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Abstract 

The present study was designed and conducted with the aim of 
development of teachers' leisure time with an emphasis on 
physical activity Application of grounded theory method). The 
method of the present study was qualitative. The statistical 
population of the study included experts aware of the subject. 
The data collection tool in the present study was interview. 
According to the results of the study, it was found that the 
causal conditions in the present model include individual needs 
and organizational needs. The results also showed that the 
underlying factors for the development of teachers' leisure 
time with emphasis on physical activity include infrastructure, 
organizational support, motivation and social issues. The 
results showed that the intervention factors include 
promotional conditions, organizational issues and individual 
issues. According to the results of the research, it was 
determined that the strategies include holding recreational 
sports competitions, assessing the needs of sports leisure 
activities, creating training courses, evaluating educational 
activities, creating various recreational sports accordingly, 
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creating incentive plans and offering discounts, preparing 
brochures, Booklets and scientific materials, inter-
organizational coordination and evaluation of sports 
infrastructure. The results of the present study also showed 
that the consequences of teachers' leisure development with 
emphasis on physical activity include personal and professional 
consequences. 
  

 

Extended Abstract 
Abstract 
In recent decades, many societies have 
rapidly moved towards industrialization 
and economics, and human life in them 
has become machine life. Machine life 
has taken the initiative from man and 
has left him with poor mobility, which 
has led to numerous physical, 
psychological and social problems 
(Khazaei, Eghbali, Dabir and Mahmoudi, 
2020). The importance of leisure time 
has caused various researchers, 
including psychologists, to try to 
institutionalize leisure time among 
individuals to achieve the expected 
benefits. Today, attention to leisure 
and its enrichment has been considered 
as a concern by the trustees (Kim et al., 
2020 .( 
 

Materials and Methods 
The method of the present study was 
qualitative which was done according 
to the grounded theory method. 
Grounded theory or data theory is a 
qualitative research method that is 
used to identify the underlying 
categories of the phenomenon under 
study. The method used in the Grand 
Theory section of the present study was 
the Strauss-Corbin method. The 
grounded theory method is an 

inductive and exploratory research 
method that allows the researcher in 
various subject areas to formulate a 
theory and proposition instead of 
relying on his existing and pre-
formulated theories. The above 
method was used to present a model 
for the development of teachers' 
leisure time with an emphasis on 
physical activity. The scientific 
philosophy of the grounded theory 
method is based on the theory of 
interaction. In other words, grounded 
theory is rooted in the interpretive 
paradigm of symbolic interactionism. In 
symbolic interactionism, it is believed 
that people behave and interact with 
each other based on how they interpret 
and interpret specific symbols such as 
cover, verbal and non-verbal 
expressions. The key elements of 
grounded theory method including 
theoretical sampling, constant 
comparison, open coding, axial and 
selective, theoretical recall and 
saturation are described by Strauss and 
Corbin. Foundation data theory is one 
of the research strategies through 
which theorizing is formed based on the 
main concepts derived from the 
existing data in the field. This kind of 
theorizing is based on the metaphor of 
collage and, like the trash can model, is 
a decision that is created by the 
accidental intersection of components 
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and, of course, by the art of a new, 
innovative and attractive combination 
theorist. In other words, grounded 
theorist travels in a land of numerous 
and varied scattered data and combines 
them with art in order to achieve new 
theories. Creativity is one of the most 
important components of grounded 
theory. The procedures of this method 
force the researcher to break the 
assumptions and create a new order 
from the old elements. 
 

 Findings 

The descriptive results of the study 
showed that the research samples 
included 61.1% male and 38.9% female. 
Also, among these research samples, 
people with doctoral degree had the 
highest number with 83.3%. In order to 
identify the components and 
dimensions of the teachers' leisure 
model with emphasis on physical 
activity, the opinions of experts in the 
form of a qualitative method were 
used. According to the research results, 
it was found that causal conditions in 
the present model include individual 
needs and organizational needs. The 
results also showed that the underlying 
factors for the development of 
teachers' leisure time with emphasis on 
physical activity include infrastructure, 
organizational support, motivation and 
social issues. The results showed that 
the intervention factors include 
promotional conditions, organizational 
issues and individual issues. According 
to the results of the research, the 
strategies include holding recreational 
and sports competitions, assessing the 
needs of leisure sports activities, 

creating training courses, evaluating 
educational activities, creating various 
recreational sports accordingly, 
creating incentive plans and offering 
discounts, preparing brochures, 
booklets and scientific materials. 
Organized and evaluated sports 
infrastructure. The results of the 
present study also showed that the 
consequences of teachers' leisure 
development with emphasis on 
physical activity include personal and 
professional consequences. 
 

Conclusion 
The results showed that the causal 
conditions in the present model include 
individual needs and organizational 
needs. The results also showed that the 
underlying factors for the development 
of teachers' leisure time with emphasis 
on physical activity include 
infrastructure, organizational support, 
motivation and social issues. The results 
showed that the intervention factors 
include promotional conditions, 
organizational issues and individual 
issues. According to the results of the 
research, the strategies include holding 
recreational sports competitions, 
assessing the needs of sports leisure 
activities, creating training courses, 
evaluating educational activities, 
creating various recreational sports 
accordingly, creating incentive plans 
and offering discounts, preparing 
brochures, booklets and scientific 
materials, coordination. It was inter-
organizational and evaluation of sports 
infrastructure. The results of the 
present study also showed that the 
consequences of teachers' leisure 



Rohani: Sport Psychology Studies, Volume 10, No 38, 2022                                                  92 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

development with emphasis on 
physical activity include personal and 
professional consequences. In other 
words, in order to develop teachers' 
leisure time with emphasis on physical 
activity, serious attention should be 
paid to the identified dimensions and 
aspects  . 

Keywords: Leisure, Sports, Teacher 
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 مقالة پژوهشی

 ی )کاربرد روش گراندد تئوری( بدن تیاوقات فراغت معلمان با تأکید بر فعال  ةتوسع
 

 4امیر کاظمی، 3محمدعلی میرحسینیسید   ،2ا عبدییکامل ،1محمد روحانی

 

 ن. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایرا1
 )نویسندة مسئول(  رانی، ارازیش ،ی، دانشگاه آزاد اسالمرازیواحد ش تربیت بدنی، گروه  اریاستاد. 2
    رانی، ارازیش ،ی، دانشگاه آزاد اسالمرازیواحد ش  ،یورزش تیریگروه مد اریاستاد .3
 ران ی، ارازیش ،ی، دانشگاه آزاد اسالمرازیواحد ش  ،اجرایی تیریگروه مد اریاستاد. 4

 
 

 چکیده 
با    ةتوسع   با هدفپژوهش حاضر   معلمان  فعال  تأکیداوقات فراغت  )کاربرد    یبدنتیبر 

  ة جامع  روش پژوهش حاضر از نوع کیفی بود.  .د یو اجرا گرد  یطراح  روش گراندد تئوری(
شامل خبرگان آگاه به موضوع پژوهش بودند. ابزار گردآوری اطالعات  آماری پژوهش  

ید که شرایط علی  در پژوهش حاضر مصاحبه بود. مطابق با نتایج پژوهش مشخص گرد
. نتایج همچنین نشان داد  استدر مدل حاضر شامل نیازهای فردی و نیازهای سازمانی  

ی شامل  بدنتیبر فعال  تأکیداوقات فراغت معلمان با    ةتوسعای در جهت  عوامل زمینه 
. نتایج نشان داد عوامل  استها، حمایت سازمانی، انگیزش و مسائل اجتماعی زیرساخت

. مطابق با نتایج استگر شامل شرایط ترویجی، مسائل سازمانی و مسائل فردی مداخله
  ی ازسنجینورزشی،  تفریحی مسابقات    یبرگزارپژوهش مشخص گردید راهبردها شامل  

ورزش  یهاتیفعال فراغت    ی هاتی فعال  ی ابیارزی،  آموزش  ی اهدوره   جاد یای،  اوقات 
و    یقیتشو  یهاطرح  جادیا،  متنوع مطابق  یحیتفر  یهاورزش  جادیاوپرورش،  آموزش 

ی و سازمان   نیب  های ی، هماهنگیها و مطالب علمبرشور، کتابچه  ه یته،  فاتیارائه تخف
ی بود. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد پیامدهای  ورزش  ی هارساختیز  یابیارز

با    ةتوسع معلمان  فعال  تأکیداوقات فراغت  و شغلی  بدنتیبر  پیامدهای فردی  ی شامل 
 .است

 

 مقدمه 
    جوامع با سرعت به سمت های اخیر، بسیاری از  در دهه

 
اند و زندگی انسان صنعتی شدن و اقتصادی شدن رفته

زندگی  است.  شده  بدل  ماشینی  زندگی  به  آنها  در 
ماشینی، ابتکار عمل را از انسان گرفته و او را دچار فقر 
حرکتی کرده که به دنبال خود مشکالت متعدد جسمی،  

