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 مدیریت منابع انسانی در ورزش نشریه

 

مطالعه موردی)دبیران  خود در عوامل نگهدارنده شغلی: مدیریت بر مهارت سهم نسبی

 های استان تهران(شهرستان بدنییتترب

 4و دنیا پاداش 3محمد امیرتاش، علی2لیال صباغیان راد ،*9سمانه خمار باقی

 مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ارشدکارشناسـ 9

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات و علوم ورزشی بدنییتتربدانشکده  استادیارـ 2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات و علوم ورزشی بدنییتتربدانشکده  دانشیارـ 3

 دانشگاه زنجانو علوم ورزشی  بدنییتتربگروه  ورزشی مربی مدیریتـ 4

 6/91/9313تاریخ پذیرش:         24/91/9312تاریخ دریافت: 

 چکیده

-بدنی شهرستانعوامل نگهدارنده شغلی معلمان تربیت در مدیریت بر خود مهارت سهم نسبی نیتعی باهدفپژوهش حاضر : هدف

 گرفت. های استان تهران انجام

های استان تهران بود. از میان شهرستان وپرورشآموزشبدنی معلم تربیت 7171این تحقیق شامل جامعه آماری : شناسیروش

 پرسشنامهدو  هادادهی گردآور ابزار ای برگزیده شدند.طبقهـ  گیری تصادفیروش نمونه هنفر ب 573طبق جدول مورگان  هاآن

ها رسشنامهپ ییمحتوا و صوری یبود. روای( 5003) مزو بر خود مدیریت و (7111همکاران ) و گلسنیاشغلی  عوامل نگهدارنده

 48/0( و )α= 15/0( ترتیبآزمون آلفای کرونباخ به یلهوسبهو پایایی  شد ییدأنفر از اساتید خبره مدیریت ورزشی ت 75توسط 

=α استفاده شد گانهرگرسیون چند یلاز تحلها داده وتحلیلیهتجز( حاصل گردید. برای. 

ی رابطه شغل ارزیابی و خودتقویتی با عوامل نگهدارنده، خودنظارت بر خودکه بین  دادنشان  گانههمبستگی چند یبضر :هایافته

درصد از واریانس  7/53نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که همچنین ( وجود دارد. p ،307/0=r=70/0مثبت و معناداری )

بینی تغییرات عوامل نگهدارنده شغلی در پیش نظارت بر خوداست و  مدیریت بر خودهای لفهؤعوامل نگهدارنده شغلی مربوط به م

 (.p ،511/0=β =007/0است )از اهمیت بیشتری برخوردار نسبت به متغیرهای دیگر 

بین عنوان پیشهب مدیریت بر خود مهارترسد توجه و اهتمام به معیارهای با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می: گیرینتیجه

 ای برخوردار است.مهم نگهدارنده شغلی در معلمان تربیت بدنی از اهمیت ویژه

 .مدیریت بر خود مهارتشغلی،  تقویتی، عوامل نگهدارندهارزیابی، خود، خودنظارت بر خود کلیدی: یهاواژه

 E - mail: samane_baghi@yahoo.com 11924926146*نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 در (.5078، 7)سوروجالل و گروبلر است یاتیمدت سازمان حدراز یتو موفق یداریپا برایدر هر سازمان  یدیحفظ کارمندان کل

توجه به کارکنان از اهمیت  ،دنآینده دارکه مسئولیت خطیری در تربیت نسل  وپرورشآموزشهای آموزشی همچون سازمان

 . فراهم کردن محیط و شرایطها و تأمین آینده آنان دارندسزایی در تربیت انسانهمعلمان نقش ب بسیار باالیی برخوردار است.

توجه به معلمان  بین ینا در. (7111، 5بیشایکند )می دوچندانآموزشی را  یاثربخشکاری مناسب برای معلمان کارایی و 

ا توجه ب شود.در حفظ سالمت و تندرستی نسل جوان بیش از سایر معلمان احساس می هاآناهمیت نقش به دلیل  بدنییتترب

 ، دبیران تربیتاجتماعی -های آموزشی و روانیدهی، روابط انسانی، مهارتسازمان نظر ازبدنی های تربیتخاص کالس یتماهبه 

