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 کی گیلبرتر و  گیل انیمرب یرفتگ لیتحل زانیمبا  یورزشرابطه سابقه  یبررس ،هدف از پژوهش حاضر

 گیل انیمرب هیکل آن يآمارنمونه  و باشد یم یفیتوصو  يکاربردحاضر از نوع  قیتحق. باشد یم رانیافوتبال 

 بوده است هدفدار به صورت يریگروش نمونه  .ندبود یمربنفر   78 به تعداد کشورفوتبال  کی گیلبرتر و 

 نیادر  76/0آلفا کرونباخ  يداراکه  باشد یممسلش  یرفتگ لیتحلشامل پرسشنامه  ،يریگابزار اندازه و 

 و یرفتگ لیتحلبا  یورزشارتباط سابقه  نییتعجهت  ،رسونیپ یهمبستگ يآماراز روش . باشد یم قیتحق

و برتر  کی گیل انیمرب یقهرمانو سابقه  یرفتگ لیتحل نیبرابطه  یبررسجهت ) اسکور – يکا( 2χآزمون 

استفاده  کی گیلبرتر و  گیل انیمربدر  یرفتگ لیتحل سهیمقامستقل جهت  Tيآماراز روش  ،کشورفوتبال 

 ،انیمرب یورزشو سابقه  یرفتگ لیتحل يها اسیمقاز خرده  کی چیه نیب که دادنشان  قیتحق جینتا. شد

به  کی گیلاز  شتریببرتر  گیل انیمرب ژهیوبه  ،انیدرمرب یشغل یرفتگ لیتحل .دار وجود ندارد یمعنرابطه 

 یعاطف یخستگبروز سطوح متوسط و باالتر  رسد یمبه نظر و  قابل تامل است کهوجود دارد  يجدصورت 

پس، . است کنندهنگران  ،ندینما جادیاخود  يرهبرتحت  کنانیبازبا  يقوارتباط موثر و  دیبا که انیمربدر 

اقدام  انیمرب یگروهو  يفرد يرفتارها، بهبود انیمربنگرش  رییتغنسبت به  ستیبا یمفوتبال  ونیفدراس

 . دینما

 
 

  یورزشسابقه  و انیمربو  کنانیباز، کی گیلبرتر فوتبال و  گیل، یرفتگ لیتحل: يدیکل گانواژ
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 مقدمه

  
به  تواند یم ،حال  نیع در کهاست  یاجتماع يها تیموقعو احراز  امرارمعاش يبرامهم  اریبسمنبع  کی ،کار

ـ  ،یکـ یزیف يهـا  محـرك از  کار طیمح ،منجر شود یروانو  یجسمان يقوا رفتن لیتحلو  یتینارضا و  یروان

 یبرخـ  .ندیآبه حساب  یدگیتن جادیاعامل  توانند یم ،عوامل نیااز  کدامهر  کهشده است  لیتشک یاجتماع

 يهـا  تیمسـئول و  فـه یوظنـوع   ،کار تیماهمعلول  ، امر نیاهمراه هستند و  يادیز يها یدگیتناز مشاغل با 

از آن جملـه عوامـل    کـه  گـردد  یمدر افراد  یروانموجب فشار  یمختلفعوامل   .باشند یممشاغل   گونه نیا

 يریشـگ یپ ای کنترل  قابلعوامل  نیااز  ياریبس. کرد ذکر توان یمرا  یتیشخصو  یسازمان، یاجتماع، یطیمح

 ،ها بیآسمصون ماندن از  يبراروبرو شوند و  ،عوامل نیااز  یناش یروان يفشارهاو افراد ناچارند با  ستندین

ـ تن جینتـا از  یکـ ی .نـد ینما لیتعـد  يحدودو تا  ندخود درآور کنترلتحت  ،آن را ای کنندبا آن مقابله   یدگی

ـ ا. اسـت  یشـغل  یرفتگ لیتحل و مداوم، ادیز یشغل  فیتوصـ  يبـرا از آن  کـه اسـت   دیـ جدواژه نسـبتاً   نی

 انیـ م یتنگاتنگارتباط   .شود یماستفاده  شده  تجربه یروان يفشارهادر برابر  و کار نیحانسان در  يها پاسخ

حالـت عـدم    کـه   دهد یمرخ  یهنگام یدگیتن ؛وجود دارد یشغل یرفتگ لیتحل دهیپدو  یشغل يها یدگیتن

وجود داشته باشد  ها آنپاسخ فرد در برابر  ییتواناو  یطیمح يها خواسته ایمطالبات  انیم یتوجه قابلتعادل 

ـ پ کـاهش پاسـخ فـرد    ییتوانـا  ایو  ابدی یم شیافزا یطیمح يها خواسته ایمطالبات  کهو به همان اندازه   دای

منجر به  ،خود نوبه  به که دیآ یم به وجود ،شود يشتریب یمنف اتیتجربموجب  یدگیتن نکهیااحتمال  .کند یم

 توانـد  یمـ  ،هـا  محـرك از برخورد انسان با انواع  یناش يامدهایپبالطبع   .گردد یم یشغل یرفتگ لیتحل جادیا

