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  چکیده
 این پژوهش ماريآ ۀجامع. است خوزستانی باشگاه فوتبال کنانیبازی شغلی رفتگ لیتحلی نیبشیپحاضر  پژوهش هدف
 زا نفر 128. ندبود) نفر 154( 91- 92 فصل در کشور يدو و کی برتر، هايگیل در حاضرخوزستان هاي میت فوتبال کنانیباز

ی رفتگلیتحلۀ نامپرسشگیري اندازه ابزار. استی همبستگ نوع از وی فیتوص پژوهش. دادند پاسخ هانامهپرسش به بازیکنان
 چندمتغیري به رگرسیون روش و پیرسون همبستگی ضریب از هابراي تحلیل داده. بود گلدبرگ تیخصش ابعاد و مسلچی شغل

 ۀرابطی گشودگ وی جانیهی فرسودگ نیب و ،یگشودگ و یجانیهي داریپا و تیشخص مسخ نیب ،جینتابر اساس شد.  استفاده
 تجربه بهی گشودگ و دارد وجود چندگانه ۀرابط انکنیبازی شغلی رفتگلیتحل و تیشخص ابعاد نیبهمچنین . دیده شد معناداري

 هیتوص نمسئوال بهدر پایان  .بودند کنانیبازی رفتگ لیتحل زانیمي هاکنندهینیب شیپ نیتريقو بیترتبه ،یجانیهي داریپا و
ی رفتگلیحلت روند با مقابلهي برا ورزشکاران یتیشخص ابعاد به يشتریب توجه جوان کنانیباز جذب هنگام به که شودیم
  .داشته باشند فوتبال کنانیباز
  

  ، خوزستانبازیکنان فوتبال، ابعاد شخصیت ،شغلی رفتگیتحلیل :هاکلید واژه
  

Prediction of Job Burnout based on Personality Dimensions of Soccer 
Players of Khuzestan Province 

  
Fatah Mahdavi, Saeed Kosari, Parvaneh Shafinia  

Abstract 
The purpose of this study was to predict the job burnout among club soccer players in 
Khuzestan province. The statistical community was the club team soccer players at 3 league 
(Premier, 1 and 2) in the 91-92 season (N=154). 128 of players responded to the 
questionnaires. This is a descriptive correlation study. Measurement tools were Maslash 
career burnout and Goldberg personality dimensions questionnaire. For data analysis Pearson 
correlation coefficient and multiple regressions techniques were used. Based on the results, 
relation between the depersonalization and emotional stability and openness; and between 
emotional exhaustion and openness was significant. Also, there is a multiple relationship 
between dimensions of personality and job burnout in players and openness to experience and 
emotional stability, are the strongest predictors for amount of players' burnout. At the end of 
this study, will recommend to the administrators that, in attracting young players, they have to 
do more attention to players' dimensions of personality, for dealing with atrophy. 
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  مقدمه
به شخصیت انسـان  پژوهشگران ضرورت توجه بیشتر 

ــر از در ســال هــاي مهــم یکــی از ویژگــیهــاي اخی
 ،عملکـرد شـغلی  نـدگی  بینی کنشخصیت، یعنی پیش

-پژوهشچه  ه اگرهاي گذشتدر سال. گیردمی تئنش
شخصـیت چـارچوب قابـل    انجام گرفته در مورد هاي 
به ذات شخصیت  در جهت توصیف ساختار و ی راقبول

ــدهدســت داد ــارة ،ان هــاي ویژگــی امــا همچنــان درب
 دارداختالف نظـر وجـود    پژوهشگرانی میان یتشخص

حاصـل   یامروزه تـوافق  ،اینود وج). با 1388پور، قلی(
 ،مدل پنج عـاملی شخصـیت  توان از میکه  است شده
براي توصـیف   کرده است،معرفی آن را  1گلدبرگکه 

 کـرد شخصیت افراد استفاده  ۀهاي برجستبیشتر جنبه
 ). ابعـاد 1388، نیکخـواه و  ، کریمی، جدیديشمسایی(

، 3پـذیري توافق، 2گراییشخصیت شامل برونۀ پنجگان
-یفـه ظوو  5، گشـودگی بـه تجربـه   4اري هیجانیپاید

است. برونگرایی شامل کمیت و شدت تعامل  6شناسی
بـودن یـک شـخص    با افراد دیگر و میـزان اجتمـاعی  

و یشه، احساسـات  دسازي میزان توافق در انهم است.
شناسی دهد. وظیفهعمل نسبت به دیگران را نشان می

بودن  گراکوشی و هدفپذیري، سختمیزان مسئولیت
کنـد.  رفتارهاي سازمان توصیف می بهبود را در جهت

بـا  رفتـار فـرد    واختینـ یکپایداري هیجانی به ثبات و 
نامالیمات روزمره اشاره دارد و در  در برابر انگیزه حفظ
یل، تخ ، قوةپذیري یا گشودگی به تجربهتجربه ،نهایت
ها را ها و ارزشها، عملشناسی، احساسات، ایدهزیبایی
، ، محـرم زاده و سـیدعامري  وحـدانی ( کندیف میتوص

1391.(  
و اثـرات مضـر و   که فشارهاي روانـی   کردباید اذعان 

                                                                    
1. Goldberg 
2. Extraversion 
3. Agreeableness 
4. Emotional stability 
5. Openness 
6. Conscientiousness 

را مشـغول  پژوهشگران هاست که ذهن مفید آن سال
تـرین منـابع ایـن فشـارهاي     کرده است. یکی از مهم

تـرین  افراد است و یکی از عمـده  ۀو حرف روانی شغل
واکـنش در برابـر    که معموالً به شـکل  ،مسائل شغلی

 ،شـود غلی در میان افراد مختلف دیده میهاي ششتن
، ، جلیلونـد و وحـدانی  ناصح(است رفتگی شغلی لیلتح

، پیش ۀهایی در سه دهبا وجود انجام پژوهش). 1391
رفتگـی  در مورد تحلیل هاییها و ابهامهنوز هم بحث
تـوان ادعـا کـرد کـه     چنـد مـی   هر .شغلی وجود دارد