 باشند.های سنگین و خطیری میدار مسئولیتعهده بدنی و مربیان ورزش

سوروجالل ) داشته باشند هاآن یازهایاز ن یقیدانش عم ی جهت نگهداری معلمان و مربیانورزش-های آموزشیسازمانالزم است 

 شود.محسوب می وپرورشآموزشچالش اساسی در سیستم  عنوانبهمدیریت و رهبری این خیل عظیم افراد  .(5078و گروبلر، 

و خالقیت  نفساعتمادبه، ییخوداتکااستقالل،  ات بسیار وسیع نیاز دارند، بلکه نیازمندبه دانش و اطالع تنهانه بدنییتتربمعلمان 

 بنابراین (.7111و همکاران،  5ساینگلدهند )ها را در خود پرورش ها و شایستگیمدیریت قابلیت اندموظفو  هستندبیشتری 

ناسایی را ش بدنیتربیتمعلمان  مناسب جهت توانمندسازی یسازوکارهاباید با توجه به شرایط و مقتضیات خود،  وپرورشآموزش

تا  7117های طی سال 3ویلینز و همکاران ، چنانچههست 8شدهیریتمد ،نماید. رویکرد نوین جهت توانمند شدن در این زمینه

خود  بر مدیریت 1الیس(. 774 :7118نمودند )هدایتی تمرکز سازی و خودشالوده توانمندعنوان بر مفهوم خودمدیریتی به 7118

مدیریت . (11:7114) های آموزشی مطرح کرده استعنوان یکی از راهکارهای مدیریت آینده و بخشی از برنامهرا یك الزام و به

انگیزشی و ایجاد افراد در ساختاردهی محیط، ایجاد خودهای شناختی است که به ای از رفتارها و استراتژیمجموعه بر خود

هایی است ها و راهبردها، مهارتروش شامل خود بر مدیریت (.5001و همکاران،  1)گرهارد نمایدعملکرد استاندارد، کمك می

 .(5070، 4هبرت) شودها در راستای موفقیت در اهداف استفاده میافراد جهت تغییر رفتار و هدایت فعالیت یلهوسبهکه 

 این تعریف ؛نمایدو مساعدت می به ساختاردهی محیط کمك مدیریت بر خودذکر شد،  مدیریت بر خودکه در تعریف طور همان

 .شودمهم مطرح می اصل عنوان یكاین راستا توجه به عوامل نگهدارنده شغلی به در باشد.یادآور عوامل نگهدارنده شغلی می

های محتوایی اقتباس شده است. این عوامل دربرگیرنده شرایط ویژه نظریهههای انگیزشی بشغلی از نظریهنگهدارندهمفهوم عوامل 

موجب نگهداری فرد در سازمان و شغل  تنهامعتقد است که ارضای نیازها نه  1مازلو مادی، روانی و اجتماعی محیط کار است.

را برای جلوگیری از عدم رضایت  نگهدارندهنیز وجود این عوامل 70هرزبرگ ؛کندیفراهم م نیز مندی او راشود، بلکه رضایتمی

های فرایندی انگیزش بر اهمیت برخی نظریه در (.55-53: 7540،نژادرمضانداند )کارکنان و حفظ روحیه سازمانی ضروری می

غلی شمحتوایی انگیزش، عوامل اصلی نگهدارندههای نظریه و در کید شده استشغل مانند عدالت و برابری تأاز عوامل نگهدارنده

 (. 7545رمضانی نژاد و همکاران شود )می شاملبه شرایط کاری و سازمانی، شناسایی و احترام و جامعیت و برابری 

                                                
1 – Surujlal and Grobler 

2 - Bishay 

3 - Inglis  

4 - Self-management 

5 - Wellins  

6 - Ellis 

7 - Gerhardt 

8 - Hebert 
9 - Maslow 
10 - Herzberg 
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شغل بر میزان ترک خدمت بالقوه  ثیر عوامل نگهدارندهأبررسی ت با ،(7515) یطاهر ،های صورت گرفتهبررسی پژوهشدر 

داد که عوامل سیاست و اداره سازمان، برتری فنی، روابط داخلی، حقوق،  ،کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور نشان

طی تحقیقی ،  )(72011و گوش باساک شغلی از نظر کارکنان بوده است.امنیت شغلی و موقعیت اجتماعی از عوامل مهم نگهدارنده

ری با داتایج نشان داد که محیط مدرسه ارتباط معنینشغلی معلمان را مورد بررسی قرار دادند. ثیر محیط مدرسه بر رضایتأت