ـ زا مثبـت باشـد و   تـنش  یعاملبرداشت فرد از  که  یدرصورت .بگذارد ي جا ربدر افراد  یگوناگون راتیتأث  ای

اما چنانچه برداشت . گذارد یم یباق یمثبت راتیتأث، در او دیآ کنار ایبا آن عامل انطباق دهد و  خود را بتواند

فـرد نتوانـد خـود را بـا آن      کـه برخوردار باشد  يبارزا از چنان عامل تنش ایبود،  یمنفزا فرد از عامل تنش

 4یشـغل  یرفتگـ  لیـ تحل، یمنفـ  يامدهایپ نیااز  یکی. داشت بر خواهددر  یمنف امدیپاو  يبرامنطبق سازد، 

 لیاوادر  یشغل یرفتگ لیتحلمفهوم . شود یمحادث  کارزا در و عوامل تنش یروانفشار  شیافزابا  کهاست، 

ظهـور و رشـد آن را مرهـون     که يطور به ؛شد یمعرف5بار توسط هربرت فرود نبرگر نیاول يبرا 1970دهه 

: سـد ینو یم) 1983( 7خصوص فاربر نیادر . دانند یم ایفرنیکالدر  6نزیپامسلش و  ،وركیویندر  يوزحمات 

بـا مضـمون امـروز آن را     یشـغل  یرفتگـ  لیـ تحلواژه  کهاست  یشخص نیاول عنوان به) 1974(فرود نبرگر 

 طیمحموجود در  طیشرااز  کهدانسته است  یجسمانو  یعاطف یخستگاز  یحالتاست و آن را  کردهاستفاده 

 یتهـ ، سپس افتد یماتفاق  یعاطف یخستگابتدا  کهاست  نیافرض بر  ،در مدل مسلش . ردیگ یم نشأت کار

                                                                        
4 - Job burnout 
5 - Froudenberger - herbert 
6-Maslach and pines 
7 - Farber 



 

 

. دهـد  یمـ بـه فـرد دسـت     یشخص عملکردبازده  کاهشاحساس  ،تینهاو در  یشخص يها یژگیوشدن از 

، یعاطف یخستگ هیاول ةکنند نییتع نیبنابراارتباط دارد،  کار يتقاضا يباالبا سطوح  ماًیمستق یعاطف یخستگ

و  یعاطف یخستگ. آورد یمفشار  کارمند کی يروبر  کهاست  یسازمان ای یشخص يها خواستاز  یانعکاس

 يهـا  یژگـ یوشـدن از   یتهـ  .مثبـت دارنـد   یهمبستگ ،یشخص يها یژگیوشدن از  یته، با رمنتظرهیغ هیتنب

 یمنفـ  یهمبسـتگ  ،یشخصـ  عملکـرد بـازده   کاهشمشروط با  يها پاداشو فقدان  نابجا، انتظارات یشخص

 یل رفتگـ یت تحلیقابل يجه آن را بر رویزش و نتیدر انگ يریر پذییر تغیتاث )2006( 8و همکاران ریلم .دارند

 کننـدگان  شـرکت هر هفته و  شناگر نخبه  شرکت داشتند 44مطالعه،  نیادر  .کردند یبررس ورزشکاران نخبه

 نیانگیـ متوسـط   ،نوسـان احساسـات شـناگران   . می شـدند   دعوت ،و مثبت یمنفثبت اظهارات اثرات  يبرا

 .، محاسـبه شـده بـود   يفـرد درون  انسیوارشاخص از  کی عنوان به ،يفردنمرات انحراف استاندارد درون 

 ياعتمـاد  قابـل  يهـا  کننده ییشگویپ، یرفتگ لیتحل، درباره همه ابعاد زشیانگدر  راتییتغنشان داد که  جینتا

 .بود

ران و یمد یتیشخص يها یژگیبا و یشغل یل رفتگیارتباط تحل"عنوان با  یپژوهش در )1387( ییموسا

 التیتحصکه افراد با  دیرس جهینت نیابه  ،"تهران يگانه شهردار 22مناطق  یت بدنیکارکنان ادارات ترب

با  يکار و سابقهسن  شیافزا و برخوردار بودند يشتریب یرفتگ لیتحلو شدت  زانیماز  يحدودباالتر تا 

احساس خود  انیمارتباط  یبررس"عنوان  با یقیتحقدر  )1388( وکانید. .داشت یمنفرابطه  یرفتگ لیتحل

 يدار یمعننشان داد که ارتباط  "مرد و زن شهر تهران یبدن تیترب رانیدب یشغل یرفتگ لیتحلبا  يسودمند

 .مرد و زن وجود دارد یبدن  تیترب رانیدب نیبدر  یشغل یرفتگ لیتحلبا  يسودمنداحساس خود  نیب

و  یروحسالمت  بر یشغل یرفتگ لیتحلو  یجانیهاثر هوش "عنوان  با یقیتحقدر ) 2009( فر يمحمد

