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Extended Abstract 

Summary 

In addition to the physical effects, the corona virus pandemic has psychological consequences that can 

affect various aspects of the job. Therefore, the present study was an analysis of the role of resilience 

and individual maturity in self-efficacy of the physical education teachers in the Covid_19 pandemics. 
In this way, by employing the capable and efficient physical education teachers, we can help the schools 

to provide the best educational services. 

Introduction 

In the recent decades, the organizations have faced the dramatically changing and dynamic 

environments, and in order to survive, maintain, and enhance their dynamism, they must be prepared to 

adapt and manage the change. The increased disruption of the organizational processes by natural 

disasters, economic crises, and health threats increases the requirement for the organizations and their 

employees in order to pay attention to resilience. Meanwhile, the outbreak of a new corona virus called 

Covid_19 came as a shock to many organizations. The studies show that the mature organizations are 

more successful than their counterparts in implementing the transformational measures. Success in 

responding appropriately to the dynamic and unpredictable changes and conditions, and making the 

right decisions and maintaining the organizational and individual performance have been the concern of 

most organizations and scientific and educational centers in the recent decades. 

Methodology and Approach 

The research method was descriptive–correlation. The statistical population of the study included all the 

physical education teachers in the Khorasan-e-Razavi Province in all levels (primary and secondary) in 

the academic year 2020-2021, and  using the stratified sampling method, 550 teachers were selected as 

the research sample (260 females, 290 males). In order to analyze the conceptual model, the data 

collected through three questionnaires of teacher efficacy (Tschannen-Moran and Woolfolk, 2001), 

individual maturity (Soltani and Bahraminejad, 2010), and resilience scale (Connor and Davidson, 2003) 

after obtaining the validity (face, content, and structure), and validations were collected. In order to 

calculate the reliability, Cronbach’s alpha was used, and to analyze the data, the structural equation 

modeling was used. 

Results and Conclusion  

The structural equation model showed that the overall indices of the structural model were in a good 
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condition, and thus it was concluded that the resilience and maturity of the teachers had a positive and 

effective role on their self-efficacy in dire situations. In addition, the indirect effect of resilience on self-

efficacy of the teachers was significant. Accordingly, what helps the managers and administrators in 

education to maintain the efficiency and ability of their teachers in unexpected events and crisis 

situations are the characteristics of resilience, personal maturity, self-efficacy, and looking to the future 

and reaction. It is positive towards the environment. 
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 گیریهمهودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط خ در فردیآوری و بلوغ تاب نقشتحلیل 

 19کوویدـ

 2، سمیرا فیضی1امیر منتظری
 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران  .1

 . دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، ایران2 

 20/04/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                                                                                                  08/11/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

 گیریهمهتربیت بدنی در شرایط  در خودکارآمدی معلمان ردیفبلوغ  آوری ودف تحلیل نقش تابهمطالعه حاضر با  هدف:

 . انجام شد 19_کووید

تمامی معلمان تربیت بدنی استان  ،جامعه آماری پژوهش شاملروش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود.  شناسی:روش

عنوان نمونه نفر به 550 تصادفی اییری طبقهگبود و با استفاده از روش نمونه 1399ـ1400خراسان رضوی در سال تحصیلی 

انن ـ موران شهای مورد نیاز برای تحلیل مدل نظری با استفاده از سه پرسشنامه خودکارآمدی معلم پژوهش انتخاب شدند. داده

ند. برای گردآوری شد(، 2003آوری کونور و دیویدسن )( و تاب2010نژاد )(، بلوغ فردی سلطانی و بهرامی2001و وولفولک )

 ت ساختاری استفاده شد. الها، از روش معادتحلیل داده و پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تجزیه همحاسب

خودکارآمدی آنان در شرایط نقش مثبت و مؤثری بر آوری و بلوغ فردی معلمان تاب ،مدل معادلة ساختاری نشان داد ها:یافته

 آوری بر خودکارآمدی معلمان معنادار بود. عالوه اثر غیرمستقیم تابدارند. به یبحران

کند تا هنگام بروز رویدادهای غیرمنتظره آنچه به مدیران و مسئوالن در آموزش و پرورش کمک میبر این اساس،  گیری:نتیجه

آوری، بلوغ فردی، احساس خودکارآمدی وط به تابهای مربو شرایط بحران، کارآمدی و توانایی معلمان خود را حفظ کنند، ویژگی

 و نگاه به آینده و واکنش مثبت نسبت به محیط است.

 ای، عملکرد، منابع انسانی.راهبردهای آموزشی، معنویت، بلوغ حرفه های کلیدی:واژه

  امیر منتظری :نویسنده مسئول

 E - mail: a.montazeri@neyshabur.ac.ir 09124489627تلفن: 
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 مقدمه

 خودپویایی و ارتقاء  ظحف و بقا رایو ب هستند مواجه ی متغیر و پویاهایبا محیط چشمگیریطور ا بههنسازما های اخیردر دهه

های اینکه فرصت ها باگونه محیطاین (.2018)سبکرو و همکاران،  ود ایجاد کنندخرا در  تآمادگی سازگاری و مدیریت تغییرا باید

اهم تهدیدهایی را نیز فر ها، خطرات وتوانند چالشکنند، میها فراهم میفردی را برای موفقیت و رشد سازمانمهم و منحصربه

توانند به شدت در های سیاسی، مشکالت اقتصادی و خطاهای انسانی، مینمایند. انواع رویدادها مانند حوادث طبیعی، آشوب

نا موسوم به ن میان، شیوع ویروس جدید کرویدر اا نقش منفی داشته باشند و تهدیدهای جدی وارد کنند. هعملکرد سازمان

از ووهان  2019د. این پدیده که در اواخر سال کرگیری بزرگی مواجه ها را با شوک و غافلها و سازمانها، ملت، دولت19_کووید

ها ایجاد ای بر تمام ابعاد زندگی بشری و به ویژه سازمانید پیامدهای گستردهچین شروع و در مدت کوتاهی، تمام دنیا را در نورد

 ه خطر انداخت.بدر ایران نیز شیوع پیدا کرد و به سرعت، سالمتی روانی و جسمانی ایرانیان را  19_کرده است. ویروس کووید

 تعداد مبتالیان و و آمار بینی کنندرونا پیشزمان مشخصی را برای مهار ک ،اندمتخصصان هنوز نتوانستهاین در حالی است که 

ای از مبتالیان در اگر چه آمار دقیقی وجود ندارد، اما بخش عمدهت. همچنان رو به افزایش اس ویروس کرونامرگ و میر ناشی از 

