان
( و اگر در 90بخشد )ر سازمان را ارتقا مید فرا نقشرفتارهای 

سازمانی رضایت شغلی کاهش یابد، احتمال پیامدهای رفتاری 
راستا، تاکنون تحقیقی که به بررسی  نیدر امنفی وجود دارد. 

روی سازمانی بپردازد وجود ارتباط بین رضایت شغلی و طفره
 نداشته است. 

گرایی جدانوری، ویکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بهره
رعایت  منظوربهگرایی احساس تعهد درونی است. وجدان

الزاماتی است که در ارتباط با کار مورد توافق قرار گرفته است 
(. وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و 1)

شود. وجدان کاری با وجود حس انجام وظیفه در افراد می
ای جدان کاری مقولهدرونی بودن قابلیت اکتساب دارد و و

گیرد خواستن و نخواستن انجام کار قرار می طهیدر حاست که 
(. پیامدهای 99و نه در حیطۀ توانستن و نتوانستن انجام کار )

نبود وجدان کاری، کم کاری، انجام کار ضعیف، مسئولیت 
گریزی، غیبت و مرخصی بیش از حد، انجام کارهای شخصی 

د از کار ناصحیح همکاران و در ساعات اداری و عدم انتقا
گرایی فرایند حل (. در واقع وجدان9مالحظه منافع خود است )

گرایی در مشاغل تعارض توأم با اقتدار است. اهمیت وجدان
تاکنون به میزان زیادی مورد بحث قرار گرفته است و فقدان 
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ای در محل کار است. کارکنان با وجدان آن مشکل عمده
ان خوب سازمانی هستند و در مقابل گرایی باال، شهروند
وری پایینی را برای گرایی پایین، بهره-کارکنان با وجدان

(. با توجه به پیامدهای عدم وجدان 92سازمان به همراه دارند )
رسد وجدان کاری تا اندازه زیادی با میزان کاری، به نظر می

روی مرتبط باشد و در این زمینه، تاکنون تحقیقی که به طفره
 نشدهانجامروی بپردازد گرایی بر طفرهمطالعه تأثیر وجدان

 است. 
جداگانه به بررسی ارتباط و  صورتبهای مطالعات پراکنده

روی گرایی بر طفرهتأثیر متغیرهای رضایت شغلی و وجدان
( به بررسی 9919سازمانی انجام شده است. از جمله پورصادق )

کارکنان پرداخت و به این روی سازمانی تأثیر دینداری بر طفره
روی کارکنان که دین و دینداری بر طفره افتیدستنتیجه 

تأثیر معناداری دارد. عالوه بر این وی این نتایج را نیز گزارش 
کرد که جنسیت، سابقه کاری، میزان تحصیالت، سن و نوع 

تأثیر معناداری  کارکنانروی از کار استخدام بر میزان طفره
روی تمایل مردان بیشتر از زنان به طفره هکیطوربهدارد 

یابد، روی افزایش میدارند، با افزایش سابقه کار میل به طفره
شود و آمیز بیشتر میبا افزایش تحصیالت رفتارهای طفره

کارکنان کم سن و سال کمتر از همکاران مسن از زیر کار در 
بیش از کارکنان رسمی از  یررسمیغروند و کارکنان می
رو و همکاران . سبک(95) کنندآمیز پرهیز میتارهای طفرهرف
-بر طفره شدهادراک(، به بررسی تأثیر عدالت سازمانی 9919)

های پزشکی شهرستان یزد روی اجتماعی در بخش فوریت
پرداختند و نتایج تحقیقات ایشان نشان داد که عدالت توزیعی، 

اط معکوس و ای و عدالت اطالعاتی دارای ارتبعدالت مراوده
روی وضعیت طفره درمجموعروی داشت و معناداری با طفره

. سامانی (92) گیری شد، نامطلوب نتیجهموردمطالعهدر جامعه 
روی سازمانی را (، عوامل اثرگذار بر طفره9912و همکاران )

ترین قرار دادند و نتایج ایشان نشان داد که مهم موردمطالعه
سازمانی بُعد محیطی سازمان بود  رویعامل تأثیرگذار بر طفره

روی سازمانی؛ رضایت بر طفره مؤثرهای ترین شاخصو مهم
. ططری و همکاران (99) بود یسازمانفرهنگشغلی، تعهد و 

(، به بررسی نقش اخالق کاری در رضایت شغلی 9912)
پرداختند و نتیجه گرفتند که اخالق کاری  بدنیتربیتمعلمان 

کریمی و . (20) ثبت و معناداری داشتبر رضایت شغلی اثر م
(، به بررسی ارتباط رضایت شغلی و عدالت 5099اندام )

های ورزشی شهر همدان سازمانی بر اهمال کارکنان هیئت
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی ارتباط 

( اثر 5090) 1بولین(. 99معناداری با اهمال کاری ندارد )
ت شغلی را بر رفتار شهروندی سازمانی و گرایی و رضایوجدان

رفتار فراتر از وظیفه مورد مطالعه قرار دادند و ارتباط مثبتی 
گرایی با رفتار شهروندی سازمانی و نیز رضایت بین وجدان

. الپیک (9) شغلی با رفتار شهروندی سازمانی را نتیجه گرفتند
بین  به تبیین ارتباط لیفرا تحل( در رویکردی 5009) 2و هکت

گرایی و رفتار شهروندی سازمانی رضایت شغلی، وجدان
گرایی بر پرداختند و نتایج تحقیق ایشان نشان داد که وجدان

رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و پیامد حاصل از 
رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان اثر 

ز در تبیین بین (، نی5090) 3تان. هون و لی(52) مثبتی دارد
گرایی متغیرهای مورد مطالعه به این نتیجه رسیدند که وجدان

 4. آردا و یلدیز(92) روی اجتماعی داردتأثیر منفی بر طفره
های کاری (، نقش رهبری تحولی را در ارتباط بین دوره5091)

مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه  طفره روو رفتارهای 
حولی نقش کمی در ایجاد رفتارهای منفی رسیدند که رهبری ت

. عالوه بر (2) روی اجتماعی داردها از جمله طفرهدر سازمان
( ارتباط رفتارهای سیاسی مدیران 5091) 5این بیزا و همکاران

روی معلمان مدارس ابتدایی مورد بررسی قرار دادند را با طفره
-ن طفرهو به این نتیجه دست یافتند که ادراک معلمان از میزا

روی همکارانشان در حد کم و مطلوب بود و افزایش فشارها و 
روی معلمان مدارس تأثیر رفتارهای سیاسی مدیران، بر طفره

مثبت و معناداری داشت و از جمله پیشنهادات حاصل از 
روی اجتماعی در بین معلمان کاهش طفره منظوربهتحقیق 

ران و کاهش مدارس ابتدایی، مشروعیت بیشتر رفتارهای مدی
 6. توک(2) رفتارهای غیر از چارچوب قانونی در مدارس بود

های شخصیتی از جمله (، به مطالعه ارتباط بین ویژگی5091)
روی اجتماعی در بین دانشجو معلمان گرایی و طفرهوجدان
در دانشگاه دولتی ترکیه پرداخت و به این نتیجه  بدنیتربیت

روی نی کننده معنادار طفرهبیگرایی پیشدست یافت که وجدان
. وارتسترا و (29) بود بدنیتربیتاجتماعی در بین معلمان 

گرایی و ( نیز به بررسی ارتباط بین کمال5091) 7همکاران
روی اجتماعی در بین بازیکنان جوان فوتبال پرداختند و طفره

این ارتباط را معنادار نتیجه گرفتند. تحقیق ایشان در زمینه 
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وع خود جزو اولین تحقیقاتی بوده است که به ورزش، در ن
 .  (25) روی در ورزش پرداخته استبررسی طفره

-دهد پدیده طفرهبندی مطالعات انجام شده نشان میجمع

های روی به اشکال مختلفی تبیین شده است که زمینه
تحقیقاتی جدیدی را پیش روی محققان قرار داده است، 

روی تلفن همراه از رنتی و یا طفرهروی اینتطفره مثالعنوانبه
جمله موضوعات پژوهشی جدیدی هستند که انجام چنین 

در بخش مدیریت نوپا است و  ژهیوبهتحقیقاتی در این زمینه 
روی اندک و ناچیز تحقیقات انجام شده مرتبط با طفره جهیدرنت

است. عالوه بر این مسئله این است که آیا وجود مشکالت در 
ی از جمله فرسودگی شغلی، تنیدگی شغلی و سیستم آموزش

رضایت شغلی که در تحقیقات زیادی مورد مطالعه قرار گرفته 
تواند پیامدهای رفتاری (، می99؛ 51؛ 59؛ 91، 92؛ 91است )

روی از انجام تفاوتی در انجام وظایف و طفرهمنفی ازجمله بی
ری اکنون نیز بحث کم کامحوله، ایجاد کند. هم یهافرا نقش

(، اما 99های دولتی وجود داشته )روی در سازمانو نیز طفره
روی در بین معلمان و به ویژه معلمان آماری از میزان طفره

 فرا نقشهای روی از انجام فعالیتبدنی، آن هم طفرهتربیت
با  جهیدرنتبرنامه ورزشی وجود ندارد. های فوقمانند فعالیت

-ویژه سازمانای دولتی و بههتحقیقی در سازمان خألتوجه به 

در مورد وضعیت  وپرورشآموزشهای مرتبط با ورزش و نیز 
و عوامل اثرگذار بر آن، این  بدنیتربیتروی معلمان طفره

پاسخ دهد که آیا وجدان  سؤالتحقیق بر آن است تا به این 
های روی از انجام فعالیتکاری و رضایت شغلی بر طفره

 ارس اثر دارد؟. ورزشی در مد برنامهفوق

 

 روش تحقيق

هدف کاربردی بود و روش تحقیق،  نظر از قیتحقاین 
 هیکلتحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری _توصیفی

)مقطع راهنمایی و متوسطه( شهر کاشان  بدنیتربیتمعلمان 
در نظر گرفته شد. تعداد نمونه 9919-11در سال تحصیلی 

ل ده برابر تعداد متغیرهای آماری در تحقیقات رگرسیون حداق
( بر این اساس، حداقل 1شود )بین در نظر گرفته میپیش

 10، رونیازانفر در نظر گرفته شد.   90حجم نمونه آماری 
پرسشنامه که  91پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 

گیری تصادفی آوری شد. روش نمونهبود جمع استفادهقابل
 ساده بود. 

های استاندارد استفاده ها از پرسشنامهداده آوریبرای جمع
 بخش بخش تهیه شد. 2شد. پرسشنامه تحقیق مشتمل بر 

بود که اطالعات جمعیت شناختی معلمان  سؤال 2اول شامل 
روی سیمز دوم پرسشنامه استاندارد طفره بخش ،دیسنجیمرا 

سوم  بخشبود.  سؤال 52( مشتمل بر 5092و نیکول )
 91مشتمل بر  که(5001غلی مینه سوتا )پرسشنامه رضایت ش

چهارم پرسشنامه وجدان گرایی قربانی  بخش بود. سؤال
و قبالً نیز روایی و پایایی آن  سؤال 99( که مشتمل بر 9912)

 مورد تأیید قرار گرفته بود. 
برای اطمینان بیشتر، روایی محتوایی و صوری پرسشنامه 

تعیین روایی، از  رمنظوبهمجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت. 
نفر از اساتید دانشگاه استفاده شد. برای تعیین  90نظرات 

ضریب آلفای کرونباخ  از پایایی پرسشنامه در این پژوهش،
 صورتبهپرسشنامه  90 تعداد ابتدا . بدین منظور،شد استفاده

و نتایج  آمدهدستبهپایلوت اجرا شد و با در نظر گرفتن پایایی 
پایایی و نیز  برآورد مجدداً توزیع شد. شنامهپرس حاصل از آن،

نشان داده شده است که  های توصیفی در جدول یکشاخص
 میزان آلفای کرونباخ مطلوب به دست آمد. 