 یشغل یرفتگ لیتحلو  یجانیههوش  گرفت که جهینت ، "تهران رستانیدبو  ییابتدامعلم  250 یبدن

به طور  یعاطفهوش  .می دهدرا شرح  یبدنسالمت  انسیوار درصد5/13و  یروحسالمت  درصد9/43

 یروانداشتند از سالمت  يباالترو  شتریب یجانیهکه هوش  یمعلمان .بود یمنفکننده  ییگو شیپ يمعنادار

 ؛است یمنفاحساسات  جینتا کننده یخنثاحساسات مثبت،  هیشب، یجانیههوش  .برخوردار بودند يباالتر

میان  که رابطه یمطالعات. ندینما تر کوتاه ستمیس يرورا  ییها واکنش نیچنمخرب  ریتأثممکن است  ها آن

 دایپ فهیوظمثبت و  يخوخلق و  نیب ییها یهمبستگ ،کردند یبررسرا  یتندرستحاالت محرك مثبت و 

» ک فصلی یط یورزشکاران راگب یل رفتگیرات در تحلییتغ«با عنوان  یقیتحق) 2009(9 کلندیا .ندنمود

را در  یرفتگ لیتحل نامه پرسش کنانیباز ،انجام شد وزلندین یراگبورزشکاران  يروبر  قیتحق نیا .انجام داد

 لیتحل يدیکلدر مشخصات  يآمار دار یمعن راتییتغ يتعداد. کردند لیتکمهفته رقابت  30 یط ،سه نوبت

گزارش کردند که  کنانیبازبرخی از  خصوصبه   .مشاهده شده بود یراگبفصل  کیدر طول  یرفتگ

                                                                        
5-lemyer et all 
6-iklund 



 

 

 یرفتگ لیتحل. افتی شیافزارقابت  نیحقبل از رقابت به  يفازهااحساساتشان از کاهش عملکرد در 

در ) 2011( رگیبو  نیب .همراه بود يبازدر  کنیبازو پست  یراگب، تجربه نیتمربا صدمات،  نیهمچن

پرداخته  ها آن یورزشبر عملکرد  یرفتگ لیتحل ریتأث یبررسبه  ،ورزشکاران انجام دادند يروکه بر  یقیتحق

   .ندآن تا حد مطلوب ارائه داده ا یمنف راتیتأثکاهش  در جهترا  ییها روش نیهمچنو 

...  رهیغو مطبوعات و  ها رسانهمختلف همانند  يها طیمحوارده از  يفشارهاو  يریگ جهینتعدم ثبات در 

 یمربتا  کند یم جادیارا  ییها نهیزم ،عوامل نیا یتمام .شود یم یمربمختلف در عملکرد  راتییتغسبب 

عوامل و  نیابا شناخت  ،نیبنابرا .کند یم جادیارا  یرفتگ لیتحلگردد  که مقدمه  یروان يفشارهادچار 

 قاتیتحق که آنجا از. کرد ییشناسارا  دنشو یم این امر را که سبب یعوامل توان یم ،یاصول يزیر برنامه

را  یورزشمختلف  يها گروه انیمدر  نیهمچندر مشاغل مختلف و  یشغل یرفتگ لیتحل زانیم ،مختلف

 نیادر  ، آمده است دست بهسندرم  نیا وعیشدر مورد  یتوجه قابل جینتاموارد  یبرخده و در نمو یبررس

؟ باشند یم یرفتگ لیتحلدچار  رانیافوتبال  کی گیلبرتر و  گیل انیمرب ایآ میابیدرشده است  یسعپژوهش 

 تیموفقو  تیشخص، فسخ یجانیه یفرسودگ در سه بعد را آن زانیم، یرفتگ لیتحل نیادر صورت وجود 

 ،نیهمچن .کنیممی  مشخص را نیز  یورزشسابقه   مؤلفهبا آنها  و ارتباط میدهمی قرار  یبررسمورد  يفرد

 ونیفدراس ها آنو در رأس  ها باشگاه .ردیگمی فوتبال کشور صورت  کی گیلبرتر و  گیل نیب يا سهیمقا

و  یفیکسطح  عملکرد  يارتقا يبرامناسب  يزیر برنامهجهت  قیتحق نیا جینتااز  دنتوان یمفوتبال کشور 

و  یکمسطح  راتییتغو مناسب شاهد  ستهیشا يزیر برنامهاست با  دیامو  دینمااستفاده   ها باشگاه یکم

  .میباشدر رشته پرطرفدار فوتبال  یفیک

  پژوهش روش

ـ ل انیـ مرب هیـ کلحاضر را  قیتحق يآمارجامعه . است یهمبستگو از نوع  یفیتوصحاضر  قیتحق فوتبـال   گی

که انتخاب شدند شـامل   ییها نمونه. دادند  لیتشک ،جام آزادگان است کیبرتر و دسته  گیلکشور که شامل 

 جام آزادگان شـامل  کی گیلو  میت 18برتر شامل  گیل. اند بودهجام آزادگان   کی گیلبرتر و  گیل يها میت

 يآمـار تمـام جامعـه   و  بوده است دار هدف صورت به يریگ نمونهروش  .در دو گروه الف و ب بود میت 24