انداز ها، منابع و چشمنقشرو، عالوه بر پیامدهایی که کرونا بر ساختار، دهند. از اینها تشکیل میسراسر دنیا را کارکنان سازمان

ت تر آن، ایجاد فضای ملتهب روانی، استرس و اضطراب در میان مجموعه اعضای سازمان اسکند، پیامد مخربسازمانی ایجاد می

از همین  الشعاع قرار خواهد داد.ری سازمانی را تحتونفی کوتاه مدت، در بلند مدت نیز بهرهو این موضوع عالوه بر تأثیرات م

 ، سازمان آموزش و پرورش بود. قرار گرفت گیریهمهالشعاع این هایی که تحتیکی از سازمانروی، 

، ضرورت و معضالت تهدید کننده سالمتی های اقتصادیبحران، افـزایش اخـتالل در فراینـدهای سازمانی توسط بالیای طبیعی

آوری سازمانی، به حفظ و تاب (.2012و همکاران،  1)لیننلوکی دهدایش میسازمان و کارکنانش افز توجه به تـاب آوری را بـرای

 دهـدسازگاری و پایایی سازمان را ارتقا می (.2008و همکاران،  2)مکدنیلز کندبهبود عملکرد سازمان در شرایط بحرانی کمک می

آوری دو دلیل عمده دارد، اوالً به دلیل ایـن کـه طورکلی توجه به تابکند. بههـا و اخـتالالت را تسـهیل میو مـدیریت چـالش

و ثانیاً به این دلیل ( 2004، 3)کریستوفر و راثرفورد آوری جامعه و سازمان به یکدیگر وابسته استدر یـک محـیط پیچیده، تاب

یابد که فرایندهای ر نمود میآوری سازمانی زمانی بیشتتاباهمیت . تواند سازمان را به مزیت رقابتی مجهز کندآور بودن میکه تاب

 .شـودبا اختالل مواجه مـی و قرنطیه سراسری 19کوویدـ گیریهمه نشده مانند بینیهای پیشکاری سازمان به دلیل برخی بحران

تنظیم کند و در  هااختالالت و بحراناز  پسو یا  حین، در بلود را قخآور است که بتواند کارکرد یک سیستم در صورتی تاب

 از بحران برگردد بلیا به جایگاه قنموده و  ظغیرمنتظره، حف را هم در شرایط مورد انتظار و هم در شرایط عملکرد الزمنتیجه، 

از  زاشود که افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطراعث میبآوری تاب (.2015، 5؛ وودز2016و همکاران،  4)دیگالیزیا

آور دارای منبع تاب منابع انسانی. استفاده کنند و سازمانی یت و رشد زندگی فردیقوجود خود در دستیابی به موفهای مظرفیت

افرادی  ن، آناکنندموفق عمل می همدلی با دیگران ای دارند و درکارانهسازش مناسب و ، رفتارهای اجتماعیهستند کنترل درونی

های مناسب اتخاذ شیوه باتوانند می آورافراد تابهمچنین ؛ هستند مندتوان سازمانی خود هایمسئولیتانجام و در  بوده بینوشخ

 زا و یا بر طرف شدن آنهاتنشعوامل  کاهشو بعد از  سازگار نمایندتغییرات محیطی  های منعطف، خود را باو استفاده از روش

باید ، آنان هاانسانی در موفقیت و تکامل سازمان منابع بی بدیل لذا با عنایت به نقش مهم و ؛دنگردبه سرعت به حالت بهبود باز 
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ط و عملکرد سازمان را در شرای دنند وظایف محوله را به خوبی انجام دهند تا بتواناز نظر شغلی به بلوغ و بالندگی رسیده باش

 بحران در سطح مطلوبی حفظ کنند.

موفقیت در  .نمایندتر عمل میقیان خود موفتادامات تحولی نسبت به همهای بالغ در اجرای اقسازمان، بر اساس نتایج مطالعات

و حفظ عملکرد  تصمیمات مناسب، مفید و اثربخشبینی و اتخاذ واکنش مناسب نسبت به تغییرات و شرایط پویا و غیر قابل پیش

کارگیری راهبردها و به. در این میان، استهای اخیر ها و مراکز علمی و آموزشی در دههسازمان اکثرسازمانی و فردی، دغدغه 

بینی حل ارائه شده در مواجهه با شرایط نامطمئن و غیر قابل پیشدر سازمان مهمترین راه منابع انسانی بلوغ های مرتبط باروش

وجود  برخودار است. بالندگی سازمان نیازمند دوچندانی در فرآیند بالندگی سازمان توجه به مقوله بلوغ از اهمیتاست. 

ین بایستی بنابرا ،شودکه هرگونه بالندگی و سرآمدی از کارکنان توسعه یافته شروع می های مربوطه است، از آنجاییزیرساخت

)سلطانی و  شودهای دیگر محسوب می. بلوغ فردی پایه و اساس سرآمدی سازمانی و زیربنای بالندگیکارکنان به بلوغ برسند

، اعتقادات، باورها و یا تعدیل در شود و با تغییرذهنی شروع می ها و فرایندهایفرضپیشاز  بلوغ کارکنان. (2010بهرامی، 

است که هدف آن  تغییرنوعی از ایجاد ریزی شده برای از کوشش برنامه شکلیلوغ سازمانی بیابد. ها تکامل میو نگرش رویکردها

 دهندانجام گذشته از  با کیفیتی به مراتب بهتر خود را هایو مأموریت وظایفست، تا بتوانند ا هاسازمان کمک به منابع انسانی

ها آنچه که در راستای توسعه و بلوغ منابع انسانی در شرایط فعلی اهمیت دارد، کارآمدتر کردن کارکنان سازمان (.2019)امیری، 

های حیاتی و کلیدی خود ها در انجام مأموریت(، اعتقاد دارند، یکی از عوامل آمادگی سازمان2004) 1تورتکن و دیمیرورز است.

  است. منابع انسانی هایمهارت دانش، آگاهی و ها،توانایی و همچنین دستیابی به نتایج مطلوب،

دهی و تنظیم رفتار شوند که توانایی خود نظمبر اساس دیدگاه شناختی ـ اجتماعی، کارکنان موجوداتی فعال در نظر گرفته می

توانند را رفتارهایشان وقایع و رویدادها )مانند اثرات دارند و میآنان به طور فعال در تحول و بلوغ خویشتن گام برمی خود را دارند.