 

 پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  .1جدول
تعداد  سازه مفهوم

  سؤاالت

میزان 

آلفای 

 کرونباخ

انحراف  میانگین

 معیار

 

 روی طفره

 99/0 19/5 125/0 1 ویژگی کار

 95/0 22/5 929/0 9 ویژگی گروه 

ادراک 
 فردی 

1 191/0 90/5 29/0 

 95/0 21/9 995/0 1 قابلیت اتکا وجدان گرایی

موفقیت  
 مداری

1 992/0 19/9 29/0 

 11/0 55/5 191/0 9 نظام پرداخت 
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  رضایت شغلی

 92/0 91/9 992/0 2 نوع شغل 

ت فرص
 پیشرفت

9 105/0 15/5 11/0 

 12/0 55/9 905/0 9  جوسازمانی

سبک 
 رهبری

9 909/0 51/9 21/0 

شرایط 
 فیزیکی

9 991/0 92/5 02/9 

های آماری کلموگروف ها از آزمونبرای تحلیل داده  
سازی ، آنوا و برای مدلمستقلاسمیرنوف، تی تک متغیره، تی 

با کمک  گامبهگامشیوه از رویکرد رگرسیون چندگانه به 
 ( استفاده شد. 52اس )نسخه اسپیاس افزارنرم

 

 تحقيق يهاافتهی
درصد  9/20های بخش توصیفی نشان داد که یافته

داند. میانگین را مردان تشکیل می %9/21ها را زنان و نمونه
درصد  9/91بود.  1/9سال و انحراف معیار آن  91سن افراد 

درصد دارای مدرک  9/50ک کارشناسی، ها دارای مدرنمونه
ها دارای سابقه درصد از نمونه 1/5کارشناسی ارشد بودند. 

سال  99تا  9دارای سابقه بین  %2/90سال،  2خدمت کمتر از 
درصد نیز  2/21سال و  99-95درصد دارای سابقه  2/9، 

درصد پیمانی و  1/91سال بودند.  99دارای سابقه بیشتر از 
 ز رسمی بودند. درصد نی 1/99

-آزمون کلموگروفبرای بررسی نرمال بودن متغیرها از 
 یدگیو کش یچولگ بیضر ،یحد مرکز یۀقض رنوف،یاسم

ضریب چولگی باال، به  یهااستفاده شد. در حجم نمونه
 در)کجی( و کشیدگی و قضیه حد مرکزی استناد شده است. 

وف اسمیرن-، عالوه بر سطح معناداری آزمون کلموگروفواقع
(02/0≤p( کجی تمام متغیرها در بازه ،)و نیز آماره -5و  5 )

و  5( و نیز خطای استاندارد در بازه )-9و  9کشیدگی در بازه )
عالوه بر این بر اساس قضیه حد مرکزی، اگر ( قرار دارد. -5

های آن متغیر باشد توزیع داده 90حجم نمونه آماری باالتر از 
اهد بود که در اینجا حجم نمونه خو ترکینزدتوزیع نرمال  به

توان گفت که توزیع می جهیدرنتنفر بود.  91آماری برابر 
تمامی متغیرهای این تحقیق نرمال است که این نتایج در 

 .جدول شماره دو نشان داده شده است
 

 هادادهنتایج آزمون نرمال بودن   .5جدول 
 

 متغیرها

  کشیدگی کجی اسمیرنوف-آزمون کلموگروف

 گیرینتیجه خطای استاندارد آماره خطای استاندارد آماره سطح معناداری آماره 

 نرمال است. 290/0 999/0 511/0 092/09 2/0 92/9 رویطفره

 نرمال است. 299/0 019/0 519/0 -559/0 911/0 01/9 وجدان گرایی

 نرمال است. 291/0 -915/9 519/0 991/0 592/0 119/0 رضایت شغلی

 سی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون تی تک متغیره استفاده شد که نتایج در جدول شماره سه نشان داده شده است: جهت برر
 

 بر اساس آزمون تی تک متغیره بدنیتربیتگرایی و رضایت شغلی معلمان روی، وجدانوضعیت طفره .9جدول 
 درصدی 12بازه اطمینان  اختالف میانگین سطح معناداری مقدار آماره تی میانگین متغیر

 حد باال حد پایین

 -999/0 -202/0 -51/0 000/0 -91/2 99/5 رویطفره

 109/0 921/0 99/0 000/0 12/91 99/9 گراییوجدان

 59/0 -09/0 09/0 952/0 11/0 09/9 رضایت شغلی 
  

 یاز آنجائ دهد یگونه که جدول شماره سه نشان مهمان
کمتر از سطح  روی طفره ریمتغ یراب یکه سطح معنادار

( کرتی)حد وسط ل 9نمرات از  نیانگیاست و م 09/0 یخطا

 تیاز فعال روی طفره تیگفت که وضع توان یکمتر است، م
 وجدان ریو مطلوب بود. در مورد متغ 9برنامه کمتر از فوق های

است و  09/0 یکمتر از سطح خطا یسطح معنادار ییراگ
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 تیگفت وضع توان یاست که م شتریب 9نمرات از نیانگیم
 یشغل تیرضا نیانگیو مطلوب بود. م 9از  شتریب ییوجدان گرا

و  ستیمعنادار ن یاختالف نیچن یاست ول 9از  شتریب یکم
است،  02/0از  شتریب یشغل تیرضا زانیم یسطح معنادار

 جهیو در حد متوسط نت 9برابر  یشغل تیرضا نیانگیم جهیدرنت

 شده است. 
از  ت،یو جنس رهایمتغ نیوجود تفاوت در ب یبررس در

در جدول شماره چهار  جیمستقل استفاده شد که نتا یآزمون ت
 نشان داده شده است. 