نسبت به یک را او  دید ۀزاویانگیزش و شخصیت فرد 
به اقتضائات شـغلی در   را او گوییة پاسخشغل و شیوه

. کنـد رفتگی مشخص میگی و تحلیلمقابله با فرسود
 ۀرشـت  از رفتگـی تحلیل ۀزمین در پژوهش کلی،طوربه

 را رفتگـی تحلیـل  که ،است گرفته نشئت شناسیروان
 این داند.می شغلی استرس با مقابله در شکست ۀنتیج
 کـارکرد  بـراي  اشـتیاقی بـی  را رفتگـی تحلیـل  دیدگاه
ـ  طریـق  از کـه  ،کنـد می تعریف  مسـخ  انـرژي،  ۀتخلی

 اخالقیـ   احساسی گیريگوشه و افسردگی شخصیت،
و  باقري، غفـوري، هنـري   شهالیی( شودمی مشخص
ــري ــارکو). 1392، مطه ــل از بــه، 2002( 7زیبوه نق
 شدنتهی مفهوم به را رفتگیتحلیل )1382بروجردي، 

 ذهنـی  یـا  جسـمی و خصوصـیتی   خود هايویژگی از
 تالش ۀنتیج امر این که داردمی اظهار و کرده تعریف
 واقعـی غیر انتظارهـاي  از برخی به رسیدن براي بسیار
-می تحمیل او به جامعه یا فرد خود از جانب که است
 روي را شـغلی  رفتگـی تحلیـل  )2001( 8مسلش. شود
 را آن و کنـد می معرفی استرس ةپدید از جدید آوردي
 :داندمی عامل سه کارکرد
 ؛9عاطفی فرسودگی )الف
  ؛10نقصان موفقیت فردي )ب

                                                                    
7. Bohorqwes 
8. Maslash 
9. Emotional exhaustion 
10. Depersonalization 
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ــی )ج ــدنته ــی از ش ــايویژگ ــی ه ــخ( شخص  مس
  .)شخصیت

 پژوهشـی ) در 2006( 1دوالردو  ، وندرزي، لوینگباکر
تی مشـاوران  پنج عامل بزرگ شخصی ۀبه بررسی رابط

به این  ند ورداختپرفتگی آنان داوطلب و میزان تحلیل
بین تمامی ابعـاد شخصـیتی و    نتیجه دست یافتند که

داري وجـود  امعنـ  ۀرابط ،ناشغلی مشاوررفتگی تحلیل
ظـر  ن داوطلـب زن از ن ادارد. در این پـژوهش مشـاور  

رفتگی شغلی نسبت به مردان در وضعیت میزان تحلیل
و  یتی بین مردانولی از نظر ابعاد شخص ،بهتري بودند

 2و زیمرمن اسویدر داري مشاهده نشد.ازنان تفاوت معن
-هگروه طبق فرسودگی شغلی را در سه ۀ) پیشین2010(

در سـطح   .کند: سازمانی، شـغلی و شخصـی  بندي می
بر  را هاپژوهشگران اثر محیط روانی سازمانسازمانی 

در سـطح   .ندکنکارمندان بررسی می فرسودگی شغلی
کارکنـان بـا مشـتریان    ملی شغلی بر خصوصـیات تعـا  

هـاي  تفاوت دربارةشود و در سطح شخصی تمرکز می
یــدگاه کارشناســان و از دکننــد. شخصــی بحــث مــی

-هب ،رفتگیبدنی و ورزش نیز تحلیلتربیت انمتخصص
و واقع شـده  بسیار مورد توجه  ،هاي اخیردر سال ویژه

رفتگـی  تحلیـل  ارائه شده اسـت: براي آن  زیر تعاریف
انی، اجتماعی و گیري و انزواي روکناره عبارت است از

 ۀدر نتیجــ، هــاي ورزشــی قبلــیجســمانی از فعالیــت
که در طول زمـان بـر ورزشـکار    ي هاي شدیداسترس

 ،1996، 3لـوهر و  ، توفی، یودريگولد( وارد شده است
ــرمن،   ــویدر و زیم ــمیت ).2010اس ــز 1986( 4اس ) نی

ی، گیري و انزواي عـاطف رفتگی ورزشی را کنارهلیلتح
جسمانی و روانی ورزشکار در نتیجه فشارهاي روانـی  

 داند.مدتی که به ورزش پرداخته است می زیاد در طی
توان چنین نتیجـه گرفـت کـه عوامـل     کلی میطوربه

                                                                    
1. Bakker, Vanderzee, Lewing, & Dollard. 
2. Swider & Zimmerman 
3. Gould, Tuffey, Udry, & Loehr 
4. Smith 

-و تیم سبب ایجـاد تحلیـل   ایجاد استرس در سازمان
تحلیل رفتگی مترادف با این . با وجود شودرفتگی می

ط نزدیـک و تنگـاتنگی   چند ارتبـا  استرس نیست، هر
 در )1375( کشتکاران .)1384باقري و زارعی، ( دارند
 رفتگـی تحلیـل  کـه  کندمی اظهار رفتگیتحلیل مورد

 ةشـیو  چهـار  زمینـه  این در وي .است زندگی حقیقت
 را سـازي چـاره  و گـري میانجی پیشگیري، تشخیص،

   .کندمی پیشنهاد رفتگی تحلیل کاهشبراي 
) در پژوهشی 1391( و سیدعامري ،زاده، محرموحدانی

عـاملی) و   5(مـدل   به بررسی ارتباط ابعاد شخصـیت 
رس خراسان فرسودگی شغلی در معلمان استثنایی مدا

نشان داد که  پژوهشهاي این شمالی پرداختند. یافته
تـر  نافراد با سطوح باالتر روان رنجوري و سطوح پایی

دگی شناسی و گشـو گرایی، توافق پذیري، وظیفهبرون
و  هســتند بــه تجــارب بیشــتر در معــرض فرســودگی

-به ،پیشنهادي مبنی بر استفاده از ارزشیابی شخصیت
منظـور  بـه  ،عنوان قسمتی از فرایند و سیستم استخدام

