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دانشگاه حکیم  فعالغیر و فعال کارکنان در شغلی فرسودگی و زمان مدیریتمقایسه بررسی و 

 سبزواری

 9و محمد رضا معین فرد *2، پروین شوشی نسب5سمیه ابراهیمی
 ارشد دانشگاه حکیم سبزواریـ دانشجوی کارشناسی5

 ـ استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری 2

 ورزشی دانشگاه حکیم سبزواریـ استادیار مدیریت 9

 51/55/5931اریخ پذیرش: ت                                                               54/4/5931تاریخ دریافت: 

 چکیده

 سبزواري حکيم دانشگاه فعالغير و فعال کارکنان در شغلي فرسودگي و زمان مديريت مقايسه و بررسي پژوهش هدف هدف:

 بود.

 سبزواري بود حکيم دانشگاه کارکنان کليه ،جامعه آماري شامل تحقيقي توصيفي پيمايشي بود. ،پژوهش حاضر شناسی:روش

متشکل از سه  ايپرسشنامه ،تحقيق گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزاربه روش نمونه نمونه عنوان به نفر  222 .نفر( 134)

، پرسشنامه فردي هايويژگي ساخته محقق پرسشنامه؛ مورد استفاده قرار گرفت ،بخش بود که پس از تاييد روايي و پايايي

راي تعيين طبيعي بودن ب.(4332هاي فردي مديريت زمان عزيزي مقدم )( و پرسشنامه مهارت4993فرسودگي شغلي مسلش )

 دو راهه به ترتيب براي مقايسهو تحليل واريانس  تياستفاده شد. از آزمون  از آزمون کلموگروف اسميرنوف ،هاتوزيع داده

بررسي اثر متقابل دو متغير مستقل )فعاليت ورزشي و پست سازماني( بر متغيرهاي  و هم از مستقل گروه دو دارايهاي گروه

 وابسته)فرسودگي شغلي و مديريت زمان( استفاده شد.

داري وجود داشت. و غيرفعال، تفاوت معنيها بين فرسودگي شغلي و مديريت زمان کارکنان فعال اساس يافتهبر ها:یافته

داري ، تفاوت معنيعلمي فعال و غير فعال ورزشي نيز هيأتهمچنين بين فرسودگي شغلي و مديريت زمان کارمندان و اعضاي 

 مشاهده شد.

اين  ين احتماالهمچن ؛شوندبه فرسودگي شغلي کمتري مبتال مي احتماال افراد فعال ،هابا توجه به يافته :گیرینتیجهبحث و 

 لي ناشي از فعاليت بدني بتواند برايباشند. ممکن است کاهش فرسودگي شغت مديريت زمان بهتري برخوردار ميافراد از مهار

 ،علمي هيأتکارمندان و اعضاي  مشاهده شده بينمديريت مناسب تر زمان مهيا کند. اختالف  جهتهاي بهتري فرصت ،افراد

 در ماهيت شغل باشد. تواند ناشي از اختالفمي

 .مديريت زمان، فرسودگي شغلي، فعاليت ورزشي های کلیدی:واژه

 E - mail: pshooshinasab@gmail.com 715ـ  44752011 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 داراي ،پيچياده اجتمااعي هاايسيساتم همانند سااير و هستند جامعه آينده انساني نيروي کننده تأمين ،آموزشي هايسيستم

فاردي  عنصار عناصار، ايان مياان در شا بي. دارند واکنش و کنش خود محيط با و هم بااين عناصر  که است بسياري عناصر

 ،هااسازماندهنده شکيلت اصلي مؤلفه. دارد سازمان اثربخشي و کارايي در وااليي نقش که است هاآن ترينمهم از يکي( انساني)

 اسات ماديريت اصلي وظيفه ،افراد اثربخش مديريت پس است، انساني منابع مديريت گرو در ،هاسازمان موفقيت رمز و اندمردم

 4993 ساال در کاه «آينده قرن در عالي آموزش»  جهاني کنفرانس ايماده 41 مستندات اساس در بر اين(. 4331 پور،عباس)

 اتخاذ رو،اين از شدند، معرفي عالي آموزش نظام آفرينان نقش تريناصلي از يکي کارکنان شد، برگزار پاريس در يونسکو سوي از

 هاايدانشاگاه و پيشارفته آموزشي هايسازمان در امر اين گرديد، الزامي عالي آموزش کارکنان ارتقاء براي قاطعانه هايسياست

 نقاش ،انسااني مناابع نگهاداري و انگيزش بهسازي، جذب، در هاآن و رودمي شمار به اساسي هاياولويت جمله از ،جهان ممتاز

 نهادهااي طارف از ،دارناد کاه مهماي نقاش خااطر باه دانشگاه کارکنان و علمي هيأت اعضاي(. 4331 پور،عباس)دارند  فعالي

 افازونروز افازايش باا و شاندباماي فشاار تحات دانشاگاه از خاار  و داخل رسميغير و رسمي هايگروه و اجتماعي –سياسي

 به قبل از ترگسترده بسيار سطحي در را هايشانفعاليت که رودمي انتظار هاآن از محيط، شدن ترپيچيده و هادانشگاه مسئوليت

 موجاب ،آموزشاي هاايسيساتم در عصابي فشار دهد. قرار فرسودگي معرض در را هاتواند آنمي فشارها اين برسانند که انجام

 هااآن رواناي و ذهني بدني، توان که شوندمي موجب آن ها همه که باشند زيادي اميدهاي و بيم هيجان، دچار افراد که ودشمي

 و انادازدماي خطار به را افراد شخصي آسايش و سالمت باشد، اندازه از بيش (. چنانچه اين فشارها4331محمدي، ) يابد کاهش

شاود. ماي نامياده شاغلي فرساودگي نمايد کهمي فراهم را ايپديده بروز موجبات و اهدکمي اوليه انرژي و توان از مدتي از پس

 مقادم، عزيزي) است کرده جلب خود به را مديريت متخصصان و شناسانروان توجه اي است که امروزهپديده ،فرسودگي شغلي

هاا در کارکنان سازماندرصد  38 ،4313 است که در سال داده نشان شده انجام تحقيقات (.9394،  4گريفين و ، مورهد 4333

 28اناد کاه حادود ، عناوان کارده( نيز4398تيموري نسب و همکاران )(. 4313 ، نجمه) اند برده رنج فرسودگي شغلي از ايران

 سازمان اعضاي و کارکنان که هاييبه فرسودگي شغلي مبتال هستند. در آمريکا غيبت ،درصد کارکنان شرکت ملي حفاري ايران

 بارآورد دالر ميلياارد 428 ،بپردازناد باياد خصوص دراين هابيمارستان که ايو هزينه دهندمي انجام فرسودگي شغلي سبب به

 متحاده ايااالت در ياورو و ميلياون اروپا بيست اتحاديه در موجود، اطالعات براساس(. 4334گودرزي و کشتي دار، ) است شده

(. 2848 همکااران، و 2هاويي) شاودمي داده اختصاص شغلي از فرسودگي ناشي مخار  به سال هر در دالر ميليون 328 ،آمريکا

 احاوالي اوضاا  و و شارايط در فارد وقتي »گردد؛ برمي 3فريدنبرگر به اصل در شغلي فرسودگي واژة از تخصصي و فني استفاده

 در کناد، تانش و ناکاامي احساس باشد، عصبي دهد، دست او به ايکننده ناراحت احساس شود، واقع فشار تحت که گيرد قرار

 رويکرد ي  ،(4934) همکاران و 1مسلش(. 1431 ساعتچي،« )است فرسودگي شغلي تحت گوييممي باشد، بالتکليفي و تعارض

 را شاوندماي شاغلي فرساودگي باه منجار که شرايطي که نمودند تالش و کردند اتخاذ شغلي فرسودگي براي تحقيق بر مبتني

 هام به مربوط مؤلفه سه از و است بعدي چند ساختار ي  ،شغلي فرسودگي که رسيده نتيجه اين به تحقيقات اين. کنند روشن

. اسات فاردي موفقيات عادم احسااس شخصايت و عااطفي، مسا  خساتگي يا رفتن تحليل :از عبارتند که است شده تشکيل

