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 هاي کاراته و شنامربیان رشتهمقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین 

  2، مهري عابدینی1مهتا اسکندرنژاددکتر 

  دهچکی

ضروري است تا از نظر شناسایی و رفع عوامل و منابع  و اصولی هاي دقیقریزيبررسی رفتارهاي شغلی مربیان به منظور برنامه هدف:مقدمه و 

قال شغلی و احتمال انتانگیزگی و فرسودگیهاي الزم از سوي مسئوالن انجام پذیرد تا از هرگونه احتمال دلزدگی شغلی، بیزاي شغلی تالشتنش

  .استژوهش حاضر، مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان کاراته و شنا تنش به ورزشکاران جلوگیري به عمل آید.  بنابراین هدف از پ

که  هستندجامعه مورد نظر تحقیق، تمام مربیان شنا و کاراته شهرستان تبریز  اي است.مقایسه - روش انجام تحقیق از نوع علی  :شناسیروش 

فرسودگی  رسشنامهپات از جمع آوري اطالع براي. کردندمربی کاراته  به صورت تصادفی ساده تعیین و در این پژوهش شرکت  50مربی شنا و  85

در نمایش و تحلیل . است سال 71/30 شنا مربیان و سال 56/32 کاراته مربیان در تحقیق هايآزمودنی سنی استفاده شد، میانگین شغلی ماسالچ 

استفاده  و تحلیل واریانساسمیرنوف  -مار استنباطی از آ آزمون کولموگروفراوانی و درصد میانگین و در سطح آت در سطح آمار توصیفی از فاطالعا

   شد.

 21/88 شنا مربیان در و 86/95 با برابر کاراته مربیان در شغلی فرسودگی نمره حداکثر که شد مشخص تجزیه تحلیل اطالعات به توجه با ها:یافته

 خستگی میزان که است ان از حاکی تحقیق هايیافته این بر عالوه. است کاراته مربیان بین در بیشتر شغلی فرسودگی میزان دهندهنشان که است

 نبی در شخصیت مسخ مقیاس خرده میزان ولی،بیشتراست داريمعنی بطور شنا مربیان در فردي کارایی کاهش میزان و کاراته مربیان در عاطفی

   .ندارد داريمعنی تفاوت شنا و کاراته مربیان

-تجربه می شغلی فرسودگی بیش و کم شنا و کاراته ورزشی هايرشته مربیان که اکثردهد نشان می ،نتایج پژوهش حاضر گیري:نتیجهبحث و 

هاي ورزشی تاثیر شرایط خاص کاري و ماهیت رشتهکه  که بیانگر این است هبود متفاوت هارشته این مربیان در ننشانگا این شیوع ولی میزان ،کنند

  .استشیوع فرسودگی شغلی  برگذار 

  

  اکاراته، شن مربی، فرسودگی شغلی،  کلیدي: واژه هاي
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  مقدمه

در  .استن در افزایش عملکرد ورزشی آگاهی زیادي به دست آمده آدر مورد نقش و  روانشناسی ورزشی به ویژه در دو دهه اخیر رشد فراوانی داشته

فشارهاي روانی شدید ناشی از ماهیت، نوع یا وضعیت  .)1( از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است مربیان این بین توجه به مسائل روانشناسی

شرایط  هاي مختلف ناشی از). با افزایش فشار2تحلیل رفتگی یا فرسودگی نام دارد (شود که پیدایش حالتی در مربیان منجر می نامناسب کار، به

و در زند تعادل زیستی فرد را بر هم می شود. شیوع تحلیل رفتگیتحلیل رفتگی و فرسودگی در کار میفرد دچار  ،فیزیکی کار بر افراد، رفته رفته

گی یا ناکامی به محققان تحلیل رفتگی را به عنوان حالت خست). 2سازد (ربخشی فردي و سازمانی را مختل میوري و در نهایت اثنتیجه کارایی، بهره

هاي میان فردي ضمن رفتگی پاسخ طوالنی به استرسکند. تحلیلآورند، تعریف میموجبات شکست را به وجود میاي که یا رابطهود علت سبب وج

افرادي اتفاق  و بیشتر در )3(گیري از کار و حس ناتوانی و شکست است ندگی کامل، احساس بدبینی و کنارهکار است که سه بعد اصلی شامل واما

هاي مزمن و فرسودگی، نوعی پاسخ فرد به استرسمعتقد است  )2007( 1کاکس ).4کنند (زاي زیادي را تجربه میهاي استرسافتد که محركیم

اش ناییاي عوامل محیطی بیشتر از تواهرسد که درخواست، زمانی که مربی به این نتیجه میعاطفی اسمیت -مداوم است. براساس الگوي شناختی