از  تر هستند، رضایت بیشتریمیزان رضایتمندی معلمان دارد. معلمانی که با اعتقاد از منبع کنترل درونی، در عملکردخود موفق

گیری داشته باشند، خالقیت و در تصمیمو آزادی عمل بیشتری شغل خود داشته و هر چه در مدرسه رابطه بهتری با همکاران 

انگیزش شغلی و شخصیت نشان دادند که  در بررسی ارتباط بین ،(1999و همکارانش ) 5احساس امنیت بیشتری دارند. فارنهام

 جزء عوامل نگهدارندهکه عوامل عصبی و روانی عوامل بیرونی )محیطی( در افزایش اهمیت عوامل انگیزاننده نقش دارد در حالی

 شوند.یمحسوب م

بر سطح نوآوری دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه  مدیریت بر خودهای ثیر استراتژیأارزیابی ت با ،(7510همکاران )عطافر و 

همین  رد داشت. سزاییهثیر بأبر سطح نوآوری دانشجویان ت مدیریت بر خودهای به این نتیجه رسیدند که استراتژی ،اصفهان

نتایج . دنای مورد مطالعه قرار دارا از طریق وب برای سالمت حرفه مدیریت بر خودهای آموزش ،((2013همکاران و  5یانك ،راستا

، مدیریتی در باال رفتن اعتماد به نفسهای خودکنندگان به تغییرات مثبت بعد از اقدام به یادگیری مهارتنشان داد که شرکت

ات نتایج تحقیق. ریزی مراقبت اعتقاد داشتندافزایش دخالت بیمار در برنامه و کاهش فرسودگی شغلی افزایش خودکارآمدی،

 های رفتاری گردیدهنظمیبیباعث از بین رفتن  مدیریت بر خودنیز حاکی از آن است که استراتژی  ،(5003) و همکاران 8مونی

د، انتجربه آموخته مدیریت بر خودهای که افرادی که از طریق آموزشدهند های دیگر نشان مینتایج پژوهش ،آن بر است. عالوه

 (.7111، 3نك و مانزدهند )عملکرد و رضایت کاری بیشتری دارند و اثرات منفی را کاهش می

صورت شغلی به و عوامل نگهدارنده مدیریت بر خود رابطه بادهد، تحقیقات مختلفی در که تحقیقات ذکر شده نشان میهمچنان 

اهده مش بپردازدطور همزمان بهر ین این دو متغیبپژوهشی که به بررسی رابطه  لیو است؛ صورت گرفتهدر جوامع متعدد ا زمج

عنوان هب خود بر مدیریتو مهارت ند گذارثیر میأهستند که بر رفتار افراد ت ایبیرونی واملنگهدارنده شغلی، ع عوامل .نگردید

 هایحیطه دربدنی های شغلی دبیران تربیتجهتی تنوع و پراکندگی فعالیتاز . شوندنظر گرفته میدر انگیزشی  عامل درونی

تربیتی و  یشغلی ضرورت دهد توجه به عوامل نگهدارندهآموزشی، پژوهشی، رفتاری و امور فوق برنامه و مسابقات نشان می

خود در عوامل نگهدارنده شغلی معلمان  بر نسبی مهارت مدیریتن سهم یتعی هدف از انجام این پژوهش ،رواین از. استآموزشی 

باعث واند تمیشغلی  عوامل نگهدارندهدر خود  بر مدیریتسهم نسبی به  توجه های استان تهران بوده است.بدنی شهرستانتربیت

ه بخشی و کارایی و بافزایش اثرکاهش نارضایتی و که نتیجه آن  خود شود از طریق مدیریت بر شغلی بهبود عوامل نگهدارنده

مك تواند کاین تحقیق می ،نشده مشاهدهجایی که تحقیقی در ارتباط با این موضوع . از آنباشدوری میدنبال آن افزایش بهره

 خص سازمان آموزش و پرورش باشد.االهای آموزشی و بهای مختلف از جمله سازمانریزان سازمانبزرگی برای مدیران و برنامه

 

 

                                                
1 - Basak 

2 - Furnham 

3 - Yank 

4 - Mooney 

5 - Neck and Manz 



 و همکاران مارباقیخ 9/ شماره 2سال/ 9313 پاییز و زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