شناسایی معلمانی که احتماالً دچار فرسـودگی شـغلی   
  کند.میخواهند شد ارائه 

انــواع "بــا عنــوان   ،)2010( 5عظــیم پــژوهشدر 
رفتگـی شـغلی در   گیري شغلی و تحلیـل شخصیت، در

انـواع  کـه  مشـخص شـد    ،"میان مدرسـان دانشـگاه  
رفتگــی شــغلی باعــث تحلیــلشخصــیت و درگیــري 

) 1391( زادهو محرم ،، جلیلوندناصح. شودمدرسان می
و  ارتباط بین ابعاد شخصیت"با عنوان  که پژوهشیدر 

انجام دادند بـه ایـن نتیجـه     "تحلیل رفتگی پرستاران
رفتگــی تحلیــلند کــه بــین ابعــاد شخصــیت و رســید

در این چنین هم. داري وجود داردامعن ۀپرستاران رابط
شناسـی و گشـودگی بـه    پذیري، وظیفهتوافقپژوهش 

میـزان   ندتتوانسرب پرستاران ابعادي بودند که میتجا
ـ رفتگی آنان را پیشتحلیل ایـن   ۀبینی کنند. طبق یافت
 دچـار  کـه  فـرادي ا در کـارایی  و وريبهـره  ،پژوهش

                                                                    
5. Azeem 
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 و یابـد می کاهش ،اندشده خود شغل در رفتگیتحلیل
و  دهنـد مـی  نشـان  خود از تريکم مشارکت افراد این

  گذارد.می تأثیر سازمان در مستقیم طوربه این امر
ــانیو  ،، گــودرزي، حمیــديبختیــاري  در) 1388( قرب
 انگیزشـی  عوامـل  ارتبـاط  بررسـی  بـه  خـود  پژوهش
 بدنیتربیت کارشناسان شغلی گیرفتتحلیل و بهداشتی

-تحلیل میزان بین تفاوت بررسی ند،پرداخت زن و مرد
 نشـان  پژوهشاین  ۀمطالع مورد مردان و زنان رفتگی
، مسـخ شخصـیت و   عـاطفی  فرسـودگی  بـین  که داد

 مطالعـه  مـورد  مردان و زنان کاهش عملکرد شخصی
 ایــن ۀ. طبــق یافتــنداشــت وجــود داريامعنــ تفــاوت
 و عـاطفی  فرسـودگی  با انگیزشی ملعا بین ،پژوهش
 داريامعنـ  ارتبـاط  ،هـا آزمودنی فردي موفقیت فقدان
 مسـخ  بـا  انگیزشـی  عامـل  ولـی بـین   ؛داشـت  وجود

 پـژوهش  این د.شداري مشاهده ننامع ۀرابط شخصیت
 عـد ب بـا  فقـط  بهداشـتی  عاملکه  داد نشان چنینمه

. دارد دارينامع ارتباط هاآزمودنی فردي موفقیت فقدان
 و تــرینمهــم را شخصــی عوامــل )1389( عتچیســا

 زیـرا  .داندمی شغلی رفتگیتحلیل عامل ترینمشخص
 غیـر  عملکرد دلیلبه ، خود،افراد به این که استقائل 

و  کانتاس .شوندمی خود رفتگیتحلیل باعث اثربخش
م یــاي بـا عنـوان عال  ) در مطالعـه 1997( 1واسـیالکی 

که  رفتجه گنتی فرسودگی شغلی در پزشکان عمومی
و بر کسانی  استشرایط کار بر فرسودگی شغلی مؤثر 

. گـذارد مـی که مسئولیت بیشتري داشتند بیشتر تـأثیر  
فعالیت بدنی با فرسـودگی  سن و میزان درآمد و  ۀرابط

همچنین نتایج نشان داد کـه بـین    .دار نبوداشغلی معن
هاي شخصی شدن از ویژگیرسودگی عاطفی و تهیف

ها که هردوي آنصورتیدر، ردوجود داي همبستگی قو
 با کاهش بـازده عملکـرد همبسـتگی منفـی داشـتند.     

 ۀرابطــ ) در بررسـی 2008( 2همکــاران و شـیموزوتانی 
رفتـار تطبیقـی    رفتگی پرستاران و شخصـیت و تحلیل

                                                                    
1. Kantas & Vassilaki 
2. Shimizutani et al. 

ثبـاتی هیجـانی در   که بـی  دآنان به این نتیجه رسیدن
فتگـی  رگرایی ارتباط بیشتري با تحلیلمقایسه با برون

 گفتۀ بهبا شغل و مرتبط با مشتري دارد. شغلی مرتبط 
 تفکر، از الگویی شخصیت)، 2010( 3کروونهپیروین و 
 بـا  همراه ،فردي هايویژگی از ناشی رفتار و احساس

 پـس  در که ،است آشکارو  پنهانی روانی سازوکارهاي
، سـجادي، علـی   جاللی فراهانی. دندار قرار الگوها آن

 ،خـود  پژوهش) در 1390( اسالمی و ،دوست قهفرخی
و  ابعــاد شخصــیت ارتبــاط بــینبررســی  درخصــوص

بـه   ،بدنی شهر زنجانرفتگی معلمان مرد تربیتتحلیل
اد مسـخ شخصـیت بـا    این نتیجه رسیدند که بین ابعـ 

، فرسودگی هیجـانی بـا گشـودگی    گشودگی به تجربه
-امعن ۀگرایی رابطتجربه و بین مسخ شخصیت و برون

-بیشترین مقدار تحلیل پژوهشدارد. این داري وجود 
عد عدم موفقیـت فـردي   برفتگی معلمان ورزش را در 

در نیــز ) 1381( دارکشــتیو  گــودرزيگـزارش کــرد.  
رفتگـی  خود نتایج مشابهی را در مورد تحلیل پژوهش
  .موزش عالی کشور گزارش کردندمدیران آ
مبنی بـر   ،) در پژوهش خود2012( 4، فلتش و گودگرتابی
سازمانی و ابعـاد شخصـیت بـا     هاياسترس ۀرابطرسی بر