ای برای انگیزش و دستاوردهای فردی و سازمانی ( را کنترل نمایند. باور خودکارآمدی در کارکنان، خمیرمایه19_کووید گیریهمه

های مشتق شده است که به باورها یا قضاوت 2خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی بندورا (.2020)مزیدی و همکاران،  است

نظریه شناختی ـ اجتماعی بر این  (.1989، 3ندورا و وودب) هایش اشاره داردهای خود در انجام وظایف و مسئولیتفرد به توانایی

(، معتقد است، باور خودکارآمدی 2017. بندورا )(2017ندورا، ب) فرض استوار است که رفتار، نشان دهنده تعامل فرد با محیط است

پایداری در رویایی با مشکالت  استقامت و ، میزان تالش، کوشش و پشتکار در انجام وظایف، میزانبرانگیزچالشبر گزینش اهداف 

زم برای الهای ها و تواناییشند که قابلیتطور کلی هنگامی که افراد بر این باور باهبگذارد. اثر می ی روانیو میزان تحمل فشارها

در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند  کنند وانجام کار یا فعالیتی را دارند، برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف می

های تواند معلمان را در مواجهه با چالش(، از مهمترین متغیرهای درونی که می2007) 4بر اساس نظر اسکالویک و اسکالویک .کرد

(، خودکارآمدی معلم را قضاوت 2006) همکارانو  5از همین روی، هویشغلی و امر تدریس، توانمند نماید، خودکارآمدی است. 

احساس خودکارآمدی یک اند. آموزان تعریف کردهوی درباره توانایی خود برای کسب نتایج مطلوب از فعالیت و یادگیری دانش

 هانگیز باال بردنشده،  استفاده آموزشی راهبردهایروش و ، ها، سبکتوسط معلم س درسالک مدیریتتواند در میمعلم، 

حصیلی سپری شده در سال ت (.2010و همکاران،  6)آزان نقش عمده و اثرگذاری داشته باشدهای آنان آموزان و موفقیتدانش

های متفاوت درس تربیت بدنی و لزوم ریزان و معلمان تربیت بدنی به واسطه ویژگی(، مسئولیت مدیران، برنامه1399ـ1400)

                                                      
1. Türetken and Demirörs 

2. Bandura 

3. Bandura and Wood 

4. Skaalvik and Skaalvik 
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آموزان و همچنین مداخله هوشمندانه در جهت کنترل حفظ سالمتی، آمادگی جسمانی، پیشگیری از افزایش وزن و چاقی دانش

سازوکارهای الزم برای افزایش  ،لذا ضروری است ؛شی از قرنطیه خانگی بسیار حائز اهمیت بوده استتبعات و پیامدهای منفی نا

 قابلیت و کارآمدی اقدامات معلمان تربیت بدنی فراهم گردد. 

های تعاملی بر ارتقاء (، پژوهشی را با هدف بررسی اثر مداخله آموزشی مهارت2020در همین راستا، میرصفیان و همکاران )

های تعاملی به صورت معناداری بر ودکارآمدی شغلی معلمان تربیت بدنی انجام دادند، نتایج نشان داد، مداخله آموزشی مهارتخ

های رو، آموزش مهارتاز اینارتقاء خودکارآمدی شغلی معلمان تربیت بدنی پس از انجام هفت جلسه آموزشی اثرگذار بوده است. 

انتخاب و  در ارتباط با ای خود و همچنینهای فردی و حرفهرهای معلمان تربیت بدنی از تواناییباو اءتواند به ارتقمی تعاملی

شغلی،  ستیابی بهتر و باالتر به اطالعاتتوانایی د ریزی در جهت دستیابی به آن اهداف،ای و برنامهگزینش اهداف شغلی و حرفه

توسعه توانایی آنها در ارزیابی خود و درک و تشخیص نقاط ضعف و قوت همچنین  ای وتوانایی بهتر در حل مسائل شغلی و حرفه

خودکارآمدی در  گسترش باورهای ان بیانجامد که در نهایت منجر بهآموزان و همکارشغلی و در ارتباط با دانش فردی در محیط

تأثیر توانمندسازی (، 2020همکاران ) لو وصنمهمچنین، گل ؛معلمان و در ارتباط با شغل و محیط شغلی آنها در مدارس خواهد شد

بر خودکارآمدی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی را بررسی نمودند و دریافتند، تأثیر توانمندسازی بر خودکارآمدی دبیران 

ند روی تواهای دبیران تربیت بدنی افزوده شود، این امر میلذا، اگر بر توانمندی ؛دار و مستقیم استتربیت بدنی کشور معنی

(، به بررسی نقش 2021عالوه، گودرزی و همکاران )بهخودکارآمدی و عملکرد آنان اثر مثبت گذاشته و سبب بهبود آنها شود. 

ای ای بر بهزیستی معلمان تربیت بدنی پرداختند. آنان نتیجه گرفتند، اخالق حرفهمیانجی خودکارآمدی در رابطه بیم اخالق حرفه

(، 2018زاده )عالوه، یونسیبه شود.طریق افزایش خودکارآمدی باعث توسعه بهزیستی روانشناختی آنان میمعلمان تربیت بدنی از 

آوری سازمانی با خودکارآمدی مدیران سازمان امور مالیاتی را در پژوهشی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین تاب

همچنین مشخص  ؛آوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر خودکارآمدی مدیران داشتنتایج نشان داد، تاب که بررسی نمود

امیرحسینی و همکاران . حاظ سابقه کاری تفاوت معناداری وجود داردآوری سازمانی به لی مدیران و تابشد، در میزان خودکارآمد

رویی و خودکارآمدی کارکنان نیروی انتظامی بررسی نمودند و نتایج تآوری را در رابطه بین سخ(، نقش میانجی تاب2019)

تری آور موقعیت ناگوار را به شیوه مثبتکارمند تاب یک .آوری و خودکارآمدی کارکنان بودحاکی از وجود ارتباط مثبت بین تاب

(، بلوغ منابع 2021تقوی و همکاران )گر، از طرفی دی کند.کند و خود را برای رویارویی با آن، توانمند قلمداد میپردازش می

متغیرهای رهبری منابع انسانی، روابط  ،های پژوهش نشان دادیافتهبررسی نمودند؛ های دولتی تربیت بدنی در دانشگاهانسانی را 

انسانی و استراتژی ریزی و تامین منابع برنامه توسعه منابع انسانی، جبران خدمات، نتایج ادراکی منابع انسانی، کار و کارکنان،

متغیرهای  هب تربیت بدنی بایستی در آینده ضمن توجه هایانشکدهد ،رسدبه نظر میدارند. انسانی تاثیر  منابع انسانی در بلوغ منابع

(، در 2016بهار و همکاران )شعبانی، همچنین؛ استراتژیک بلوغ منابع انسانی را مد نظر قرار دهند شناسایی شده مسیر بهینه

بین تمامی ابعاد محیط هشی به بررسی تأثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی وزارت ورزش و جوانان پرداختند. نتایج نشان داد، پژو