 

 )زن و مرد( تیبر اساس جنس یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیو رضا گرایی وجدان ،روی طفره زانیتفاوت م جینتا. 1 جدول

 نتایج آزمون تی مستقل  درجه آزادی ت میانگینتفاو میانگین و انحراف معیار متغیرها 

 معناداری tمقدار  مردان زنان  

 NS -221/0 99 -022/0 92/5 ± 22/0 91/5 ± 29/0 رویطفره

 NS 25/9 92 990/0 99/9 ± 59/0 91/9 ± 95/0 گراییوجدان

 NS -202/0 92 -099/0 90/9 ± 29/0 09/9 ± 21/0 رضایت شغلی 

 

 نیانگیم دهد، یه جدول شماره چهار نشان مک گونههمان
( در 29/0=اریو انحراف مع91/5=نیانگیدر زنان )م روی طفره

( 22/0=اریو انحراف مع 92/5=نیانگیبا مردان )م سهیمقا

( t ،655/0=p=-221/0) یتفاوت معنادار یازلحاظ آمار
 و91/9=نیانگیدر زنان )م گرایی وجدان نیانگینداشته است. م

و انحراف 99/9=نیانگی( با مردان )م95/0=اریانحراف مع

( تفاوت t ،132/0=p=25/9) ی( ازلحاظ آمار59/0=اریمع
در زنان  یشغل تیرضا نیانگینداشته است و م یمعنادار

( با مردان 21/0=اریو انحراف مع 09/9=نیانگی)م
 ی( ازلحاظ آمار92/0= اریو انحراف مع 90/9=نیانگی)م

(202/0-=t ،616/0=pتفاو )نداشت.  یت معنادار 
مورد مطالعه  های نمونه یلیکه مدارک تحص یآنجائ از

منظور مطالعه تفاوت ارشد بود، به یو کارشناس یکارشناس
 ،روی طفره یرهایدر متغ التیتحص زانیم نیب یمعنادار
 یوجود نداشت که در آزمون ت یشغل تیو رضا گرایی وجدان

است، در واقع، مستقل در جدول شماره شش نشان داده شده 
)معلمان دوره  قیتحق های نمونه قیتحق های افتهیطبق 
و  یو متوسطه( شامل دارندگان مدرک کارشناس ییراهنما

 یو دکتر یارشد بود و آمار مربوط به معلمان کاردان یکارشناس
 صفر بوده است. قیتحق نیدر ا

 بر اساس مدرک تحصیلی بدنیتربیتی معلمان گرایی و رضایت شغلروی، وجداننتایج تفاوت میزان طفره .2جدول 

 نتایج آزمون تی مستقل  درجه آزادی تفاوت میانگین میانگین و انحراف معیار متغیرها 

 معناداری tمقدار  کارشناسی ارشد کارشناسی 

 NS -999/9 99  -529/0 15/5 ± 20/0 99/5 ± 29/0 رویطفره

 NS 929/0 92  099/0 95/9 ± 59/0 99/9 ± 90/0 گراییوجدان

 NS  -912/9 92 -525/0 59/9 ± 20/0 09/9 ± 90/0 رضایت شغلی 

NS دار نیست.معنی 

= میانگین، 99/5دارای مدرک کارشناسی ) بدنیتربیتروی در معلمان دهد، میانگین طفرهگونه که جدول شماره پنج نشان میهمان
= انحراف 20/0=میانگین، 15/5دارای مدرک کارشناسی ارشد ) بدنیتربیتمعلمان  = انحراف استاندارد( در مقایسه با میانگین29/0

دارای مدرک  بدنیتربیتگرایی در معلمان ( تفاوت معناداری نداشته است. میانگین وجدانt ،011/0=p=-009/5آماری ) ازلحاظمعیار( 
دارای مدرک کارشناسی ارشد  بدنیتربیتمعلمان =انحراف معیار( در مقایسه با میانگین 90/0= میانگین، 99/9کارشناسی )

( تفاوت معناداری نداشته است. میانگین رضایت شغلی در t ،112/0=p=921/0= انحراف معیار( از نظر آماری )59/0=میانگین، 95/9)
دارای  بدنیتربیتان =انحراف معیار( در مقایسه با میانگین معلم90/0=میانگین، 09/9دارای مدرک کارشناسی ) بدنیتربیتمعلمان 

  ( تفاوت معناداری نداشته است. t ،012/0=p=-912/9= انحراف معیار( از نظر آماری )20/0=میانگین، 59/9مدرک کارشناسی ارشد ) 

در  جینتا نیاز آزمون آنوا استفاده شد که ا ریخ ایوجود دارد  رهایمتغ نیسابقه خدمت در ا نیب یتفاوت معنادار ایآ نکهیا یدر بررس
 جدول شماره شش نشان داده شده است. 
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  بر اساس سابقه خدمت یبدنتیمعلمان ترب یشغل تیو رضا ییوجدان گرا ،یطفره رو زانیتفاوت م جی. نتا1جدول 

 F  p-value رویطفره سابقه خدمت  

 انحراف معیار  میانگین  

 
-طفره

 روی

 250/9 99/0 10/9 سال  2کمتر از 
 
 