 زياادي ضررهاي و( 4338 يوسفي،) است بر هزينه هپديد ي ، هاسازمان براي و آوردرد تجربه ي  ،افراد براي شغلي فرسودگي

 .شود نفس عزت کاهش و افسردگي اضطراب، به منجر تواندمي شغلي فرسودگي فردي نظر به همراه دارد. از سازمان و فرد براي

                                                           
1. Morhd and Griffin 

2. Hui 

3. Fridenberger 

4. Meslach 
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 کم انرژي داراي اصوالً برند،مي رنج عارضه اين از که افرادي. است بدن فرسودگي از بردن رنج ،فرسودگي شغلي آسيب اولين اما

تجرباه  نياز را عااطفي فرسودگي افراد ،شودمي موجب شغلي فرسودگي ،ديگر سوي از. هستند حد از بيش خستگي احساس و

 باه و ساازمان و شاغل خود، به منفي هاينگرش وجود خود، شغل در کارآيي عدم احساس درماندگي، احساس افسردگي،. کنند

 و پيشارفت باودن پايين احساس مبتاليان اغلب اينکه نهايتاً و هستند عاطفي هايسودگيفر نشانگر ،زندگي به نسبت کلي طور

 نارضاايتي ،همچون مشکالتي موجب پديده اين سازماني نظر از(. 4،4998برگ گيرين و بارون) کنندمي گزارش را شخصي ترقي

و  بختيااري) سازماني و فردي وريبهره اهشک ،(4339و ناظم،  پارسا) ها،مرخصي افزايش خدمت، ترک کارکنان، غيبت شغلي،

. شاودماي( 4394و همکاران،  زارعي) سازماني و شغلي تعهد کاهش و اثربخشي کار و کاهش کيفيت کاهش ،(4333 همکاران،

 در عاواملي چاه باا شاغلي فرساودگي کرد؟ جلوگيري شغلي فرسودگي از توانآيا مي که است اين ،شودمي مطرح که سؤاالتي

 يکاي عنوان به را زماني فشار ،(2842) همکاران و2داراواد. است وقت کمبود ،فرسودگي شغلي اصلي منابع از است؟ يکي ارتباط

 کاار صارف را بيشاتري اوقاات آنکاه رغام به اند. آن ها معتقدند که افرادکرده اعالم شغلي فرسودگي بر تأثيرگذار متغيرهاي از

 رواناي فشاار و استرس سطح آن همراه طبعاً که هستند روبرو خود کار محل در شغلي وظايف مداوم افزايش با هم باز ،کنندمي

يت مشاغل افراد در ايان اما ممکن است نو  و ماه ،شود. اگر چه که همه افراد به نحوي با اين مساله روبرو هستندمي بيشتر نيز

 ايان از دائمااً ان مساوي به تمام کارکنان برخي افراداين نکته نيز جاي تأمل دارد که علي رغم اختصاص زم گذار باشد.امر تأثير

 علام هاايمؤلفاه از يکاي ،3زماان مديريت. گرددبرمي زمان خود بر اين مسأله به مديريت افراد هستند. شايد تحت فشار لحاظ

 زماان ديريتما آن بار عالوه. است شخصي اهداف به رسيدن جهت راهي و منابع از مؤثر استفاده ،زمان مديريت. است مديريت

 باه هاامهارت اين. است غيره و امور سازماندهي روش ها،وقفه کنترل گذاري،هدف شخصي، انضباط ،قبيل از هاييمهارت ،شامل

 راد، ادياب و عازت باا) دهناد کااهش را آن منفاي اثارات ،شده سازماني استرس منابع از بسياري حذف سبب توانندمي خوبي

 هاايمؤسساه در اساترس ماديريت و زماان ماديريت رسمي هايدوره کاربرد و توسعه براي نياز به  (2881) 1ادواردز (. 4333

 خواهناد اختياار در را بيشاتري وقات ،کنناد مديريت درستي به را خود توانند زمانمي که کند. افراديتأکيد مي عالي آموزش

زماان  ماديريت توانايي بين سطح دريافت که (4392) سرشتپاک  ،داشت. در بررسي تعامل مديريت زمان با فرسودگي شغلي

 و 2تنا  .دارد وجاود معناادار معکاوس ارتبااط ،شغلي آناان فرسودگي با البرز استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان و مديران

باا  همچناين ؛اندرا گزارش کرده متغير فرسودگي شغلي و مديريت زمان دو معني دار معکوس بين رابطه ،نيز( 2848) همکاران

 طرياق از تواندداشته و مي شغلي فشار بينيپيش در داريمعني نقش ،زمان مديريت که کردند گزارش( 4333) راداديب و عزت

 زماان مديريت در بررسي اثرات ،نيز( 2841) و همکاران 1دهد. هافنر کاهش را شغلي استرس سازماني، آوراسترس عوامل حذف

 عناوان باه ورزشاي فعالياتد. شاومي استرس کاهش باعث ،زمان مديريت که اندکرده يگيرنتيجه شده درک استرس ميزان بر

 فشاارهاي بار آن از استفاده با توانندمي افراد که است هاييشيوه از يکي ارزشمند، نقش و گسترده تأثيرات با بعدي چند ابزاري

 اجتمااعي نيروهااي از تنهاا بادني فعاليات(. 4331تبريازي،  قهرماان و مفلحي) آيند فايق اجتماعي و رواني -روحي جسماني،

آقاا خانباباايي و  تحقياق نتاايج  (.4433، 1الخاولي اناور) گذاردمي نيز تأثير هاآن بر متقابأل بلکه پذيرد،نمي تأثير خود پيرامون

 باه. دارد وجاود ردامعناي تفااوت ،فعالغير و فعال افراد و فرسودگي شغلي عمومي سالمت بين که داد نشان( 4398) همکاران

 باه نسابت تاريمطلاوب وضاعيت عااطفي خساتگي از لحااظ مرد و زن ورزشکار کارمندان ،(4333) سلطانيان و بيدختي نظر

                                                           
1. Baron and Greenberg 

2. Darawad 

3. Time Management 

4. Edvards 

5. Teng 

6  . Häfner  

7. Anwar Al.kholi 
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 از کمتار علمي هيأت اعضاي بدني فعاليت ميانگين نيز دريافتند که (4333)  همکاران و خوروش. دارند ورزشکارغير  کارمندان

 و بادني فعاليات کال نماره بود و باين استاندارد حد از باالتر هاآزمودني از نيمي از بيش ،ليشغ فرسودگي ميزان و متوسط حد

 معکاوس معناادار ارتبااط ،شاغلي فرسودگي کل نمره با فراغت اوقات مؤلفه بين و عملکردي شغلي فرسودگي با ورزش يمؤلفه

 دارمعني تفاوت ،بدنيتربيت  و غير بدنيتربيت  راندبي عاطفي فرسودگي بين داد که نيز نشان( 4331) اسکندري. داشت وجود

 فرساودگي مؤلفاه ترين اصلي)عاطفي  خستگي ميزان بودن ترهاي خود به کمنيز در يافته( 4398) نويد و محمدي .دارد وجود

 انادکارده زارشگا( 4398)همکارانش  و مطهري. انداشاره نموده خود ورزشکارغير همتايان به نسبت ورزشکار کارمندان( شغلي

 و 4وجاود دارد. لينادوال معنااداري اخاتالف ،شاغلي آناان فرساودگي و زن کارمنادان ورزشي ميزان تفريحات ميانگين بين که

 رواناي، فشار معنادار کاهش موجب ،بدني فعاليت ميزان در افزايش اين نتيجه رسيدند که در پژوهش خود به( 2841) همکاران

تحقيقاات چناداني در دسات نيسات.  ،در زمينه تعامل مديريت زمان با فعاليات بادني .شد دخواه شغلي فرسودگي و اضطراب

 افراد گذاريهدف و خودتنظيمي زمان، مديريت بر معناداري و مثبت تأثير ،جسمي هايفعاليت که کرد گزارش( 2882) 2مليسا

به زنان جهت مشاارکت بيشاتر در  زمان ريتمدي هايمهارت آموزش نيز در پژوهش خود بر لزوم( 2881) 3ماس و هيسچ .دارد

