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 سطح فرسودگی شغلی مدیران هیئت هاي فوتبال
 رمجتبی قربانی آسیابدکترسیروس احمدي ، 

 
بررسی جنبه هاي فیزیولوژیکی فرسودگی شغلی، کاهش حساسیت و فرسودگی شغلی افراد موفق در میان تحقیق هدف از این 

نفر از مدیران مربوطه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودن انجام  30بر روي تعداد .بوده است مدیران هیئت هاي فوتبال
 .گردید 

مورد استفاده قرار ) 1981(فرسودگی شغلی ماسالچ که توسط ماسالچ و جکسون  پرسشنامهابزار اندازه گیري تحقیق 
 .جامعه مورد نظر در این پژوهش ، شامل مدیران هیئت هاي فوتبال بود.گرفت

 آزمون پایاي تعیین براي کرونباخ آزمون همچنین و پیرسون ،همبستگی Tدر این تحقیق از آمار توصیفی  و همچنین آزمون 
تجزیه و تحلیل قرار گرفت بخشی از یافته هاي مورد   SPSS . ver١٣ه قرار گرفت و نتایج نیز با استفاده از نرم افزار مورد استفاد

 : تحقیق به شرح زیر است 
 فرسودگی فیزیولوژیکی و زوال شخصیت مدیران در سطح پایینی قرار دارد  .1
 . فرسودگی شغلی افراد موفق در سطح متوسطی قرار دارد .2
 شد مشخص فیزیولوژیکی فرسودگی و شخصیت زوال بین مثبتی و باال همبستگی .3

مدیران هیئت هاي فوتبال به دلیل گستردگی فعالیت ، کمبود وقت ، کمبود به طور کلی یافته هاي تحقیق بیانگر آن بود که 
در این افراد ایجاد انگیزه  دچار نوعی فرسودگی شغلی شده اند و می توان با برنامه ریزي دقیق و مناسب به نوعی... بودجه و 

 .کاري نمود و آنان را از این معضل خارج نمود

 .فرسودگی روانی و سطح تحصیالت

 N X S.D T P سطح تحصیالت )عامل(مؤلفه

 زوال شخصیت
 0.640 -- 2.531 3.75 3 کمتر از تحصیالت دانشگاه

 -- 0.473 2.922 3.45 27 تحصیالت دانشگاه

 خستگی هیجانی
 0.008 -- 4.465 7.05 3 تحصیالت دانشگاهکمتر از 

 -- 2.818 6.179 10.28 27 تحصیالت دانشگاه

 شایستگی فردي
 0.647 -- 5.548 23.95 3 کمتر از تحصیالت دانشگاه

 -- 0.464 4.931 24.56 27 تحصیالت دانشگاه

 هیئت هاي فوتبالمدیران  ،فرسودگی شغلی ، هیئت : واژه هاي کلیدي
 منابع 
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 .چاپ چهارم: تهران انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی). 1385(

 .ورزش ورزشی،نشر هاي سازمان در مالی و اداري ، مدیریت)1388(محمد، میر کاشف، )2
3) Abtahi, Hasan (٢٠٠۵). Human resource management, ١٢th edition. Tehran; Payam nor publication.  
4) Ahamadzade Bayani, Ahmad (٢٠٠۶). Management psychology, ۵th edition. Tehran; Payam-e-  nour publication. 
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