009/0 
 59/0 11/5 سال  99تا  9ین ب 

 99/0 90/5 سال  99تا  95بین 

 20/0 29/5 سال  99بیشتر از 

-وجدان

 گرایی

 011/0 91/5 02/0 01/2 سال  2کمتر از 

 99/0 99/9 سال  99تا  9بین 

 22/0 25/9 سال  99تا  95بین 

 52/0 99/9 سال  99بیشتر از 

 
رضایت 
 شغلی

 592/0 29/9 99/0 99/9 سال  2کمتر از 

 29/0 92/9 سال  99تا  9بین 

 90/0 92/5 سال  99تا  95بین 

 29/0 02/9 سال  99بیشتر از 
 

روی در نشان داد که طفره طرفهکینتایج تحلیل واریانس 
های مختلف سابقه خدمت تفاوت معنادار آماری بین گروه

(. F(99،9=)250/9و  p-value=009/0وجود داشته است )
های گرایی و رضایت شغلی در بین گروهوجدان کهیدرحال

مختلف سابقه خدمت تفاوت معنادار آماری وجود نداشته است 
(592/0=p-value  (99،9=)290/9وF( و )011/0=p-value 

 (. F(99،9=)919/5و 

 
ها در از آزمون تعقیبی شفه برای بررسی اختالف بین گروه

روی در میان گروهی که روی استفاده شد. طفرهیر طفرهمتغ
 99تا  9سال دارد و گروهی که بین  2سابقه خدمت کمتر از 

سال سابقه خدمت دارد تفاوت معنادار آماری وجود دارد 
(092/0=pعالوه بر این طفره .) تا  9روی بین گروهی که بین

ل سا 99سال سابقه خدمت دارد و گروهی که بیشتر از  99
سابقه خدمت دارد، تفاوت معنادار آماری وجود دارد 

(001/0=pبیشترین میزان طفره .) روی نیز در گروهی که
است.  شدهمشاهدهسال دارد  99تا  9سابقه خدمت بین 

های دیگر تفاوت معنادار آماری مشاهده بین گروه کهیدرحال
 نشد. در بررسی تفاوت معنادار بین نوع استخدام و متغیرهای
تحقیق، از آزمون آنوا استفاده شد که نتایج این آزمون در 

 جدول شماره هفت نشان داده شده است. 

 )پیمانی و رسمی( بر اساس نوع استخدام بدنیتربیتگرایی و رضایت شغلی معلمان روی، وجداننتایج تفاوت میزان طفره .1جدول 
 t  p-value روی طفره نوع استخدام  

 راف معیار انح میانگین 

 221/0 929/0 20/0 19/5 پیمانی رویطفره

 29/0 91/5 رسمی 

 999/0 29/9 59/0 12/9 پیمانی گراییوجدان

 90/0 95/9 رسمی 

 592/0 90/9 21/0 52/9 پیمانی رضایت شغلی

 22/0 09/9 رسمی 
 

گونه که نتایج آزمون تی مستقل در جدول شماره همان
روی، وجدان گرایی و رضایت دهد، طفرههشت نشان می

های مختلف نوع استخدام )پیمانی و شغلی در بین گروه
 رسمی( تفاوت معنادار آماری وجود نداشته است. 

جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق با توجه به 
ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نرمال بودن داده

 است. شدهدادهشان که نتایج در جدول شماره هشت ن

 آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق.1جدول 



 برنامه ورزشیهای فوقبدنی در انجام فعالیتروی معلمان تربیتگرایی و رضایت شغلی با طفرهانرابطه وجد 91

 

 1 1 2 1 9 5 9 متغیرهای تحقیق

       9 جنسیت  -9

      9 022/0 سن -5

     959/0 9 -059/0 سابقه خدمت -9

    9 -919/0 -995/0 009/0 مدرک تحصیلی -1

   955/0 921/0- 999/0 9 095/0 رضایت شغلی -2

  299/0 019/0 091/0- 992/0 9 -912/0 گراییوجدان -1

 290/0- 529/0- 509/0 299/0- 992/0- 9 022/0 روی طفره -1

دهد بین متغیر گونه که جدول شماره نه نشان میهمان
عناداری وجود دارد، گرایی رابطه منفی و مروی و وجدانطفره

روی و رضایت شغلی رابطه منفی و معناداری بین متغیر طفره
 وجود دارد. 

واتسون )استقالل خطاها از  نیبا توجه به آماره دورب

)که   VIFشاخص  زیوابسته و ن ری(، نرمال بودن متغ گریکدی
بود(،  از  کیبه  کیمستقل نزد یرهایمتغ یبرا ریمقاد نیا

گام   استفاده شد که در جدول شماره بهگام وهیبه ش ونیرگرس
 آزمون آورده شده است: نیا جینه  نتا

 مدل رگرسیون برآورد شده  .1جدول 
 R 2R 2R مدل 

  شدهتعدیل
خطای 

 برآورد

دوربین 

 واتسون

F معناداری 

9 221/0 509/0 919/0 225/0 912/9 905/92 000/0 

5 229/0 511/0 592/0 259/0 950/95 000/0 

9 211/0 921/0 952/0 295/0 190/90 000/0 

1 999/0 20/0 921/0 209/0 990/1 000/0 
 

، در مدل Rدهد میزان نشان می 90گونه که جدول همان
دهد که ضریب است و این مقدار نشان می 999/0چهارم برابر 

گرایی، مدرک تحصیلی،  رضایت های وجدانهمبستگی متغیر
 R2درصد است. میزان  99روی با طفره شغلی و سابقه خدمت

از تغییرات متغیر وابسته  20/0دهد نشان می شدهمحاسبه

شود. میزان آزمون روی( از متغیرهای مستقل ناشی می)طفره
بود. با توجه به  912/9برابر  شدهمحاسبهدوربین واتسون 

توان می 0009/0برآورد شده در سطح معناداری  Fمیزان 
ه مدل رگرسیون معنادار است. خروجی نتیجه گرفت ک

 نشان داده شده است:  90رگرسیون در جدول شماره 

 ضرایب برآورد شده مدل رگرسیون .16جدول 
  t p-value  ضرایب استاندارد خطای معیار  ضرایب بینپیشمتغیرهای  مدل