) و همکااران  1پارک همچنين؛ کننداشاره مي بدني فعاليت با زمان به ارتباط مستقيم مديريت ،فعاليت هاي ورزشي تأکيد کرده

دري حيا د.انادانسته بزرگساالن بدني فعاليت بر مؤثر عوامل از يکي را زمان مديريت ،نيز(  2842) همکاران و 2و گارتلر (2841

 آن بار اثرگاذار عوامال و بادني فعاليات باا شاغلي فرساودگي ارتباط چگونگي مورد بايد در کند کهپيشنهاد مي (4339فهيم )

دهاد کاه تااکنون در ماورد نگاهي به پيشينه تحقيقات نشان ماي ،گيرد. از سوي ديگر انجام تريدقيق و ترگسترده هايبررسي

ودگي شاغلي و يق جامعي در ايران صورت نگرفته است. با توجه باه اهميات دو پدياده فرساتحق ،مديريت زمان و فعاليت بدني

 ،ها و اجتما  تحميل کنند، هادف اصالي تحقياق حاضارتوانند بر افراد، سازمانهايي که اين دو عامل ميمديريت زمان و هزينه

حکيم سبزواري بود. محققين به دنبال پاس  به اين بررسي و مقايسه اين دو پديده در کارکنان فعال و غيرفعال ورزشي دانشگاه 

سوال بودند که آيا بين مهارت مديريت زمان و فرسودگي شغلي در کارکنان فعال و غير فعال تفاوت معني داري وجود دارد؟ باا 

لي تفااوت علمي فعال و غيرفعال در مديريت زمان و فرسودگي شاغ هيأتتوجه به تفاوت ماهيت شغل، بين کارمندان و اعضاي 

ايان  مديران و سبزواري دانشگاه حکيم کارکنان بر مثبت اثراتي ممکن است بتواند پژوهش حاضر نتايجخير؟ معني دار است يا 

ايجااد  طرياق در آيناده ماديران نقاش خاود را از ،ممکن است رهگذر اين در هاي بدني داشته باشد.دانشگاه و توجه به فعاليت

از  هاي بدني ايفا کنند. چه امروزه برخي از مديران به دليل عدم آگاهي کاافيافراد در فعاليتهاي بيشتر جهت مشارکت فرصت

تواناد ماي موجاود، احتمااأ وضع از اطال  همچنين ؛اي پرهزينه براي سازمان به حساب آورنداهميت ورزش شايد آن را وسيله

  هاي بدني معطوف دارد.ها را به اهميت فعاليتتوجه آن سازد و فراهم علمي هيأت اعضاي و کارمندان براي بازخوردي مناسب

 شناسیروش

شاامل  ،بخاش ساه از متشکل ايپرسشنامه تحقيق ابزار .بود( اي زمينه) پيمايشي نو  از توصيفي ،حاضر پژوهش تحقيق روش

هااي فاردي ( و پرسشانامه مهاارت4993) مسالش شاغليپرسشانامه فرساودگي  فردي، هايويژگي ساخته محقق پرسشنامه

     متغيرهااي خساتگي عااطفي  ،شاامل ساوال 24داراي  ،پرسشنامه فرساودگي شاغلي ( بود.4332مديريت زمان عزيزي مقدم )

)هرگاز، ساالي چنادبار،  ارزشي ليکرت 1سوال( براساس مقياس  1سوال( و عدم موفقيت فردي ) 2سوال(، مس  شخصيت ) 9)

                                                           
1. Lindwall  

2. Melissa 

3  . Heesch and Mâsse 

4. Park 

5. Guertler 
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 ،ساوال شاامل 13داراي  ،بود. پرسشانامه ماديريت زماان هفته اي چندبار، هرروز( ماهي چند بار، هفته اي يکبار،ماهي يکبار، 

اجتناب از اماروز و  ،برنامه ريزي و اولويت بندي، گذاريهدف، استفاده از اوقات فراغت ،نظم و انضباط شخصيهارت ممتغيرهاي 

) هميشه، گااهي، باه  ارزشي ليکرت 1مقياس  بر مبناي تلفن زدن و نه گفتن مهارت ،تفويض اختيار ،دقت و تمرکز، فردا کردن

و کمتار از آن غيرفعاال در  ، فعاالپرداختناددر هفته به انجام فعاليت بدني ميفرادي که دو جلسه يا بيشتر ا بود. ندرت، هرگز(

 خار  در چه و داخل چه مختلفي مطالعات رد مسلش شغلي فرسودگي پرسشنامه. (2844و همکاران،  4)گاربر نظر گرفته شدند

 مسالشباه طاور مثاال  است؛ برخوردار بااليي روايي و پايايي از که است شده روشن مطالعات اين در و است شده گرفته کار به

 α=14/8  فارد موفقيات فقدان و α=19/8 شخصيت مس  و α=9/8 عاطفي خستگي براي را دروني پرسشنامه پايايي (4993)

پاياايي ايان پرسشانامه در . اسات آورده بدسات 31/8 را ايان پرسشانامه کلي ييپايا ،نيز (4311) بدري .است آورده بدست را

 بناابراين باراي است، گرفته قرار استفاده مورد ،کمي مطالعات در زمان مديريت پرسشنامهمحاسبه گرديد.  31/8 ،تحقيق حاضر

 از نفار 38 باه پرسشانامه پايايي، از اطمينان براي شد. خواهينظر مديريت متخصص نفر 42 از پرسشنامه صوري روايي تعيين

 13/8 آن پاياايي کرونباخ آلفاي روش با هاداده تحليل و تجزيه از پس شد. داده سبزوار دانشگاه علمي هيأت اعضاي و کارمندان

 اعضااي و کارمنادان) کارکناان ياهکل ،حاضر پژوهش جامعه .است بااليي اعتبار داراي پرسشنامه ،دهدمي نشان که آمده بدست

 اساتفاده مورگاان و کرجسي جدول از ،نمونه حجم تعيين براي. بودند نفر 134 جمعأ که سبزواري حکيم دانشگاه( علمي هيأت

 ،هاانموناه افت و ريزش امکان به توجه با شد کهمي گرفته نظر در نمونه عنوان به نفر 283 بايستمي جدول اين براساس شده،

ش نمونه گيري در دساترس پرسشنامه با استفاده از رو 222 نتيجه در ؛ن تعداد اضافه شدبه آ پاسخگويي براي نيز ديگر نفر 22

پرسشنامه صاحيح جماع آوري و ماورد تجزياه و تحليال قارار  248 ،هاي محققهاي تحقيق توزيع شده و با پيگيريبين نمونه

 نيز آزماون کلماوگروف اساميرنف باراي تعيااها اساتفاده شاد. تنباطي براي تجزيه و تحليل يافتهز آمار توصيفي و اس. اگرفت

 در مقايساه ماورد رمتغيا و باوده هام از مساتقل گروه دو داراي که هاييگروه مقايسه برايها استفاده شد. توزيع داده چگونگي

 چناد داراي هريا  و داشتند گروه دو از بيش که هاييگروه مقايسه براي. شد ادهفاست مستقل تي آزمون از ،بود ايفاصله سطح

 انجام يافت. اساسپياس آماري افزارنرم از استفاده با هاتحليل يافته .شد استفاده راهه دو واريانس تحليل از ،بودند سطح

 هایافته

 34 و مارد نموناه افاراد درصاد 19،  4بر اساس جدول  دهد.پاس  دهندگان را نشان مي جمعيت شناختيهاي ويژگي 4جدول 

 تحصايلي مادرک داراي ،نمونه افراد درصد9/42اند. بوده مجرد درصد41 و متأهل نمونه افراد درصد 33. اندبوده زن آنان درصد

 14همچناين ؛ اندبوده دکتري درصد 2/21 و ارشدکارشناسي درصد 1/21 کارشناسي، درصد 2/29کارداني،  درصد 3/3 ، ديپلم

 اند.دهعلمي بو هيأتآنان عضو  درصد 29پاس  دهندگان کارمند و  درصد

 

 

 

 