و در  شدهناختی و فیزیولوژیکی او مختل ش ها مقابله کند؛ عملکردهاي حاصل از این درخواستتواند با استرسکه نمی کنداست و چنین تصور می

فتارها و ) ر2007و  2000( 3محندي و 2وایس، ریسهاي پبراساس یافته). 5کند (گیري میهایی از استرس خود از ورزش کنارهمربی براي ر نهایت

 و سالمال، صنعتی منفردبوش، مروزه پژوهشگران حوزه روانشناسی ورزشی مانند ا ).7و  6سطوح تحلیل رفتگی مربیان بر روي ورزشکاران مؤثرند (

است که  ) معتقد2008( 5همچنین اورلیک .دعالی بازیکنان در ورزش رابطه دار هاي روانی مربیان با عملکردمعتقدند که مهارت )2009( 4مسیبی

افتند ) در پژوهشی دری2009( 6لونسدال، هودچ و رز  ).9( کندهاي روانی در مربیان، زمینه بروز فرسودگی آنان را در کارشان ایجاد میضعف مهارت

) در 2005نونیماس (). آ10کنند (گیري میهم کناره است،خش بودهبهایی که قبال براي آنها لذتشوند گاه از فعالیتافرادي که دچار فرسودگی می

)، 1996). ماسالچ و همکاران (11رفتگی بیشتري نسبت به دیگران هستند (ن تربیت بدنی و ورزش مستعد تحلیل تحقیقی عنوان کرد که مربیا

ی شغلی ها میزان تحلیل رفتگدر برخی پژوهش؛زیراکننده مهمی براي تحلیل رفتگی شغلی زنان نیستدند که دموگرافیک جنسیت پیش بینیمعتق

رسند که مردان در مسخ هاي تحلیل رفتگی به نظر میمولفهزنان بیشتر است و در برخی دیگر میزان تحلیل رفتگی مردان همچنین در میان 

اي از مربیان زن و مرد تنیس دانشگاهی ) در بررسی نمونه2002( 7). کیلی12کنند (شخصیت و زنان در خستگی عاطفی نمرات بیشتري کسب می

 .)2برند، همچنین زنان استرس بیشتري نسبت به مردان داشتند (داد که این افراد از تحلیل رفتگی مشابه با مشاغل کمکی در آموزش رنج می نشان

جدي کنند، اغلب این افراد بسیار ) بر روي تحلیل رفتگی نشان داد که مربیان تحلیل رفتگی را تجربه می2002، 2002(،  لو و هانگ 8تحقیقات کالینز

اي، نوع کار، افراط و تفریط در که محیط حرفه ییاز آنجا  ).14، 13سرمایه گذاري و تالش بسیار بیشتري را براي برتري دارند (و متعهد هستند و 

و خستگی اي است و این عوامل فشارهاي مزمن و شدید امل دیگر منابع فشارهاي کار حرفهکار، چگونگی تطبیق فرد با محیط کار و بسیاري از عو

به طور کلی مربیگري به سبب ). 15(ها باشد ترین مشخصهعمده تواند یکی ازفرسودگی شغلی میزیادي را براي مربیان به همراه دارد و ویژگی 

). 3گیرند (زا است و به دلیل شرایط سخت کاري و فرسودگی شغلی، برخی مربیان تصمیم به ترك آن میهاي مختلف و شرایط آن تنشفشار

در این حرفه شامل فشار براي برنده شدن،  موجودهاي منحصر به فردي فشار و استرس دائمی است و استرس باانگیزي برمربیگري شغل چالش 

). 15شود (می هاي ویژه مسابقاتریزي، تمرین و سفرهاي طوالنی که صرف برنامهاعتنایی، مشکالت انضباطی و ساعت تداخل والدین در کار یا بی

که در  شدههاي حرکتی آموختههاي حرکتی و نمایش پیشرفته مهارتاران در هر دو سطح یادگیري مهارتارتباط مستقیم با ورزشکن همچنی

-هاي رزمی و محیطهاي پرهیجان مانند ورزشورزش .گرددورزش محسوب می فشار بر مربیان، از مهم ترین منابع یابدمسابقات مختلف تجلی می

معرض هرچه بیشتر مربیان شاغل در آنها یت همانند شنا نه تنها از این قانون مبري نیستند بلکه به دلیل ماهیت منحصر به فرد هاي کاري پرمسئول

دهد را تحت فشار کاري باالیی قرار میفرد  ،هاي فنیمان اندك مبارزه و ارایه تواناییهاي ورزشی همانند کاراته که ز. رشتههستندفرسودگی شغلی 