اس آورده  پدید  را  اجتماعی  و  اقبالی،    تروانی  )خزائی، 
محمودی،   و  سبب اوقات اهمیت    (.2020دبیر  فراغت 

امروزه   تا  است  جمله    پژوهشگرانگردیده  از  مختلفی 
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د شناسان  روان نهادینهسعی  اوقر  در  اتسازی  فراغت 
میان افراد جهت کسب فواید مورد انتظار داشته باشند  

همکاران،    1دوس ) اوقات  (.  2018و  به  توجه  امروزه 
یک دغدغه و نگرانی    عنوانبه آن   سازیغنیفراغت و  

متولیان    توجه  مورد و   2کیم )  است  قرارگرفتهجدی 
باور  .  (2020همکاران،   این  به  مردم  از  کمی  درصد 

از ساعات کار خود  رسیده و برای حفظ   بکاهنداند که 
فعالیت  به  لذت  و  نشاط  و کسب  سالمتی  و  تندرستی 
گذشت   با  گفت  میتوان  جرأت  به  البته  بپردازند.  بدنی 
کیفی   بهبود  به  معتقد  مردم  از  بیشتری  درصد  زمان، 

می باور  زندگی  این  به  رسیدن  نیست  شکی  و  شوند 
تجرمست دانشگاهی،  تحصیالت  داشتن   و   مفید  بةلزم 

افراد است  بینیهانج  و   ها دیدگاه  تغییر )فارسی،    کلی 
رضایی پور،    ،فتحی  عباس  و  ثانی   (.2020زمانی 

تغییرات گسترده در سبک زندگی افراد و غیرفعال شدن  
اوقات فراغت سبب گردیده است تا دغدغه فعال نمودن  

،  3ویال)  متولیان قرار گیرد  توجه   مورد سبک زندگی افراد  
 عنوان  به . بهبود اوقات فراغت مبتنی بر ورزش  (2010

مهم   هدف  توجهیک  مختلف    مورد    قرارگرفته جوامع 
. تالش در جهت بهبود (2018،  4پومهاسی و سوپا )  است

نمودن   فعال  و  افراد  فراغت  اوقات    هایفعالیتاوقات 
از    عنوانبه فراغتی   مهم    هایگذاریسیاستیکی 

ست. اوقات فراغت  بوده ا   مورد توجه کشورهای مختلف  
های ها و فعالیتهای زیادی را برای تمرین نقش فرصت

توانایی توسعه  برای  و ظرفیتاجتماعی  فردی  ها  های 
(. اوقات فراغت  2018کند )دوس و همکاران،  فراهم می 

لذت   منشأو    کنندهخوشحال و    بخششادی   نفسهفی
می کسانی  را  لذت  این  طعم  دارای  است،  که  چشند 

 اندمحرومت هستند و افراد پرمشغله از آن  اوقات فراغ
همچنین اوقات فراغت، جزء آن دسته    (.2006)رضایی،  
فعالیت به    مرتبط   غیرهای  از  منجر  که  است  شغل  با 

 

1. DeVos 

2. Kim 

3. Veal 

 5گردد )کلیافزایش کارایی و غنای شغلی شاغلین می
 (. 2019همکاران،  و 

های منابع انسانی در سیستم آموزشی هر  یکی از گروه
ترین  ، معلمان از اصلیواقع  درند.  هستکشوری، معلمان  
در   انسانی  معلمان  هست  وپرورشآموزش منابع  که  ند 

از آن دسته  تربیت از ند. معلمان تربیتابدنی نیز  بدنی 
-آموزان برخوردارند. دانشای در بین دانشجایگاه ویژه

دلیل   به  اصوالً  درسی  آموزان  متفاوت  ماهیت 
صمیمانهبدنیتربیت ارتباط  تربیت،  معلم  با  بدنی تری 

امر باعث میخود برقرار می این  کنند. همین  شود که 
های  در همه حیطه  نظر مورد الگوهای  عنوانبه معلمان 

آموزان،  سالمتی، جسمی، رفتاری و اخالقی برای دانش
شوند.   معلما  رو ازاین انتخاب  این  کامل  در  آمادگی  ن 

جنبه  اهمیت  تمامی  حائز  بسیار  زندگی  در  استهای   .
معلمان  پژوهش عملکرد  بررسی  به  بسیاری  های 

-است و بدین منظور شاخص  شدهپرداخته بدنی  تربیت
و    کامشیرین )  است   شدهتدوین هایی برای ارزیابی آنها  

و همکاران   راد  موسوی. در پژوهش  (2015همکاران،  
بدنی  عملکرد معلمان تربیت( مشخص گردید که  2006)

(  2017در سطح متوسط قرار دارد. آقایی و همکاران ) 
که   دریافتند  خود  پژوهش  وزارت    که این  بادر 

خود از    موردنیاز  یرو یاستخدام ن  یبرا  وپرورشآموزش 
کند  یاستفاده م  ایگیرانهسخت   یاستخدام  یهاآزمون
  زیاز خدمت و ضمن خدمت ن  شیپ  یآموزش  یهاو دوره

سو  صورتبه از  ترب  یگسترده   ی برا  یبدنتیادارات 
گردد،  یاجرا م  یبدنتیمعلمان ترب  ی آموزش و بازآموز

معلمان    یبرا  یضرور  یهاتیصالح  نظر  از هنوز    یول
  نیاز ا  یاریکه بس  وجود دارد  ییهایکاست  یبدنتیترب

دل به  بحث    لی کمبودها  به  توجه   گراییتخصصعدم 
 است.

4. Pomohaci & Sopa 

5. Kelly 
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نظران به گونه های  صاحب دانشمندان و فراغت از دید 
است که در تعریف شده  آن    مختلف  از  به بعضی  زیر 

دومازویه گردد.  می  اشاره  شناس  1موارد  جامعه   ،
اساس فراغت به معنی امروزی دو شرط    فرانسوی بر

آن اول  است.  و قائل  مذهبی  های  اجبار  از  فارغ  که 
است  در آن نوعی گزینش آزادانه مطرح    عمومی باشد و 

که از سایر فعالیت ها که از آن کسب معشیت دوم این
می کند جدا شده باشد. با این دو شرط دومازویه معتقد  

که قرار    اوقات  است  صنعتی  جوامع  در  تنها  فراغت 
کار کشاورزی به    بلکه در جوامع غیرصنعتی نیز   گرفتهن

  این امر در مورد   کار صنعتی گرایش یافته و   ةسوی شیو
  ی کشور های در حال رشد صادق است مناطق روستای

  مارکس، اوقات فراغت را(.  2014)غالمی و همکاران،  
رشد است  و   فضای  نموده  تعریف  انسان  .  پیشرفت 

ای می داند که  زمان فروخته نشده   اندرسون فراغت را
آن   از  خود  میل  به  فرد  که  زمانی  فرداست  به  متعلق 

کند  همکاران،    2)جونز   استفاده می  از  یک  .(2020و  ی 
اوقات فراغت، بهبود شرایط ورزشی  کارکردهای مهم 

. استهای اوقات فراغتی  افراد به واسطه توسعه فعالیت
تربیت بدنی و ورزش در طول تاریخ زندگی انسان به  

ورزش شیوه است.  شده  متجلی  گوناگون  های های 
فعالیت از  مختلفی  صور  و  امروزی  جسمی  های 

نظام تعلیم تربیت هر   چهارچوباست که در    بدنیتربیت
همراه   و  آن    هایارزش   باجامعه  اجتماعی  و  فردی 

ای  موجبات پرورش جزء الینفک تعلیم و تربیت و وسیله
رسیدن   جوان    سالمتبه برای  نسل  روحی  و  جسمی 

همکاران،  )  است و  و    حرکات  (.2014غالمی 
و ها  از عوارض بیماری   های بدنی در پیشگیریفعالیت

از   کهطوری به ،است اعمال جراحی نقش اساسی داشته
  50الی    20ها  میزان بستری شدن افراد در بیمارستان 

کاست. خواهد  به    50  درصد  مربوط  علل  از  صد  در 
از دست دادن نیروی حیاتی در سنین   ضعیف شدن و 

 

1. Domazoyeh 

2. Jonez 

  ،است  بوده  بدنی  تحریک   عدم   علت   به   سالگی   30  –  70

  بین   بپردازند  ورزش   به   چهچنان  افراد   این   کهطوری به
  میان  این  در  و   افزود  خواهند  خود  عمر  به  سال  25  تا  10

  تحرك  عدم  علت   به  که  افرادی  بین  در  ورزش  تأثیر
بیش از    مراتب  بهاند  ها گشته و بیماری  هاناراحتی  دچار

( است  همکاران،  سایرین  و    سطح  (.1395یاراحمدی 
های ورزشی در  مشارکت افراد در ورزش و سطح برنامه 

راه از  یکی  است.  متنوع  بسیار  جامعه  تدوین  هر  های 
های ورزشی، توجه به سطوح مشارکتی  اهداف سازمان 