 000/0 129/99  99/0 199/9 مقدار ثابت 9

 000/0 -195/9 -221/0 902/0 -290/0 رضایت شغلی 

 000/0 999/1  20/0 522/9 مقدار ثابت  5

 000/0 -215/2 -219/0 90/0 -221/0 رضایت شغلی 

 002/0 115/5 992/0 999/0 999/0 مدرک تحصیلی

 000/0 111/9  951/0 051/2 مقدار ثابت  9

 000/0 -191/9 -251/0 909/0 -915/0 رضایت شغلی 

 001/0 999/5 511/0 959/0 929/0 مدرک تحصیلی 

 055/0 -920/5 -595/0 911/0 -229/0 وجدان گرایی 

 000/0 111/9  951/0 051/2 مقدار ثابت  1

 000/0 -191/9 -251/0 909/0 -915/0 رضایت شغلی

 091/0 250/5 529/0 952/0 909/0 مدرک تحصیلی

 025/0 -012/5 -551/0 912/0 -919/0 وجدان گرایی 

 021/0 -050/5 -599/0 025/0 -909/0 مت سابقه خد
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دهد متغیرهای رضایت نشان می 90نتایج حاصل از جدول 
به گرایی و سابقه خدمت شغلی، مدرک تحصیلی، وجدان

عنوان عامل عرض از مبدأ معنادار هستند و این به بیترت
برای متغیر  (2R=20/0بینی )متغیرها بیشترین قدرت پیش

-د و متغیرهای دیگر چندان نقشی برای پیشروی را دارنطفره

توان بینی نداشتند. بنابراین رگرسیون بین متغیرها را می
 ذیل نوشت:  صورتبه

Y=2/501+ (-0/915)X1+(0/909)X2+(-0/919)X3+(-0/909)X4 

دهنده رضایت نشان 1Xروی، ، میزان طفرهYکه در آن 
گرایی و وجدان  3Xدهنده مدرک تحصیلی، نشان  2Xشغلی و 

4X  سابقه خدمت است. با توجه به ضرایب، تأثیر رضایت شغلی
 بیشتر از سایر متغیرها بوده است. 

 

 گيريبحث و نتيجه
ای است که در هر سازمانی و به هر روی مسئلهطفره

وری کل سازمان تأثیر و بر بهره دادهرخشکلی ممکن است 
افرادی که  وانعنبهنیز  بدنیتربیتمنفی داشته باشد. معلمان 

فعالیت دارند  وپرورشآموزشدر نظام  یطورکلبهدر مدارس و 
از این قاعد مستثنی نیستند و در بین همکاران و در خود 

روی ممکن است منجر مدارس این دوگانگی و رویکرد طفره
 چند کهبه پیامدهای منفی رفتاری و عملکردی شود. هر 

-روی از فعالیتفرهتواند طعوامل مختلفی فردی و محیطی می

ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد و معلمان  برنامهفوقهای 
-میل سازد، اما به نظر میرا نسبت به این امر بی بدنیتربیت

رسد میزان رضایت از شغل، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و 
 رونیازانیز وجدان محوری افراد، در این زمینه اثرگذار باشد. 

روی معلمان مل مؤثر بر میزان طفرههدف تحقیق، تحلیل عوا
 در مدارس بود.  برنامهفوقهای از انجام فعالیت بدنیتربیت

-روی و وجداننتایج تحقیق نشان داد که وضعیت طفره

مطلوب بود نتایج با تحقیق  بدنیتربیتگرایی در بین معلمان 
ولی با تحقیق  (2) ( همخوانی دارد5091بیزا و همکاران )

که به نظر ( 92)( همخوانی ندارد 9919کاران )رو و همسبک
رسد دلیل این ناهمخوانی جامعه آماری متفاوت است که بر می

های پزشکی روی کارکنان مشغول به فعالیت در حوزه فوریت
روی در بین بوده است این در حالی است که میزان طفره

مطلوب در نتیجه  بدنی کمتر از حد متوسط و معلمان تربیت
های دهد معلمان ورزش فعالیتمی است که این نشان بوده
برده و در این زمینه کم کاری انجام  شیپبهرا  برنامهفوق
گرایی معلمان نیز بیشتر از حد دهند و میزان وجداننمی

متوسط و مطلوب بوده است. عالوه بر این وضعیت رضایت 
شغلی در حد متوسط بود که با تحقیق کشاورز و همکاران 

را در حد مطلوب  بدنیتربیت( که رضایت شغلی معلمان 9912)
رسد رضایت به نظر می (.91) ارزیابی کردند همخوانی ندارد

شغلی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط و وضعیت 
تواند قرار گیرد محیط اقتصادی، شرایط ارتقای کاری و ... می

شود که ی میناش که یآنجائو احتماالً این عدم همخوانی از 
انجام شده و شرایط کامالً متفاوتی  9919این تحقیق در سال 

 توانسته بر وضعیت شغلی معلمان اثرگذار باشد.  می
-روی، وجدانهای تحقیق این بود که طفرهاز دیگر یافته

زن و  بدنیتربیتگرایی و نیز رضایت شغلی در بین معلمان 
روی که میزان طفره مرد تفاوت معناداری نداشته است، هر چند
گرایی در زنان بیشتر در بین زنان کمتر از مردان، میزان وجدان

از مردان و میزان رضایت شغلی در زنان کمتر از مردان بود. 
(، 9919روی با تحقیقات پورصادق )نتایج از نظر میزان طفره

. احتماالً این (59،95) ( همخوانی ندارد9111) 1هاراکوگی
واند به این دلیل باشد که نمونه آماری تحقیق تناهمخوانی می

، بوده است و تاکنون شدهاشارهمتفاوت از سایر تحقیقات 
 بدنیتربیتروی معلمان تحقیقی به بررسی میزان طفره