الزم به ذکر است کـه در   .نفر بودند 84برتر  گیلو 1 گیل انیمربو  انیمربسر  .دیگردنمونه انتخاب  عنوان به

   .اند بودهدر فصل مسابقات  ها میت هیکل ،قیتحقزمان انجام 

از  یکـ ی عنـوان  بـه  کـه  است) 1996(مسلش  یشغل یرفتگ لیتحلپرسشنامه  ،پژوهش نیا يریگ اندازهابزار  

پرسشنامه . استفاده شد انیمربو  رانیمد یرفتگ لیتحل زانیم نییتع منظور  بهپژوهش و  یاصل يها پرسشنامه

ـ دلبـه   .شده اسـت  یطراح ،یرفتگ لیتحلمختلف  يها جنبه يریگ اندازه منظور به ،یرفتگ لیتحل اسـتفاده   لی

 یـی روابارها از نظر  مذکور، پرسشنامه کشورداخل  قاتیتحقدر  یرفتگ لیتحلپرسشنامه  یفارسنسخه  مکرر

ـ پا نییتع منظور  به ، نیهمچن. قرار گرفته است  دییتأمورد  ـ ابـزار پـژوهش بـا اسـتفاده از      ییای مطالعـه   کی



 

 

ـ پا ، کرونبـاخ  يآلفـا و بـا اسـتفاده از روش    يآمارنفر از اعضا جامعه  50 يروبر  یمقدمات پرسشـنامه   ییای

 یتیشخصـ  يهـا  یژگـ یواز  شـدن  یتهو  یشخص عملکردبازده  کاهش،  یعاطف یخستگدر سه بعد  مذکور

  .آمد دست به  76/0برابر با 

و شـهر محـل    هـا  میت هیکلمشخصات  ، فوتبال کشور ونیفدراسبا  یهماهنگ یط ،ها پرسشنامه عیتوزجهت  

در  قیـ تحقبر ضرورت انجام  یمبنفوتبال  ونیفدراساز  یرسمو پرسشنامه با نامه شد  افتیدر ها آناستقرار 

شـده شـامل    يآور جمـع  يها پرسشنامه. شد يآور جمع انیمربپرسشنامه از  84قرار گرفت و  انیمرب اریاخت

 ،      انـد  حضورداشـته در مسـابقات   1390آزادگـان کـه در سـال     کیـ  گیلبرتر و  گیلفوتبال  يها میت یتمام

  .می باشد

از  ،نیهمچن. جداول و نمودارها استفاده شده است میتنظجهت  ، یفیتوصحاضر از روش آمار  قیتحقدر 

-يکا( 2χ و آزمون یرفتگ لیتحلبا  یورزشارتباط سابقه  نییتعجهت  ، رسونیپ یهمبستگ يآمارروش 

در  و کشورو برتر فوتبال  کی گیل انیمرب یقهرمانو سابقه  یرفتگ لیتحل نیبرابطه  یبررسجهت ) رئاسکو

مستقل  T آزمون يآماراز روش  ،فوتبال کی گیلبرتر و  گیل انیمرب گروهدو  نیب سهیمقا به منظورآخر 

  .بوده است Excel 2010افزار نرمو  spss15 افزار نرممحاسبات با استفاده از  هیکل .استفاده شده است

 

 پژوهش يها افتهی

  

   ها افتهی فیتوص

  انیمربسن  یپراکندگو  مرکزبه  شیگرا يها شاخص : 1جدول 

  شاخص

  گروه
  نیانگیم

  انحراف

  استاندارد
  نیتر شیب  نیکمتر

  دامنه

  راتییتغ

  37  57  20  76/7  2/40  کی گیل

  25  59  34  3/7  97/45  برتر گیل

  39  59  20  04/8  8/42  مجموع

 

برتر  گیل انیمرب.  اند بودهسال  8/42± 04/8سن نیانگیم يدارا یبررسمورد  انیمرب دهد یمنشان  1جدول 

. اند بودهفوتبال برخوردار  کی گیل انیمربنسبت به  يباالترسن  نیانگیماز   

 

 

 



  مقایسه میانگین سن مربیان لیگ یک و برتر فوتبال

  

  ری

  چهار سال

  يباال

  چهار سال

2  41  

/4  2/93  

0  34  

-  4/94  

2  75  

/2  8/93  

 یورزشاز چهار سال سابقه  شیببرتر 

حدود . اند داشته یورزشسال سابقه 

 يشتریب یورزشسابقه  کی گیل ان

40.2
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مقایسه میانگین سن مربیان لیگ یک و برتر فوتبال : 1شکل 

  

  فوتبال گیل انیمرب یورزشسابقه  : 2جدول 

  یورزشسابقه 

  گروه

 ریز

  دوسال

  ریز

  سه سال

یز

چهار سال

  
2  1  -  یفراوان

/5  3/2  -  درصد

  برتر
0  1  1  یفراوان

-  8/2  8/2  درصد

  
2  2  1  یفراوان

/5  5/2  2/1  درصد

  