ها در مقابل استرس موجود داري مربیان این رشتهمسابقه و همچنین نیاز به خویشتن هاي مناسب در حین تمرین ومبرم مربیان به ارایه واکنشنیاز و 

در ورزش هایی شود. همچنین از منظري دیگر در این رشته هاي ورزشی میباالیی در فضاي حاکم بر مسابقات و تمرین منجر به تجربه فشار کاري 

نجات جان افراد از خطر غرق شدن و همچنین اجراي عملیات  شگیري از وقوع حوادث منجر به مرگ،پی پراسترسی دارند هايمحیط مانند شنا کهه

هاي استخر مباحث اصلی فشار کاري در محیط ازحیات بخشی به مغروقین و همچنین محیط هاي کاري بسته و ساعات کاري طوالنی مربیان شنا 

- ران جامعه بر عهده دارند و ویژگیترین وظیفه را  در رشد و تعالی ورزش و ورزشکاترین و سنگیناي اصلیه اینکه مربیان در هر جامعهنظر باست. 
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  87هاي کاراته و شنا مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته

زمینه تر در این اصولیتر و هاي هر چه دقیقریزيهاي شغلی مربیان به منظور برنامههاي روانی آنها تاثیر بسزایی بر عملکرد آنان دارد. بررسی رفتار

هاي الزم از سوي مسئوالن انجام پذیرد تا در عین حفظ سالمت زاي شغلی تالششناسایی و رفع عوامل و منابع تنشضروري است تا از نظر 

که ه عمل آید شغلی و احتمال انتقال تنش به ورزشکاران جلوگیري بانگیزگی و فرسودگیز هرگونه احتمال دلزدگی شغلی، بیجسمی و روانی مربیان ا

ژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع و نقش مربیان در بنابراین پ ها و تحقیقات دقیق. آید مگر با کار کارشناسی و بررسیاین مهم به دست نمی

 هايبا توجه به اینکه شرایط خاص رشتهو  هاي ورزشی مختلفات در خصوص فرسودگی شغلی در رشتهتربیت و آموزش ورزشکاران و کمبود تحقیق

شنا میزان شیوع  ، به دنبال یافتن پاسخی براي این مسأله بود که در مربیان کاراته وآورد اري متفاوتی را به وجود میورزشی مختلف منابع فشار ک

  در کدام یک از مربیان شنا و کاراته بیشتر است؟ حد است و همچنین این میزان  فرسودگی شغلی در چه

  

 شناسی روش

پژوهش حاضر را مربیان فعال و داراي درجات جامعه آماري . شد کاراته و شنا انجام مربیان روي بر که است ايمقایسه -لیع مطالعه حاضر تحقیق

شهرستان تبریز تشکیل دادند. کلیه مربیان فعال در هیات کاراته و شنا و و باشگاههاي خصوصی هاي ورزشی و هیات دانشگاههارسمی مربیگري در 

، تأیید و هستندیگري مربیان داراي درجات رسمی مربیگري و فعال در زمینه مرب ءکه از نظر هیات ورزشی مربوطه جزشگاهها با ومراکز آموزش عالی 

. بنابراین براساس جدول هستند  60نفر و مربیان فعال در رشته کاراته  120معرفی شدند، براساس این گزارش مربیان فعال رشته شنا در سطح تبریز 

ها در میان پرسشنامه و انتخابگیري تصادفی ساده به روش نمونه )مربی کاراته 56مربی شنا و   92(مربی به عنوان حجم نمونه  148د تعدامورگان 

ن در پژوهش حاضر همچنی. دپرسشنامه تکمیل و تحویل گرفته ش 135پرسشنامه توزیع شده، تعداد  148شایان ذکر است از توزیع شد،  نمونهاعضاي 

  استفاده شد.و تحلیل واریانس اسمیرنوف  -آوري شده از روش هاي آماري آزمون کولموگروف هاي جمعیل دادهبراي تحل

فاده است پرسشنامه سواالت فرديبه همراه ) MBI(1 ماسالچ شغلی فرسودگی پرسشنامه از شغلی فرسودگیدر تحقیق حاضر براي بررسی      

 چارچوب در را فردي کارایی کاهش و شخصیت مسخ عاطفی، خستگی و بوده لیکرت مقیاس اساس برماده اي  22 شد. پرسشنامه فرسودگی شغلی

 خستگی مقیاس خرده به) 20 ،16 ،14 ،13 ،8 ،6 ،3 ،2 ،1( سؤال 9 تعداد شغلی فرسودگی بعد سه به توجه با. است سنجیده اي حرفه هايفعالیت