مختلف   سطوح  در  افراد  مشارکت  میزان  است.  افراد 
سیاست و  اهداف  بر  سازمان ورزش  ورزشی  های  های 

ارکت در ورزش، به  اثرگذار است و شناسایی سطوح مش
های ورزشی متناسب با هر  ها و انجمن تشکیل سازمان 
 . (2010، 3میلوری ) کندسطح کمک می 

انسان  الگوی  فیمطابق  فراغت  اوقات  نفسه گرایانه، 
 آید شود و حالتی از بودن به حساب می هدف تلقی می 

یر معتقد است اوقات  پی   (.2021و همکاران،    4کانکانپا )
نتیجه   ،فراغت مشتمل بر یک حالت روحی روانی است

همین نیست،  خارجی  عوامل  نتیجه  ساده  طور 
در  اجتناب  بلکه  نیست.  هم  تعطیل  و  آزاد  وقت  ناپذیر 

 فکر و یک حالت روحی است.  درجه اول یک نوع طرز 
در جهت شکل بستری  ایجاد  فکر لذا  این طرز  گیری 

نوان یک  تواند به عکه می  استامری مهم و کلیدی  
ای نقش مهمی در توسعه فعالیت های  وضعیت مداخله

(.  2020اوقات فراغتی داشته باشد )جونز و همکاران،  
توانند وقت آزاد داشته  دوگرازیا معتقد است که همه می 

تواند اوقات فراغت داشته باشد  کسی نمی  باشند ولی هر
با این حال امروزه، گسترش فرهنگ مصرفی و فراغت  

در  تفاوت   وار،توده را  سابق  طبقاتی  و  اجتماعی  های 
داده است یا کاهش  و  برده  از بین  از فراغت    استفاده 

یکی از مسائل مهمی که  (.  2014)غالمی و همکاران،  

3. Milroy 

4. Kankaanpää 
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معلمان   عملکرد  خصوص  ،  است  تأثیرگذاردر 
اوقات فراغت   جمله  از   هاحوزه آنان در برخی    هایفعالیت

همکاران،    1داویدمک )   استورزشی   ارتقا  (2017و   .
زمینه جهت   تواندمی سطح اوقات فراغت ورزشی افراد  

جسمانی و روانی را فراهم نماید و   هایحوزه بهبود در  
آورد  ارمغان  به  فرهنگی  و  اجتماعی  مطلوب    آثار 

  (2018مکاران )و ه 3ولدو. (2018، 2گوموس و لیسک )
ورزشی   فراغت  اوقات  که  نمودند   تواند می مشخص 

در   دهد.  بهبود  را  معلمان  عملکرد  بهبود  جهت  زمینه 
مختلفی   که    شدهاشاره تحقیقات    سازیغنی بود 

معلمان    هایفعالیت ورزشی  فراغت    واسطهبهاوقات 
به    تواندمیکسب آثار مثبت جسمانی، روانی و اجتماعی  

نماید کمک  آنان  عملکرد  همکاران،    4هاگر )   بهبود  و 
اند که    دهیباور رس  نیه ااز مردم ب   یکم  درصد.  (2009

برا و  کاسته  خود  کار  ساعات  تندرست  یاز  و   یحفظ 
و کسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند. البته  یسالمت
 یشتریتوان گفت با گذشت زمان درصد ب  یت مأبه جر

 ی شوند و شک  یم  یزندگ  یفیاز مردم معتقد به بهبود ک
ا  دنیرس  ستین تصح  ن یبه  داشتن  مستلزم    الت یباور 

 یکل  ینیها و جهان ب  دگاهید  رییو تغ  دیتجربه مف  ه،یعال
توجه به اوقات  (.  2021)کانکانپا و همکاران،    افراد است

افراد   مسیر تحول و گسترش   تواندمی فراغت ورزشی 
این   نماید.  فراهم  را  است    مسئلهشغلی  سبب گردیده 

منظمی  هایسازمان تالش  بهبود   مختلفی  جهت  در 
در   افراد  مشارکت  فراغتی   هایفعالیتمیزان  اوقات 

 (.2014و همکاران،  5والهیاد داشته باشند )
اقتضای   به  بنا  فراغت  اوقات  صنعتی  انقالب  از  پیش 
زندگی آرام و به دور از تنش بشر، چنان با متن زندگی  
از   آنها  بود که تفکیک  تنیده  و درهم  او عجین  کار  و 
همدیگر غیر ممکن بود. یعنی هیچ مرزبندی مشخصی 

 

1. McDavid 

2. Gumus & Isik 

3. Veledo 

4. Hagger 

قابل   زندگی  و سایر شئونات  فراغت  اوقات  کار،  میان 
نبود با .  ترسیم  فراغت، همراه  اوقات  با  کار  آمیختگی 

زندگی گسترده،  خانوادة  در  را رضایت  زندگی  بخشی 
ب صنعتی  الاز انق  برای مردم جوامع پیش سالم و نسبتاً

بود کرده  همکاران،  )جونز    فراهم  اکثر  (.  2020و 
  بة اوقات فراغت به اتفاق آرا، از جن  الناندیشمندان و فعا

های فراغت مزیت  اوقات  گذران  برای  اجتماعی،  و   فردی
قائل بی فعالیت اندشماری  برخورداری  اوقات.  -های 

شمار، سبب گردیده است تا توجه به  فراغتی از فواید بی
و   )کانکانپا  گردد  درك  مهم  اصل  یک  عنوان  به  آن 

( اشاره  2016و همکاران )   6الکورتی(.  2021همکاران،  
 تواندمی داشتند که انجام ورزش در زمان اوقات فراغت  

جسمانی افراد    هایناهنجاری سبب اصالح بسیاری از  
وماریا گرددمی دورو  لولیان  از  2013)  7.  پس  نیز   )

بر   هایبررسی مبتنی  فراغت  اوقات  بردند  پی  خود 
افراد    تواندمی ورزش   زندگی  کیفیت  بهبود  سبب 

)  کامشیرینگردد.    بزرگساالن همکاران  در  2015و   )
اوقات    یورزش  هایفعالیت   تأثیر  با هدفتحقیق خود که  

 شهر تهران   میانسالمعلمان    یزندگ  تیفیفراغت بر ک
از   پس  گرفت،  که    هایبررسی انجام  بردند  پی  خود 

و    یبدن  تیفعال  انجام  منظوربه مناسب    تغذیهمنظم 
روان  یابیدست بهداشت    های هدفاز    یبخش  ،یبه 

مل و    یافتهتوسعه   یکشورها  یبهداشت   ها دولتاست 
تشو را  فعال  بارویتا    کنندمی   قیمردم  به    تیآوردن 

آن    ،یبدن بهبود طو  شیافزا  یعنیاز مواهب  و  ل عمر 
چه تحقیقات مختلفی   . اگرشوند  مندبهره  یزندگ  تیفیک

نقش   اهمیت  بر   هایفعالیت بر  مبتنی  فراغت  اوقات 
 اند داشته   تأکیدفعالیت بدنی در ابعاد جسمانی و روانی  

در  هایرویهاما همچنان   آن  بهبود    مناسبی در جهت 

5. Wallhead 

6. Lacorte 

7. Iulian-Doru & Maria 
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و همکاران،    1جونزتمامی مناطق و جوامع وجود ندارد ) 
2020 .) 

به کارکنان   با توجه  افراد به خصوص  مدرنیته زندگی 
سبک   سمت  به  افراد  این  زندگی  سبک  تا  است  نیاز 

دهد  نشان می  مسئلهاین    .زندگی فعال سوق پیدا کند
تواند یک راهکار مهم در مسیر سازی وقتی میکه فعال

  های حرکتی و تفریحی در این افراد باشد فعالیتبهبود  
پژوهش 2020و همکاران،    2)ماسیوس  بسیاری    های(. 

بر ورزش را    تأکید با  ی  های اوقات فراغتتوسعه فعالیت
راهکارهای مختلفی در    اگر چه  .مورد بررسی قرار دادند

های  این خصوص شناسایی شده است اما عمالً فعالیت
ورزشی  ی  های اوقات فراغتتوسعه فعالیتجدید در مسیر  

)بریهنی   به صورت جدی طراحی و ایجاد نگردیده است
استیفنس به  2017،  3و  می (.  مطالعات  نظر  عدم  رسد 

در خصوص  ی  کیفی در این حوزه جهت شناسایی مدل
با   معلمان  فراغت  اوقات  فعالیت  تأکیدتوسعه  بدنی بر 
فعالیت تا  است  گردیده  درسبب  جدیدی  این    های 

از این رو تحقیق حاضر به واسطه    .خصوص ایجاد نگردد
مسئله   این  دادن  ازمیپوشش    نوآور   لحاظ  این   تواند 

فعالیت.  دباش اهمیت  به  اوقاتبا توجه  به  ی  فراغتهای 
منجر  که    هاییپژوهشانجام    ،خصوص در میان معلمان

گردد خصوص  این  در  بومی  مدلی  ارائه  تواند  می  ،به 
ایجازمینه فعالیتساز  خصوص  د  این  در  اجرایی  های 
در    های بومیبه صورتی که با توجه به نبود مدل   .گردد

با  اوقات  ةتوسع  خصوص معلمان  بر   تأکیدفراغت 
مدل    یبدنتیفعال این  ارائه  و  تواند  میشناسایی 

. لذا انجام  راهگشای توسعه سبک زندگی معلمان باشد
می حاضر  در  پژوهش  بستری  بهبود  به  توجه  با  تواند 

فعالیت توسعه  را  خصوص  زمینه  عملی  و  علمی  های 
ی بدنتیبر فعال  تأکیدفراغت معلمان با  اوقاتجهت ارتقا  

 فراهم نماید.