برتر  گیل انیمرب ژهیو  به انیمربدرصد  94، حدود 

سال سابقه  4از  کمتر زین زانیم نیهماز سه سال و به  کمتر

انیمرب ،در مجموع .اند داشته یورزشسابقه  دو سالاز 

  .  اند داشتهبرتر 

45.97

مربیان برترلیگمربیان

 

 

 

  

سابقه 

گروه

  کی گیل

برتر گیل

  مجموع

، حدود دهد یمنشان  2جدول

کمتردرصد  5/2. اند داشته

از  کمتر ،زیندرصد  کی

برتر  گیل انیمربنسبت به 

  

  

42.8

مجموع



  

در  یرفتگ لیتحلاز عوامل  یعاطف

بوده  نییپادرصد  30در حد باال و در 

درصد  کیدرصد متوسط و در تنها 

 دار یمعن ، تفاوت نیاو  اند کردهرا تجربه 

درصد باال  44در حد متوسط، در  

بوده  شتریب ،کی گیل انیمربدر  ی

 نییپادرصد  9درصد متوسط و  55

  .نبوده است دار یمعنتفاوت 

دوسالزیر

  ورزشی مربیان فوتبال سابقه : 2شکل

  

  

عاطف یخستگ یفراوان ، انیمربدرصد  46در آمده  دست

در حد باال و در  یعاطف یخستگ یفراوان ،درصد 44در  .است کرده

درصد متوسط و در تنها  29، در نییپا انیمربدرصد  70در  یعاطف یخستگ

را تجربه  یعاطف یخستگاز  يباالتربرتر شدت  گیل 

( 

انیمرباز  یمیندر  یعاطف یرفتگ لیتحلاز عوامل  ی

یرفتگ لیتحلعامل از عوامل  نیا یفراوان .بوده است

 ) P >0.05(.نبوده است دار یمعن

55باال،  انیمربدرصد  36در  یرفتگ لیتحلاز عوامل 

تفاوت  نیا یولبوده است  شتریب کی گیل انیمربدر  یتیهو

1.2 2.5 2.5

93.8

سالسھزیر چھارسالزیر سالچھارباالي

 

 

 
 

  یاستنباط جینتا

دست بهطبق اطالعات  -

کردهحد متوسط بروز 

خستگشدت بروز . است

 انیمرب .باال بوده است

) P < 0.05(.بوده است

یتیهو یببروز  کثرت -

بوده است نییپادرصد  6و در 

معنتفاوت  نیا یولاست 

از عوامل  ،یتیهو یبشدت  -

هو یبشدت . بوده است

)P> 0.05( 

باالي



 

 

، در درصد باال 85در یعاطف یرفتگ لیتحلاز عوامل  ،یشخص يدستاوردها کاهشدفعات بروز احساس  -

برتر باالتر بوده  گیل انیمربدر  یشخص يدستاوردها یفراوان. بوده است نییپادرصد  4درصد متوسط، 14

 )p < 0.05(.بوده است دار یمعن ،تفاوت نیااست و 

و  نییپادرصد  29متوسط، در  انیمربدرصد  68در  یرفتگ لیتحلاز عوامل  ،یشخص يدستاوردهاشدت  -

باالتر بوده است  کی گیل انیمربدر  یشخص يدستاوردها کاهششدت بروز . درصد باال بوده است 4در 

  )P > 0.05(.نبوده است دار یمعن ،تفاوت نیا یول

  یعاطف یخستگو برتر از نظر بروز  کی گیل انیمرب نیبتفاوت  یبررسمستقل جهت  يها نمونه Tآزمون  جهینت :4جدول

  

. قرار دارند  يبدتر طیشرابرتر در  گیل انیمرب ،یعاطف یخستگ یفراواناز نظر  کهنشان داد  ها افتهی فیتوص

 یفراوان نیبتفاوت موجود  رغمیعل کهگرفت  جهینت توان یم نیبنابرا) P>0.05( يدار یمعنبا توجه به سطح 

از . ستین دار یمعن يآمارتفاوت از نظر  نیا ،کشورو برتر فوتبال  کی گیل انیمرب یعاطف یخستگبروز 

 انیمرباز  شتریب ،کی گیل انیمربدر  یعاطف یخستگشدت بروز  که نشان داد ها افتهی فیتوص ،گرید يسو

 یخستگشدت بروز  نیبتفاوت موجود  دهد یمدر جدول فوق نشان  يدار یمعنسطح . برتر بوده است گیل

  ) P < 0.05(.است دار یمعن يآماراز نظر  انیمرب یعاطف

  یتیهو یبو برتر از نظر احساس  کی گیل انیمرب نیبتفاوت  یبررسمستقل جهت  يها نمونه Tآزمون  جهینت :5جدول

  نیانگیم  گروه  شاخص
تفاوت 

  نیانگیم

  انحراف

  استاندارد

  درجه

  يآزاد
T 

  سطح

  يدار یمعن

  یتیهو یب یفراوان
  7/23  کی گیل

06/3  55/1  78  982/1  053/0  
  64/20  برتر گیل

  یتیهو یبشدت 
  28  کی گیل

86/2  69/1  78  688/1  095/0  
  14/25  برتر گیل

  