 اختصاص فردي کارایی کاهش به) 21 ،19 ،18 ،17 ،12 ،9 ،7 ،4( سؤال 8 تعداد و خصیتش مسخ به) 22 ،15 ،11 ،10 ،5( سؤال 5 تعداد و عاطفی

 براي که اندکرده محاسبه ها مقیاس خرده از یک هر براي را درونی پایایی) 1981( جکسون ماسالچ آزمون، این پایایی با رابطه در. است یافته

 اعتبار مذکور افراد همچنین. اندآورده بدست را %71 آلفاي شخصی موفقیت براي و %79 آلفاي شخصیت مسخ براي ،%90 آلفاي عاطفی خستگی

   ).1( اند هکرد ارزیابی باال مختلف، هايبررسی طی را آزمون این

  

  هایافته

سال  1داقل ح سابقه فعالیتو با   16/6 ±8/5 سابقه مربیگريو  71/30 ± 8/8مربی شنا با میانگین سنی  85هاي تحقیق حاضر را  آزمودنی

سال و  1حداقل  سابقه فعالیتو با  4/6 ± 5/6 سابقه مربیگريو  56/32 ± 8/6مربی کاراته با میانگین سنی  50سال  و  10و حداکثر 

آزمودنی ها جنسیت، تحصیالت اطالعات مربوط به   2 شماره در جدول وطالعات مربوط به سن ا 1شماره در جدول شد.شامل میسال 11حداکثر 

  ه شده است. ارای

  

  : توصیف سن  و سابقه مربیان شنا و کاراته)1(شماره جدول

  سابقه  سن   

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین تعداد  

  8/5  16/6 855/6 56/32  50 کاراته  سن

  5/6  4/6 819/8 71/30 85 شنا

 .هستند زن آنها درصد 30 و آنها مرد درصد 70 بررسی، در مربیان کاراته، مورد نمونه کل مشاهده می شود  از 2 شماره همانطور که در جدول     

 فوق درصد 40 دیپلم، کاراته مربیان درصد 36 از لحاظ تحصیالتی .هستند زن آنها درصد 2/41 و مرد درصد 8/58در بین مربیان شنا  همچنین

 لیسانس درصد 4/42 دیپلم، فوق درصد 5/16 دیپلم، درصد 1/27ان شنا،  است و در مربی باالتر و لیسانس فوق درصد 2 و لیسانس درصد 22 دیپلم،

  . است باالتر و لیسانس فوق درصد 1/14 و

  

  

  

1 Maslach Burnout Inventory  
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 اطالعات توصیفی مربیان شنا و کاراته ):2(شماره جدول

  شنا  کاراته  

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 8/58 50 0/70 35  مرد  جنسیت

 2/41 35 0/30 15  زن

 0/100 85 0/100 50 کل

 1/27 23 0/36 18  دیپلم  تحصیالت

 5/16 14 0/40 20  فوق دیپلم

 4/42 36 0/22 11  لیسانس

 1/14 12 0/2 1  فوق لیسانس 

 0/100 85 0/100 50 کل

مولفه کاهش کارایی  مورد در مسئله این که است مربیان شنا از باالتر مولفه خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در بین مربیان کاراته میانگین     

  مقادیر فرسودگی شغلی هر دو گروه ارایه شده است. 3شماره در جدول .استفردي برعکس 

  

  شغلی فرسودگی توصیفی جدول )3(شماره جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین رشته فرسودگی شغلی

 50 526/12 84/37 تهاکار خستگی عاطفی

 85 220/10 08/32 شنا

  135 430/11 21/34 کل

 50 490/6 28/16 تهاکار مسخ شخصیت

 85 716/6 72/14 شنا

 135 652/6 30/15 کل

 50 347/9 22/39 تهاکار کاهش کارایی فردي

 85 408/7 60/43 شنا

 135 418/8 98/41 کل

 سطوح به توجه است که با شده ارایه 4رهشما در جدول اسمیرنوف – کولموگروف آزمون ازبا استفاده  متغیرها نمرات توزیع بودن نرمال بررسی     

  ).05/0 از بزرگتر داريمعنی سطوح( هستند نرمال توزیع داراي هایشمولفه و شغلی فرسودگی متغیر آمده دست به داريمعنی

  

 اسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن توزیع نمرات –نتایج آزمون کولموگروف  )4شماره( جدول

 داريمعنی سطح اسمیرنوف - کولموگروف Z آماره تعداد 

 /866 /599 135  فرسودگی شغلی

 /700 /707 135  خستگی عاطفی

 /245 024/1 135  مسخ شخصیت 

 /083 260/1 135  کاهش کارایی فردي  

 لذا ،معناداري وجود دارد که آیا بین مربیان کاراته و شنا از لحاظ فرسودگی شغلی تفاوت پرداخته خواهد شددر بخش بعدي به بررسی این سوال      