کـه بـا    ،ژاپنـی و انگلیسـی   هايفوتبالیسترفتگی تحلیل
تـن از بازیکنـان فوتبـال     22استفاده از روش مصاحبه بـا  

بـین ابعـاد    بـه ایـن نتـایج دسـت یافتنـد کـه       شد،انجام 
 ۀلی آنـان رابطـ  رفتگـی شـغ  شخصیت بازیکنان و تحلیـل 

از بـین ابعـاد شخصـیت بازیکنـان،      داري وجـود دارد. امعن
شناســی و پایــداري عــدهاي گشــودگی تجربــه، وظیفــهب

رفتگی بازیکنان را بینی میزان تحلیلهیجانی قابلیت پیش
پـذیري بـاالتر   بازیکنان با قابلیت تجربه همچنین .داشتند
- مـی  بار و فرسودگی شـغلی هاي زیانتر دچار استرسکم
- ها و مقدار تحلیـل چنین تفاوت میزان استرس. همشوند

هاي فرهنگـی  زیکنان ژاپنی و انگلیسی به تفاوترفتگی با
رابطـه بـا هـم    شـیوة  مربیگري و هاي دو کشور و سبک

                                                                    
3. Pervin & Cervone 
4. Tabei, Fletche, & Goodger 
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  نسبت داده شد.هاي ارشد تیمی
موفقیت یـا کسـب   که قائل است به این )2013( 1وندرا

 ؛یک تیم فوتبال به عوامـل متعـددي از جملـه    ۀنتیج
، وضــعیت جســمی و اتســرمایه، امکانــات و تأسیســ

اي که مربیـان  بدنسازي، نوع سیستم و تاکتیک تیمی
، شـرایط محیطـی، سـبک رهبـري و     انـد کردهتجویز 

تر از همه آمادگی روحی و روانـی  هدایت تیمی و مهم
مقابـل  در شخصـیتی را   عوامـل که  ،بازیکنان فوتبال

 .بستگی دارد ،کندرفتگی بیمه و تقویت میوند تحلیلر
ـ نظر میبه رفتگـی  خطـر بیشـتر تحلیـل    سـبب هرسد ب

که در تالش براي رسیدن به سطح  ،تربازیکنان جوان
 حدتا  این بازیکنانشناخت شخصیت  نخبگی هستند،

-باشگاه در آنانکارگیري تواند به جذب و بهزیادي می
کمـک   ،در جهت رفـع و تکمیـل نیازهـاي تیمـی     ،ها

هـت  خود گـامی بـزرگ در ج  این امر  که کند،شایانی 
. سـطح بـاالي   اسـت اي شـدن فوتبـال کشـور    حرفه
ی بازیکنان فوتبال به مشکالت شخصی و گرفتتحلیل
 ئـۀ با توجـه بـه ارا   رو و. ازاینمنتهی خواهد شدتیمی 
ه شخصـیت را عـاملی قـوي در    کـ ، هاي پیشینمدل

-رفتگـی معرفـی مـی   بینی وضعیت تحلیلجهت پیش
ـ  وجود و با  ،دنکن  ةدر حـوز کمـی کـه   هـاي  ژوهشپ

رفتگی بازیکنان فوتبال و شناخت موانع در این تحلیل

عدهاي شخصیت ب ۀبه بررسی رابط انجام گرفته، زمینه
 رفتگی بازیکنان فوتبال باشـگاهی خوزسـتان  و تحلیل

 پـژوهش امید است که نتایج ایـن   .پرداخته شده است
گامی مثبت و مفید در بررسی مسائل و موانع پیشرفت 

فوتبـال   هاي فعالکی از قطبکه ی ،فوتبال خوزستان
هاي سنی بازیکنـانی را بـه   و در تمام رده استکشور 
 ، باشد.است دهکرکشورمان اهدا  تیم ملی

  پژوهشروش 
لحاظ از مبستگی و از نوع هو  حاضر توصیفی پژوهش
آوري اطالعـات  . بـراي جمـع  اسـت کـاربردي   ،هدف

آمـاري   ۀاسـتفاده شـد. جامعـ    ۀنامـ میدانی از پرسـش 
تمامی بازیکنان فوتبـال باشـگاهی اسـتان    را  پژوهش

یـک و   ۀخوزستان حاضر در لیگ برتـر و لیـگ دسـت   
تشـکیل   نفـر 154 به تعداد ،91-92دو در فصل  ۀدست
آماري  ۀعنوان نمونکه تمام اعضاي جامعه به ،دادندمی

ـ انتخـاب شـدند. از بـین     نفـر بــه   128 ،آمـاري  ۀنمون
  ها پاسخ دادند. نامهپرسش

کـه   پژوهش،هاي شناختی آزمودنیعیتاطالعات جم 
 سـن،  مربوط بـه  فراوانی درصد و فراوانیند از اعبارت
 1در جدول بازیکنان  تحصیلی مدرك و ورزشی ۀسابق
  ه شده است.ئارا

  1بازیکنان تحصیلی ورزشی، مدرك ۀسابق سن، مربوط به فراوانی درصد و راوانی. ف1 جدول
  درصد  فراوانی  متغیر

  سن

18-15  16  13  
22-19  37  28  
26-23  51  9/39  
30-27  13  1/10  

  9  11  30باالتر از 

  ورزشی ۀسابق
4-2  7  2/5  
6-4  41  3/31  
8-6  36  7/29  
10-8  44  8/33  

  میزان تحصیالت
  41  52  دیپلم
  37  47  کاردانی
  20  26  کارشناسی

  2  3  کارشناس ارشد و باالتر

                                                                                                                                               
1. Andrew 
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-تحلیـل  ۀنامـ پرسش از اطالعات آوريمنظور جمعبه
ــی ــغلی  رفتگ ــلچش ــاد و )1986( 1مس ــیت ابع  شخص
تحلیـل   ۀنامـ پرسـش  .شـد  استفاده )1996( 2گلدبرگ
 فرسـودگی  گیـري انـدازه  ابزار ترینرایج مسلچ رفتگی
 سـه  هـر  و شـده  تشکیل گویه 22 از که ،است شغلی
ـ  9. سـنجد مـی  را شـغلی  فرسودگی ۀجنب  در آن ۀگوی