  نیانگیم  گروه  شاخص
تفاوت 

  نیانگیم

  انحراف

  استاندارد

  درجه

  يآزاد
T 

  سطح

  يدار یمعن

 یخستگ یفراوان

  یعاطف

  68/40  کی گیل
12/6-  16/3  78  935/1 -  057/0  

  8/46  برتر گیل

شدت بروز 

  یعاطف یخستگ

  45/22  کی گیل
87/3  6/1  78  415/2  018/0  

  58/18  برتر گیل



 

 

 طیشرابرتر در  گیل انیمرب ،یتیهو یبشدت بروز احساس  زینو  یفراواناز نظر  کهنشان داد  ها افتهی فیتوص

تفاوت موجود  رغمیعل کهگرفت  جهینت توان یم) P > 0.05( يدار یمعنبا توجه به سطوح . قرار دارند يبهتر

 دار یمعن يآمارتفاوت از نظر  نیا ،کشورو برتر فوتبال  کی گیل انیمرب یتیهو یبو شدت بروز  یفراوان نیب

  .  ستین

 يدستاوردهاو برتر از نظر  کی گیل انیمرب نیبتفاوت  یبررسمستقل جهت  يها نمونه Tآزمون  جهینت :6جدول 

  یشخص

  نیانگیم  گروه  شاخص
تفاوت 

  نیانگیم

  انحراف

  استاندارد

  درجه

  يآزاد
T 

  سطح

  يدار یمعن

  یفراوان

  یشخص يدستاوردها

  23/40  کی گیل
33/4-  017/2  78  146/2 -  035/0  

  56/44  برتر گیل

  شدت

  یشخص يدستاوردها

  07/21  کی گیل
23/1  62/1  78  27/0  45/0  

  83/19  برتر گیل

  

قرار  يبهتر طیشرابرتر در  گیل انیمرب، یشخص يدستاوردهاو  یفراواناز نظر  کهنشان داد  ها افتهی فیتوص

 انیمرب يدستاوردها کاهش یفراوان نیبتفاوت موجود  کهگرفت  جهینت توان یم نیبنابرا  )P <0.05(.دارند

 ها افتهی فیتوص که نیا رغمیعل. است دار یمعن يآمارتفاوت از نظر  نیا ،کشورو برتر فوتبال  کی گیل

 يدار یمعناست، اما سطح  یشخص يدستاوردها کاهشاز نظر شدت  کی گیل انیمرب يبرتراز  یحاک

  . تفاوت موجود است  بودن دار یمعناز عدم  یحاکمربوطه در جدول فوق 

  

 انیمرب یقهرمانو سابقه  یعاطف یخستگ نیب دار یمعنرابطه  یبررسجهت ) رئاسکو – يکا( 2χآزمون  جهینت :7جدول 

  کشورو برتر فوتبال  کی گیل

  يآزاددرجه  2χآماره   شاخص  گروه
  سطح

  يدار یمعن

  کی گیل
  805/0  8  543/4  یعاطف یخستگ یفراوان

  399/0  8  36/8  یعاطف یخستگشدت 

  برتر گیل
  847/0  8  114/4  یعاطف یخستگ یفراوان

  487/0  8  44/3  یعاطف یخستگشدت 

  مجموع
  805/0  8  44/5  یعاطف یخستگ یفراوان

  325/0  8  203/9  یعاطف یخستگشدت 



 

 

 گیلو  کی گیل انیمرب یورزش سابقه با ،یعاطف یخستگو شدت بروز  یفراوان نیب دهد یمنشان  7جدول 

در جدول  يدار یمعناما سطح  ،ارتباط وجود دارد کشورفوتبال  يها گیل انیمربدر مجموع  زین وبرتر 

  ) P > 0.05( .ستین دار یمعن يآمارارتباط از نظر  نیا ،دهد یمنشان  مذکور

  

 کی گیل انیمرب یقهرمانو سابقه  یتیهو یب نیب دار یمعنرابطه  یبررسجهت ) رئاسکو – يکا( 2χآزمون جهینت :8 جدول

  کشورو برتر فوتبال 

  يدار یمعن سطح  يآزاددرجه  2χآماره   شاخص  گروه

  کی گیل
  788/0  8  708/4  یتیهو یب یفراوان

  883/0  8  966/3  یتیهو یبشدت 

  برتر گیل
  765/0  8  935/4  یتیهو یب یفراوان

  188/0  8  24/11  یتیهو یبشدت 

  مجموع
  827/0  8  324/4  یتیهو یب یفراوان

  556/0  8  818/6  یتیهو یبشدت 

  

برتر  گیلو  کی گیل انیمرب یورزش باسابقه یتیهو یبو شدت احساس  یفراوان نیب دهد یمنشان  8جدول 

 مذکوردر جدول  يدار یمعناما سطح  ،ارتباط وجود دارد کشورفوتبال  يها گیل انیمربدر مجموع  زین و