که اطالعات مربوط به این  شده، استفاده) MANOVA( متغیره چند واریانس تحلیل از شنا و کاراته مربیان گروه دو در متغیر این مقایسه براي

 برابر هتلینگ اثر مقدار. است دهش استفاده هتلینگ اثر رویکرد از چند متغیري مقایسه ) ارائه شده است. در این جدول براي5( شماره آزمون در جدول

د تفاوت نشان دهنده وجو 05/0 از داريمعنی سطح بودن کوچکتر به توجه با. است 002/0 برابر داريمعنی سطح و 28/5 برابر F مقدار ،121/0

در بین می شود میانگین این متغیر  مشاهده 3با مراجعه به جدول که  است شنا و کاراته مربیان بین در شغلی فرسودگی میزان کل دار در نمرهمعنی

  مربیان کاراته بیشتر است.

  



  89هاي کاراته و شنا مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته

  شغلی فرسودگی براي چندمتغیري واریانس تحلیل نتایج)  5شماره ( جدول

  مجذور داريسطح معنی درجه آزادي خطا درجه آزادي فرض F مقدار اثر هتلینگ منبع تغییر

 اتا

 /108 /002 000/131 000/3 277/5 /121 رشته ورزشی

 بیشتر داريمعنی بطور کاراته مربیان در عاطفی خستگی میزان که است از آن حاکی 5شمارهدر جدول  ارایه شده متغیري تک هايمقایسه نتایج     

در ت). اس 004/0 برابر داريمعنی سطح و 08/32 برابر شنا مربیان در و 84/37 برابر کاراته مربیان در عاطفی خستگی میانگین( است شنا مربیان از

 در و 28/16 برابر کاراته مربیان در شخصیت مسخ میانگین( مشاهده نگردید داريمعنی تفاوت شنا مربیان و کاراته مربیان شخصیت مسخمتغیر 

ري داو کاراته تفاوت معنی شنا مربیان فردي کارایی کاهش همچنین در متغیر است). 189/0 برابر داريمعنی سطح و 72/14 برابر شنا مربیان

 22/39 برابر کاراته مربیان در فردي کارایی کاهش میانگین(است  کاراته مربیان از بیشتر داريمعنی بطورکه این ویژگی در مربیان شنا  مشاهده شد

 است). 003/0 برابر داريمعنی سطح و 6/43 برابر شنا مربیان در و

  

  شغلی سودگیفر هايمولفه براي متغیري تک واریانس تحلیل تایجن )6( جدول

درجه  مجموع مربعات متغیر وابسته منبع تغییر

 آزادي

 مجذور اتا داريسطح معنی F مربعات میانگین

رشته 

 ورزشی

 /060 /004 431/8 627/1043 1 627/1043 خستگی عاطفی

 /013 /189 746/1 845/76 1 845/76 مسخ شخصیت

 /064 /003 035/9 953/603 1 953/603 فرديکاراییکاهش

    783/123 133 144/16463 خستگی عاطفی خطا

    010/44 133 304/5853 مسخ شخصیت

    849/66 133 980/8890 فرديکاراییکاهش

  

 و نتیجه گیريبحث 

اده از آزمون با استف اطالعات حاصل تجزیه و تحلیلشنا بود.  و کاراته هايرشته مربیان بین در شغلی فرسودگی میزان هدف مطالعه حاضر مقایسه

نشان داد که بین فرسودگی شغلی در مربیان کاراته و شنا تفاوت معنی داري وجود داشته که این متغیر در مربیان کاراته بیشتر بود  واریانس تحلیل

که اکثریت  استین گویاي اهاي حاصل از پژوهش حاضر یافته ).بود 21/88 شنا مربیان در و 86/95 با برابر کاراته مربیان در شغلی فرسودگی(

متفاوت است. بررسی هاي  گروه هاي مختلفمیزان آن در بین  ولیدارند بیش فرسودگی شغلی  مربیان رشته هاي ورزشی کاراته و شنا کم و

 پژوهش با همسو )17( 5چنج ،)10( رز و هودچ لونسدال، و  )9( ، اورلیک)15( 4همکاران و رادیک ،)14( 3هانگ و لو ،)11( 2)، آنونیماس16( 1ویلیامز

کار در نهادهاي ورزشی متفاوت کنند چون شرایط ویژه محیط اند و بیان میداده نشان مربیاندر  مختلف درجات به را شغلی فرسودگی وجود حاضر