 

1. Jones 

2. Matthews 

اوقات فراغت    هایفعالیتبا بررسی اولیه در خصوص   
مشاهده نمود که اوج فعالیت و   توانمی ورزشی معلمان  

هفتگی برای    های برنامه وص ایجاد  در این خص   هابرنامه 
قالب    ایعده  در  معلمان  از  ورزشی    هایفعالیت اندك 

بودن  گرددمی خالصه   ناچیز  عبارتی  به  و    هاسیاست . 
معلمان    هایبرنامه  ورزشی  فراغت  اوقات  به  مربوط 

عدم   یا  و  مشارکت  امروزه  تا  است  گردیده  سبب 
  اوقات فراغت ورزشی  هایفعالیتمشارکت معلمان در  

  وپرورشآموزشامری فردی باشد و محیط مدارس و  
در این خصوص نداشته    گیریتصمیمنقش مهمی در  

این   عدم    تواندمی   مسئلهباشد.  از   هایفعالیت ناشی 
توسعه    وپرورشآموزش در    یافتهسازمان خصوص  در 
بر فعالیت بدنی باشد.    مبنیاوقات فراغت    هایفعالیت

)   4هندرسون همکاران  که    (2004و  داشتند  اشاره 
  های فعالیتتخصصی و بومی در جهت توسعه    هایمدل

. به نظر  استاوقات فراغت ورزشی امری مهم و کلیدی  
در میان معلمان    ویژهبه توسعه    های مدل فقدان    رسد می

با  در خصوص   معلمان  فراغت  اوقات  بر    تأکیدتوسعه 
روند  بدن  تیفعال تا  است  گردیده  سبب  این  ی  توسعه 

گردد. این مشکالت    ایعمده دچار مشکالت    هافعالیت
میزان   است  توانسته  جنبه  دو  اوقات    هایفعالیتدر 

ی معلمان را تحت  بدن  تیبر فعال  تأکیدفراغت معلمان با  
دغدغه    تأثیر اول  مرحله  در  که  به صورتی  دهد.  قرار 

  تأکیدتوسعه اوقات فراغت معلمان با  الزم در خصوص  
فعال ادامه  بدن  تیبر  در  و  است  نگرفته  شکل  ی 
سیستم    هایفعالیت و  مدارس  در  اجرایی 
در این خصوص به عمل نیامده است.    وپرورشآموزش 

مدل توسعه   یطراح  با هدفبا این توجه تحقیق حاضر 
ی سعی در  بدن  تیبر فعال  تأکیداوقات فراغت معلمان با  

مدل توسعه اوقات فراغت  دارد که  سئوالپاسخ به این  
 ؟ است ی به چه صورت بدن تیبر فعال تأکیدمعلمان با 

3. Breheny & Stephens 

4. Henderson 
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 شناسی پژوهش روش
ه به  کیفی بود که با توج حاضر از نوع    پژوهشروش  
یا   روش گراندد تئورید تئوری انجام شد.  گراندروش  

یک بنیاد  داده  که   کیفی  پژوهش روش   نظریه  است 
  مطالعه   موردهای زیربنایی پدیده  برای شناسایی مقوله 

در بخش گرانند    استفاده  مورد. روش  شوداستفاده می 
روش   حاضر،  پژوهش  در  و تئوری  استراوس  روش 

 ی روش پژوهش  کی  تئوری  گرانددروش    بود.  کوربین
  یهااست که به پژوهشگر در حوزه  یو اکتشاف  ییاستقرا

امکان    یموضوع ب   دهدی مگوناگون  به    یجاه تا  اتکا 
  ن یخود به تدو  شدهنیتدو   شیموجود و از پ یهایتئور
ارائه  از روش فوق در جهت  . دیو گزاره اقدام نما یتئور

با   معلمان  اوقات فراغت  فعال  تأکیدمدل توسعه   ت یبر 
فلسفه علمی روش گراندد تئوری   ی استفاده گردید.بدن
رار دارد. به عبارت  قاساس نظریه کنش متقابل نماید    بر
درگدی تئوری  گراندد  نظریه  پارادایم   ر 

در  تعامل  تفسیری دارد.  ریشه  سمبولیک  گرایی 
مردم  تعامل  که  است  این  بر  اعتقاد  سمبولیک  گرایی 

، های خاص مانند پوشش که چگونه سمبول مبنای این 
،  نمایندعبارات کالمی و غیرکالمی را معنی و تفسیر می

و با یکدیگر تعامل دارند. عناصر کلیدی    کندمیرفتار  
روش گراندد تئوری شامل نمونه گیری نظری، مقایسه 
یادآوری   انتخابی،  و  محوری  باز،  کدگذاری  ثابت، 

، توسط استراوس و کوربین توصیف شده  اشباع نظری و 

های پژوهش  داده بنیاد یکی از استراتژی  نظریه  .است
می نظریهمحسوب  آن  طریق  از  که  برشود    پردازی 

داد از  حاصل  اصلی  مفاهیم  در  همبنای  موجود  های 
پردازی مبتنی بر   گونه نظریهگیرد. ایننه، شکل می زمی

گیری استعاره کوالژ و همانند مدل سطل زباله تصمیم
تصادف  است تالقی  از  با هنرنمایی که  البته  و  اجزاء  ی 

شود. به  پرداز ترکیبی نو، بدیع و جذاب خلق می نظریه
بنیان در زمینی متشکل  پرداز زمینه عبارت دیگر، نظریه

داده  متنوع سیر  از  و  متعدد  پراکنده  به   کندمیهای  و 
نظر به  دستیابی  را  هیمنظور  آنها  هنرنمایی  با  نو  ای 

-خالقیت یکی از اجزای مهم نظریهنماید.  ترکیب می
های این روش پژوهشگر بنیان است. رویهپردازی زمینه 
ها را درهم شکسته و  فرضسازد که پیش را مجبور می 

 .از عناصر قدیمی نظمی نو بیافریند
پژوهش شامل   آماری  آگاهجامعه  به موضوع    خبرگان 

  18انتخاب هدفمند تعداد    حسب  بر پژوهش بودند که  
افراد  نف این  از  مشخص    عنوانبه ر  پژوهش  نمونه 

افراد گردیدند.   حوزه    این  به  آگاه  دانشگاهی  اساتید 
اشباع  نمونهبودند.    پژوهش حاضر به  تا رسیدن  گیری 

اشباع داده یا اشباع نظری رویکردی نظری انجام یافت.  
پژوهش  در  که  کفایت  است  تعیین  برای  کیفی  های 

ویژگی    1جدول  گیرد.  قرار می  استفاده  موردگیری  نمونه
 پژوهش حاضر را به نمایش گذاشته است. یهانمونه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
https://parsmodir.com/db/research/corbin-strauss.php
https://parsmodir.com/db/research/corbin-strauss.php
https://parsmodir.com/db/research/interpretive.php
https://parsmodir.com/db/research/interpretive.php
https://parsmodir.com/db/research/saturation.php
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 های پژوهش ويژگی نمونه -1جدول 
Table 1- Characteristics of research samples 

 ها نمونه
Examples 

 جنسیت 
Gender 

 تحصیالت 
Education 

 1نمونه 
Example 1 

 مرد
Male 

 کارشناسی ارشد 
Masters 

 2نمونه 
Example 2 

 زن
Female 

 دکتری 
P.H.D 

 3نمونه 
Example 3 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 4نمونه 
Example 4 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 5نمونه 
Example 5 

 زن
Female 

 دکتری 
P.H.D 

 6نمونه 
Example 6 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 7نمونه 
Example 7 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 8نمونه 
Example 8 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 9نمونه 
Example 9 

 زن
Female 

 کارشناسی ارشد 
Masters 

 10نمونه 
Example 10 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 11نمونه 
Example 11 

 زن
Female 

 دکتری 
P.H.D 

 12نمونه 
Example 12 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 13نمونه 
Example 13 

 زن
Female 

 دکتری 
P.H.D 

 14نمونه 
Example 14 

 مرد
Male 

 کارشناسی ارشد 
Masters 

 15نمونه 
Example 15 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 16نمونه 
Example 16 