  ) P > 0.05(.ستین دار یمعن يآماراز نظر  ،ارتباط نیا دهد یمنشان 

  

 یقهرمانو سابقه  یشخص يدستاوردها نیب دار یمعنرابطه  یبررسجهت ) رئاسکو – يکا( 2χآزمون جهینت .9جدول

  کشورو برتر فوتبال  کی گیل انیمرب

  يدار یمعن سطح  يآزاددرجه  2χآماره   شاخص  گروه

  کی گیل
  41/0  8  247/8  یشخص يدستاوردها یفراوان

  711/0  8  431/5  یشخص يدستاوردهاشدت 

  برتر گیل
  711/0  4  082/2  یشخص يدستاوردها یفراوان

  159/0  4  951/6  یشخص يدستاوردهاشدت 

  مجموع
  948/0  8  762/2  یشخص يدستاوردها یفراوان

  573/0  8  678/6  یشخص يدستاوردهاشدت 

  



 

 

و  کی گیل انیمرب یورزش سابقه با یشخص يدستاوردها کاهشو شدت  یفراوان نیب دهد یمنشان  9جدول

در جدول  يدار یمعناما سطح  ،ارتباط وجود دارد کشورفوتبال  يها گیل انیمربدر مجموع  زین وبرتر  گیل

  )P > 0.05(.ستین دار یمعن يآماراز نظر  ،ارتباط نیا دهد یمنشان  مذکور

 

  يریگ جهینتبحث و 

 درسطح ها یآزمودندرصد  30در یشغل یرفتگ لیتحلاز عوامل  ،یعاطف یخستگ یفراوانحاضر  قیتحقدر 

 لیتحلعوامل  گریداز  یتیهو یب ،نیچنهم. درصد باال بوده است 44حد متوسط و در درصد در  46در کم و 

 نیا جهینت. بوده است نییپادرصد  6درصد باال و در  44در حد متوسط، در  انیمرباز  یمیندر  یشغل یرفتگ

، )2001( همکارانو  ویبنموسان ام  ،)2007( مک ،)2009(گریرودر، )2008( کیزپت قاتیتحقبا  قیتحق

مختلف در مشاغل  يها گروهخود بر  قاتیتحقدر  که )1386( همکارانو  یمفلحو ) 1385(زاده  يبلور

 یخوانهم  ،اند کردهرا گزارش  یتیهو یبو  یعاطف یخستگ يباالسطوح  یورزش ریغ و یورزشمختلف 

 يبوسار یامیپ ،بررسی نمودرا معلمان یعاطف یفرسودگ که) 1378(  زادهرینص قاتیتحق جینتااما با  ؛دارد

پرستاران انجام داد  يروکه بر  یقیتحقدر ) 1996(کانو ،پرستاران انجام داد يروکه بر  یقیتحقدر ) 1374(

 يدارا ها یآزمودنگرفتند که اکثر  جهینت یهمگمعلمان انجام داد و  يروبر  یقیتحق که)1383(حکاك زاده  و

را در نوع  یخوان ناهم نیا لیدلبتوان  دیشا .ندارد یخوانهم  ،بودند نییپا یتیهو یبو  یعاطف یفرسودگ

در  .معطوف نمود یرفتگ لیتحل یابیارز يها روش زینو  ها یآزمودن تیجنس، قیتحق ياجراشغل، زمان 

، کار تیماهاز  یناش یرفتگ لیتحل. شود یممشاهده  یرفتگ لیتحلاز  یتوجه قابلسطوح  ،انیمربمجموع در 

 زشیانگو  يفرد يها مهارتو  ییتوانابروز  کاهشموجب  که استداخل و خارج سازمان  یروان يفشارها

نسبت  باف یمنفو  نیبدبحساس، زودرنج، پرخاشگر،  يافرادآنان را به  مدت یطوالنخواهد بود و در  انیمرب

و مخالفت را با  ییجو زهیست يها راه انیمربخواهد نمود و باعث خواهد شد تبدیل  و سازمان  طیمحبه 

به ورزش محبوب و پر طرفدار فوتبال صدمات  ،تینهادر  که رندیگ شیپدر  انیکارفرماو  همکاران

گفتارها و   ،از برخوردها ياریبسروزها شاهد  نیا کشورماندر  چنانکه -وارد خواهد ساخت يریناپذ جبران

فوتبال  ونیفدراس رسد یملذا به نظر . میهست نیمسئولبا  انیمربو  گریکدیبا  انیمرب نیبنامطلوب  يها نگرش

 نیا امکاناتمناسب در توسعه  يها يآورو استفاده از فن  حیصح تیریمدو  يزیر برنامههمراه باید به 

 نیاتا از  دینمااقدام  ،دهد یم شیافزارا  انیمرب یشغل یرفتگ لیتحل کهرفع موانع موجود  درصددرشته، 

  . بپردازد يگریمرباز شغل  یناش يفشارهاآن و رفع  نیتأمبه  انیمرب يازهاین ییشناساضمن  ،قیطر

 کیدرصد متوسط و در  14باال و در  انیمربدرصد  85 در زین یشخص يدستاوردها کاهش ،گرید يسواز 