                                                           
1. Garber  
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 دهندگانپاس  شناختيجمعيتخصوصيات ـ 5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیهای جمعیتویژگی

 44 23 28-38 سن

18-34 94 3/13 

28-14 31 18 

 1/2 42 سال28بيشتر از 

 34 12 زن جنسيت

 19 412 مرد

 11/31 11 کارمند قراردادي نو  استخدام

 34/33 14 کارمند رسمي

 11/48 22 علمي پيماني هيأت

 81/49 18 علمي رسمي هيأت

 14 413 کارمند پست سازماني

 29 12 علمي هيأت

 9/42 21 ديپلم ميزان تحصيالت

 3/3 3 کارداني

 2/29 12 کارشناسي

 1/21 23 ارشدکارشناسي

 2/21 22 دکتري

 41 31 مجرد وضعيت تاهل

 33 411 متأهل

 2/41 31 سال 4-2 سابقه خدمت

 1/41 32 سال 48-1

 2/32 11 سال 44 -42

 1/3 43 سال 28-41

 1/22 11 سال 38-24

 4 2 سال 38بيشتر از 

 ،دشاومالحظه مي 2همانطور که در جدول  کند.هاي ورزشي توصيف ميپاس  دهندگان را در خصوص فعاليتنظرات   2جدول 

 داشاته هفته در تمرين جلسه ي  نمونه افراد درصد 3/33 و جلسه سه الي دو درصد 1/21 جلسه، سه از بيش افراد  درصد 1/1

 هاايورزش باه درصاد 23 و انفارادي هاايورزش پاس  دهندگان به درصد 11. اندنداشته تمريني گونه هيچ درصد 3/33 اند و

 هاايورزش باه درصاد 13رقاابتي و  و ايمساابقه هاايورزش به افرد نيز درصد 22. اندداده نشان را خود مندي عالقه گروهي

  .اندداده نشان عالقه تفريحي و سرگرمي

 

 

 

 



 و همکارانابراهیمی  5/ شماره 4/ سال 5931 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

553 

 هاي ورزشيرات پاس  دهندگان در خصوص فعاليتتوصيف نظ -2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی میزان متغیر

 3/3 1 خيلي کم هفته در ورزشي فعاليت به مندي عالقه

 1/42 21 کم

 3/13 92 متوسط

 29 14 زياد

 1/44 21 خيلي زياد

 11 99 انفرادي ورزشي فعاليت انجام نو  به مندي عالقه

 23 444 گروهي

 1/1 41 جلسه 3بيش از  هفته در ورزشي فعاليت در شرکت

 1/21 21 جلسه 2-3

 3/33 18 جلسه 4

 3/33 18 هيچ

 22 11 تيمسابقه و رقاب تفريحي يا رقابتي ورزشي فعاليت انجام به منديعالقه

 13 411 سرگرمي و تفريحي

 92 اطمينانبا  بنابراين ؛(3شد )جدول  استفاده اسميرنف – کولموگروف آزمون از ،هاراي تعيين طبيعي بودن توزيع دادهب 

 ها نرمال است.که توزيع داده گفت توانمي درصد

 نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف -9جدول 

  رسودگیف مدیریت زمان فعالیت ورزشی

 تعداد مشاهده 248 248 248

 ميانگين  11/3 32/2 21/4

 انحراف استاندارد  81/4 14/8 19/8

 اسميرنف -آماره کولموگروف 44/8 48/8 44/8

 سطح معني داري دو دامنه 12/8 28/8 12/8

ارکناان کدگي شاغلي باه تفکيا  فرساوميانگين  ،مقايسه نتايجميانگين نمره ابعاد فرسودگي شغلي و  ،به ترتيب 2و  1ول اجد

 کارکناان از تارکام ،فعاال کارکناان در شاغلي فرساودگي ابعاد ميانگين ،1 جدول به توجه با دهد.را نشان مي فعالفعال و غير

 . است ورزشي غيرفعال

 آماره هاي توصيفي ابعاد فرسودگي شغلي به تفکي  کارکنان فعال و غير فعال -4جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین رزشیفعالیت و فرسودگی شغلی

 41/8 12/4 93/2 غير فعال خستگي عاطفي

 41/8 49/4 22/2 فعال

 43/8 22/4 19/2 غير فعال مس  شخصيت

 43/8 42/4 49/2 فعال

 42/8 11/4 12/1 غير فعال عدم موفقيت فردي

 41/8 11/4 32/1 فعال

 831/8 84/4 18/3 غيرفعال کل

 44/8 91/8 99/2 فعال 
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 ترکم که بوده 884/8 داريمعني سطح و 33/1 دوگروه ، براي283 آزادي درجه به دست آمده با آماره تي، 2 جدول به توجه با

 وجود دارمعني تفاوت ،فرسودگي شغلي لحاظ از ورزشي غيرفعال و فعال کارکنان . به اين معني بيناست 84/8سطح  آلفاي از

  .است بيشتر غيرفعال ورزشي کارکنان فرسودگي شغلي و دارد

 کارکنان فعال و غير فعالفرسودگي شغلي به تفکي  مستقل براي مقايسه ميانگين  تي آزمون -1جدول 

 متغیر
آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

 سطح 

 معنی داری

تفاوت 

 میانگین ها

خطای استاندارد 

 تفاوت ها

 درصد سطح اطمینان 31

 پايينحد  حد باال

 12/8 99/8 41/8 14/8 884/8 283 33/1 فرسودگي شغلي

 فعالغير و فعال ( به تفکي  نو  شغل ) علمي هيأت اعضاي و کارمندان در شغلي فرسودگي بين هاي پژوهشبر اساس يافته

 ورزشي فعاليت متغير دوي  از  هر اصلي اثر ،1جدول  به باتوجه. (1)جدول  دارد وجود معنادار تفاوت ،سبزواري حکيم دانشگاه

(11/23F=  884/8وP=و پست سازماني ) (12/21F=  884/8وP=) است دارمعني درصد 99 اطمينان بر فرسودگي شغلي با. 

درصد معني دار  92( بر فرسودگي شغلي با اطمينان =412/8Pو  =91/4F) "فعاليت ورزشي * پست سازماني  "اما اثر تعاملي

 شغلي فرسودگي بر سازماني پست و ورزشي فعاليت ميزان متغيرهاي که گرفت نتيجه توانمي کلي ورط به بنابراين ؛باشدنمي

 شغلي فرسودگي باشند، داشته سازماني پست چه اينکه از فارغ افراد غيرفعال ورزشي که معني اين به باشند،مي گذارتأثير

 . کنندمي پيدا بيشتري

 افرادفرسودگي شغلي هاي فعاليت ورزشي و پست سازماني  بر متقابل متغير بررسي اثر دو راهه آزمون تحليل واريانس - 1جدول 

 سطح معنی داری F آماره  2میانگین مربع ها درجه آزادی 5های نوع سهجمع مربع منبع

 884/8 1/23 2/28 4 2/28 ورزشي فعاليت

 884/8 1/21 2/21 4 2/21 پست سازماني

 412/8 91/4 1/4 4 1/4 * پست سازمانيورزشي فعاليت

 ،1جادول  باه با توجاه فرسودگي شغلي نشان مي دهد. ابعاداثر فعاليت ورزشي و پست سازماني و تعامل اين دو را بر  ،1 جدول

 عادم و عااطفي خساتگي ميازان ،باوده دارمعني فردي موفقيت عدم و عاطفي خستگي ابعاد بر ورزشي فعاليت متغير اصلي اثر

 همچناين؛ باشادنماي دارمعني شخصيت مس  بعد بر متغير اين اثر ولي ،است ترکم فعال افراد خصيتش مس  و فردي موفقيت

  شخصاااايت مسااا  و فاااردي موفقيااات عااادم عااااطفي، خسااااتگي ميااازان بااار ساااازماني پسااات متغيااار اثااار

 پسات*  ورزشاي تفعاليا تعااملي اثار اماا اسات، کارمندان از ترکم علمي هيأت اعضاي در متغيرها اين ميزان ،بوده دار معني

 ابعاد بر ،سازماني پست و ورزشي فعاليت ميزان متغيرهاي که گرفت نتيجه توانمي کلي طوربه پس. باشدنمي دارمعني سازماني

