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مقدمه

از منابع انسانی که نقشی تعیینکننده در سازمانهای ورزشی دارند ،مربیان ورزش هستند که در سطوح و ردههای
مختلف به ورزش خدمت میکنند و در ساختار نظری نهضت المپیک جزء ادارهکنندگان ملی ورزش (ورزشکاران،
مربیان ،داوران) محسوب میشوند ( .)1با وجود این ،امروزه مربیگری در ردۀ مشکلترین شغلها به حساب میآید و
کار در این حرفه بسیار دشوار است ( .)2در بیشتر تحقیقات مربیان مورد بررسی به لحاظ زندگی شخصی و همچنین
وضعیت مربیگری با مسائل و مشکالت گوناگونی دست به گریبان بودهاند؛ به عبارت دیگر ،ضمن سنگین و دشوار
بودن شغل مربیگری ،وضعیت کاری آنان نیز با مشکالت گوناگونی مواجه است که احتمال فرسودگی شغلی را در
این افراد افزایش میدهد .فرسودگی شغلی عبارت است از یک فرآیند روانشناختی که تحت شرایط استرس شغلی
شدید حادث میشود و خود را به صورت فرسودگی عاطفی ،مسخ شخصیت ،کاهش انگیزه و پسرفت نشان میدهد.
تحقیقات پیشین به بررسی مشکالتی که مربیان ورزش با آنها سروکار دارند پرداختهاند ( ،)3با وجود این مطالعهای
که به بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی مربیان ورزش پرداخته باشد ،مشاهده نشد .اگر چه
این رابطه در گروههای معلمان تربیت بدنی استان لرستان انجام شده است ( .)4امروزه ،به دلیل تغییرات زیادی که
فرسودگی شغلی میتواند بر کیفیت زندگی شخصی و سالمت عمومی بر جاي بگذارد ،به صورت یک مسأله جدي
مدنظر قرار گرفته است .اهمیت موضوع و کمبود تحقیقات با در نظر گرفتن دو متغیر فرسودگی شغلی و سالمت
عمومی و نقش مهمی که مربیان ورزش دارند ،این تحقیق در صدد شناسایی و تعیین رابطۀ بین فرسودگی شغلی و
سالمت عمومی مربیان ورزش استان همدان بوده است.
روششناسي تحقيق

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد داری کارت مربیگری و شاغل در هیئتهای ورزشی استان همدان
میباشد .نمونۀ آماري این تحقیق از جامعه آماری براساس جدول مورگان انتخاب شده و شامل  135نفر بود .به منظور
اندازهگیري فرسودگی شغلی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و همکاران ( )2001با ضریب پایایی  81درصد
مورد استفاده قرار گرفت ( .)5این پرسشنامه جنبههاي مختلف فرسودگی شغلی (فرسودگی عاطفی ،کاهش عملکرد
شخصی و تهیشدن از ویژگیهاي فردي) مورد سنجش قرار میدهد .به منظور اندازهگیري سالمت عمومی آزمودنیها
از پرسشنامۀ  28سؤالی( )GHQاستفاده شد .این پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلر در سال  1979طراحی شده
است ( .)6جهت تحلیل آماری از نرم افزار  SPSSنسخه  18استفاده شد .جهت تعیین نرمالبودن دادهها از آزمون
کولموگراف-اسمیرنوف و برای محاسبه میزان همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با سطح معنادری
0/05استفاده شد.
نتایج

نتایج نشان داد که ازبین مولفههای فرسودگی شغلی بین مولفه فرسودگی عاطفی با سالمت عمومی ارتباط منفی و
معنیداری وجود دارد ( .)P=0/046در دو مولفه دیگر همبستگی معناداری با سالمت عمومی مشاهده نشد (.)P<0/05
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جدول  .)1ضریب همبستگی رابطه بین مؤلفههاي فرسودگی شغلی با سالمت عمومی
متغیر

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

رابطه بین مؤلفه مسخ شخصیت و
سالمت عمومی

135

-02/0

911/0

رابطه بین مؤلفه فقدان موفقیت فردي و
سالمت عمومی

135

-15/0

054/0

رابطه بین فرسودگی عاطفی و سالمت
عمومی

135

-18/0

046/0

بحث و نتيجهگيري

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سالمت عمومی مربیان ورزشی استان همدان میباشد.
نتایج نشان داد که ازبین مولفههای فرسودگی شغلی بین مولفه فرسودگی عاطفی با سالمت عمومی ارتباط معکوس
و معناداری وجود دارد ،به این معنی که با احتمال  95درصد میتوان بیان نمود که مربیان ورزشی که دارای فرسودگی
عاطفی باالیی برخوردارند دارای سالمت عمومی پایینتری برخوردار میباشند .رابطه بین مؤلفه فقدان موفقیت فردي
و سالمت عمومی نیز تمایل به معناداری را دارا میباشد .نتایج پژوهشهای پیشین که به بررسی رابطه بین فرسودگی
شغلی با سالمت عمومی معلمان تربیت بدنی استان لرستان پرداخته بودند ( ،)4نشان داد که در دو مولفه فرسودگی
عاطفی و مولفه فقدان موفقیت فردی با سالمت عمومی ارتباط معناداری وجود دارد ،که با نتایج پژوهش حاضر در
ارتباط با رابطه دو مولفه مسخ شخصیت و مولفه فرسودگی عاطفی با سالمت عمومی با پژوهش مذکور همسو میباشد.
همچنین ،نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مؤلفه مسخ شخصیت فرسودگی شغلی و سالمت عمومی
ربطۀ معناداري وجود ندارد .این یافته با تحقیق انجام شده توسط آنونیماس( )7در سال  2005که نتیجه گرفت بین
مؤلفۀ مسخ شخصیت فرسودگی شغلی با سالمت روان مربیان تربیتبدنی رابطۀ معنیداري وجود ندارد ،همسو میباشد .با
توجه به نتیجۀ این تحقیق و سایر تحقیقات مشابه ،پیشنهاد میشود با محدود ساختن زمینههاي ایجاد فرسودگی شغلی
مربیان ورزش ،فرصت ارتقاي سالمت عمومی آنها را فراهم سازیم.
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