 زن
Female 

 دکتری 
P.H.D 

 17نمونه 
Example 17 

 مرد
Male 

 دکتری 
P.H.D 

 18نمونه 
Example 18 

 زن
Female 

 دکتری 
P.H.D 
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 های گردآوری ابزار و شیوه 
ابزار گردآوری پژوهش حاضر در بخش کیفی، مصاحبه 

 .استنیمه ساختاریافته 

بررسی   و  پذیری  اعتبارجهت  روال    تسئواال، 

برخی اساتید آگاه به موضوع    تأییدبه    هامصاحبه

پژوهش و همچنین آگاه به روش پژوهش رسید تا  

بودن میزان مورد   هایداده موثق   تأیید پژوهش 

بررسی   گیرد. همچنین جهت  ،  پذیریانتقال قرار 

متخصص در حیطه   دو های پژوهشی توسطیافته

  مورد  نداشتند، مشارکت پژوهش در که نظر  مورد

پذیری  همچنین جهت اطمینانگرفت.   قرار  بررسی

 ضبط و ثبت هابرداری یادداشت  و جزئیات پژوهش
از طرفی جهت بررسی معتبر بودن نیز تمامی    .شد

کدهای    ها مصاحبهاز    شده  ایجادمتون   و 

پژوهش  مشارکت  برای  شدهاستخراج  کنندگان 

کدهای   و  متون  دوباره  آنان  تا  شد  ارسال 

در بخش  د.  قرار دهن   تأییدرا مورد    شده استخراج 

و پارادایم کدگذاری به سه    هایافتهممیزی بیرونی  

جهت اظهارنظر ارائه و    حوزه ورزشنفر از اساتید  

 .اخذ گردید  آنهاییدیه  أت

در  های کیفی  دادههمچنین برای سنجش پایایی  

استفاده   "آزمون  بازپایایی  "این پژوهش از روش  

در   هاداده   بندیطبقهشد که به میزان سازگاری  

می را  شاخص  این  دارد.  اشاره  زمان  توان  طول 

زمانی محاسبه کرد که یک کدگذار یک متن را در 

برای   باشد.  کرده  کدگذاری  متفاوت  زمان  دو 

پایایی   مصاحبه  آزمون  بازمحاسبه  میان  های  از 

مصاحبه    گرفتهانجام    نمونه   عنوان  بهچند 

زمانی    فاصلهیک در    اآنهاز   کدام  هرو   شدهانتخاب 

  شوند؛ سپس کوتاه و مشخص دوباره کدگذاری می

  هر در دو فاصله زمانی برای    شدهمشخص کدهای  

از    شوندمیمقایسه    هم   با  هامصاحبه از    کدام و 

طریق میزان توافقات و عدم توافقات موجود در دو  

ش  مرحله کدگذاری، شاخص ثبات برای آن پژوه

در  گرددمیمحاسبه   ،  هامصاحبه از    کدام  هر. 

مشابه هستند    باهمکدهایی که در دو فاصله زمانی  

با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم  

شاخص پیشنهادی زیر را  .  شوندمی توافق مشخص  

  های کدگذاری بین    آزمون  بازبرای محاسبه پایایی  

. ه استپژوهشگر در دو فاصله زمانی پیشنهاد داد

 

 درصد توافق درون موضوعی  محاسبهنحوه  -1فرمول 
Formula 1- How to calculate the percentage of agreement within the subject 

 

ژوهشگر در حین انجام این پژوهش و در جریان  پ

را    هامصاحبه کدگذاری   مصاحبه    عنوان  بهچند 

وزه مورد کدگذاری مجدد  ر  8  فاصله  یکنمونه در  

  شدهانجام جهت بررسی دقت کدگذاری  .  داد  قرار

این  استفاده شد.    طرفبیکدگذاری  از روش   در 

روش از یک نفر که سابقه ذهنی از موضوع پژوهش  

خواسته   مصاحبه  شودمی ندارد  متن  را  که  ها 

بدین منظور متن    .بررسی و کدگذاری مجدد نماید
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ها در هر مرحله به یک سازی شده مصاحبهپیاده

از  دکتری   وی  خارج  از  و  گردید  ارائه  پژوهش 

شد   خود    آنهادرخواست  ادراک  اساس  بر  را 

بررسی توافق    منظوربهکدگذاری نماید. در پایان  

از   -پیاس  افزارنرم بین دو کدگذاری، با استفاده 

ضریب کاپا محاسبه گردید که نتایج آن   1اس اس 

  2ارائه گردیده است. از دیدگاه فلیس  3در جدول  

تر  الی بامعنادار ضریب در شرایط    اگر این(  1981)

باشد بیانگر    75/0باشد خوب و اگر بیش از    6/0از  

  2نتایج جدول    .توافق عالی میان کدگذاران است

  شدهانجام نشانگر این است که کیفیت کدگذاری  

از دقت بسیار مطلوبی برخوردار   این پژوهش  در 

 .است

 
 پژوهش شدهمحاسبهکاپای  هایشاخص -2جدول  

Table 2- Calculated kappa indices of the research 

 ضریب کاپا
Kappa coefficient 

 انحراف از استاندارد 
Deviation from the 

standard 

 عدد معناداری 
Meaningful number 

0.821 0.052 0.000 

)اعتبار(،   باورپذیری  قابلیت  از  روایی  بررسی  جهت 
پذیری و تأییدپذیری استفاده گردید. بدین منظور انتقال

هشت   از  باورپذیری  قابلیت  بررسی  جهت  محقق 
جهت   کدگذار  دو  از  استفاده  همچنین  و  متخصص 

. شدکدگذاری چند نمونه مصاحبه  از کدگذاران استفاده  
انتقال بررسی  جهت  سه    پذیریهمچنین  نظرات  از 

مورد   در  نداشتند  مشارکت  پژوهش  در  که  متخصص 
های پژوهش استفاده شد. همچنین جهت بررسی  یافته

ها و قابلیت تأییدپذیری از ثبت و ضبط تمامی مصاحبه
های مور دنیاز استفاده گردید. در  بررسی آنان در زمان

کمیته از  پایایی،  بررسی  جهت  حاضر  های  پژوهش 
صورت که از اعضای این  ردید. بدینتخصصی استفاده گ

برخی   موازی  کدگذاری  جهت  تخصصی  کمیته 
های مربوط به  ها و همچنین ارزیابی و برنامهمصاحبه
 ها استفاده شد. مصاحبه

 

 

 
 

1. SPSS 

 ها داده روش پردازش 
آمار شامل    استفاده  مورد  یروش  حاضر  پژوهش  در 

کدگذار این    شدهانجام کدگذاری    .بود  یروش  در 
پژوهش در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی  

گردید.   پژوهش    هایداده   وتحلیلتجزیهجهت  انجام 
 .دیاستفاده گرد  یا ید  وکیمکس افزارنرم حاضر از 

 

 ی پژوهش هاافتهی
پژوهش    هاینمونه نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که  

زن بودند. همچنین از این    %9/38مرد و    %1/61شامل  
دارای مدرك تحصیلی    هاینمونه میان   افراد  پژوهش 

را    %3/83با    دکتری تعداد    منظوربه  .داشتندبیشترین 
اوقات فراغت معلمان با  مدل    و ابعاد  هامؤلفه شناسایی  

 از بررسی نظرات خبرگان در قالب ی  بدن  تیبر فعال  تأکید

2. Felis 
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 دهد. را نشان می پژوهش هایبازداده ی به کدگذار نتایج مربوط    3جدول شماره    روش کیفی استفاده گردید.

 

 کدگذاری باز   -3 جدول
Table 3. Open coding 

 

کدهای  

 شدهاستخراج
Extracted 

codes 

کدمصاحبه  

 شوندگان 
Interviewe

r code 

 