ــورد ــانی، خســتگی م ــه 5 هیج ــو در گوی ــخ ردم  مس
 شخصـی  کفایت احساس مورد در گویه 8 و شخصیت

 (هرگز) صفر از نمراتی با احساسات این فراوانیت. اس
 در آمده دستبه نمرات. شودمحاسبه می روز) (هر 6تا 
 در مرجـع  ةنمـر  اسـاس  بـر  جنبـه  سه این از یک هر
 ةنمـر د. گیـر مـی  جـاي  بـاال  و متوسط کم، هايدسته
 کـم  ةنمر و شخصیت مسخ و هیجانی خستگی باالي
 رفتگـی تحلیل ةکنندمنعکس شخصی کفایت احساس
  .اندشغلی
 باراولین برايرا  نامهپرسش این علمی پایایی و اعتبار
 آن پایـایی  ضریبو  کردییدأت )1371( فیلیان ایران در
 بـزرگ  عامـل  پـنج  ۀنامپرسش. دکرگزارش  78/0 را

 50 داراي و است ساخته )1996( گلدبرگ را شخصیت
 را شخصـیت  بزرگ عدب پنج از یک هر که ،است گویه

 هـا گویه از یک هر براي. سنجدمی گویه 10 به وسیلۀ
 ،ايدرجـه پـنج  لیکـرت  مقیـاس  بـا  را خود هاآزمودنی
 نادرسـت،  تاحدودي نادرست، عمدتاً هايگزینه شامل
 عمـدتاً  و درسـت  حـدودي  تا نادرست، نه و درست نه

  .کنندمی يبنددرجه پنج تا یک از درست،
 انجـام  )1391( وحـدانی و همکـاران   که پژوهشی در
 بـه  نامهپرسش این براي اعتماد قابلیت ضریب د،دادن
 .آوردنـد  دستهب 75/0 با برابررا  کرونباخ آلفاي روش

ان دانشگاهی نظربا استفاده از نظرات اساتید و صاحب
همچنـین   .ندشـد ها برسـی  نامهپرسشروایی صوري 

از طریق آلفاي  رفتگیهاي تحلیلمؤلفه پایاییضریب 

                                                                    
1. Maslash Career Burnout Questionnaire 
2. Goldberg Personality Dimensions 
Questionnaire 

اد هـاي ابعـ  و بـین مؤلفـه   83/0 تا 72/0کرونباخ بین 
 پژوهش، نای در دست آمد.هب 85/0تا  76/0شخصیت 
 انحـراف  و میـانگین  ماننـد  توصـیفی  آمـار  بـر  عالوه

بـه  ،پیرسـون  همبسـتگی  ضـریب  آزمون از استاندارد،
و نیز  ،یرفتگتحلیل و شخصیت ابعاد بین ۀرابط منظور

-بینی مقدار تحلیـل منظور پیشبه ،رگرسیون چندگانه
 ،بر اسـاس ابعـاد مختلـف شخصـیت     رفتگی بازیکنان

 چنین از آزمون کولموگروف اسمیرنوفهم .شد استفاده
اسـتفاده   پـژوهش هاي داده طبیعیبرآورد توزیع  براي
ــ ــاتد. ش ــاري عملی ــا آم ــتفاده ب ــرم از اس ــزار ن  اف

 گرفت. جامان 17 ۀنسخ اس.پی.اس.اس

  هایافته
، از شـود مشاهده مـی  2 ةکه در جدول شمارطورهمان

عـد  بمیان میانگین نمرات ابعـاد شخصـیت، میـانگین    
ایـن   بـود. در سـطح بـاالیی    بازیکنـان  شناسیوظیفه
 ابعـاد  سـایر  در هـا آن نمرات ست که میانگیناحالیدر

 قابـل  تفـاوت  و بـود  نزدیک هم به شخصیت مختلف
حداقل نمـره در ایـن   . یافت نشد هاآن در ايمالحظه
-که در این صـورت مـی   است، 50و حداکثر  10 ابعاد

شخصـیت   ابعـاد  هـر یـک از   در بازیکنـان  توان گفت
 .انـد انگینی باالتر از متوسط کسب کردهمی ةنمرتقریباً 

ـ که نشـان  ،2 ةمطابق جدول شمار میـانگین و   ةددهن
زیکنان گی شغلی بارفتهاي تحلیلانحراف معیار مؤلفه
 در بازیکنـان  ةد که میانگین نمرشواست، مالحظه می
  .بود 32/6 مسخ شخصیت

 از هـا آزمـودنی  از یـک  هر براي نمره این ۀدامن آنجاکه از
میـانگین   ةنمـر  کـه  گیـریم مـی  نتیجه ،است 30 تا صفر

جـاي  ) 17 (کمتـر از  عد در سطح پـایین ببازیکنان در این 
اما بررسـی   آید.یمطلوب به حساب م ۀکه یک نتیج دارد،

ت بازیکنـان  یها در بعد فقدان موفقآزمودنی ةمیانگین نمر
این نمره براي هر یک از افراد  ۀکه دامنازآنجا وبود  21/3

کـه  ، گیردمیجايدر سطح خیلی کم  است، 42 تا از صفر
 ةمیــانگین نمــرامــا ســت، ا بســیار خــوبیۀ جــمبــین نتی
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ــود و از آ 71/37 نفرســودگی شــغلی بازیکنــا نجــا کــه ب
افـراد در  ة مـر ن ،اسـت  54افراد از صـفر تـا    ةنگین نمرمیا

فرسـودگی   ةکه نشـان دهنـد   ،گیردمی قرارسطح باالیی 
  .استبین بازیکنان فوتبال خوزستان  شغلی باال