و معناداری  سازمانی با بُعد ثبات و اخالق محوری از ابعاد محیط قانونی ارتباط مثبت به جز بلوغ قانونی با ابعاد بلوغ در سازمان

مدیران  دهند،میپیشنهاد  آنان .از واریانس بلوغ در سازمان را دارد یدرصد 45 بینیقانونی قابلیت پیش محیط و وجود دارد

سازمان را تحلیل  های آن، دو متغیر محیط قانونی و بلوغ درسازمان و فعالیت ، جهت توسعه و بهبودایرانوزارت ورزش و جوانان 

 ،رده باال در هر سازمانی های اصلی مدیرانموریتأیکی از م بنابراین، ؛ه نمایندبهین نموده و از نقاط قوت و ضعف موجود استفاده

(، در پژوهشی با استفاده از ضریب 2016نژاد )لو زاده و اسالمیملک .باشدباالیی از بلوغ می کمک برای رسیدن سازمان به سطح

نتایج آموزان پیش دانشگاهی پرداختند، همبستگی پیرسون به تعیین رابطه بین بلوغ عاطفی و خودکارآمدی اجتماعی دانش



  2شماره  /8سال  /1400مدیریت منابع انسانی در ورزش/ تابستان 

 

225 

 1فاسی از سویی دیگر، .دار وجود داردبین بلوغ عاطفی و خودکارآمدی اجتماعی رابطه معنیداد، حاصل از آزمون همبستگی نشان 

ها ای پرداختند، یافتهآوری سازمانی در ورزش حرفه(، در پژوهشی با روش دلفی، اقدام به تعریف و توصیف تاب2021مکاران )و ه

ها شامل، شفافیت ساختاری، بهبود ای را آشکار کردند، این ویژگیهای ورزشی حرفهآوری در سازمانپنج ویژگی اصلی برای تاب

آوری سازمانی (، تاب2013و همکاران ) 2ویکر همچنین، ؛متقابل و آگاهی عملیاتی، بودند پذیری، درک مشترک، تعهدانعطاف

های ورزشی آسیب دیده از بالیای طبیعی )سیل و طوفان( و وضعیت بازیابی و بهبود آنها در استرالیا را بررسی کردند، باشگاه

ود استفاده های ورزشی مورد بررسی عمدتاً از منابع مالی و انسانی برای بازیابی و بهبود سازمان خها نشان داد، باشگاهیافته

ها های مالی دولتی تأثیر قابل توجهی در میزان پایداری و بهبود باشگاهآوری سازمانی، تعداد اعضاء و استفاده از کمکاند، تابکرده

ای و روابط بین سازمانی، از جمله عواملی های مالی دولت، پوشش مناسب بیمهپیگیری فعاالنه برای استفاده از کمکداشتند. 

آوری را در (، نقش میانجی تاب2018و همکاران ) حسینیعالوه، شدند. بهمی های ورزشیآوری بیشتر باشگاهباعث تاب بودند که

بین هوش  رابطه معنادار ،های تحقیق نشان دادفتهیافوکاران آسیایی بررسی کردند. رابطه بین هوش معنوی و پرخاشگری کنگ

کنند، بیان میبنابراین  ؛فوکاران آسیایی وجود داردکنگ آوری درمیانجی تاببه نقش  معنوی و میزان پرخاشگری با توجه

همچنین، سهام و  ؛دکنتضمین می حامی تاب آوری، کاهش پرخاشگری را تجربیات معنوی باال به عنوان برترین برخورداری از

های دند، یافتهکرآوری و خودکارآمدی با انگیزه ورزشی دختران قایقران نخبه کشور را بررسی (، رابطه تاب2018همکاران )

رو، توصیه آوری و خودکارآمدی دختران نخبه قایقران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از اینپژوهش نشان داد، بین تاب

ویژه های روانی ورزشکاران رشته قایقرانی بههای آن، مهارترزشی و یافتهشناسی وشود، مربیان با استفاده از دانش روانمی

 کرونا را در واقع باید دوره کار مضاعف ویروس دوره شیوع .آموزشی ارتقاء دهند یهابرگزاری کارگاهبا  آوری و خودکارآمدی راتاب

 .معلمان نامید و دوچندان

)ساجد و  های بهداشتی بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی تأکید کردندپروتکلدر سراسر جهان،  19_کووید گیریهمه بـا شـروع

هـای ، بـرای کـاهش شـیوع ویـروس کرونـا آموزشایران بسیاری از کشورها از جمله دردر این راستا، در  (.2020، 3آمگین

یکی از اهداف آموزش و پرورش، ارتقا توانمندی معلمان تربیت . بر همین اساس، ها تعطیل شدحضـوری در مـدارس و دانشگاه

، بسیاری از عالوه بر این. استبدنی برای ایفای نقش تربیتی خود در بستر فضای مجازی و آموزش غیر حضوری و نیمه حضوری 

نسبت به شاغلین  مت روان بیشتریالت سالزایی است و معلمان از مشکرسمعتقدند که تدریس، شغل بسیار استنظران صاحب

های شغلی دیگر، در که معلمان نسبت به بسیاری از گروه اذعان دارندها پژوهش بیشتر طوری کهبهبرند. مشاغل دیگر رنج می

و این  (2015، 4)وندروگنبروک و اسپرویت پذیرتر هستندو فرسودگی شغلی آسیب پریشانی روانیکار،  با طر استرس مرتبببرا

در این میان با تمرکز بر اندیشه و قرنطیه خانگی برای معلمان دوچندان شده است.  19_کووید گیریهمهمسأله با وجود 

و همچنین با مدیریت  و بلوغ فردی بینی، خودکارآمدی( و تقویت رفتارهای خودمدیریتیآوری، امیدواری، خوشنگری )تابمثبت

عملکرد فردی و سازمانی کمک وری و ارتقاء به تقویت بهره توانو افسردگی می رس، استرس، اضطرابهیجانات منفی چون ت

آوری در حوزه ورزش ایران، این تابویژه کمبود مطالعات در حیطه متغیرهای پژوهش به ، به همین جهت و با توجه بهنمود

 گیریهمهت در خودکارآمدی آنان در شرایط سخ تربیت بدنی آوری و بلوغ فردی معلمانپژوهش به دنبال بررسی نقش تاب

مدارس  تربیت بدنی توانمند و کارآمد، کارگیری معلمان بتوان با بهطریق  اینتا از  استبر اساس الگوی مفهومی زیر  19_کووید