 باشند.مي تأثيرگذار شخصيت مس  و فردي موفقيت عدم عاطفي، خستگي

 

 

 

                                                           
1 . Type III Sum of Squares 

2 . Meam Squares 



 و همکارانابراهیمی  5/ شماره 4/ سال 5931 زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 

 

525 

 افرادفرسودگي شغلي  ابعاد  ليت ورزشي و پست سازماني برفعااثر متقابل متغيرهاي  دو راهه بررسي  آزمون تحليل واريانس -0جدول 

 انداره اثر

 ) ضریب اتا(

معنی  سطح

 داری
 F آماره

یانگین م

 هامربع

درجه 

 آزادی

های جمع مربع

 9نوع 
 منبع متغیر وابسته

 پست سازماني خستگي عاطفي 3/39 4 3/139 9/43 884/8 831/8

 خصيتمس  ش 2/43 4 28/43 41/9 883/8 813/8

 عدم موفقيت فردي 2/41 4 24/41 3/11 884/8 832/8

 ورزشي فعاليت خستگي عاطفي 1/42 4 13/42 32/1 881/8 831/8

 مس  شخصيت 32/1 4 32/1 13/2 42/8 842/8

 عدم موفقيت فردي 2/11 4 28/11 12/4 884/8 891/8

 ورزشي فعاليتپست سازماني *  خستگي عاطفي 83/8 4 833/8 841/8 98/8 8884/8

 مس  شخصيت 91/2 4 91/2 13/4 22/8 881/8

 عدم موفقيت فردي 39/1 4 39/1 22/3 41/8 841/8

کارکنان فعال و مديريت زمان به تفکي  مقايسه ميانگين  نتايجميانگين نمره ابعاد مديريت زمان و  ،به ترتيب 9و  3جداول 

 کارکنان از بيشتر ،فعال کارکنان در زمان مديريت ابعاد همه ميانگين 3، دولج به توجه با .دهندرا نشان مي ورزشي غير فعال

 . است ورزشي غيرفعال

 کارکنان فعال و غير فعاليفي ابعاد مديريت زمان به تفکي  هاي توصآماره -1جدول 

 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین فعالیت ورزشی متغیر

 82/8 29/8 42/2 الغير فع نظم و انضباط

 48/8 32/8 24/2 فعال

 82/8 18/8 44/2 غير فعال استفاده درست از اوقات فراغت

 83/8 14/8 24/2 فعال

 814/8 19/8 14/2 غير فعال هدف گذاري

 839/8 12/8 12/2 فعال

 82/8 12/8 14/2 غير فعال برنامه ريزي

 89/8 11/8 13/2 فعال

 82/8 11/8 21/2 غير فعال کردن اجتناب از امروز و فردا

 89/8 11/8 11/2 فعال

 81/8 13/8 28/2 غير فعال دقت و تمرکز

 48/8 31/8 23/2 فعال

 81/8 13/8 21/2 غير فعال تفويض اختيار

 83/8 18/8 31/2 فعال

 81/8 13/8 43/2 غير فعال توانايي نه گفتن

 44/8 91/8 28/2 فعال

 81/8 13/8 82/2 غير فعال تلفن زدن

 44/8 93/8 32/2 فعال

 81/8 24/8 21/2 غيرفعال کل

 83/8 13/8 21/2 فعال 
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 کاه اسات884/8 داريمعناي ساطح و -39/3 دو گاروه براي 283 آزادي درجه با آمده به دست آماره تي، 9جدول  به توجه با

  تفااوت زماان ماديريت لحااظ از ورزشاي غيرفعاال و فعاال کارکناان ؛ باه ايان معناي بايناسات 84/8ساطح  آلفاي از کمتر

  .است بيشتر ورزشي فعال کارکنان زمان مديريت مهارت و دارد وجود دار معني

 کارکنان فعال و غير فعالمديريت زمان  به تفکي   مستقل براي مقايسه ميانگين  تي آزمون -3جدول 

 درجه آزادی تی آماره متغبر
 سطح

 معنی داری

 تفاوت

 میانگین ها

ستاندارد خطای ا

 هاتفاوت

 سطح اطمیناندرصد  31

 حد پایین حد باال

 -119/8 -421/8 831/8 -291/8 884/8 283 -39/3 مديريت زمان

 حکيم دانشگاه غيرفعال و فعال علمي هيأت اعضاي و کارمندان در زمان مديريت بين 48هاي پژوهش و جدول بر اساس يافته

 تحليل از ،زمان مديريت بر سازماني پست و ورزشي فعاليت متغير دو تأثير بررسي براي .اردند وجود معنادار تفاوت سبزواري

( و پست =884/8Pو  =91/48F) ورزشي فعاليت متغير دو هر اصلي اثر ،48جدول  به باتوجه. شد استفاده راهه دو واريانس

 پست*  ورزشي فعاليت تعاملي اثر اما ،استدارمعني درصد 99 اطمينان بر مديريت زمان با (=84/8Pو  =12/41Fسازماني )

 زمان مديريت مهارت ،علمي هيأت و کارمند سازماني پست دو هر در بنابراين ؛باشدنمي دارمعني درصد 92 اطمينان با سازماني

 در باشند، تهداش پستي چه اينکه از فارغ ،باشندمي فعال ورزشي نظر از که افرادي که معني اين به ،است بيشتر فعال افراد

 .ماهرترند زمان مديريت

 افرادمديريت زمان هاي فعاليت ورزشي و پست سازماني بر مهارت دو راهه بررسي اثر متقابل متغير آزمون تحليل واريانس -57جدول 

 سطح معنی داری Fآماره   میانگین مربع ها درجه آزادی 9جمع مربع های نوع  منبع

 884/8 91/48 31/9 4 18/3 ورزشي فعاليت

 884/8 12/41 18/3 4 91/1 پست سازماني

 211/8 43/4 91/1 4 18/8 * پست سازمانيورزشي فعاليت

شاود در ذيال مشااهده ماينتاايج آن کاه  شد انجام نيزتي مستقل  آزمون زمان مديريت ابعاد بر متغيرها اين اثر بررسي براي 

 از کمتار ،فراغت اوقات از استفاده بعد از غير به ابعاد، همه در آمده بدست داريمعني ، سطح44جدول  به توجه با (.44)جدول 

 تفااوت زمان به جز اساتفاده اوقاات فراغات مديريت ابعاد در ورزشي غيرفعال و فعال کارکنان بين به اين معني که است، 82/8

 .است بيشتر فعال کارکنان در زمان مديريت مهارت در مجمو  ميزان و دارد وجود دارمعني

 کارکنان فعال و غير فعالتفکي   بهمديريت زمان  ابعاد  مستقل براي مقايسه ميانگين تي آزمون -55ل جدو

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره تی متغیر

 884/8 283 -31/3 نظم و انضباط

 292/8 283 -81/4 استفاده درست از اوقات فراغت

 884/8 283 -21/3 هدف گذاري

 883/8 283 -13/2 برنامه ريزي

 884/8 283 -12/3 اجتناب از امروز و فردا کردن

 883/8 283 -92/2 دقت و تمرکز

 882/8 283 -34/2 تفويض اختيار

 882/8 283 -81/3 توانايي نه گفتن

 884/8 283 -22/2 تلفن زدن
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 گیرینتیجه بحث و

 فرسودگي و وجود دارد معنادار تفاوت ورزشي فعالغير و فعال افراد شغلي فرسودگي ميانگين بين ،بر اساس نتايج تحقيق

 اين يافته. است تر کم - علمي هيأت اعضاي و کارمند سازماني پست دو هر در -باشندمي فعال ورزشي نظر از که افرادي شغلي

 صورت به خيرب با و (4339 فهيم، حيدري ؛1284 همکاران، و 4اولسون) مستقيمکامال  صورت به هاپژوهش از بعضي نتايج با

 در. است همسو( 4339 همکاران، و دهکردي پور شمسي ؛4333 اصفهاني، نوشين ؛4331 دهکردي، نژاد قاسمي) مستقيم غير