96 

 شناسیوشر

 7171 شاملجامعه آماری این تحقیق  صورت میدانی انجام گرفته است.هب همبستگی بوده وـ  تحقیق حاضر از نوع توصیفی

استفاده گردید که  از جدول مورگان ،برآورد حجم نمونه جهت .بودهای استان تهران پرورش شهرستانوبدنی آموزشمعلم تربیت

که یجایاز آنمنطقه است و  50های استان تهران شامل شهرستان. ندعنوان حجم نمونه برگزیده شدهنفر ب 573 ،بر این اساس

روش  گیری ازنمونه ، برایاستبرابر نا های استان تهرانپرورش شهرستان و بدنی در مناطق مختلف آموزشتعداد معلمان تربیت

 .(15-18 :7544 ،میناسیاناست )ه شداستفاده  7ناسبتای با انتساب طبقه -گیری تصادفینمونه

ه کدر مربیان ورزشی شغلی عوامل نگهدارندهاستاندارد پرسشنامه .شده استاستفاده آوری اطالعات جمع برای از دو پرسشنامه

و شرایط  برابری و احترام، جامعیتوهای شناساییلفهؤم باال ؤس 55شامل  شده و ساخته ،(7111همکاران )و  توسط انگلس

ال و ؤس 71 با 5مزو مدیریت بر خودپرسشنامه  و بودتنظیم شدهارزشی لیکرت  1 فیط بر اساس باشد ومیکاری و سازمانی 

 (.31-31: 5003)بود  ارزشی لیکرت تنظیم شده 3تقویتی که بر اساس طیف ارزیابی و خودنظارتی، خودهای خودلفهؤم

از ها پایایی پرسشنامهو  ورزشی استفاده شدنفر از اساتید خبره مدیریت75نظرات از  های پرسشنامهیمحتوا رواییبرای تعیین 

و  مخا یهاهنمر یطبقهبند دن،کرخالصهدادن، نمازسا ربهمنظو .گردیدحاصل 48/0و15/0به ترتیبکرونباخ طریق آزمون آلفای

رگرسیون تحلیل از  ،حقیقاستنباطی و آزمون فرضیه تهای در راستای تحلیل دادهو  توصیفیر مااز آ نمونه یهاازهندا توصیف

 .شد ( تعیینα<07/0) یهفرضداری آزمون معنی سطح .گردیداستفاده  74نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم  چندگانه

 یافتهها

تعداد زنان بیشتر از  یعنی زنان تشکیل داده بودندرا  %3/35اسخ دهنده، پ معلم 571های این پژوهش، از مجموع براساس یافته

تحت بررسی در این پژوهش،  دبیراناز  %53/10گویای این مطلب است که تقریبا  7همچنین نتایج جدول مردان بوده است. 

شناختی های جمعیت. باتوجه به اطالعات برگرفته از ویژگیانددارای مدرک کارشناسی بوده %4/10و 57-80دارای دامنه سنی 

 گو نبوده است. و یك نفر پاسخ اندآنان مجرد بوده %5/55هل و أتحت بررسی مت راداف از %3/11، دبیران

 شناختی جامعه تحت بررسیهای جمعیتتوزیع ویژگی ـ 9جدول 

 هلأت تحصیالت دامنه سنی سیتجن متغیرها
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 10 583 51 715 18 77 17 17 222 711 730 فراوانی

 5/55 3/11 5/75 4/10 8/55 3/5 5/38 37/58 70/25 3/35 3/81 درصد

 .(5باشد )جدول به شرح زیر میتایج آن نکه گردید ف استفاده ناسمیر ـ کولموگروفاز آزمون  ،هابرای بررسی نحوه توزیع داده

 

                                                

𝑛ℎـ طبق رابطه  7 = 𝑛
𝑁ℎ

𝑁
تعداد  hN تعداد کل افراد جامعه و N، تعداد نمونه مورد انتخاب از جامعه nام، hتعداد نمونه مورد انتخاب در طبقه   hn که در آن، 

 باشد.ام میh افراد جامعه در طبقه
2 - Mezo 
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 هااسمیرنف جهت نرمال بودن توزیع داده ـ آزمون کولموگروفهای آمارهـ 2جدول 