  زاي محیطی مواجه شوند. جات متفاوتی از عوامل تنشبنابراین مربیان ممکن است با در است

 مربیان در عاطفی خستگی میانگین(بیشتراست  کاراته مربیان در عاطفی خستگی میزان کهمشخص شد که  ضر،حا هاي تحقیقبراساس یافته     

فرسودگی و آشکارترین درجه  خستگی عاطفی عامل اصلی است). 004/0 برابر داريمعنی سطح و 08/32 برابر شنا مربیان در و 84/37 برابر کاراته

شود تا افراد ه بیان دقیق خستگی عاطفی موجب میرسودگی شغلی داللت بر پاسخ اساسی به استرس است. بهاي فرسودگی است. این بعد از فنشانه

و احتماال این راهی براي مقابله با فشارهاي کاري است. خستگی عاطفی در واقع وجود  به لحاظ هیجانی و شناختی از کارشان فاصله بگیرند

). خصوصیت ذاتی 18خود را از دست داده و قادر به برقراري روابط عاطفی با دیگران نیست ( احساساتی است که در آن شخص نیروهاي هیجانی

د خو بگیرند رشته کاراته به دلیل رزمی و جدي بودن باعث شده تا مربیان این رشته نتوانند سریع تر ارتباط عاطفی برقرار کنند و با نوع محیط کار خو

ماال مربیان کاراته به )، احت19و از آنجا که ارتباطات و حمایت هاي عاطفی نقش موثري در سالمت روان و کاهش شدت فشارهاي روانی دارند (

و بیانگر این مطلب است که  ) همسو است12( 7) و اسکات02(  6ها با پژوهش شیسلیشوند که این یافتهدلیل بیشتر دچار فرسودگی شغلی میهمین 

  هاي عاطفی نقش موثري در کاهش خستگی عاطفی و کاهش شدت فشارهاي روانی دارند.حمایت
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که مولفه کاهش کارایی فردي (عدم موفقیت فردي)، در بین مربیان شنا بیشتر از مربیان کاراته است  ی دهدمیافته دیگر پژوهش حاضر نشان 

است). از آنجایی که  003/0 برابر داريمعنی سطح و 6/43 برابر شنا مربیان در و 22/39 برابر کاراته مربیان در فردي کارایی کاهش میانگین(

یت فردي می شوند از )، افرادي که دچار کاهش موفق17شود (آمیز در کار با افراد اطالق میشرفت موفقیتبه احساس کفایت و پی موفقیت فردي

در یک شغل  تنیدگی روحی شود. همچنین داشتن مسئولیت مهم و حساس منفی دارند که باعث فشارروانی میهاي اي خود برداشتتالشهاي حرفه

-مربیان شنا توام با مسئولیت حرفه). با توجه به اینکه شغل 18شود  (ب احساس کاهش موفقیت فردي میه سبکند و این تنیدگی رفته رفتایجاد می

شود. این نتایج با پژوهش رادیک و کاهش  موفقیت فردي میروانی همراه است که در نتیجه موجب یق و حساس است  بنابراین با فشاراي و دق

هاي خطیر و مهم و عدم نگرانی و اضطراب با موفقیت ر این هستند که کاهش بار مسئولیتو بیانگ) همخوانی دارد 20( و شیسلی )15همکاران (

  فردي همراه است.

 میانگین(که بین میزان مسخ شخصیت در بین مربیان شنا و کاراته تفاوت معنی داري وجود ندارد  می دهدهاي تحقیق نشان همچنین یافته     

است). مسخ شخصیت در واقع نوعی  189/0 برابر داريمعنی سطح و 72/14 برابر شنا مربیان در و 28/16 رابرب کاراته مربیان در شخصیت مسخ

) که عدم معنی داري این متغیر در این پژوهش در بین مربیان بیانگر این مطلب است که ممکن است هر 18پاسخ مستقیم به استرس شغلی است  (

استرس و فشار عصبی شود که می تواند منجر به کناره گیري و غیبت از کار شود که پاسخ فرد در برابر فردي در هر شرایط کاري به نوعی دچار 

کننده پاسخ افراد به تنش شغلی ناشی از مسئولیت شغلی اوست که در ) همسو است که بیان22( 8هاي پاستوررس شغلی است. این نتایج با یافتهاست

  ن شغل باشد.شرایط حاد می تواند از ادله ترك کرد

انها باقی در محیط ورزش، عوامل انسانی خصوصا مربیان در معرض فشارهاي عصبی و روانی گوناگونی قرار دارند که آثار سو فراوانی بر عملکرد      