  
  رفتگیو تحلیل ابعاد شخصیت انحراف معیار میانگین و .2جدول

  انحراف معیار  میانگین  شخصیت هاي ابعادؤلفهم
  74/3  2/37  شناسیوظیفه

  33/3  45/24  پایداري هیجانی
  21/4  49/25  سازيهم
  62/3  19/26  گراییبرون

  13/3  16/25  گشودگی به تجربه
  انحراف معیار  میانگین  رفتگیهاي تحلیلمؤلفه

  14/7  32/6  مسخ شخصیت
  80/2  21/3  فقدان موفقیت فردي
  11/9  71/37  فرسودگی هیجانی

  
 طبیعـی ف حـاکی از  گروف اسمیرنودست آمده از آزمون کولموهد، نتایج بشومالحظه می 3 ةاردر جدول شمکه چنان

  .استها بودن توزیع داده
  هاداده توزیع بودن طبیعیبراي  کولموگروف اسمیرنوف. نتایج آزمون 3جدول 

ابعاد   متغیر
  شخصیت

وظیفه 
تحلیل   پایداري  همسازي  گشودگی  برونگرایی  گرایی

  رفتگی
مسخ 
عدم   فرسودگی  یتشخص

 موفقیت
 092/1 055/1 426/1 489/1 341/1 603/1 865/0 290/1  859/0 725/1  آماره
 P( 699/0 752/0 782/0 567/0 667/0 443/0 443/0 292/0 882/0 528/0(سطح 

 
نتایج آماري ضـریب همبسـتگی پیرسـون در جـدول     

بـین مسـخ شخصـیت و     دهـد کـه  نشان می 4 شماره
، بین مسـخ شخصـیت و   )p=028/0( هیجانی پایداري
  )، بین مسخ شخصیت p=001/0( به تجربه گشودگی

  

  
) و همچنـین بـین فرسـودگی    p=012/0و گشودگی (

ــودگی  ــانی و گش ــ) p=007/0( هیج ــی و  ۀرابط منف
داري اعنـ م ۀموارد رابط سایردر  داري وجود داشت.امعن

  د.شمشاهده ن ≤P)05/0در سطح (
  

  بازیکنان تحلیل رفتگیشخصیت و  ابعاد ۀرابط مورد رد پیرسون همبستگی ضریب .4جدول
  شناسیوظیفه  گشودگی  گراییبرون  سازيهم  پایداري  متغیر

  -08/0  -431/0  042/0  179/0  -612/0  ضریب پیرسون  مسخ شخصیت
p  028/0  761/0  323/0  001/0  128/0  

  -338/0  007/0  -058/0  490/0  -152/0  ضریب پیرسون  عدم موفقیت
p 012/0  943/0  160/0  122/0  887/0  

  -038/0  0-/753  -036/0  471/0  -173/0  ضریب پیرسون  فرسودگی هیجانی
p  234/0  413/0  156/0  007/0  512/0  

  
دست آمده از آزمون رگرسـیون  هآماري ب ۀیافتطابق م

هاي ابعـاد شخصـیت،   مقیاسمتغیره، از بین خردهچند
 نـد دار اعنبه تجربه و پایداري هیجانی متنها گشودگی 

خطـی دارنـد و واجـد شـرایط      ۀابطو با متغیر مالك ر
رفتگـی شـغلی بازیکنـان    بینـی وضـعیت تحلیـل   پیش

ــون رگرســیون  ــام آزم ــین گ ــزان  1هســتند. در اول می
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کننـده  بینیترین پیش گی تجربه به تنهایی قويگشود
د عالوه در گام دوم، آزمون رگرسیون نشان داهب است.

 ،متغیـر مـالك   تواندمی نیزی که متغیر پایداري هیجان
ـ را تبیین ، رفتگییعنی تحلیل . نتـایج مربـوط بـه    دکن

بین در مورد متغیرهاي پیش )بی( شیب خط رگرسیون
) و -79/2نیز نشان داد که بین گشودگی بـه تجربـه (  

رفتگـی  ) با وضـعیت تحلیـل  -67/1پایداري هیجانی (
مسـتقیم وجـود دارد. همچنـین     ۀشغلی بازیکنان رابط

تـرین  نشـان داد کـه مهـم    )بتا( 2ایج ضریب معیارينت
 رفتگی بازیکنانحلیلوضیعت ت ةکنندبینیعوامل پیش

) و پایـداري  -33/0ترتیـب گشـودگی بـه تجربـه (    به
نتــایج ضـریب همبســتگی  ) هسـتند.  -19/0تجربـی ( 
رفتگی بازیکنان بـا  اي نیز نشان داد که تحلیلسهمیه

شـترین ارتبـاط و   بیمتغیر گشودگی بـه تجربـه داراي   
  ).6و  5 (جداولاست  -32/0برابر 

  
 

  رفتگی بازیکنانو تحلیل نتایج آزمون همبستگی چندگانه ابعاد شخصیت .5جدول 
  )P( سطح  R  R2  F  متغیر    شاخص

  001/0  17/36 21/0  46/0  گشودگی به تجربه
  001/0  21/22 33/0 51/0  پایداري هیجانی

 
  رفتگی بازیکنانتحلیل و ابعاد شخصیت چندگانه نتایج آزمون همبستگی. 6جدول 

  رگرسیون   مرحله
  به گام گام

  ضرایب   معیاريغیر ضرایب
  معیاري

T P  
  همبستگی

B Sd.Err Beta 
   صفر
 ايسهمیه مرتبه

 - - 001/0 49/19 -  98/6 88/135  مقدار ثابت  اول
 -40/0 -40/0 001/0 -60/5  40/0 60/0 -40/3  گشودگی به تجربه

  دوم
 - - 001/0 28/18  - 97/7 80/145  مقدار ثابت

 -32/0 -40/0 001/0 -29/4 -33/0 64/0 -79/2  گشودگی به تجربه
 -19/0 -32/0 01/00 -44/2 -19/0 68/0 -67/1  پایداري هیجانی

  
  12گیريبحث و نتیجه
ها و مدیران ورزشی باید براي مواجهـه  امروزه سازمان

انی از دانـش مـدیریت بـه    سازم و مشکالت با مسائل
اي کارآمـد بهـره بگیرنـد و بـراي حـل مسـائل       شیوه