 جسماني نظر از که افرادي و است ثرمؤ رواني فشارهاي تخليه در جسماني فعاليت که است شده گزارش هاپژوهش برخي

 فعاليت که است شده گزارش اين بر عالوه. کنند سازگار رواني فشارهاي با را خود ،رندقاد تحرک کم افراد از بهتر ،ترندآماده

 ازبرخي . (2842 ،همکاران و 2برر ؛4392  فر،خسروي ؛4392 ، نويدي) شودمي افراد زندگي کيفيت رفتن باال موجب ،جسماني

 بي خشم، تنش، استرس، افسردگي، ترس، ب،اضطرا ،جمله از رواني منفي هايويژگي کردنکم در ورزش تأثير هاپژوهش

 خوي و خلق نفس، به اعتماد شادکامي، ،جمله از رواني مثبت هايويژگي افزايش در آن تأثير و( 4339 خسروي، نسيم) خوابي

 3راوانا و فيم همچنين . است شده گزارش مثبت( 4433 الخولي، انور ؛4333 اصفهاني،) شدن اجتماعي و باوريخود خوب،

 پژوهش حاضر نتايج ،با اين وجود. کرد جلوگيري افسردگي از توانمي بدني فعاليت از استفاده با که اندکرده گزارش ،(2842)

 شده شناخته و بديهي امر ورزش جسماني فوايد امروزه که چند هر( 4331) صادقي نظر بهباشد؛ نمي همسو هاگزارش برخي با

 که چند هر ؛نمود تأييد بيشتري احتياط با بايد را گردد رواني سالمت ارتقاء موجب دتوانمي ورزش که مسئله اين اما ،است

 علمي تحقيق 488 از بيش بررسي از پس اما ،گويندسخن مي ورزش رواني فوايد از صراحت به ورزشي هاينوشته و مجالت

 را اين امر کلينيکي، مطالعات کم تعداد. اندهنداد نشان را رواني سالمت بر ورزش دارمعني تأثير هاآن يهمه که گرديد مشخص

 اين که نيست شکي بنابراين ؛کنند تأييد رواني سالمت بر را ورزش مثبت و قوي تأثير که است کرده مشکل نامحقق براي

 در شرکت بين که کرد گزارشنيز ( 4392) بيگلو قوجه ارمغان. دارد بيشتري کلينيکي هايبررسي به احتيا  ،موضو 

 هابا نگاهي به مجمو  پژوهش حال هر به اما  ؛ندارد وجود داريمعني ارتباط ،جسماني و رواني سالمت و ورزشي هاييتفعال

 خوي و خلق نفس، به اعتماد شادکامي، ،مانند مثبتي هايويژگي باالرفتن باعث سو ي  از ورزش چون که شايد بتوان گفت

 استرس، افسردگي، ترس، اضطراب، ،جمله از منفي هايويژگي کاهش باعث ،ديگر طرف از و شدن اجتماعي و خودباوري خوب،

 کاهش زندگي و کيفيت رفتن باال باعث کل در و است ثرمؤ رواني فشارهاي تخليه در همچنين و شودمي خوابيبي خشم، تنش،

 مورد در محدودي بسيار هايهشپژو اين وجود با .باشد ثرمؤ شغلي فرسودگي از جلوگيري در تواندمي ،دگردمي رواني فشار

 توانمي ،هاپژوهش اين جمله از است؛ شده انجام هادانشگاه علمي هيأت اعضاي و کارمندان ميان در شغلي فرسودگي بررسي

 دو اين فرسودگي ميزان نيز هاآن البته که کرد اشاره( 4398) همکاران و طبرسا و( 4333) همکاران و بختياري هايپژوهش به

انجام  گروه دو اين شغلي فرسودگي ايمقايسه بررسي مورد در تريبيش هايپژوهش ،است الزم پس. اندنکرده مقايسه را گروه

 هيأت اعضاي و کارمندان شغلي فرسودگي ميزان بينبا توجه به اينکه بخشي از نتايج تحقيق حاضر حاکي از آن است که  .شود

 احتماالً  که شايد بتوان گفتاست،  بوده فرسودگي شغلي کارمندان بيشترکه  به طوري ،وجود داشته دارمعني تفاوت علمي

 درو دارا بودن اهداف کلي و بلند مدت  سطح باالتر تحصيالت، تنو  و غناي شغلي بيشتر، ميزان ساعات کاري موظفي کمتر

در هر  ،شودساس نتايج ديده ميه بر ااما آنچ ؛ستعد فرسودگي شغلي باشندکه آنان کمتر م شودباعث مي علمي هيأت اعضاي

از لحاظ در ميان ابعاد فرسودگي شغلي، افراد  فعال کمتر است. از کارکنان غير ،حال ميزان فرسودگي شغلي کارکنان فعال

که فعاليت بدني روي تمامي ابعاد نشان دادند؛ به اين معني دار تفاوت معني ،خستگي عاطفي و کاهش عملکرد شخصي
                                                           
1. Olson  

2. Bherer 

3. McPhie and Rawana   
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دارا  هاي منفي وجود نگرششايد از آن جا که شخصيت زدايي به معني و زدايي اثر دارد.جز بعد شخصيت فرسودگي شغلي به

له به ميزان زيادي ريشه در طورکلي زندگي است و اين مسأسازمان و به  شغل، بيني و بدگماني نسبت به خود، حس بدبودن 

چندان تحت تاثير فعاليت بدني قرار نگيرد. با اين حال بايد ست ممکن ا ،نو  تربيت و جهان بيني و تجارب پيشين افراد دارد

 بابيش از افراد غير فعال بوده است. همچنين  ،ميانگين توصيفي اين متغير در افراد فعال ،خاطر نشان کرد که در تحقيق حاضر

 مديريت مهارت و دارد وجود عنادارم تفاوت ،ورزشي غيرفعال و فعال افراد زمان مديريت ميانگين بين تحقيق هاييافته به توجه

 گزارش وي ،است همسو( 2882) مليسا تحقيق نتايج با . اين يافتهاست بيشتر ،باشندمي فعال ورزشي نظر از که افرادي زمان

 ودخ به دارند، بيشتري بدني فعاليت که افرادي. دارند زمان مديريت بر معناداري و مثبت تأثير ،بدني هايفعاليت که است کرده

 ريزيبرنامه و است ترقوي شانزمان و خود بر هاآن مديريت نتيجه در و کنندمي توجه بيشتر ،دارند دسترس در که زماني و

 نتايج اين بر عالوه ترند،هدفمند زندگي در و دهندمي اهميت بيشتر خود به واقع در هاآن دارند، خود زندگي براي بهتري

 و مطهري ،(2841) ناهمکار و اولسون  ،(2841) نهمکارا و ليندوال  ،(2842) راوانا و فيم  جمله از تحقيقات از بسياري

 دچار ترکم تر،بيش فعاليت داراي افراد که اندداده نشان( 4339) همکاران و پوردهکردي شمسي و( 4398) همکاران

 ترکم هاآن زمان پس ،شوندمي بيمار کمتر ادافر اين چون که گرفت نتيجه بتوان شايد. شوند مي جسمي و رواني هايبيماري

 شخصي و شغلي هايبرنامه به ،شود رواني و جسمي مشکالت و بيماري رفع صرف هاآن زمان اينکه جاي به و رودمي هدر

 نتايج اين بر عالوه .داشت خواهند بيشتري رشد شخصي زندگي در هم و شغلي زندگي در هم نتيجه در و يابدمي اختصاص

 4اينکاي آدي جمله از. شود بيشتر بدني فعاليت موجب تواندمي بهتر ،زمان مديريت که است داده نشان تحقيقات از يبعض

 کارهايي انجام و ورزش استراحت، براي بيشتري زمان افراد ،شودمي موجب زمان مديريت که است کرده گزارش (2842)

 بدني فعاليت بر ثرمؤ عوامل از يکي را زمان مديريت ،(2841)  کارانو هم پارک. است بخشلذت هاآن براي که باشند داشته

 ماس و هيسچ. دارد بدني فعاليت با معناداري ارتباط ،زمان تنظيم که اندکرده گزارش( 2842) همکاران و گارتلر. انددانسته