 یاری داد. را در انجام هر چه بهتر خدمات آموزشی و پرورشی 

                                                      
1. Fasey 

2. Wicker 

3. Sajed and Amgain 

4. Van Droogenbroeck and Spruyt 



 نتظری و فیضیم 19دـیکوو یپاندم طیدر شرا یبدن تیمعلمان ترب یدر خودکارآمد ردیفو بلوغ  یآورنقش تاب لیتحل

 

226 

 

 
 الگوی مفهومی پژوهش. 1شکل 

 

 شناسیروش

بر اساس روش  وـ پیمایشی است  ها، توصیفیگردآوری داده شیوهو از نظر  کاربردی هایپژوهش این پژوهش از نظر هدف از نوع

، زیرا به دنبال سنجش ارتباط میان متغیرها در گیردمی قرار همبستگیتحلیلی ـ های پژوهش حیطهدر ها، انجام تحلیل داده

تمامی معلمان تربیت  ،. جامعه آماری پژوهش حاضر شاملیابی معادله ساختاری استاساس روش مدلقالب یک مدل علّی و بر 

 1099نفر ) 2074به تعداد  1399ـ1400بدنی استان خراسان رضوی در تمامی مقاطع )ابتدایی و متوسطه( در سال تحصیلی 

های ابزار پژوهش ویهگت ساختاری بر اساس تعداد سازی معادالزن( بود. حجم نمونه پژوهش، با توجه به روش مدل 975مرد و 

عنوان نفر به 550تصادفی ایگیری طبقهلذا با استفاده از روش نمونه؛ ها( تعیین شدبرابر گویه 10کثر )حداقل دو برابر و حدا

همچنین برای اینکه نمونه معرف بهتری از جامعه باشد، استان خراسان به  ؛مرد( انتخاب شدند 290زن،  260نمونه پژوهش )

پنج منطقه جغرافیایی تقسیم و از هر منطقه دو شهرستان )مرکز: مشهد و نیشابور؛ شرق: تربت جام و سرخس؛ غرب: سبزوار و 

انتخاب لمان این مناطق توزیع شد. ها در بین معبردسکن؛ شمال: درگز و قوچان؛ جنوب: گناباد و خواف( انتخاب و پرسشنامه

انن ـ موران و شخودکارآمدی از پرسشنامه خودکارآمدی معلم برای سنجش وهش نیز به روش تصادفی انجام شد. های پژنمونه

و  راهبردهای آموزشی، فراگیردر سه مؤلفه درگیر کردن  خودکارآمدی معلم را  ( استفاده شد. این پرسشنامه2001) 1هوی

سنجی های روانسنجد. شاخص: بسیار زیاد(، می5: خیلی کم تا 1در طیف پنج ارزشی لیکرت ) گویه 24در قالب س، مدیریت کال

، بررسی و تأیید شده است. برای ارزیابی بلوغ فردی (2012چاری و همکاران )نسخه فارسی این پرسشنامه در پژوهش حسین

( 2010نژاد )سلطانی و بهرامی : کامالً مصداق دارد(5الً مصداق ندارد تا : اص1) ایگویه 19معلمان تربیت بدنی از پرسشنامه 

ساخته شده و بلوغ فردی را در  P-CMM این پرسشنامه بر اساس مقیاس بلوغ سازمانی مبتنی بر الگوی تلفیقی. استفاده شد

 2از پرسشنامه کونور و دیویدسن آوریتاببه منظور ارزشیابی کند. ای و عاطفی بررسی میچهار مولفه بلوغ اجتماعی، عقلی، حرفه

مؤلفه شایستگی شخصی، تحمل عواطف منفی، پذیرش عواطف مثبت، کنترل و  5در قالب (، استفاده شد؛ این پرسشنامه 2003)

ها روایی صوری پرسشنامه سنجد.آوری معلمان تربیت بدنی را می: همیشه درست( تاب5: کامالً نادرست تا 1گویه ) 25معنویت با 

های فنی و تخصصی، به کارگیری واژه فهم و پرهیز از به های ساده و قابلاستفاده از واژه لحاظ بودن عبارات به نظر مطلوب از

                                                      
1. Tschannen-Moran and Hoy 

2. Connor and Davidson 

 آوریتاب

 خودکارآمدی

 بلوغ فردی
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ضریب نسبی محتوا استفاده شد.  ی بررسی روایی محتوا، از روش کمیوه، براعالنفر از اساتید مدیریت ورزشی رسید. به 15تأیید 

ترتیب،  های مربوطه در ابزارهای پژوهش، ضروری و مهم بودند؛ بدینحاکی از آن بود که وجود گویه نتایج ضریب نسبی محتوا

( و با استفاده از 50ها در یک مطالعه مقدماتی )تعداد = همچنین، میزان پایایی پرسشنامه ؛شدید ها تأیروایی محتوای پرسشنامه

آوری به های خودکارآمدی معلم، بلوغ فردی و تابس، پایایی پرسشنامهضریب همبستگی آلفای کرونباخ برآورد شد؛ بر این اسا

 شده است.نشان داده  1ها در جدول ابعاد پرسشنامه هر یک از پایایی از نظر تحلیلی، بود. 92/0و  93/0، 81/0ترتیب برابر با 

رو، با توجه کنند؛ از اینابل قبول پیشنهاد میعنوان سطح قرا برای ضریب آلفا به 7/0(، ضرایب باالی 1994) 1اشتیننانالی و برن

سنجی ابزارهای های روانعالوه بر این، ویژگیهای پژوهش تأیید شدند. به ضرایب آلفای برآورد شده، ثبات درونی پرسشنامه

تأیید شدند.  پژوهش شامل پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراج شده و روایی سازه )روایی همگرا و روایی واگرا(، بررسی و

فراوانی، درصد فراوانی، )های نمونه، از آمار توصیفی بندی نمرات خام و توصیف ویژگیکردن، طبقه صهالدادن، خ برای سازمان

های چولگی و کشیدگی و برای های پژوهش از شاخصاستفاده شد. برای تعیین چگونگی توزیع داده (میانگین و انحراف استاندارد

بینی سهم و نقش متغیرهای همچنین، برای تعیین ارتباط و پیش ؛ها از آلفای کرونباخ استفاده شدیی پرسشنامهتعیین میزان پایا

 آماری افزارراستا، از دو نرم ت ساختاری استفاده شد. دراینالسازی معادمدل شپنهان بیرونی بر متغیرهای پنهان درونی، از رو