کدهای  

 شدهاستخراج
Extracted 

codes 

کدمصاحبه  

 شوندگان 
Interviewe

r code 

1 
نیاز معلمان به  

 ی ورزشیهاتیفعال
1-2-3-4-5-6—

11-14-17 34 
فقر ورزشی در  

ی  ها استان برخی 
 کشور

1-2-3-4-5-

15-16-17 

 ی معلمان تحرکیب 2
5-6-7-8-9-

12-13-15-16-

18 
35 

نبود اعتماد سازمانی  
 معلمان 

1-2-3-4-5-

10-11-12-13-

17-18 

3 
تغییرات در سبک  

 زندگی معلمان 
1-2-3-4-5-6—

11-16-17 36 
فرایندهای  

 ی سازمانی ناکارآمد

1-7-8-9-10-

11-12-13-14-

15 

4 
ضعف جسمانی و 

 روانی معلمان 
1-3-4-6-7-8-

9-11-13-14 
37 

ی  ها ستمیسنبود 
 ارزیابی مناسب 

1-2-3-4-14-

15-16-17 

5 
خطاهای انسانی از  

 سوی معلمان

3-4-5-6-7-8-

9-11-13-14-

15 
38 

عدم سیستم  
 گزارش دهی 

1-2-3-4-5-

10-11-12-13 

6 
اهمیت شادی و  
نشاط در میان  

 معلمان 

1-2-3-4-9-

10-11-12-13-

14 
39 

چندشغله بودن  
 معلمان 

6-7-8-9-11-

12-13-14-15 

7 
نیاز به پویایی 

 اجتماعی در مدارس
1-2-3-4-5-

10-11-12-13 40 
عدم نگرش مثبت  

ی  ها تیفعالبه 
 اوقات فراغت 

3-4-5-6-7-8-

9-11-13-14-

15 

8 
اهمیت انگیزش  

 شغلی معلمان 

1-2-3-4-5-

10-11-14-15-

17 
41 

مشکالت مالی  
 معلمان 

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-11-

12-13-14-15-

16-17-18 

9 
اهمیت تمرکز کاری  

 معلمان 

6-7-8-9-10-

11-13-14-15-

16-17 
42 

مهارت پایین  
 ورزشی معلمان 

1-2-3-4-5-6—
11-16-17 

10 
نامشخص بودن  

 ها برنامهو  هاتیفعال
1-3-4-6-7-8-

9-11-13-14 43 
حجم کاری باالی  

 معلمان 

7-8-9-10-11-

12-13-14-15-

16 

11 
تجهیز امکانات  

 ورزشی
1-2-3-5-9-

10-11-12-14 44 
عدم شناخت از 

ی  هاتیظرف
 جسمانی و روانی

1-2-3-5-6-7-

8-9-10 

12 
عدالت محوری در  
 توزیع منابع ورزشی

1-2-3-4-5-

10-11-12-13-

15-17 
45 

برگزاری مسابقات  
 یورزشیحیتفر 

1-2-3-4-5-

10-11-12-13-

15-16 
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 کدگذاری باز  -3جدول ادامة 
Table 3. Open coding 

کدهای  

 شدهاستخراج
Extracte

d codes 

کدمصاحبه  

 شوندگان 
Interviewe

r code 

 

کدهای 
 شده استخراج

Extracte

d codes 

کدمصاحبه  

 شوندگان 
Interviewe

r code 

کدهای 
 شده استخراج

Extracted 

codes 

13 
ی روزرسانبه

 تجهیزات ورزشی 

1-2-3-4-5-

10-11-12-13-

17 
46 

نیازسنجی  
ی اوقات  هاتیفعال

 فراغت ورزشی

1-2-3-9-10-

13-14-15-16 

14 
حمایت مدیران از 
توسعه ورزش در  

 میان معلمان 

1-2-3-4-5-

10-11-14-15-

17 
47 

ی  هادورهایجاد 
 آموزشی

1-7-8-9-10-

11-12-13 

15 
ی  ها یکرسوجود 

 مشورتی 

7-8-9-10-11-

12-13-15-16-

17 
48 

ی  ها تیفعالارزیابی 
 وپرورش آموزش

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-14 

16 
  ران یمد دانش

 ورزش  نسبت به

6-7-8-9-10-

11-12-14-15-

16-17 
49 

ی  ها ورزشایجاد 
تفریحی متنوع  

 مطابق

1-2-3-5-9-

10-11-12-14-

15-16 

-7-6-5-4-3-1 دانش کافی مدیران 17

8-9-10-11 50 
ی  هاطرحایجاد 

تشویقی و ارائه  
 تخفیفات 

2-7-8-9-10-

10-13-14-15 

18 
هماهنگی بین  

 بخشی 

1-2-3-4-5-

10-11-12-13-

16-18 
51 

تهیه برشور،  
و مطالب   هاکتابچه

 علمی 

1-2-3-5-9-

10-11-12-14-

15-17-18 

19 
شناخت از  

ی  هالیپتانس
 ورزشی

11-12-13-14-

16-18 
52 

ی بین  هایهماهنگ
 سازمانی

1-2-3-4-5-

14-15-16-17 

20 
ی شغلی هامشوق

جهت حضور 
 معلمان 

1-2-3-5-9-

10-11-12-14-

15-16-18 
53 

ارزیابی  
ی  هارساختیز

 ورزشی

1-2-3-4-12-

13-14-15-16 

21 
وجود مربیان  

ورزشی خبره و  
 متخصص 

1-7-8-9-10-

11-13-15 54 
ارتقا کیفیت زندگی  

 معلمان 
1-4-5-6-7-8-

10-12-14-15 

22 
وجود ضرورت و  
دغدغه توسعه 
 اوقات فراغت 

1-2-3-4-5-6-

7-8-10-11-13 55 
ارتقا سالمت 

 اجتماعی معلمان 
1-2-7-8-914-

15-16-17-18 
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 کدگذاری باز  -3جدول ادامة 
Table 3. Open coding 

کدهای  

 شدهاستخراج
Extracte

d codes 

کدمصاحبه  

 شوندگان 
Interviewe

r code 

 

کدهای 
 شده استخراج

Extracte

d codes 

کدمصاحبه  

 شوندگان 
Interviewe

r code 

کدهای 
 شده استخراج

Extracted 

codes 

23 
ی  ها تیفعالجذابیت 

اوقات فراغت  
 ورزشی

1-2-3-4-5-

11-12-13-14 56 
ارتقا سالمت روانی  

 معلمان 

1-2-3-4-5-

10-11-12-13-

16-18 

24 
استفاده از افراد  

 مشهور 

1-2-3-5-9-

10-11-12-14-

15-18 
57 

بهبود وضعیت  
مهارت ورزشی 

 معلمان 

4-5-6-15-16-

17 

25 
ی  هاگروهوجود 

 اجتماعی
1-2-3-5-6-7-

8-9-10-18 58 
بهبود خالقیت  

 معلمان 
1-2-3-4-5-

14-15-16-17 

26 
وجود رفتارهای  

 شهروندی
1-2-3-4-5-7-

8-9-10 59 
ارتقا سطح دانش  

 ورزشی معلمان 
1-2-3-4-5-6-

8-9-10-12-13 

27 
حمایت خانواده و  

 دوستان
1-8-9-11-13-

14-15-16-17 60 
ی  هامهارتبهبود 

 ارتباطی معلمان 

1-2-3-4-6-7-

8-910-14-15-

16 

28 
عضویت معلمان در 

 ی ورزشی هاگروه

1-2-3-4-5-6-

7-8-11-12-

13-14 
61 

ایجاد سرمایه  
 اجتماعی

6-7-8-9-13-

14-15-16 

29 
نبود فرهنگ ورزش 

 در میان معلمان
1-2-3-4-6-7-

8-9-10 62 
افزایش رضایت  

 شغلی معلمان 

1-2-10-11-

12-13-14-15-

16 

-10-9-8-7-6 ی رساناطالع عدم  30

11-12-13-14 63 
کاهش میزان ترك 

 خدمت معلمان 

1-2-3-4-5-6-

7-14-15-16-

17 

31 
ی  افتگیتوسعهعدم 

ی  هارساختیز
 ورزشی

1-2-3-4-5-6-

7-10-11-12-

14 
64 

کاهش میزان  
فرسودگی شغلی 

 معلمان 

10-11-12-13-

14-15-16-17-

18 

32 
نبود سیستم  

 آموزشی

1-2-10-11-

12-13-14-15-

16 
65 

ارتقا پویایی محیط 
 کاری 

4-5-6-7-8-

910-12-13-

14-15-16 

33 
عدم برگزاری  

مسابقات 
 یورزشیحیتفر 

1-2-3-5-9-

10-11-12-14-

15-17-18 
66 

ی  ها گروهایجاد 
 اجتماعی

1-2-6-7-12-

13-14-15-16 
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کد اولیه در فرایند   66پس از انجام بخش کیفی، تعداد  
جدول   گردید.  استخراج   نتایج   4کدگذاری 

 .دهدی مبه کدگذاری محوری را نشان  مرتبط
 
 

 کدگذاری محوری   -4 جدول
Table 4- Axial coding 

 هامؤلفه
Components 

 گويه ها
Items 

 شرایط علی 
causality 

Conditions  

 نیازهای فردی
Individual needs 

 های ورزشی نیاز معلمان به فعالیت

 تحرکی معلمانبی

 تغییرات در سبک زندگی معلمان 

 ضعف جسمانی و روانی معلمان 

 خطاهای انسانی از سوی معلمان 

 اهمیت شادی و نشاط در میان معلمان

 نیازهای سازمانی 
Organizational 

needs 

 نیاز به پویایی اجتماعی در مدارس 

 اهمیت انگیزش شغلی معلمان 

 تمرکز کاری معلمان اهمیت 

 ها ها و برنامهنامشخص بودن فعالیت

 ای شرایط زمینه
Background 
conditions 

 ها زیرساخت
Infrastructure 

 تجهیز امکانات ورزشی 

 عدالت محوری در توزیع منابع ورزشی 

 روزرسانی تجهیزات ورزشی به

 حمایت سازمانی 
Organizational 

support 

 مدیران از توسعه ورزش در میان معلمانحمایت 

 های مشورتی وجود کرسی

 ورزش  نسبت به رانیمد دانش

 دانش کافی مدیران 

 هماهنگی بین بخشی 

 انگیزش 
Motivation 

 های ورزشی شناخت از پتانسیل

 های شغلی جهت حضور معلمان مشوق

 وجود مربیان ورزشی خبره و متخصص 

 اوقات فراغت وجود ضرورت و دغدغه توسعه  

 های اوقات فراغت ورزشی جذابیت فعالیت

 استفاده از افراد مشهور 

 مسائل اجتماعی 
Social Issues 

 های اجتماعی وجود گروه

 وجود رفتارهای شهروندی

 حمایت خانواده و دوستان 

 های ورزشی عضویت معلمان در گروه
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 کدگذاری محوری  -4جدول ادامة 
Table 4- Axial coding 