 که اندکرده گزارش هاآن. اندکرده بررسي اآمريک تبار اسپانيايي و افريقايي زنان در را بدني فعاليت براي زمان فقدان ،(2881)

 زمان مديريت هايمهارت آموزش که اندگرفته نتيجه پايان در هاآن. است زنان بدني فعاليت در مانع ترينمهم ،وقت کمبود

 از کيي است مسلم آنچه. بپردازند ورزشي فعاليت به بيشتر و باشند داشته اختيار در بيشتري وقت زنان که شودمي موجب

 کمبود از دائماً  هاآن ،ندارند را آن انجام وقت آن که است اين ،آورندمي کردن ورزش براي افراد که داليلي يا هابهانه ترينمهم

 و امروز از ،هستند بااليي زمان مديريت مهارت داراي که افرادي کند. حل را مشکل اين بتواندشايد  زمان مديريت ناالنند، وقت

 براي اند،شخصي انضباط و نظم داراي دهند،مي انجام وقت سر در و منظم صورت به را کارها و کنندمي جتنابا کردن فردا

 ،هافعاليت انجام در کنند،مي بندياولويت را کارهايشان و کنندمي ريزيبرنامه هايشانفعاليت انجام و خود اهداف به رسيدن

 بين از را وقت کنندگانتلف از يبسيار آن با و هستند گفتن نه مهارت داراي است، کم هاآن کاري دوباره و دارند تمرکز و دقت

 خود فراغت اوقات براي هاآن. کنندمي واگذار ديگران به را کارها از بسياري و کنندمي اختيار تفويض ترمهم همه از و برندمي

ابعاد از لحاظ اثر متغير فعاليت روي داشته باشند.  ورزشي هايفعاليت توانند زمان کافي براي انجاممي و دارند ريزيبرنامه

تفاوت  بعد استفاده کردن از اوقات فراغت به استثناي، افراد نمونه )کارکنان( در همه ابعاد در پژوهش حاضر مديريت زمان

اي رزشي به عنوان وسيلهبه فعاليت و ،افراد فارغ از اينکه چه پست سازماني داشته باشنددارند؛ ممکن است به اين دليل که 

 توجه اي براي پيشگيري از بيماري، بهبود سالمتي و يا آمادگي جسماني و روانيبراي پرکردن اوقات فراغت و نه وسيله

افراد فعال فرسودگي شغلي کمتر و مديريت زمان بهتري را نسبت به افراد غيرفعال نشان  ،اگر چه که در تحقيق حاضر کنند.مي

                                                           
1. Adeojo Adeyinka 
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شود که ث مين سوال مطرح است که آيا آمادگي و شرايط رواني مناسب تر و در نتيجه فرسودگي شغلي کمتر باعدادند؛ اما اي

فرسودگي تمايل بيشتري به شرکت در ورزش داشته باشند و يا اينکه ورزش باعث کاهش  ،علمي هيأتکارمندان و اعضاي 

شود که در تحقيقات آتي مد نظر قرار طرح است و پيشنهاد ميزمان نيز م الي که در مورد مديريتگردد. سؤشغلي در آنان مي

 زمان چون هستند، بااليي زمان مديريت مهارت داراي که افرادياين فرضيه را عنوان نمود که شايد بتوان  گيرد. در مجمو 

 تواندمي ورزشي فعاليت .ددارن را ورزشي فعاليت جمله از هافعاليت از بسياري انجام وقت کنند،مي مديريت درستي به را خود

 و خلق زندگي، کيفيت رواني، سالمت شدن، اجتماعي شادکامي، نفس، به اعتماد ،جمله از مثبت هايويژگي افزايش موجب

ود موجب و به نوبه خ افسردگي ترس و اضطراب، استرس، ،جمله از منفي هايويژگي کاهش باعث همچنين و خوب خوي

چيزي که  ؛توجه بيشتري شود نها به ورزش کارکناکه در دانشگاه شودمي پيشنهادنابراين ب؛ کاهش فرسودگي شغلي گردد

هاي به اين دليل که مديران از هزينه شايد .گيردکمتر مد نظر مديران قرار مي ،امروزه به دليل مالحظات عموما اقتصادي

آگاهي کافي  ،مناسب ورزشي به حداقل رساند هايترا درآوردن سياسها را با به اجتوان آنکه مي جسماني و رواني سربار

 تربيت مديران در خصوص منفي اًاحيان نگرشتغيير  و دانش افزايش به نسبتشود که در درجه اول ؛ بنابراين توصيه ميندارند

 درورت گيرد. ن نيز صهاي ضمن خدمت براي کارکناو دورهها آگاهي رساني بايد در قالب کارگاهو البته اين  شود تالش بدني

 علمي هيأت اعضاي و کارمندان به فضاها اين دادن قرار اختيار در و هادانشگاه در ورزشي فضاهاي توسعه به نسبت دوم درجه

پيمايي و هايي چون کوهبرنامه اجراي و کارکنان بين ورزشي و تفريحي هايبرنامه اجراي اين بر عالوه. شود اقدام هادانشگاه

 پيشنهادهايي جغرافيايي منطقه( و کليه فعاليت هاي مرتبط با آن ) با توجه به موقعيتعاليتويرنوردي و فبيتوته در کوه، ک

 و سازماني الگوهاي تغيير با احتماالً رسد کهبه نظر مي. شوندمي که به نوعي سبب ايجاد انگيزه براي مشارکت ورزشيشود مي

 عملکرد بهبود و کارآيي به تا حد زيادي توانمي ها،سازمان در ورزشي هايبرنامه گنجاندن و ورزشي تشکيالت مديريت اصالح

 يافت. دست سازماني و فردي

 منابع 

 عمومي سالمت حرکتي، هايفعاليت ميزان توصيف(. 4398) .احمد امير سيد مظفري، و فريدون تندنويس، ؛مريم آقا خانبابايي،

 .ايران اسالمي جمهوري راني کشتي انساني نيروي حرکتي فعال غير و عالف افراد بين در هاآن مقايسه و رفتگي تحليل و

 .تهران ،ورزشي علوم و بدني تربيت دانشجويان ملي همايش ششمين

 کل اداره کارکنان زندگي کيفيت و فراغت اوقات ورزشي هايفعاليت در شرکت بين ارتباط(. 4392) .بيگلو، علي قوجه ارمغان

 مرکزي. تهران واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد،کارشناسي نامهپايان. اردبيل جوانان و ورزش

(. بررسي و مقايسه ميزان تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني و غير تربيت 4331) .پور، مهديو طالب اسکندري، حسين

 پنجمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي. .بدني شهرستان کاشمر

 و اجتماعي کارکرد خواب، اختالل و اضطراب جسماني، بعد در رواني سالمت بر ورزش ثيرتأ(. 4333) .نوشين اصفهاني،

 .31-12 ،42، حرکت .(س) الزهرا دانشگاه دانشجويان افسردگي

 هايپژوهش بنياد ،سمتانتشارات  ،مشهد (،4334) شيخي حميدرضا ترجمه .جامعه و ورزش(. 4334) .امين الخولي، انور

 رضوي. قدس ستانآ اسالمي

 طرح .الزهرا دانشگاه زن کارکنان شغلي استرس با زمان مديريت رابطه بررسي(. 4333) .نسترن راد،اديب و فرشته باعزت،

 .بهشتي شهيد دانشگاه ،پژوهشي

 .شاهرود صنعتي دانشگاه انتشارات . شاهرود،ورزشي هايسازمان مديريت مباني(. 4332) .حسن العلوم، بحر
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 و بهداشتي -انگيزشي عوامل ارتباط(. 4333) .حسين محمد قرباني، و مهرزاد حميدي، ؛محمود گودرزي، ؛عاطفه بختياري،

 .428-432، 3ورزشي،  مديريت .تهران دولتي هايدانشگاه بدني تربيت کارشناسان شغلي رفتگي تحليل

 ارشد،کارشناسي نامهپايان اي.مقابله هايزممکاني و معلمين شغلي فرسودگي روانشناختي سندرم(. 4311) .رحيمري، گرگبدري