 .شد استفاده 1/10لیزرل نسخة  و  26نسخة  .اس.پی.اس.اس

 های پژوهشپایایی ابعاد پرسشنامه .1جدول 

 (αمیزان پایایی ) ابعاد پرسشنامه پرسشنامه

 88/0 شایستگی شخصی آوریتاب

 93/0 تحمل عواطف منفی

 87/0 پذیرش عواطف مثبت

 95/0 کنترل

 87/0 معنویت

 88/0 درگیر کردن فراگیر خودکارآمدی معلمان

 91/0 راهبردهای آموزشی

 82/0 مدیریت کالس

 78/0 اجتماعی بلوغ فردی

 64/0 عقلی

 93/0 ایحرفه

 87/0 عاطفی

 هایافته

های پژوهش دارای تجربه دهد، نمونهن نشان میسال بود. این میزا 86/20 ± 33/4های پژوهش برابر با میانگین سابقه کار نمونه

علمان درصد م 18/54همچنین  ؛و شناخت کافی نسبت به ماهیت شغل معلمی تربیت بدنی و سازمان آموزش و پرورش هستند

های پژوهش اختی نمونهشنهای جمعیتمورد مطالعه دارای مدرک کارشناسی بودند. اطالعات تکمیلی در خصوص توصیف ویژگی

 ارائه شده است.  2در جدول 

                                                      
1. Nunnally and Bernstein 
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 های پژوهششناختی نمونههای جمعیتویژگی .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 27/42 260 زن جنسیت

 73/52 290 مرد

 72/2 15 ترکاردانی و پایین میزان تحصیالت

 18/54 298 کارشناسی

 73/40 224 ارشدکارشناسی

 37/2 13 دکتری

های مدل بودن قبول شده و نیز قابل ها و نبود همخطی بین متغیرهای مشاهدهبودن توزیع داده پس از اطمینان از طبیعی

. پرداخته شدی شده، به برآورد پارامترها و آزمون کلی و جزئی مدل مفهوم ساختاری تدوین هگیری حاضر در مدل معادلاندازه

 ده از مقادیر گزارشدوم، جزئیات مدل با استفا ههای برازش کلی و در وهلاول، کلیت مدل با استفاده از شاخص هوهلزم است در ال

ر جدول دهای کلی برازش مدل اساس، در ابتدا، مهمترین شاخص همین شده برای ضرایب تأثیر یا ساختاری تحلیل شود؛ بر

گر دهند که نشانبرازش مدل ساختاری وضعیت مطلوبی را نشان میهای کلی گزارش شده است. درمجموع، شاخص 3 هشمار

 ند.بودن مدل معادلة ساختاری هست قبول بودن و قابل مناسب

 های کلی برازش برای مدل معادله ساختاریشاخص .3جدول 

 مقادیر مشاهده شده های برازششاخص

 68/136 1دوشاخص خی

 51 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 68/2 دو به درجه آزادیخینسبت 

 96/0 2شاخص برازندگی تطبیقی

 95/0  3شاخص نیکویی برازش

 04/0 4شاخص ریشه میانگین مجذئر برآورد تقریب

 02/0  5شاخص ریشه میانگین مجذور استاندارد شده باقی مانده

                                                      
1.  χ2 Index 

2. Comparative Fit Index (CFI) 

3  . Goodness of Fit Index (GFI) 

4  .  Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

5.  Standard of Root Mean Square Residual (SRMR) 
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 مدل معادله ساختاری پژوهش به همراه ضرایب تی. 2شکل 

بارهای عاملی و ضرایب ساختاری دارای  هدهند که همنشان می (نسبت بحرانی و سطح معناداری آنها)های جزئی برازش شاخص

 (. 2ل شک)تفاوت معناداری با صفر هستند 

 
 همراه ضرایب تأثیر استاندارد مدل معادلة ساختاری پژوهش به. 3شکل 
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مل بارهای عاملی و ضرایب ساختاری نشان داده شده های رگرسیونی شاشده برای وزن ، مجموعة برآوردهای استاندارد3در شکل 

نقش مثبت و  آوری سازمانی بر بلوغ فردی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنیتابتوان بیان کرد که ترتیب می است؛ بدین

 .مؤثری دارد

غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر را بر برآورد ضرایب مستقیم قابلیت آن را دارد تا اثرهای  وهالت ساختاری، عالسازی معادمدل

بین  هعنوان متغیر میانجی رابط تواند بهآیند که یک متغیر میوجود می دلیل آثار غیرمستقیم به تعیین و برآورد کند. بدین

دهد. در متغیرهای دیگر را تعدیل کند. مجموع اثرهای مستقیم و غیرمستقیم بر متغیر وابسته، اثرهای کل آن را تشکیل می

صورت، اثر کل با اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم  این عضی مواقع، متغیرها بر هم فقط اثر مستقیم یا فقط اثر غیرمستقیم دارند. درب

دهد. اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای مکنون بر یکدیگر را نشان می هشد ضرایب استاندارد 4برابر است. جدول 

توان نظر آماری معنادار باشند، می که اگر تمامی ضرایب ساختاری در یک سطح مشابه از آلفا از کنندنظران آمار بیان می صاحب

آوری تاباساس، اثر غیرمستقیم  این در همان سطح آلفا معنادار خواهند بود؛ بر نتیجه گرفت که تمامی اثرهای غیرمستقیم

 ند.کنقش میانجی را ایفا می بلوغ فردی معلمانمیان،  ینا معنادار است و در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنیبر  سازمانی

 ضرایب استاندارد شده اثرهای مستقیم، غیرمستقیم و کل .4جدول 

 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم متغیرها

 79/0 ـ 42/0 بلوغ فردی < - - -آوری سازمانی تاب

 51/0 ـ 51/0 خودکارآمدی < - - -بلوغ فردی 

 85/0 21/0 64/0 خودکارآمدی < - - -آوری سازمانی تاب

 گیریبحث و نتیجه

آموزان ویژه نحوه آموزش به دانشهشیوعِ جهانی ویروس کرونا، تاثیر عمیق و ژرفی بر آموزش و پرورشِ کشورهای مختلف جهان و ب

 های انسانیو توجه به سرمایه ای مثبت و سازندهشیوهوجودآمده به هب یتغییرات و استفاده از فضابرجا گذاشته است. بررسی این 

سازمان  به مانندهای آموزشی، سازمان انسانی در هایبا توجه به اهمیت سرمایه ،روی برخوردار است. از اینالیبا بسیار از اهمیت

بررسی  ضر با هدفپژوهش حا، هاسازماناری غیرقابل انکار بهبود سرمایه انسانی در ارتقاء عمکرد ذو تاثیرگ آموزش و پرورش

با انجام شد.  19_گیری ویروس کوویدآوری سازمانی و بلوغ فردی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط همهنقش تاب

آوری سازمانی و خودکارآمدی بررسی ضرایب ساختاری مدل پژوهش مشخص شد که بیشترین ضریب تأثیر به رابطه بین تاب

(، سهام و همکاران 2019های امیرحسینی و همکاران )این یافته با نتایج پژوهش (.γ=64/0ی اختصاص دارد )معلمان تربیت بدن

باال، خودکارآمدی بهتری خواهند داشت. به  ریآو، معلمان تربیت بدنی با تابرواز این ( همسو بود.2018زاده )( و یونسی2018)

های موجود خود در در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر از ظرفیت ،شودمیآوری باعث تاب(، 2010عقیده گرابوفسکی )

عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آنها سربلند بیرون ها بهدستیابی به موفقیت استفاده کنند و از چالش

کام در شخصیت خود هستند، عواطف منفی )مانند که دارای ثبات و استح معلمان تربیت بدنی توان بیان نمود،بنابراین میآیند. 