 هامؤلفه
Components 

 هامؤلفه
Components 

 گر شرایط مداخله
Interfering 

conditions 

 شرایط ترویجی 
Promotional terms 

 نبود فرهنگ ورزش در میان معلمان 

 رسانی عدم اطالع

 های ورزشی یافتگی زیرساختعدم توسعه

 نبود سیستم آموزشی 

 ورزشی عدم برگزاری مسابقات تفریحی

 های کشور فقر ورزشی در برخی استان

 مسائل سازمانی
Organizational 

issues 

 نبود اعتماد سازمانی معلمان 

 فرایندهای ناکارآمدی سازمانی 

 های ارزیابی مناسب نبود سیستم

 عدم سیستم گزارش دهی 

 فردی مسائل 
Individual issues 

 چندشغله بودن معلمان

 اوقات فراغت های عدم نگرش مثبت به فعالیت

 مشکالت مالی معلمان 

 مهارت پایین ورزشی معلمان

 حجم کاری باالی معلمان 

 های جسمانی و روانی عدم شناخت از ظرفیت

  راهبردها
Strategies  

 ورزشی تفریحیبرگزاری مسابقات 

 های اوقات فراغت ورزشی نیازسنجی فعالیت

 های آموزشی ایجاد دوره

 وپرورش های آموزشارزیابی فعالیت

 های تفریحی متنوع مطابقایجاد ورزش

 های تشویقی و ارائه تخفیفات ایجاد طرح

 ها و مطالب علمی تهیه برشور، کتابچه

 های بین سازمانی هماهنگی

 های ورزشی ارزیابی زیرساخت
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 کدگذاری محوری  -4جدول ادامة 
Table 4- Axial coding 

 هامؤلفه
Components 

 گويه ها
Items 

 پیامدها 
consequences 

 پیامدهای فردی
Individual 

consequences 

 ارتقا کیفیت زندگی معلمان

 ارتقا سالمت اجتماعی معلمان

 سالمت روانی معلمانارتقا 

 بهبود وضعیت مهارت ورزشی معلمان 

 بهبود خالقیت معلمان

 ارتقا سطح دانش ورزشی معلمان 

 های ارتباطی معلمان بهبود مهارت

 پیامدهای شغلی 
Job consequences 

 ایجاد سرمایه اجتماعی 
 افزایش رضایت شغلی معلمان

 معلمانکاهش میزان ترك خدمت 

 کاهش میزان فرسودگی شغلی معلمان

 ارتقا پویایی محیط کاری 

 های اجتماعی ایجاد گروه

 
محوری،   کدگذاری  از  کدهای    54تعداد  پس 

مناسب    صورتبه در بخش کدگذاری باز    شدهاستخراج 
شکل    یبندمقوله خروجی    1شدند.  و  پژوهش  مدل 

. دهدیمبخش کدگذاری انتخابی پژوهش را نشان 
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 پژوهش مدل  -1شکل 

Figure 1- Research model 

 
مشخص گردید که شرایط علی    پژوهش مطابق با نتایج  

  نیازهای فردی و نیازهای سازمانی در مدل حاضر شامل  
ای در  . نتایج همچنین نشان داد که عوامل زمینهاست

 ت یبر فعال  تأکیدتوسعه اوقات فراغت معلمان با  جهت  
، حمایت سازمانی، انگیزش و هازیرساخت شامل  ی  بدن

اجتماعی نشاست  مسائل  نتایج  عوامل  .  که  داد  ان 
و  شامل    گرمداخله  سازمانی  مسائل  ترویجی،  شرایط 

مشخص    پژوهش. مطابق با نتایج  است  مسائل فردی
راهبردها که  مسابقات    یبرگزار شامل    گردید 

 اوقات فراغت   هایفعالیت  یازسنجین، ورزشیتفریحی

  هایفعالیت  یاب یارزی،  آموزش  هایدوره   جادیای،  ورزش
متنوع   یحیتفر  هایورزش   جادیا،  وپرورشآموزش 
  ه یته،  فاتیو ارائه تخف  یقیتشو  هایطرح   جادیا،  مطابق

  ن یب  هایهماهنگیی،  و مطالب علم  هاکتابچه برشور،  
و  سازمان بود.  ورزش   هایزیرساخت   یابیارزی  نتایج ی 

توسعه  پژوهش حاضر همچنین نشان داد که پیامدهای  
با   معلمان  فراغت  فعال  تأکیداوقات  شامل  ی  بدن  تیبر 
 . استپیامدهای فردی و شغلی 
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 گیرینتیجه بحث و 
  سالمت   به ها در جوامع امروز توجه  ز وظایف مهم دولتا

و اوقات فراغت مردم است. تمام کشورها در هر مقطع  
اوقات فراغت   با مسئله  باشند  داشته  قرار  تاریخ که  از 

های مختلفی هستند. در این میان سازمان   رو روبه مردم  
. آموزش و ندهست درگیر مسئله پر کردن اوقات فراغت  

نیز با توجه به ماهیت بخشی از این وظیفه را در  پروش  
فعالیت پر  قالب  برای  تفریحی  و  ورزشی  مختلف  های 

 یبا توجه به نقش.  دارند  عهده کردن اوقات فراغت بر  
اقتصادی و   ،یفرهنگ  ،یکه معلمان در ساختار اجتماع

دارا    تیترب که  ند، هستجوانان  است  سالمت    از  الزم 
  امر مهم   نیا  ؛ برخوردار باشند  یکامل  یو روان  یجسمان

  امیدر ا  دهیهای سنجو تدارك برنامه  نیتدو   قیاز طر  جز
با  رو ازاین . گرددینم فایدهبه  دیحاصل و مف شانفراغت

فعالیت مثبت  نقش  به  برای توجه  فراغت  اوقات  های 
مدل    یطراح  با هدف تحقیق حاضر  بدنی  معلمان تربیت

اوقات فراغت معلمان با   ی بدن  تیبر فعال  تأکیدتوسعه 
 طراحی و اجرا گردید.

نتایج پژوهش نشان داد که شرایط علی در مدل حاضر  
. نتایج استشامل نیازهای فردی و نیازهای سازمانی  

توسعه  ای در جهت  همچنین نشان داد که عوامل زمینه
با   معلمان  فراغت  فعال  تأکیداوقات  ی شامل  بدن  تیبر 

مسائل  هازیرساخت  و  انگیزش  سازمانی،  حمایت   ،
دا استاجتماعی   نشان  نتایج  عوامل  .  که   گرمداخله د 

شامل شرایط ترویجی، مسائل سازمانی و مسائل فردی  
که  است گردید  مشخص  پژوهش  نتایج  با  مطابق   .

شامل   ،  ورزشی  تفریحیمسابقات    ی برگزارراهبردها 
ورزش  هایفعالیت   یازسنجین فراغت    جادیای،  اوقات 

 هایفعالیت   ی ابیارزی،  آموزش  های دوره
متنوع   یحیتفر  هایورزش   جادیا،  وپرورشآموزش 
  ه یته،  فاتیو ارائه تخف  یقیتشو  هایطرح   جادیا،  مطابق

  ن یب  هایهماهنگیی،  و مطالب علم  هاکتابچه برشور،  
و  سازمان نتایج ورزش   هایزیرساخت   یابیارزی  بود.  ی 

توسعه  پژوهش حاضر همچنین نشان داد که پیامدهای  
با   معلمان  فراغت  فعال  تأکیداوقات  ی شامل  بدن  تیبر 

شغلی   و  فردی  جهت  استپیامدهای  در  عبارتی  به   .
ی بدن  تیبر فعال  تأکیداوقات فراغت معلمان با    توسعه

و    بایستیمی ابعاد  توجه    شدهشناسایی  هایجنبه به 
 جدی نمود.