احمــدي، ( داشـته باشــند همـواره پــژوهش را مــدنظر  
). نتایج پژوهش حاضر 1388سیدعامري، و محمدزاده، 

نشان داد که  بین مسخ شخصیت و پایداري هیجـانی  
) p=028/0(هـاي خوزسـتان   بازیکنان فوتبال باشـگاه 

ایـن یافتـه بـا     .داري وجود داشـت اعنمنفی و م ۀرابط
)، باکر و 1391وحدانی و همکاران ( هايپژوهشنتایج 

کـه در   ،)2012) و تابی و همکاران (2006همکاران (
                                                                    
1. Stepwise  
2. Beta  

-هاي شخصیتی و تحلیـل ویژگی ۀآن به بررسی رابط
همخوانی  ،رفتگی ورزشکاران مرد نخبه پرداخته است

 )1391ان (ناصح و همکار هايکه با یافتهحالیدر ،دارد
ــا ــدارد 2006( 3و گاروس ــوانی ن ــن   .) همخ ــت ای عل
ها را شاید به نوعی بتوان در تفاوت فاحش ناهمخوانی

ي هـا پژوهشهاي محیط کار و ماهیت شغل آزمودنی
 محیط کار و ماهیـت شـغل آزمـودنی هـاي    با  مذکور
کـه   بـا ایـن توضـیح    ؛جسـتجو کـرد  حاضـر   پژوهش
ناصـح و   يهـا پـژوهش هاي مورد بررسی در آزمودنی

ــاران ــا1391( همک ــتارانی 2006( ) و گاروس ) را پرس
دادنـد کـه در فضـاي خـاص بیمارسـتانی      تشکیل می

                                                                    
3. Garossa  
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اند و بـه تبـع آن ممکـن اسـت در     دهکرایفاي وظیفه 
روند فرسـودگی کارکنـان    هاي شخصیتی و نیزگیژوی

  .دنمیزان اثرگذاري متفاوتی داشته باش
 ري هیجـانی پایـدا  از باالیی سطوح داراي که افرادي

که در مقابـل نامالیمـات احتمـالی     ندهستند در پی آن
هاي جبران نشـدنی روانـی   پیش روي خود دچار زیان

-تواننـد از طریـق بـه   بازیکنان فوتبال نیز می نشوند و
که خـاص   ،بینیبه نام قابلیت پیش ايگویهکارگیري 

، کنترل و است )گونه افراد (داراي پایداري هیجانیاین
هـاي عمـدتاً   محرك در برابر را انی خویشثبات هیج

و نه تنهـا از بـروز اخـتالل     نندنشده حفظ کبینیپیش
کــه ســبب اخــتالل در کارکردهــاي ، زوال شخصــیت

-ورزشی، اجتماعی یا سایر کارکردهاي مهم فرد مـی 
حاصـل   بلکه پختگی شخصیتیِ ،نندجلوگیري ک ،شود

 زشیور ةبینی نشداز این ثبات را در سایر مراحل پیش
ـ   هب و میادین و مسابقات بزرگتر -هکار گیرنـد. نتـایج ب
عد مسخ شخصیت ب دارامعن ۀدست آمده حاکی از رابط

) بازیکنان بـود. ایـن   p=001/0( ۀو گشودگی به تجرب
فراهـانی و همکـاران   جاللـی  یافته با نتـایج پـژوهش  

) و تـا حـدودي   1384متـین ( )، باقري و زارعی1390(
. خـوان اسـت  مه )2007( 1گجورپاده، الکریتز و سین

وحـدانی و   هـاي پـژوهش با نتایج  این یافته چنینهم
تـابی و   )،1391( همکاران و )، ناصح1391( همکاران
پـذیري یـا   ) نیز همخوانی دارد. تهیج2012( همکاران

هاي مهم بلوغ فکري پایداري هیجانی یکی از شاخص
نواخـت  کآیـد و منظـور از آن ثابـت و ی   به حساب می

جاي شبهه نیست  .اندن در برابر تحریکات استمباقی
هـاي موفقیـت   افراد داراي پشتکار فراوان فرصـت  که

افراد  سوي دیگر، ایناز  .فردي بیشتري خواهند داشت
پـذیري خـود در   با استفاده از ثبات و کنتـرل تحریـک  

مواقع حساس و غیرعادي، شرایطی را براي خود مهیا 
خـود را قابـل   شخصـیت   شـرایط  در آن سازند کهمی

                                                                    
1. Ghorpade, Lackritz, & Singh 

و در نتیجه باعث کاهش سطوح مسخ  می یابنداعتماد 
  .)1391ناصح و همکاران، ( شوندمیشخصیت خویش 
ابعاد  ،بین عدم موفقیت پژوهش، ۀبر اساس دیگر یافت

منفـی و   ۀشخصیت و پایداري هیجانی بازیکنان رابط
کـه   دیگـر، هـر انـدازه    عبـارت به .یافت شد يدارامعن

شند خود را در برابر فشارها و محرکات بازیکنان قادر با
و ثبات و پایداري خـود را در حـد    نندمخرب کنترل ک
میزان ترس از عدم موفقیت و شکست  ،باال نگه دارند

هاي این یافته با یافته .بوددر حد پایینی خواهد  در آنها
) 2012تابی و همکـاران (  و )1391( ناصح و همکاران
ــوانی دارد ــهمخـ ــدانی و همکـ ) در 1391( اران. وحـ

ایی را نمعلمان مـدارس اسـتث  در آن که  ،خود پژوهش
گرایی، دریافتند که بین ابعاد برون ،بودند کردهبررسی 

رنجوري با برخی ابعـاد  روان و پذیريگشودگی، توافق
ولـی   .وجـود دارد  دارينـا مع ۀرابطـ  فرسودگی شـغلی 

نقصـان موفقیـت و پایـداري     ۀبر رابط مبنیشواهدي 
دسـت آمـده از ایـن    هب ۀکه با یافت ،افت نشدهیجانی ی
رسـد کـه محـیط    نظر می. بهاستناهمخوان  پژوهش