 مدرس، تهران. تربيت دانشگاه

 صنعتي روانشناسي هايتازه .شغلي رفتگي تحليل با سازماني تعهد و کارآفريني ارتباط(. 4339) .فتاح ناظم، و کوروش پارسا،

 .41-1(، 3)4 سازماني،

. البرز استان جوانان و ورزش ادارات کارکنان و مديران شغلي رفتگي تحليل و زمان مديريت رابطه(. 4392) .مهيال سرشت، پاک

 .کردستان واحد اسالمي آزاد دانشگاه ارشد،کارشناسي نامهپايان

 از تهران شهر راهنمايي مقطع مديران بهينه استفاده جهت الگويي ارائه(. 4338) .ناصر زاده،جواهري و ،علي ظهير، پورتقي

 .24-19، 4(2) مديريت، و اقتصاد. زمان مديريت

 مجتمع غيرفعال و فعال کارکنان در آن مقايسه و بدني فعاليت با شغلي فرسودگي ارتباط .(4339) .تقي محمد فهيم، حيدري

 ورزشي. علوم و بدني تربيت دانشکده اهواز، چمران شهيد دانشگاه ارشد،کارشناسي نامهپايان .جنوبي پارس گاز

 .ذهاب پل سر شهر همگاني ورزش در کنندهشرکت غير و کنندهشرکت زنان زندگي کيفيت مقايسه .(4392) .زهرا فر،خسروي

 .انساني علوم و ادبيات دانشکده تهران، استان نور پيام دانشگاه ،ارشدکارشناسي نامهپايان

 نامهپايان .ساوه متوسطه دوره آموزان دانش در اضطراب و افسردگي با جسمي فعاليت رتباط. ا(4339) .نسيم خسروي،

 .انساني علوم دانشکده تهران، استان نور پيام دانشگاه ارشد،کارشناسي

 انگيزه و شغلي رفتگي تحليل با بدني فعاليت بين ارتباط(. 4333) .تندنويس، فريدون و احساني، محمد ؛خوروش، مجيد

 رفتار و ورزشي مديريت در وهشپژ .ايران اسالمي جمهوري بدنيتربيت  سازمان ورزشي کارشناسان در پيشرفت

 . 428-414، 41 حرکتي،

 شغلي رفتگي تحليل اثر بررسي(. 4394) .رضا حميد يزداني، و رضا محمد نوري، اخوان ؛نادر سيد ،کاللي ؛حسن ،متين زارعي

 .98-13، 9دولتي،  مديريت انداز چشم .کارکنان شغلي بر پيامدهاي

 نشر ويرايش. تهران، .وري(. روانشناسي بهره4311) .ساعتچي، محمود

 علمي مجله .کارمندان شغلي رفتگي تحليل بر ورزش نقش بررسي(. 4333) .اکبر علي بيدختي، و علي محمد سلطانيان،

 .14-12 (،1)48 سمنان، پزشکي علوم دانشگاه

 عمومي سالمت سهمقاي(. 4339) .رفيعي، صالحو  زاهدي، هادي ؛شمس، امير ؛عبدلي، بهروز ؛پروانه ،دهکردي پورشمسي

-332، 1، ورزش روانشناسي و حرکتي رفتار مجله .اجتماعيا  رواني رشد با آن ارتباط و فعال غير و فعال زن سالمندان

311. 

 .18-13 ،2 ورزش،  نشاط .رواني سالمت بر بدني فعاليت تأثير(. 4331) .اله رحمت صادقي،

 رفتگي تحليل و سازماني ساختار بين بررسي(. 4398) .اسداهلل طاهري، و حامد رئيسي، ؛محمد زيارت، يزداني ؛غالمعلي طبرسا،

 .483-33(، 3)9سازماني،  و شغلي مشاوره .بهشتي شهيد دانشگاه کارکنان ميان در شغلي

 انتشارات سمت. تهران، .(. مديريت منابع انساني پيشرفته4331) .عباس پور،عباس

دو ماهنامه دانشور رفتار،  .اني مدارس و فرسودگي شغلي دبيرانسالمت سازم (. بررسي رابطه4333) .ابوبکر عزيزي مقدم،

31(42)، 4-24. 

 .48-1، (1)1 ،ورزش و نشاط .رواني سالمت در ورزش نقش(. 4331) .آتوسا دهکردي، نژادقاسمي
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 .قيحقو هايانديشه ،کاشان .ورزشي هايسازمان مديريت(. 4333) .ابوالفضل فراهاني، و لقمان کشاورز،

 بدني، تربيت هايدانشکده مديران رفتگي تحليل با فردي مشخصات بين ارتباط(. 4334) .محمد دار،کشتي محمودو گودرزي،

 .23-12، 43حرکت،  .کشور عالي آموزش هايدانشگاه و مديران بدنيغير تربيت

 ققنوس. انتشارات ،تهران رم،چها چاپ (،4332) شهباز روح کامران ترجمه .زمان مديريت(. 4992) .ديويد لوئيس،

هند. رفتگي شغلي و سالمت روان در بين دبيران ايران و  تحليل اي،هاي مقابله(. مقايسه مکانيسم4331) .محمدي، شهناز

 .91-18(، 2)41، هاي آموزشيفصلنامه نوآوري

 .کردستان استان انتظامي رويني کارمندان شغلي فرسودگي بر ورزش نقش بررسي(. 4398) .مهتاب نويد، و رزگار محمدي،

 .ايران ورزشي علوم و بدني تربيت دانشجويان ملي همايش ششمين

 (. بررسي نقش تفريحات ورزشي بر پديده 4398) .فريد فتحي، اکبر وافشاري، مصطفي ؛شهاليي، جواد ؛مطهري، مرتضي

ايش ملي تربيت بدني و علوم لين هماو .هاي همگاني شهر تهرانده در ورزشکننرفتگي شغلي کارمندان شرکت تحليل

 نشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد، نجف آباد.دا ورزشي،

 علمي هيأترفتگي و فعاليت بدني اعضاي ارتباط بين شدت تحليل (.4331) .قهرمان تبريزي، کوروش و داريوش مفلحي،

 .429-442، 41پژوهش در علوم ورزشي،  هنر کرمان.دانشگاه شهيد با

 .مرواريد انتشارات ،تهران ،(4332) زاده معمار غالمرضا و الواني مهدي سيد ترجمه .سازماني رفتار(. 4939) .ريفينگ و مورهد

 .تهران روانپزشکي انستيتوي ،استرس سمپوزيوم .کار از ناشي رواني فشارهاي(. 4313) .حميد نجمه،

 نامهپايان .اراک شهر بهداشت مرکز کارکنان زندگي کيفيت بر صبحگاهي ورزش ثيرتأ بررسي(. 4392) .ايمان نويدي،

 .تهران پزشکي، علوم دانشکده مدرس، تربيت دانشگاه ،ارشدکارشناسي

 تهران، انتشارات نشر دانش. .(. چگونگي گذران اوقات فراغت4338) .يوسفي، باقر
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Abstract 

Objective: The current study was a descriptive survey research work. Its main purpose was to 

investigate and compare the time management and job burnout for active and inactive staffs 

of Hakim Sabzevari University. 

Methodology: The statistical society of the current research work was all the staffs in Hakim 

Sabzevari University (431). 225 subjects were selected by simple random sampling. The 

research tool used was the Maslach burnout (1993) and Azizi Moghaddam time management 

(2006) questionnaire. The Kolmogrov–Smirnov test was used for the normality of the 

data distribution. T-test and two-way Anova were used to compare the independent groups 

and analyze the simultaneous interaction between two independent variables (physical activity 

and organizational position) and two dependent ones (job burnout and time management), 

respectively. 

Results: According to the results obtained, there is a significant difference in job burnout and 

time management between the active and inactive staffs. Besides there was a significant 

difference in job burnout and time management active and inactive academics and employees. 

Conclusion: Based on the results obtained, probably the active staffs catch less job burnout 

than the inactive ones. Besides probably these people can manage their time better. Likely, a 

less job burnout due to physical activity may create appropriate opportunities for a better time 

management. The difference observed between the academics and employees may be due to 

the difference in the nature of the jobs.  
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