، )1386( همکارانو  یمفلح،  )1387( ياریبخت قاتیتحقحاضر با  قیتحق جینتا. بوده است نییپادرصد 

 يدستاوردها(يفرد تیموفقخود کاهش  قاتیتحقدر  که )2001( همکاران، موسان و )2009( گریرودر



 

 

در  که )2008( کیزپت و )2007( تینا مک جهینتدارد و با  یهمخوان ،را در حد باال گزارش دادند) یشخص

   .ندارد یهمخوان ، گزارش نمودند نییپارا در حد  يفرد تیموفقخود کاهش  قاتیتحق

خود  قیتحقدر  که )1385( یجهرم انیزارعو  )1383(حکاك زاده  قیتحق جینتااز  یبخشبا  ،نیچنهم

 نیبعدم تشابه . ندارد یخوانهم  ،معلمان را در حد متوسط گزارش کرده است يفرد تیموفقکاهش 

و سطح  تیجنس ،ها یآزمودن، تفاوت نوع شغل یبررسبودن نمونه مورد  یورزش ریغ، یآزمودن يها گروه

  . دانست  ها یناهمخوان نیاعمده  لیدالبتوان از  دیشارا  ها یآزمودنمهارت 

 نیا. بوده است انیمرب یورزشو سابقه  یشغل یرفتگ لیتحل نیباز عدم ارتباط  یحاک ها افتهی ،نیچنهم

 يها دانشکده رانیمد یرفتگ لیتحلو  کاربه رابطه سابقه  که، )1387(دار  یکشت قاتیتحق جهینتبا  جهینت

 حکاك ،)2000(همکارانو  زایانال، )2001( و همکاران يموسااشاره دارد و  یبدن تیترب ریغو  یبدن تیترب

 يها یژگیو یبرخبا  یرفتگ لیتحل دار یمعنبه رابطه  که) 1380( یگالبو  )1381(زاده  يبلور، )1383(زاده 

 جهینتبا  لینداشته و یخوانهم  ،اشاره دارد یورزش، خدمت و سابقه کاراز جمله سابقه  ها یآزمودن يفرد

 يریرپذیتأثخود به عدم  قاتیتحقدر  که ،)1385(یجهرم انیزارع ،)2005(، براندون)1382(رکولیش قیتحق

اشاره  تأهل تیوضعو  یورزش، سابقه التیتحصاز جمله  يفرد يها یژگیو یبرخاز  یشغل یرفتگ لیتحل

  .دارد یخوانهم  ،دارند

وجود  يجد صورت بهبرتر  گیل انیمرب ژهیو به انیمربدر  یشغل یرفتگ لیتحل که گفت توان یم ،در مجموع

با  يقوارتباط موثر و  دیبا که انیمربدر  یعاطف یخستگبروز سطوح متوسط و باالتر  رسد یمبه نظر . دارد

با  بایدفوتبال  ونیفدراس زیچهر از  شیپ . است کنندهنگران  ،ندینما جادیاخود  يرهبرتحت  کنانیباز

به  نهیزم نیادر  ییبروشورهاانتشار خصوص و  نیادر  ییها یکالسو  ها کارگاه لیتشکمدون و  يزیر برنامه

   .دینمااقدام  انیمرب یگروهو  يفرد يرفتارهابهبود 

در  انیمرب ییافزا دانشنسبت به  ژهیو یآموزش يها دوره يبرگزارفوتبال با  ونیفدراس شود یم شنهادیپ

 ونیفدراسهمچنین،  .دینماآنان اقدام  یرفتگ لیتحل کاهشو  انیمرب ییکارا شیافزا ، يرهبر يها نهیزم

نسبت به  ها باشگاهتوسط  یبدن تیتربدر رشته  ژهیو بهباالتر  التیتحصافراد با  يریکارگ به منظور بهفوتبال 

  . دینمااقدام  انیمرب يها شاخص نییتعو  ژهیو يها دستورالعمل نیتدو
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The purpose at this research is finding a relation between sport background and 
football trainers’ exhaustion in first league and super league of Iran. This study 
is applied descriptive type. The statistical sample of research is all 87 couches 
that work in these leagues and the samplesiting method is objective type one I 
the measurement instrument was exhaustion questioner that in this research had 
Cronbach’s Alpha of 76 percent. We have used formula for investigating the 
relationship between Pearson correlation statistical sports backgrounds and 
exhaustion and �� -Test (k-score) in order to study the relation between 
exhaustion and championship and we used T- test to comper exhaustion in 
couches of super league and first league. 
The results from investigations depict that there is no relationship between 
subscale of exhaustion and spot background of couch. It is considerable that the 
degree of vocational exhaustion in super league is higher than first league. 
Every couch should perform a strong affective relation with their players and 
the existence of intermediate and high level of affective tiredness is very 
considerable and the soccer federation should proceed against the view 
deflection of all couches and do all measure to improve individual and social 
behaviors of trainers. 
 
 
 
Key words: exhaustion, super league and first league, players and couches and 
sport background 
  

 