 معیارهای پرسشنامه ردیف
 هاآماره

Z P توزیع 

 طبیعی 011/0 55/7 مدیریت بر خود مهارت های 7

 طبیعی 5/0 115/0 عوامل نگهدارنده شغلی 5

 بین( و عوامل نگهدارنده شغلیمستقل )پیشعنوان متغیرهای به خود لفه های مدیریت برؤمل رگرسیون بین از تحلی پسس

دهد که بین ( نشان می5جدول انه )فاده شد. نتایج ضریب همبستگی چندگعنوان متغیر وابسته )مالک(، با روش همزمان استبه

( وجود دارد. p،307/0=R =07/0شغلی رابطه مثبت و معناداری )ارزیابی و خودتقویتی با عوامل نگهدارنده، خودنظارت بر خود

مالک( توسط متغیرهای مستقل وابسته )شده از تغییرات متغیر که بیانگر درصد تغییرات تعیین 2Rهمچنین ضریب تعیین 

 ،نظارت بر خودمربوط به  دبیران تربیت بدنی درصد واریانس عوامل نگهدارنده شغلی 7/53دهد که ست، نشان می( ابین)پیش

 شود.درصد به عواملی، خارج از مدل مذکور مربوط می 1/18و خود ارزیابی و خودتقویتی است 

 ، خود ارزیابی و خودتقویتی با عوامل نگهدارنده شغلینظارت بر خودنتایج همبستگی چندگانه بین  ـ 3جدول 

 N R 2R p مدل رگرسیون

 007/0 537/0 307/0 571 همزمان

، p=07/0(، خود ارزیابی )p ،51/3=t=07/0) نظارت بر خوددهد که عوامل ( نشان می8جدول چندگانه )نتایج رگرسیون 

38/5=t( و خودتقویتی )07/0=p ،17/5=tن هستند. همچنی بدنیبینی عوامل نگهدارنده شغلی دبیران تربیت( واجد شرایط پیش

(، B=881/0) خودنظارت بر دهد که بین میبین نشانمورد متغیرهای پیش ( درB) یونرگرسخط  بوط به شیبمر نتایج

عنوان مقیاسی از ( نیز بهβ( رابطه مستقیمی وجود دارد. ضریب معیاری بتا )B=71/0( و خودتقویتی )B=741/0ارزیابی )خود

(، 737/0( و خودتقویتی )717/0(، خود ارزیابی )511/0) نظارت بر خوداز مقایسه  ،رواهمیت نسبی متغیرها کاربرد دارد. از این

سبت به متغیر بدنی نشغلی دبیران تربیت بینی تغییرات عوامل نگهدارندهدر پیش نظارت بر خودتوان به اهمیت بیشتر متغیر می

 دیگر پی برد. 

 شغلی نگهدارنده ، خودارزیابی و خودتقویتی با عواملنظارت بر خودرگرسیون بین متغیرهای نتایج تحلیل ـ 4جدول

 رگرسیون همزمان
ضرایب  استانداردضرایب غیر 

 استاندارد
 داریسطح معنی tمقدار

B Sd.E Beta 

 007/0 845/8 - 555/0 881/7 عرض از مبدا

 007/0 541/3 511/0 043/0 881/0 رخود بنظارت

 007/0 388/5 717/0 035/0 741/0 خودارزیابی

 007/0 177/5 737/0 013/0 71/0 خودتقویتی

 ، خودارزیابینظارت بر خود) ینبتوجه به متغیرهای پیشبدنی بامعادله رگرسیون عوامل نگهدارنده شغلی دبیران تربیت ،بنابراین

 باشد. به شرح زیر می 8های جدولو خودتقویتی( براساس داده 

Y= + 0/7881/881(x7)+ 0/741 (x5) + 0/71(x5) 
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( 2x) یابیخودارز، (1x) نظارت بر خودازای تغییرات ( بهYبدنی )دبیران تربیتشغلی  مقدار عوامل نگهدارنده ،براساس رابطه فوق

، ر خودنظارت ببدنی را شغلی دبیران تربیت بخشی از میزان عوامل نگهدارنده ،( تغییر خواهدکرد؛ به بیان بهتر3x) یتیخودتقوو 

 کنند.خودارزیابی و خودتقویتی به شکل مستقیم تعیین می

 گیریبحث و نتیجه

ی بین، عوامل نگهدارنده شغلی را پیشمدیریت بر خودمهارت توان از روی ال که آیا میؤبه این س پاسخبرای  ضردر پژوهش حا