باشند و زندگی های مثبت میکنند و پذیرای عواطف و نگرشکرونا( را بهتر تحمل می گیریهمهاسترس و اضطراب ناشی از 

ی هاکرونا و نیز در وضعیت آموزش غیر حضوری درس تربیت بدنی از طریق شبکه گیریهمهتری دارند، در شرایط معنوی قوی

های مجازی مواجه شوند های کالستوانند با چالشهای ناشی از آن، بهتر میهای مجازی و مشکالت و سختیاجتماعی و رسانه

توانند در این همچنین آنان بهتر می ؛های گوناگون و جدید تدریس استفاده نمایندهای خود در بهره بردن از روشو از توانمندی

های آنان پاسخ دهند. ها و اضطرابها، استرسمند نمایند و به دغدغهها عالقهصیل و حضور در کالسآموزان را به تحشرایط دانش
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بینی روبرو هستیم، معلمان تربیت بدنی ویروس کرونا با محیطی متالطم و غیر قابل پیش گیریهمهاز آنجایی که در شرایط 

از این منظر، باور به خودکارآمدی  .یدادهای غیر منتظره داشته باشندبایستی ظرفیت باالیی برای مقابله با این شرایط و دیگر رو

 تواند نتایج ثمربخشی در نظام آموزش و پرورش و همچنین نظام سالمت و تندرستی ایجاد کند. در معلمان تربیت بدنی می

یافته با پژوهش  این مثبت و معنادار بود. β= 51/0فردی و خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی نیز با ضریب اثر بین بلوغ  رابطه

ها و ها و توانگریهای بالقوه برای رشد قابلیت، هر چه میزان تواناییبنابراین ؛(، همسو بود2016لو زاده و اسالمی نژاد )ملک

یفشان در امر تدریس های معلمان تربیت بدنی برای سازماندهی و انجام وظار باشد، تواناییتهای اجرایی بیشسازگاری با فعالیت

توانم این کار را در این شرایط انجام دهم یا آیا می"رتبط است که طور کلی، خودکارآمدی با این پرسش مبیشتر خواهد شد. به

تر به احتمال فراوان بیشتر برای مقابله با مشکالت و شرایط مبهم ، به عبارتی دیگر، معلمان با باورهای خودکارآمدی قوی"خیر؟

رو، بلوغ فردی یک عامل و عنصر مهم و ضروری برای از این دهند.های الزم به کار خود ادامه میکنند و با کسب مهارتمیتالش 

رو، انجام کار تیمی و باشد. از ایناحساس خودکارآمد بودن معلمان تربیت بدنی و فعالیت تدریس مؤثر آنان در شرایط بحران می

و نیز داشتن آگاهی  نایی قوی در برقراری ارتباط با دیگران و سازگاری با همکاران و اطرافیانداشتن روحیه همکاری، داشتن توا

شود.  ان تربیت بدنیطح خودکارآمدی معلمس رفتنباال منجر به توانند الزم و کافی نسبت به وظایف و انتظارات شغلی، می

های درگیر کردن فراگیران، استفاده از دشان در زمینهمعلمانی که دارای باورهای خودکارآمدی باالیی باشند، اغلب عملکر

رایط بحران و مجازی، در سطح باالیی خواهد بود و این امر به ویژه در شراهبردهای مناسب آموزش و مدیریت کالس در فضای 

ت آموزش و همچنین ارتقاء سالمت روانی ویروس کرونا برای حفظ کیفی گیریهمهبینی و مبهم مانند رویدادهای غیر قابل پیش

 کند. ت دوچندانی پیدا میمیآموزان اهمعلمان و دانش

آوری و لذا هر چه وزن تاب؛ ( مثبت و معنادار بودγ=42/0آوری با بلوغ فردی )عالوه، مدل پژوهش نشان داد، رابطه بین تاببه

توانایی  دهد،این موضوع نشان می اشد، سطح بلوغ معلمان تربیت بدنی بیشتر خواهد بود.تحمل شرایط سخت عمومی بیشتر ب

 لوغ فردی معلمان تربیت بدنی کمک نماید. جستجو و شناساییب ارتقاء به تواندنی حاصل از بحران میمدیریت و کنترل بار روا

توانند منجر به شرایط ابهام و تحمل عواطف منفی میهای روانشناسی مثبت و تحمل باال در نقاط قوت، برخورداری از مهارت

گیرد که در ای است که در طول زمان شکل میآوری به خودی خود، مفهومی تدریجی و توسعهتاببلوغ بیشتر معلمان شوند. 

لذا،  ؛(2014، 1)ریچتنر و الفستن کندآن، تجربیات و یادگیری متقابل به تدریج، قابلیت اداره مشکالت و استرس را فراهم می

بلوغ د. کرآوری و راهبردهای افزایش آن توجه باید به موضوع تاببرای افزایش بلوغ معلمان تربیت بدنی و داشتن معلمانی بالغ، 

گیری نسل آینده دارد از های بسیار الزم حرفه و هنر معلمی است، هنر معلمی به دلیل اهمیتی که در پرورش و شکلاز شاخص

های های گوناگون و کارگاهباید دوره کرونا، گیریهمهدر شرایط فعلی یعنی  برخوردار بوده و با درک این مطلب،اهمیت خاصی 

از آنجایی که هرگونه بالندگی و سرآمدی  تربیت بدنی برگزار گردد.آوری معلمان آموزشی متنوعی در راستای ارتقای مهارت تاب

شود مفروضات ذهنی شروع می بلوغ کارکنان از .براین بایستی کارکنان به بلوغ برسندبنا ،شودکارکنان توسعه یافته شروع می از

 .یابدها تکامل میو با تغییر باورها و نگرش

آوری بر خودکارآمدی تاب ا بررسی ضرایب اثر مستقیم و غیرمستقیم در مدل پژوهش، مشخص شد که ضریب اثر غیرمستقیمب