زشی را دستخوش مشکل ور فضاهايشود و در نهایت هاي روانی و رفتاري به آنان میسازد، سبب وارد آمدن آسیبمی د، نیروي آنها را ضایعگذارمی

گذارد. خشنودي شغلی نقطه ت که بر ابعاد مختلف ورزش اثر میترین نتیجه این فشارهاي روانی و عصبی، فرسودگی شغلی اس. مهم)23( سازندمی

از جمله  هاي مختلفبررسی شود.استرس و فشار روانی عصبی حاصل میمقابل فرسودگی شغلی است که در وضعیت سالمت روان و اندك بودن 

له حجم کار، که ویژگی هاي شغلی و مسائل مربوط به کار از جم )  نشان دادند62( 11)، آنتونیو و همکاران52( 10دیپو و همکاران )، 42( 9چرنیس

هستند. به  هاي اجتماعی از جمله متغیرهاي موثر در بروز فرسودگی شغلییت پیشرفت و ارتباطات و حمایتهاي فشرده، محدودسابقه اشتغال، رقابت

 هبه کمک طلبید شوندفشار روانی به کار گرفته میدچار این اختالل الزم است همه روشهایی را که براي کاهش منظور کمک به مربیان و کارکنان 

 خانواده وقت، سرمایه، ي،انرژ مربیان است ممکن ورزشی رشته نوع به توجه با البته بتوانند از فرسودگی رهایی یابند. افرادتا با ارائه کمکهاي مناسب، 

 و روانشناختی آثار مداوم، گیرينتیجه عدم و شکست زیاد، فشار یکنواخت، تمرینات زمان، مرور با و کنند شانحرفه صرف را خود چیز همه و

 دارد ارتباط پراسترس مشاغل با اغلب رفتگی تحلیل گذشته، تحقیقات نتایج براساس. )22و  16( باشد داشته همراه به مربی براي منفی فیزیولوژیکی

مري ملموس و کند و این واقعیت از استرس را در محیط کار احساس می. امروزه هرکس در هر مکان و موقعیتی که باشد درجاتی ا)28، 27(

الئم جسمانی ، هاي گوناگون است که به صورت عفرسودگی شغلی یکی از نتایج استرس. )29( هاي  مدرن و امروزي استانکارناپذیر در محیط

). موضوع فرسودگی شغلی یا تحلیل قواي افراد یک مشکل شایع بوده به 30شود ((افت کاري و غیبت) ظاهر میعالئم روانی و عالئم رفتاري  

 و مربیان و دارد وجود زیادي فشار و استرس هم ورزش حوزه در). 31شود (ن روز، یک نفر دچار تحلیل میطوري که از هر هفت نفر شاغل در پایا

مربیان به که  دادند نشان) 32، 14، 10( مختلف هاي بررسی. اندکرده گیري کناره رفتگی تحلیل دلیل به خود اي حرفه اوج در بسیاري ورزشکاران

آموزشی فضاهاي  شرایط نامطلوب کار که به دلیلاي مواجه هستند، مشکالتی مانند پرحجمی کار، ت عدیدهواسطه ماهیت شغلی خود، با مشکال

ي بودن تمرینات، ، تکرار، خستگی و فشار زیادهاي زندگیو عدم تعادل بین درآمدها و هزینه حقوق و مزایاي ناکافیشود، نامناسب ایجاد می

و  بوده . این مشکالت همگی بر رفتار و روحیه آنها تاثیرگذارفضاو مفرح نبودن هاي فشرده، نبود ارتباطات مفید و حرفه اي میان مربیان رقابت

و با استمرار این مشکالت، آسیب پذیري آنها را  کنند که معموال کنترل این منابع فشار از قدرت آنان خارج استفشارهاي روانی بر مربیان وارد می

هداف غایی نظام هاي ورزشی اثربخش و دستیابی به امحیط ن. براي داشتباال برده و نهایتا ممکن است منجر به فرسودگی شغلی در میان آنان شود

ن وارد شود که در حد امکان، کمترین میزان فشار روانی بر مربیامر، تنها در فضایی امکان پذیر میورزش، باید مربیانی با انگیزه باال داشت و این ا

شاید بتوان به  از مربیان شنا استکاراته بیشتر  در تبیین اینکه چرا فرسودگی شغلی در مربیان. )33( شود و فرسودگی شغلی در آن، جایی نداشته باشد

جداي از فشارهاي عصبی کاراته مربیان  ورزشدر که میان فضاي کار مربیان کاراته و فضاي کار مربیان شنا تفاوت وجود دارد. این عامل اشاره کرد 

مشارکت در مسابقات رات این رشته، ي دارند، همچنین سخت و غیرقابل انعطاف بودن قوانین و مقرو روانی، ارتباطات عاطفی کمتر و محدودتر