 رابطه مثبت و معناداری بین مهارت مدیریت ،نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد .تحلیل رگرسیون انجام پذیرفت ،کرد

 ،، خود ارزیابی و خودتقویتی(نظارت بر خود) خود بر مدیریتهای لفهؤتمامی م شغلی وجود دارد وخود و عوامل نگهدارنده  بر

از عوامل نگهدارنده شغلی سخنی به میان نیامده  ،7در نظریه تقویت اسکینرکنند. بینی توانند عوامل نگهدارنده شغلی را پیشمی

ا با هست. بررسی تحقیقاتی که در سازمانشرایط بیرونی و محیط کار اهای تقویت اسکینر، کنترل است ولی هدف اصلی برنامه

 ،نی و اجتماعی در نظریه اسکینرهای تقویت مادی، روادهد که بسیاری از تکنیكاستفاده از این نظریه اجرا شده است نشان می

طور مستقیم جزء عوامل نگهدارنده شغل بهضاء این نیازها نیز رد و انکنحقیقت نیازهای زیستی و اجتماعی فرد را برآورده میدر 

بر عوامل نگهدارنده  و شودنجام میها توسط مدیر یا رهبر ااین تقویتکه  یافتیمدر (.7141، 5فریکسل و گودونشوند )محسوب می

دیریت م آنگاه ،آن فرد باال باشد خود بر مدیریتیعنی  ،ها توسط خود فرد انجام شودحال اگر این تقویت .گذاردثیر میأشغل ت

 شود که در این تحقیق این رابطه حاصل شده است. ثر میؤبر عوامل نگهدارنده شغل م بر خود

را جایگزینی برای مفهوم رهبری  مدیریت بر خود (،7114) 5گیری الزم به ذکر است که کرر و جرمیردر تکمیل این نتیجه

کند، افراد به واسطه الگوهای فکری خود بیان می ،(5007) 8کانگر نامند.رهبری یا خودکنترلی هم میدانند و آن را خودمی

فکرات ایل دارند تهایی را ایجاد کنند که از طریق آن بهتر بتوانند با مشکالت مقابله نمایند، چرا که افراد تمتوانند فرصتمی

ها ها و مهارتکه مدیریت قابلیتنسبت به اینید و باورهای شدید ابینانه را در خود ایجاد کنند. در واقع، عقبدبینانه و خوش

 های توسعه به خلق ارزش بیانجامد، بسیار سازنده است.تواند از طریق تکنیكمی

عوامل نگهدارنده شغلی به شکل مستقیم  از درصد 53مشخص شد تنها  ،با تعیین مقدار ضریب تعیین عوامل نگهدارنده شغلی 

شود. این بینی میپیش مدیریت بر خودعواملی به جز درصد توسط  1/18شود و تعیین می مدیریت بر خودهای لفهؤتوسط م

ای هزیرا با مروری بر تحقیقات پیشین و نظریه؛ اجتماعی، اقتصادی و غیره مرتبط باشند ـ توانند به شرایط فرهنگیعوامل می

امل نگهدارنده در هر شغلی با هم تعامل دارند و مختلف در مورد عوامل نگهدارنده مشخص شده است که عوامل انگیزشی و عو

(، 5075) 3مائلی و هوت ،(5075) طرفه وجود ندارد، این گفته طبق نتایج تحقیقات ایمانیبین این عوامل جدایی مطلق و اثر یك

نژاد یرمضان ،(7511نوربخش ) ،(7510) یساعتچ، (7518) ییاسکوبهروز ، (5070) 1ساسکالویک(، 5077) 1باساک و گوش

در مدل  ،شود. عالوه بر اینید میأیت (81: 7540 ،نژادرمضانبه نقل از وبروک )هربرت و ( 7141گوردون )فرایکسل و  ،(7540)

و  های فردی بستگی دارندکه تشخیص نوع پاداش و پیامد تالش و عملکرد به سطح انتظارات و اولویت شده استانتظار مطرح 

بنابراین مدیران و سرپرستان باید کلیه شرایط فردی و درونی ؛ را تشخیص دهند یا تجویز کنندتوانند آن نمی مدیران صرفا  