رضایت شغلی بین معلمان  که یآنجائپرداخته نشده است. از 
زن و مرد تفاوت وجود نداشت. نتایج این تحقیق با تحقیقات 

 ( همخوانی دارد 9912( و فرجی )9912ز و همکاران )کشاور
گرایی )از و تحقیقی نیز به بررسی وضعیت وجدان( 99، 91)

نظر مطلوب یا نامطلوب بودن( در بین معلمان مرد و زن 
 پرداخته نشده بود.  بدنیتربیت

-روی، وجدانهای تحقیق نشان داد که میزان طفرهیافته

معلمان دارای مدرک تحصیلی گرایی و رضایت شغلی در بین 
کارشناسی و کارشناسی ارشد تفاوت معناداری نداشت که با 

 ( همخوانی ندارد9919نتایج تحقیق پور صادق و همکاران )
های آماری ، احتماالً یکی از دالیل ناهمخوانی، نمونه(95)

متفاوت و سطح سازمانی فعالیت باشد. شاید اگر این تحقیق در 
شد نتایج مدارس ابتدایی انجام می یبدنتیتربمورد معلمان 

 بدنیتربیتشد و از طرف دیگر، معلمان متفاوتی استخراج می
نمونۀ آماری در نظر  عنوانبهمقطع متوسطه و راهنمایی که 

بودند مدارک تحصیلی متنوعی مانند کاردانی و یا  شدهگرفته
حتی دکتری بین ایشان وجود نداشت و تنها دو مقطع 

ی و کارشناسی ارشد بود و احتماالً به دلیل عدم تنوع کارشناس
 مدرک تحصیلی، تفاوت معناداری در این تحقیق مشاهده نشد. 

روی های تحقیق این بود که میزان طفرهاز دیگر یافته
های مختلف سابقه خدمت داشت تفاوت معناداری را در گروه

                                                                     
1. Kugihara 
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اقع . در و(95) ( همخوانی دارد9919که با تحقیق پورصادق )
سال  99تا  9نتایج نشان داد که گروه دارای سابقه خدمت بین 

روی و گروه دارای سابقه خدمت کمتر از بیشترین میزان طفره
روی را داشتند، در این راستا، به سال کمترین میزان طفره 2

 وپرورشآموزشوارد نظام  یتازگبهرسد افرادی که نظر می
روی کمتری میزان طفره اند و سابقه خدمت کمتری دارندشده

ای در این سیستم معلمانی که یک دوره جیتدربهداشتند و 
اند، احتماالً به دلیل شرایط محیطی، جو سازمانی و سپری کرده

 روی در این افراد بیشتر بوده است. سیستم حاکم، میزان طفره
های گرایی و رضایت شغلی در بین گروهمیزان وجدان

رسد اوت معناداری نداشت. به نظر میمختلف سابقه خدمت تف
بوده است  یاگونهبه، وپرورشآموزشسیستم حاکم بر نظام 

گرایی در بین چهار گروه که رضایت شغلی و نیز وجدان
 ت معناداری با یکدیگر نداشته است. مختلف سابقه خدمت تفاو

های تحقیق نشان داد که رضایت شغلی، چنین یافتههم
 زمانهم طوربهگرایی و سابقه خدمت نمدرک تحصیلی، وجدا

های از انجام فعالیت بدنیتربیتروی معلمان بر میزان طفره
ورزشی اثرگذار بود. با توجه به میزان و جهت این  برنامهفوق

-تأثیرات، رضایت شغلی اثر منفی و معناداری بر میزان طفره

و  . وجدان گرایی اثر منفیداشته است بدنیتربیتروی معلمان 
روی معلمان داشت. هر چه میزان معناداری بر میزان طفره

روی معلمان کمتراست. سابقه گرایی بیشتر باشد طفرهوجدان
روی معلمان خدمت اثر منفی و معناداری بر میزان طفره

روی داشت. هر چه میزان سابقه خدمت بیشتر باشد طفره
پورصادق  با تحقیقات آمدهدستبهشود. نتایج معلمان کمتر می

(، امینی 9912(، ططری و همکاران )9912(، سامانی )9912)
 ( همخوانی دارد5091(، توک )5090تان )(، هون و لی9912)
با توجه به تأثیر  آمدهدستبهنتایج  (.29، 92، 9، 20، 99، 95)

هر چهار متغیر رضایت شغلی، مدرک  زمانهممعنادار  و 
نشان داد که رضایت  گرایی و سابقه خدمتتحصیلی، وجدان

روی معلمان داشته است. به شغلی بیشترین تأثیر را بر طفره
تواند رسد توجه به رضایت شغلی در هر سازمانی مینظر می

(. 99منجر به افزایش سطح متغیرهای مثبت سازمانی شود )
و  ، نظام پرداختیدهسازمانمعلمان از شیوه  کههنگامی

یزات ورزشی در مدارس، پاداش، وضعیت امکانات و تجه
و یا ارتقای شغلی  بدنیتربیتمدیریت مدرسه در قبال درس 

 منظوربهورزشی  برنامهفوقهای خود، راضی نباشد، از فعالیت
های ورزشی فراتر از نقش، کمک به پیشرفت و توسعه فعالیت

طفره رفته و این منجر به کاهش مشارکت گروهی با سایر 
رسیدن  منظوربهیا سیستم آموزشی  همکاران خود در مدرسه و

بر اساس  کهچنانشود. می وپرورشآموزشبه اهداف عالی 

رفتار بر اساس متغیرهای وابسته به  9نظریه مبادله اجتماعی
شود. در واقع، احساس و یا فعالیت صورت گرفته تبیین می

همین کم بودن انگیزه و یا کاهش رضایت شغلی موجب بروز 
روی گیرانه در کارکنان شده و مقوله طفرهرفتارهای کناره
روی متعاقب کاهش (. افزایش طفره91نمایاند )سازمانی رخ می