معلمان  شک  سطح    بدون  از  برخورداری  جهت  در 
محیط  در  عملکرد  از  نیازمند  مطلوبی  خود  کاری  های 

روانی  توانایی و  جسمانی  عبارتی  هستندهای  به   .
تواند های روانی و جسمانی مناسب معلمان میظرفیت

منجر به خروجی شغلی مناسب در میان آنان گردد. لذا  
محیط های آموزشی در قالب نیازهای سازمانی به دنبال  
جهت  در  معلمان  های  توانایی  و  ها  ظرفیت  بهبود 

.  هستندبرخورداری از شرایط جسمانی و روانی مناسب  
سبب گردیده است تا نیازهای سازمانی به    مسئلهاین  

از شرا درك گردد. عنوان یکی  این حوزه  در  علی  یط 
( همکاران  و  که  2004هندرسون  نمودند  مشخص   )

حوزه    هایفعالیتاهمیت   در  ورزشی  فراغت  اوقات 
لزوم  امروزه  تا  است  گردیده  سبب  روانی  و  جسمانی 

(  2008درك گردد. جوردن ) پیش از بیشگسترش آن 
ورزش   که  نمود  مشخص    هایجنبه   تواندمی نیز 

شعاع قرار دهد. به  المعلمان را تحت  جسمانی و روانی  
ورزشی  اوقات فراغت  اهمیت کارکردهای    رسدمینظر  

بر ابعاد جسمانی و روانی سبب گردیده است تا امروزه  
با  لزوم   معلمان  فراغت  فعال  تأکیداوقات  ی بدن  تیبر 
اوقات    ازپیشبیش توسعه  که  صورتی  به  گردد.  درك 

معلمان   ورزشی  جایگاه    تواندمی فراغت  بهبود  ضمن 
تا   است  و شغلی سبب گردیده  ابعاد فردی  معلمان در 

  هایفعالیتضرورت و دغدغه جدی در خصوص توسعه  
با   معلمان  فراغت  فعال  تأکیداوقات  ی شکل  بدن  تی بر 

  حاضریق  سبب گردیده است تا در تحق  مسئلهگیرد. این  
سازمانی   و  فردی  علی    عنوانبه نیازهای  شرایط 

 مشخص گردد.
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توسعه   مسیر  در  با  بدون شک  معلمان  فراغت  اوقات 
مختلفی    هایجنبهبه    بایستیمیی  بدن  تیبر فعال  تأکید

زیرساخت به  توجه  نمود.  سازمانی،  توجه  حمایت  ها، 
و    ایزمینه عوامل    عنوانبه انگیزش و مسائل اجتماعی  

تمرکز بر شرایط ترویجی، مسائل سازمانی و   همچنین
مسائل فردی در جهت کاهش مشکالت مربوط به آن  

اوقات    هایفعالیتتوسعه    روند  در نقش مهم و کلیدی  
ی دارد. والهیاد و  بدن  تیبر فعال  تأکیدفراغت معلمان با  

( در تحقیق خود مشخص نمودند که  2014همکاران )
به   توسعه    هایجنبه توجه  در  مهمی  نقش  زیرساختی 

همکاران   هایفعالیت و  ولدو  دارد.  فراغتی  اوقات 
و 2018) انگیزشی  سیستم  که  نمودند  مشخص  نیز   )

اوقات    هایفعالیتزمینه جذب افراد در    تواندمیحمایتی  
فر را  برایفراغتی  و  کرامپ  طرفی  از  نماید.   1اهم 

اوقات    هایفعالیت( ضمن بررسی موانع توسعه  2009)
مسائل   به  توجه  که  نمودند  مشخص  ورزشی  فراغت 

  هایفعالیت زمینه توسعه    تواندمی امکاناتی و تجهیزاتی  
ی را فراهم  بدن تیبر فعال تأکید اوقات فراغت معلمان با 

نظر   به  عوام   رسدمینماید.  و   ایزمینه ل  توسعه 
در جهت کاهش مشکالت مربوط به عوامل    ریزیبرنامه 

جهت    گرمداخله  در  الزم  بستر  تا  است  گردیده  سبب 
با    هایفعالیتتوسعه   معلمان  فراغت  بر    تأکیداوقات 

انگیزشی بدن  تیفعال و  فنی  سیستم  و  گردد  فراهم  ی 
الزم در این خصوص ایجاد گردد. به صورتی که این  

اوقات فراغت معلمان با   هایفعالیت روند توسعه  مسئله
مناسبی فراهم نماید.   صورتبه ی را  بدن  تیبر فعال  تأکید
حاضر    مسئلهاین   تحقیق  در  تا  است  گردیده  سبب 

حمایت سازمانی،  ،  هازیرساخت شامل    ایزمینه عوامل  
شامل    گرمداخله انگیزش و مسائل اجتماعی و عوامل  

شرایط ترویجی، مسائل سازمانی و مسائل فردی نقش  
در    شدهشناساییراهبردهای    سازیپیاده   درروندکلیدی  

 ت یبر فعال  تأکیداوقات فراغت معلمان با  جهت توسعه  

 
 

 

باشد.بدن داشته  نظر    ی  با  محدودیت    دوگرازیامطابق 
ر خصوص فعالیت های اوقات فراغتی وجود دارد  هایی د

صرفاً ها  محدودیت  این  فردی    که  های  محدودیت 
(. بدون شک برخی  2014)غالمی و همکاران،    نیست

کنار   در  نیز  فرهنگی  و  زیرساختی  های  محدودیت 
جهت   در  ای  مانع  تواند  می  فردی  های  محدودیت 

با    ةتوسع معلمان  فراغت  فعال  تأکیداوقات  ی بدنتیبر 
برخی پژوهشگران از جمله  که  باشد. این در حالی است  

-پایدار اوقاتمعتقدند که جهت ایجاد رفتارهای    یرپی
بایستی سعی در نهادینه سازی این رفتارها  فراغتی می

 به واسطه مسائل فرهنگی در میان افراد داشت.
می   حاضر  پژوهش  مدل  در  شده  شناسایی  پیامدهای 

ی بدنتیبر فعال  تأکیداوقات فراغت با    تواند ناشی از فواید
را به صورت    مسئله هایی که این  باشد. یکی از فلسفه

فلسفه   .است  پراگماتیسم جدی بیان نموده است، فلسفه  
را فراغت  اوقات  برنامه  خالل    از  پراگماتیسم، 

مشخص می کند، به طوری که  "عملیاتی  سود"مفهوم
اوقات فراغت،    توان گفت فعالیت های سرگرمی و می

ملی باز پس  میزان ارزشمندی خود را به استفاده نتایج ع
  "دیویی  "نماید، تربیت ازدیدگاهان میبی   داده یا مردود

کمک به فرد    ازاست  اساس مبانی مشهورش عبارت    بر
ساختن انرژی وکمک    آزاد   برای رشد به سوی کمال و 

  محیط اطراف و   ارتباط با  برای فعالیت مستمر در  به او 
جهان معاصر    آماده ساختن فرد برای زندگی مستقل در

تکامل   ماعی و طریق ساختن مجدد تجربیات اجت که از
)غالمی و همکاران،   شودبخشیدن به جامعه حاصل می

راهبردهایی  (.  2014 نمود که  تحقیق حاضر مشخص 
معلمان   ژهیو   ورزشیتفریحیمسابقات    یبرگزارشامل  

سطح   کشور   یاستان  ،ایمنطقه در    ی ازسنجینی،  و 
ورزش  هایفعالیت فراغت  م   یاوقات  ،  معلمان  انیدر 

دانش و مهارت    تیجهت تقو  یآموزش  هایدوره   جادیا
ورزش فراغت  اوقات  حوزه  در    ی ابیارزی،  معلمان 

1. Cramp & Bray 
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فراغت    وپرورشآموزش   هایفعالیت اوقات  حوزه  در 
متنوع   یحیتفر  هایورزش   جادیای،  بدن  تیبر فعال  یمبتن

توانا با  معلمان  ییمطابق  مختلف  عالئق    جاد یا،  و 
به معلمان در جهت    فات یو ارائه تخف  یقیتشو  های طرح

و   هاکتابچه برشور،    هیتهی،  ورزش  زاتیتجه  دیخر
معلمان در ارتباط    هایآگاهی   ش یبه افزا  یمطالب علم

فراغت  هایفعالیت با     های هماهنگیی،  ورزش  ی اوقات 
  یورزش  هایظرفیتدر جهت استفاده از    ی سازمان  نیب

خصوص   یدولت  هایسازمان  یتمام و  و   یابیارزی 
 

منابع

  های استاندر    وپرورشآموزش   یورزش  هایزیرساخت  
توسعه    عنوان  به ر  کشو فراغت  راهبردهای  اوقات 

با   فعال  تأکید معلمان  گردیدبدن  تیبر  مشخص    ؛ ی 
پیشنهاد   توسعه    گرددمی بنابراین  جهت  در  اوقات  تا 

با   معلمان  فعال  تأکیدفراغت  راهبردهای  بدن  تیبر  ی، 
 اجرایی گردد.  شدهشناسایی 

 

 تقدیر و تشکر 
یاری   این پژوهش  امر  در  را  ما  کلیة همکارانی که  از 

 رساندن کمال تشکر را داریم.
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