                                                
1- Skinner 

2 - Fryxell and Godon 

3 - KerrandJermier 

4 - Conger 

5 - Maele andHoutte  

6 - Basak, and Ghosh 

7 - Skaalviks 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=33556
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کارکنان و شرایط محیطی و بیرونی شغل یا سازمان را شناسایی کنند تا تعادل شرایط کاری )حمایت سازمانی( برای انتخاب 

سی، سیا توجه به شرایط مختلف اجتماعی،دی باهای فرولویتکه سطح انتظارات و اتوجه به اینها و پاداش فراهم آید. بااولویت

 اشند.توانند گسترده بهای شغلی میبینی کننده نگهدارندهمتفاوت باشد، در نتیجه عوامل پیشتواند فرهنگی، اقتصادی می

دنی بربیتمعلمان تمل نگهدارنده شغلی بینی تغییرات عوادر پیش نظارت بر خودشخص شد متغیر م ،شدن ضریب بتابا مشخص 

ده دهناین نشان ،بینی برخوردار است. در ضمن، از اهمیت بیشتری جهت پیشمدیریت بر خودهای لفهؤم در مقایسه با سایر

توان بیان کرد که مسائلی همچون توجه در واقع میباشد. دارنده شغلی نیز میبا عوامل نگه نظارت بر خودارتباط بیشتر عامل 

گهدارنده بینی عوامل نشیبدنی در پهدف و کنترل رفتار معلمان تربیت ، پیشرفت در کار، آگاهی ازبر روی وظایف به کار، تمرکز

 نظارت بر خودننده کبینی این عامل به این دلیل باشد که نتایج عوامل تعیینشاید بیشتر بودن قدرت پیش .دارندثیر بیشتری أت

ث باشد و این باعمثال توجه به کار و تمرکز بر وظایف برای مدیر و همکاران مشهود می طوربه ؛باشدبرای اطرافیان مشهودتر می

ها و )مانند ارزشهای فردی یکدیگر و عاملی مهم در درک تفاوت  معلمبه آن احترام و پذیرش همکاران نسبت  افزایش حس

زار و مین ابأبرند و در ضمن مدیر برای تاو پی می ها و تالش معلم تربیت بدنی به اهمیت کار، زیرا از پیگیریشودمیعقاید( 

ت معلمین تربیهنگامی که توان گفت، عالوه میکند و از او حمایت خواهد کرد. بهوسایل مورد نیاز شغل او تالش بیشتری می

ی، خود را قادر در محیط کار بدنی بر روی اهداف و وظایف خود تمرکز و توجه کافی دارند و نسبت به اهداف خود آگاه هستند

 رسند.س اعتماد و ارزشمندی میحو نسبت به رفتار و عملکرد خود به  بیننددرآوردن استعدادهای فردی خود می فعلبالبه 

د کننبیان می شود ونفس میفزایش اعتمادبهباعث ا مدیریت بر خودمطرح کردند که  ،(5075) و یاک و همکاران( 5075) یکاو

بدنی که در موارد ذکر شده تربیت معلمین احتماال  شود.گیری میموجب افزایش درک خود از قدرت تصمیم نظارت بر خودکه 

( در این 445008:) 7مانز و نك توانند به عملکرد بهتری در شغل خویش دست یابند.می ،وانایی بیشتری برخوردار باشنداز ت

برای کمك  و استشود که به طور ذاتی سازنده مربوط می ایکه استراتژی الگوی فکری سازنده به الگوی فکری ندرابطه بیان کرد

تایج با ن نتیجه ینا تواند بر عملکرد افراد اثر مثبت داشته باشد.شود که میهای سازنده طراحی میبه تکوین الگوها و عادت

به نقل از همکاران )مرتضوی و  ،(84: 7511نوربخش )، (7545همکاران )و  نژادی، رمضان(5075همکاران )و  پژوهش ایمانی

و بسیاری  (5070س )اسکالویک(، 5077همکاران )و  8، گو(5075) 5، دووس(5075همکاران )و  5، ولدمن(37: 7540 ،نژادرمضان

وامل جا که عاز آن توان بیان کرد،انتها میدر منطبق است.  ،گرفتهمینه عوامل کسب رضایت شغلی انجامکه در ز یاز تحقیقات

عوامل  بر مدیریت بر خوده رویکرد ب و اهتمام ورزیدننی مثبتی با عوامل نگهدارنده شغلی دارند، توجه همپوشا مدیریت بر خود