نکته حائز اهمیت این است که ضریب اثر غیرمستقیم ای بلوغ فردی نیز مثبت و معنادار بود. معلمان تربیت بدنی با نقش واسطه

این یافته  .بیشتری را نسبت به اثر مستقیم آن نشان داد میزان، بلوغ فردیازطریق  خودکارآمدی معلمان تربیت بدنیو  آوریتاب

رو، برای اثرگذاری بیشتر دارد، از این تربیت بدنی ر ارتقاء خودکارآمدی معلمانآوری به تنهایی نقش کمی ددهد، تابان مینش

                                                      
1. Richtnér and Löfsten 
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ویروس  گیریهمهدهد، در شرایط همچنین این یافته نشان می ؛آوری با بلوغ فردی همراه شودبر خودکارآمدی معلمان، باید تاب

ماعی ناشی از آن، برای حفظ خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی و ارتقاء آن باید همزمان به کرونا و پیامدهای روانی و اجت

 و بلوغ فردی توجه نمود و برای ارتقاء و تقویت آنها برنامه داشت. آوریمتغیرهای تاب

در  را ربیت بدنیآوری، بلوغ فردی و خودکارآمدی معلمان تتاباین پژوهش مدل نظری جامعی را ارائه کرد که ارتباط میان 

 آوری و بلوغ فردی، خودکارآمدیتاببا استفاده از  تواندمی سازمان آموزش و پرورش که معنی کند؛ بدینبررسی می شرایط بحران

آوری سازمانی و نیز ارتقاء بلوغ فردی معلمان بدنی خود را تقویت کند. به عبارتی دیگر، راهبردهای افزایش تاب معلمان تربیت

رو، ای بر خودکارآمدی آنان به ویژه در شرایط بحران و بروز رویدادهای غیر منتظره دارد. از اینتربیت بدنی اثر مثبت و فزاینده

ها و تهیه جزوات آموزشی ها و دورهبرگزاری کارگاه سازمان آموزش و پرورش شود،شنهاد میپی ،های این مطالعهبر اساس یافته

شود، همچنین، توصیه می ؛در نظر داشته باشد را آوری، بلوغ فردی و خودکارآمدیهای تاببرای آشنایی معلمان با مهارت

شود و در صورت امکان سازمان آموزش و پرورش در  به معلمان تربیت بدنی آموزش داده های برخورد با استرس و اضطرابروش

همچنین کاهش  ؛های فرهنگیان دفتری را برای این منظور و مراجعه معلمان برای مشاوره و کمک گرفتن اختصاص دهددرمانگاه

کارهایی برای افزایش وعالوه، ایجاد ساززا در محیط اداره و مدرسه باید از سوی مدیران و مسئوالن مدنظر قرار گیرد. بهعوامل تنش

تواند به ارتقاء خودکارآمدی معلمان کمک میو نیز افزایش باورها و اعتقادات معنوی  وانی در کنار سالمت جسمانیسالمت ر

گیری و اقدامات الزم در شرایط شود، مدیران و مسئوالن سازمان آموزش و پرورش فرایندهای تصمیمنماید. همچنین، پیشنهاد می

پیش مشخص نموده تا بتوانند در زمان مواجه با رخدادهای غیر منتظره با حفظ آرامش و توأم با صبر، تصمیمات  بحران را از

های ارتباطی و نیز فراهم کردن ابزارهای مناسب برای برقراری ارتباط میان معلمان، آموزش مهارت دقیق و درستی اتخاذ نمایند.

عالوه، استفاده از راهبردهای موفق تشویق و ترغیب مناسب به اید مورد توجه قرار گیرد.مشاوران، مدیران و مسئوالن و نیز والدین ب

در نهایت  .های مؤثر یاری رساندهای مثبت معلمان شود و آنان را در جهت فعالیتتواند سبب تقویت باورها و نگرشو به موقع می

در هنگام بروز رویدادهای غیرمنتظره و شرایط بحران، کارآمدی و کند تا ها کمک میباید تأکید شود، آنچه به مدیران در سازمان

آوری، بلوغ فردی، احساس خودکارآمدی و نگاه به آینده و واکنش مثبت های مربوط به تابتوانایی خود را حفظ کنند، ویژگی

 نسبت به محیط است.

ساختاری و استفاده از  هسازی معادلچندمتغیره مانند مدلهای آماری قدرتمند و حاضر سعی شد با استفاده از روش هدر مطالع

بررسی های فردی معلمان تربیت بدنی )بلوغ فردی و خودکارآمدی( آوری سازمانی در ویژگیتابابزارهای معتبر و پایا، نقش 

ها ست که این محدودیتهای آن است و اعتقاد بر این اشود؛ اما تفسیر و تحلیل درست نتایج هر پژوهشی منوط به درک محدودیت

های رو، در ادامه، پیشنهادهایی برای پژوهشاین آورند؛ ازهای جدید فراهم میهای تازه و بدیعی را برای انجام پژوهشفرصت

های آماری با را تنها براساس ضرایب اثر و تحلیل "اثرگذاری"اند. ماهیت مقطعی مطالعة حاضر، کاربرد واژة آینده ذکر شده

های تکمیلی و مشابه، با ها منوط به انجام پژوهشتر یافتهرو، تفسیر دقیقاین کند؛ ازپذیر میت خطا توجیهالشتن احتمادرنظردا

معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی به عنوان یک مطالعه در این پژوهش، صرفاً  مورده نمونة آماری بزرگتر است. نمون

ز مورد های کشور نیپذیری بهتر نتایج، معلمان تربیت بدنی دیگر استانشود، برای تعمیمیلذا پیشنهاد م ؛بودند مطالعه موردی

های آوری بر اساس ویژگیهایی در میزان تابهای صورت گرفته تفاوتدر برخی از پژوهش عالوه،العه قرار گیرند. بهمط

در خصوص وجود تفاوت یا عدم تفاوت در رابطه با  شود،پیشنهاد می شناختی مانند سابقه کاری مشاهده شده است، لذاجمعیت

 انجام شود. ایمطالعهنیز معلمان تربیت بدنی شناختی های جمعیتبر اساس ویژگیمتغیرهای مورد بررسی در این مطالعه 

کرونا بررسی و تأیید شده است، در شرایط  گیریهمهکه در شرایط  شود، مدل مورد مطالعه در این پژوهشهمچنین، پیشنهاد می
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بحرانی دیگر مانند بالیای طبیعی )مانند وقوع سیل و زلزله که ممکن است برای مدتی نامشخص، وضعیت آموزشی را دچار تغییر 

 و دگرگونی کند( نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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