توضیح  2توان بر اساس نظریه انتظاررضایت شغلی را نیز می
 کهیدرصورتکه  پردازدیمداد. نظریه انتظار به این موضوع 

 کارکنان متوجه شوند که به کارهای سخت پاداش داده خواهد
روی کاهش میزان طفره جهیدرنتشد بیشتر کار خواهند کرد و 

 (. 9کند )پیدا می
اثرگذار  یروطفرهگرایی متغیر دیگری بود که بر وجدان

(، لین و 5092) 3بوده است که با تحقیقات اهم و زاکر
گرایی و ( که به بررسی ارتباط بین وجدان5092) 4همکاران

. در واقع نتایج (52، 51) استراستا عملکرد شغلی پرداختند هم
گرایی بیشتر باشد تحقیق نشان داد که هر چه میزان وجدان

ای فردی و نیز گرایی مقولهروی کمتر است. وجدانطفره
گرایی باال، در واقع دارای اکتسابی است. در واقع فرد با وجدان
آن بدون نظارت  واسطهبهنوعی مکانیزم خودکنترلی است که 

از بیرون، کار خود را از نظر کمی و  میرمستقیغمستقیم و 
رسد (. به نظر می9دهد )تمام و کمال انجام می طوربهکیفی 

گرایی در کارکنان یک سازمان تأثیر مثبتی بر تقویت وجدان
روی کارکنان داشته باشد. در واقع وجدان گرایی کاهش طفره

رها کردن در ارتباط با انجام وظایف یا  یامالحظهقابل طوربه
(. مدرک تحصیلی از دیگر 9آن برشمرده شده است )

روی بود که هر چه مدرک متغیرهای اثرگذار بر میزان طفره
که با  ابدییمروی افزایش تحصیلی باالتر باشد میزان طفره

-به نظر می (.95) ( همخوانی ندارد9919تحقیق پورصادق )

ر رویکرد گرایی در بین کارکنان اثر منفی برسد رشد مدرک
روی داشته باشد.  هر چه افراد دارای مدارک باالتر در طفره
روی بیشتر در بین باشند منجر به طفره وپرورشآموزشنظام 

شود، شاید به این دلیل که مدرک تحصیلی باالتر این افراد می
در جایگاهی که بایسته است قرار  وپرورشآموزشدر نظام 

های ورزشی بین ی از فعالیترونگرفته و همین منجر به طفره
، هر چه درنهایتشود و با مدرک باالتر می بدنیتربیتمعلمان 

-افزایش یابد، میزان طفره بدنیتربیتسابقه خدمت معلمان 

یابد که با ها کاهش میهای ورزشی بین آنروی از فعالیت

                                                                     
1. Social Exchange Theory  

2. Expectancy Theory  

3. Ohme & Zacher  

4. Lin et al  
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رسد . به نظر می(95) ( همخوانی دارد9919تحقیق پورصادق )
-ایش سن، تفکر بیشتری در مورد فعالیت و نقشمعلمان با افز

روی کمتر در های فراتر از آن داشته و همین امر موجب طفره
  شود.بین معلمان می
رسد با توجه به نقش گیری کلی به نظر میدر نتیجه

گرایی پررنگ رضایت شغلی و با عنایت به تأثیر متغیر وجدان
-صصان و برنامهمتخ بدنیتربیتروی معلمان در کاهش طفره

، از طریق ارتقای تجهیزات ورزشی، وپرورشآموزشریزان 
، ارتقای سبک رهبری مدیران در یسازمانفرهنگارتقای جو و 

های پیشرفت در شغل، ضمن تعامل با معلمان و ارتقای فرصت
افزایش رضایت شغلی این قشر فرهیخته، باعث مشارکت هر 

ورزشی  برنامهفوقهای تدر فعالی بدنیتربیتچه بیشتر معلمان 
شوند. ارتقای فرهنگ مدیریت و رهبری مشارکتی بین معلمان 

گیری روی و کنارهتواند سطح طفرهو مدیران مدارس نیز می
گرایی نیز متغیر ها را کاهش دهد. وجدانآنان از فعالیت

بود  بدنیتربیتروی معلمان دیگری در کاهش میزان طفره
های آنان و القای ارزشی ها و توانمندی، توسعه مهارترونیازا

کند ایفا می وپرورشآموزشها برای سیستم که کار و نقش آن

ها ها و باور آنتواند تأثیر مثبتی بر روی عملکرد صحیح آنمی
 به ارزشمندی کارشان بگذارد. 

روی رویکرد نسبتاً جدیدی در بحث طفره که یآنجائاز  
روی بخصوص طفره رونیازا ها و بحث مدیریت است.سازمان

تواند مورد های آموزشی از جمله آموزش عالی میدر سیستم
شود عالوه پیشنهاد میگیرد، بهقرار می یجدبحث و بررسی 

های مختلف از گرایی افراد در بخشتحقیقی در مورد وجدان
های ورزشی انجام شده و نیز به واکاوی وجدان جمله سازمان

های ورزشی ها و یا تیمیت آن در سازمانگرایی و تحلیل وضع
های شود. از جمله محدودیت پرداختههای گروهی( )ورزش

های متعدد تحقیق، عدم در نظر گرفتن متغیری مانند ویژگی
تواند تأثیر این شخصیتی بود که از این نظر، مطالعات آینده می

روی مورد مطالعه قرار دهد. این تحقیق بر متغیر را در طفره
 اجراشدهمدارس متوسطه و راهنمایی  بدنیتربیتروی معلمان 

آماری مختلف  تواند بر روی نمونهاست و تحقیقات آینده می
 یرانتفاعیغمانند مدارس ابتدایی، مدارس استثنایی و یا مدارس 

 روی در بیان این مدارس انجام پذیرد. و مقایسه وضعیت طفره
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