 ارایی باشد.کتواند افزایش اثربخشی و کاهش نارضایتی را به دنبال دارد که نتیجه آن می وثیرگذار خواهد بود أتنگهدارنده شغلی 

پرورش جهت ومسئولین آموزش ،شده در این پژوهش و اهمیت نقش معلمان ورزششود با توجه به رابطه حاصلپیشنهاد می

عوامل  ثیر آن برأهای الزم را مبذول نمایند تا شاهد تریزیبرنامه ،بدنیمعلمان تربیتخص االخود معلمان ب بردن مدیریت برباال

 کاهش نارضایتی و شاید افزایش رضایتمندی باشند.نگهدارنده شغلی و 

نابعم  

سکویی ضعفان و (. 7518) .اکبر ،بهروز ا ست ستاد مرکزی بنیاد م شاغل در  سان  شنا شغلی کار ضایت  سی و تعیین میزان ر برر

 دانشکده مدیریت. ، دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد پایان نامه. جانبازان انقالب اسالمی

                                                
1 - Manz and Neck 

2 - Veldman  

3 - Devos 

4 - Guo  
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ضان نژاد سترس(. 7540. )حیمر ،رم شغل و عوامل ا سه رفتار حمایتی مدیر، عوامل نگهدارنده  سی و مقای شغلی در بین برر زای 

 .لوم ورزشیو ع ، دانشکده تربیت بدنیدانشگاه تهران ،رساله دکتری .های دولتی کشورمربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاه

ضانی نژادر صراله.، سجادی و ؛علی مهر ،همتی نژاد ؛یمرح ،م شغلی دبیران تربیت بدنی با (. 7545) ن سه عوامل نگهدارنده  مقای

 .17-33 ،50حرکت،  .دبیران غیر تربیت بدنی

 .51-58 ،7،مدیریت مطالعات .ثر در رضایت شغلی و ترک خدمتؤنگرش کارکنان درباره عوامل م(. 7510) .حمودم ،ساعتچی

ــعود ،طاهری الری ــی ت(. 7515) .مس ــازمان امور اداری و ثیر عوامل أبررس ــغلی بر ترک خدمت بالقوه کارکنان س نگهدارنده ش

 دانشکده مدیریت.تهران،  دانشگاه ،کارشناسی ارشد نامه یانپا .استخدامی کشور

بر سطح نوآوری دانشجویان  مدیریت بر خودهای تأثیر استراتژی(. 7510) .هراز ؤمنی نور آبادی،م و ؛یدهسع ،کتابی ؛یعل ،عطافر

 .7757-7775 (،4)4اطالعات سالمت،  یریتمد .رشته مدیریت دانشگاه اصفهان

 ، تهران، انتشارات علم و حرکت.چاپ اول .آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی(. 7544وازگن.) ،میناسیان

تربیت بدنی سراسر کشور بر اساس نظریه های بررسی انگیزش شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده(. 7511) .هوشم ،نوربخش

 دانشکده تربیت بدنی.تهران،  دانشگاه ،رساله دکتری .هرزبرگ
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to determine the relative contributions of self-

management skills in the job retention factors in physical education teachers of Tehran 

province counties. 
Methodology: Statistical population of this study included 1719 physical education teachers 

of Tehran province counties. 315 teachers were selected as the sample population according to 

Morgan table using Random-Stratified sampling method. Data collecting implements were 2 

Questionnaires of job retention factors of Inglis & et al (1996) and self-management of Mezo 

(2005). The content validity of the Questionnaires was confirmed by 12 expert professors of 

sport management and reliability of them was defined using Cronbach's alpha test (α  = 0.92) 

and (α = 0.84).  Multiple regression analysis was applied for analyzing the data. 

Results: The multiple correlation coefficients implied a positive and significant relationship 

(r=0.501, p=0.01) between self-monitoring, self-evaluation and self-reinforcing with job 

retention factors. The results of multiple regression indicated that 25.1% of job hygienic factors 

variance was related to self- management parameters and self-monitoring was more important 

in anticipating job retention factors changes in comparison to other variables (β=0.299, 

ρ=0.001). 

Conclusion: regarding to this study results, it seems that concentration and effort to self – 

management skill criteria as main anticipator of job retention factors among physical education 

teachers was very important factors.  

Keywords: Self-monitoring, Self-evaluation, Self-reinforcement, Job retention factors, Self-

management skills. 
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