کمتر را این مشکالت مربیان شنا  در رشتهدر حالی که  ،باشداز عوامل فشار کاري این گروه می ي آنانهاو تکراري بودن مسئولیتورزشی مختلف 
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  91هاي کاراته و شنا مقایسه میزان فرسودگی شغلی در بین مربیان رشته

این واقعیت . )34(رخوردارند تمرینات از تنوع بیشتري بچون ماهیت ورزش شنا ورزشی مفرح و با خستگی روحی اندك است و  کننداحساس می

و در این  نبودههاي مهم موجود در مقاالت و پیشنهادهاي اهل فن امکان پذیر عمل پوشاندن به برخی از توصیه کتمان پذیر نیست که امکان جامه

اینکه سال هاست رویکرد  با توجه بهمطالعات به مسائل چالش برانگیزي مانند حقوق، موقعیت محیطی و مشکالت مربیان پرداخته نشده است. 

شود، ربیان میمهاي انسانی ورزش خصوصا یکرد توجه خاصی به ارتقاي سرمایهروشمند در مدیریت ورزش جهان آغاز شده و در بخشی از این رو

با هدف حمایت از این  انملی مربی دبراساس مطالعات انجام شده روي نظام هاي مشابه در این کشورها به نظر می رسد ایجاد نهادي با عنوان بنیا

یت تربیت ورزشکاران با اتخاذ کش از ضروریات است. با توجه به سطوح مختلف فرسودگی شغلی در مربیان ورزش و عواقب آن بر کیفقشر زحمت

ی مثل اختصاص هاي مقابله جهت تقلیل و کنترل عوامل تنش زاي شغلاین پدیده اقدام گردد. استراتژي هاي تعدیل شده و پیشگیري به رفعروش

منظم بحث  دادن درصدي از بودجه رفاهی به کادر مربیان، ایجاد باشگاههاي ورزشی سالم، حمایت هاي مادي و معنوي مربیان، تشکیل جلسات

اي و ن مربیان در تصمیم گیري هاي حرفههاي مشکل گشایی، افزایش حقوق و مزایا و شرکت دادارتها، آموزش مهحضوري بین مربیان رشته

معتقد است فرسودگی شغلی با حالت بی تفاوتی، نارضایتی شغلی و حالت بیگانگی و گریزان بودن همراه ،داگالس . )35(  هستندسازمانی از آن جمله 

را به نآ توانمیشود با توجه به اینکه رضایت شغلی عاملی روانی قلمداد می). 36(شود ین جهان منجر میاست که در نهایت به احساس تنهایی در ا

از  .)37( است از کار و حرفه آنان ها و انتظارات متفاوت افرادو دربردارنده ارزیابی کردصورت نوعی سازگاري عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف 

دگی و در ردهد و منجر به ضعف روحیه، پایین بودن حس همکاري، احساس افسعمومی فرد را تحت تاثیر قرار می آنجا که فرسودگی شغلی سالمت

مدیریت منجر به تقویت انسجام و  ؛زیرانمایند  کوششي ارتباطی خودهادر تقویت مهارت دمدیران ورزشی بای )38( شودنهایت عملکرد پایین می

فرسودگی  براي کاهش یا جلوگیري از ) و39گردد (هاي ورزشی شده و منجر به بهبود عملکرد و نهایتا اثربخشی سازمان میایجاد ثبات در سازمان

مدیران و مسئوالن با شناخت درست از منابع تنش و فشار، میزان فشار وارد شده بر فرد را کاهش داده و با ایجاد فضاهاي کاري مناسب، با  شغلی،

-توانند بهرهایجاد تفریحات مثبت، تشکر و قدردانی بر حسب عملکرد، توجه مثبت مسئوالن در جهت ایجاد نگرش مثبت و برنامه هاي بازآموزي می 

زان فرسودگی شغلی در مربیان هایی در مورد علل باال بودن میشود در آینده پژوهشدر پایان توصیه میوري فردي و سازمانی فرد را افزایش دهند. 

انجام  فع آنبررسی راهکارهایی براي ررابطه آن با جنسیت، میزان تحصیالت، وضعیت تاهل و موقعیت جغرافیایی و هاي مختلف ورزشی و رشته

  .شود

  

  تشکر و قدردانی

  .دارنددر این تحقیق ابراز می قدردانی خود را از تمامی مربیان مشارکت کننده در پایان، پژوهشگران، مراتب تشکر و

  

    جوانان و ورزش وزارت کارکنان شغلی رضایت و سازمانی عدالت چندگانه و ساده روابط
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