بزرگ) را بتوان از علل ایـن   یا(کوچک  متفاوت کاري
ناهمخوانی دانست. فضاي بـزرگ و متغیـر بازیکنـان    
فوتبال که پـر از اسـترس ناشـی از عـدم موفقیـت و      

وعـات،  ها و مطب( واکنش تماشاچی، رسانه عواقب آن
وضــعیت شخصــی و تیمــی فصــل آتــی) همگــی در  

ایـن   .باشـد کننـده مـی  چگونگی ثبات بازیکن تعیـین 
یـک  باثبـات  ست که محیط کاري کوچـک و  احالیدر

رسد فشار کاري و جسمی و روانی نظر میمعلم که به
 داي ورزشی باشد، شاید نتواناز فضاي حرفه کمتر  آن
عدم  .متزلزل کند نان که باید  پایداري هیجانی راچآن

شـود بازیکنـان بـا انتقادهـاي     ثبات هیجانی سبب می
ترس از عدم موفقیـت   خود را تضعیف و ۀدرونی روحی
پنـدارهاي  و ایـن   را در خود تشـدید کننـد   و شکست
فشـار   باعـث افـزایش بـیش از حـد تـنش و     نادرست 
افـراد   فرسودگی شغلی خواهد شـد.  نهایتدرو  عصبی

نی بـاال مواجهـه بـا مسـائل     با پایداري و ثبات هیجـا 
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عنـوان نبـود   بینی را بـه قابل پیشکننده و غیرتحریک
فرصـتی بـراي رشـد     آنهـا را  بینند، بلکهموفقیت نمی

 بـه قـادر   کارهاگیرند، بنابراین در شخصی در نظر می
  .هستندموفقیت شخصی  دستیابی
عد ب، بین پژوهشدیگر از این  ةدست آمدهب ۀطبق یافت

داري وجـود  امعن ۀرابط و گشودگی فرسودگی هیجانی
بازیکنـان بـا سـطوح بـاالي      دیگـر،  عبارتبه .داشت

تري از فرسـودگی  گشودگی به تجارب از سطوح پایین
جاللـی   ۀ پـژوهش شغلی برخوردارند. این یافته با یافت

-امعن ۀ)، که حاکی از رابط1390( فراهانی و همکاران
ـ  مـان  معل ۀدار فرسودگی هیجانی و گشودگی به تجرب

ـ     مرد تربیت  ۀبـدنی زنجـان بـود، همخـوانی دارد. یافت
 ) و عظــیم2010( و زیمــرمن هــاي اســویدرپــژوهش

ــارانش  2010( ــابی و همک ــژوهش ت ــایج پ ــز نت  ) و نی
شخصیت بازیکنان فوتبال  ۀکه به برسی رابط ،)2012(

و  وحـدانی و  انـد،  پرداختـه با فرسودگی شـغلی آنـان   
 ابعاد شخصیت ۀ)، که به بررسی رابط1391( همکاران

عاملی) و فرسودگی شـغلی معلمـان مـدارس     5(مدل 
، نشان داد کـه از  اندهاستثنایی خراسان رضوي پرداخت

عد فرسودگی هیجانی بـا  ببین ابعاد شخصیت معلمان 
داري دارد که با امنفی و معن ۀگشودگی به تجربه رابط

 همکـارانش  همخوانی دارد. بـاکر و  پژوهشاین ۀ یافت
 عدب پنج بین ارتباط عنوان با ،خود ژوهشپ در )2006(

 نفـر  80 در مورد که ،شغلی رفتگیتحلیل و شخصیت
 ،گرفتـه بـود   صـورت  عالج سخت بیماران مراقبان از

 فرسـودگی  و تجربـه  به گشودگی بین که دادند نشان
 پـژوهش  نتـایج بـا   کـه  ،ندارد وجود ارتباطی هیجانی
 ۀعـ جام ایـن امـر   دلیـل  شـاید . خوانی نداردهم حاضر
 در متفـاوت  ۀنامـ پرسشنفر زن)،  75( متفاوت آماري

 و )1هنـدریکس  ۀنامـ پرسـش ( شخصیت ابعادسنجش 
 بـین  ارتبـاط  مـورد  در. باشد اجتماعی فرهنگی عوامل

 تـوان مـی  هیجـانی  فرسـودگی  و تجربـه  به گشودگی

                                                                    
1. Hendricks 

بازیکنـان فوتبـال امـورات     که کرد گیرينتیجه چنین
 نیـاز  بازیکنان ینا. کنندمتعدد و متنوعی را تجربه می

 و کنند استفاده مختلف مسابقات تجربیات ازکه  دارند
کـار  به تمرینات دررا  یغیرمتعارف و هاي مختلفروش

-تیم مختلف ترکیبات ورود بهآن، باید برگیرند. عالوه
جـو متغیـر    مختلف، مربیانکردن با کار ورزشی، هاي

 باشـند تجربه کرده  ها و تماشاگران فوتبال رااستادیوم
 سـبب  عوامـل  این هاياسترس شاید همین دلیلو به
  .شود هانآ در هیجانی فرسودگی بروز
فقـط   ،نشان داد کـه از بـین ابعـاد شخصـیت     هایافته

تواننـد  پایداري هیجانی و گشـودگی بـه تجـارب مـی    
را  ،رفتگی بازیکنانیعنی تحلیل ،وضعیت متغیر مالك

) و 2012اران (تابی و همک ۀکه با یافت ،بینی کنندپیش
ابعـاد   در آنهـا  که ،)1391( پژوهش ناصح و همکاران
بینـی  رفتگی پرستاران را پیششخصیت میزان تحلیل

پـذیري یـک بـازیکن در    انعطاف .استکرد، همخوان 
شـود کـه   پذیري (گشودگی به تجربه) سبب میتجربه

که در دنیاي ورزشی خـود   را ايتجارب مثبت و منفی
رد بهتر در شرایط گونـاگون و  عملک برايکسب کرده 

 ،کار گیرد و این فاکتور را در بازیکنـان متغیر رقابتی به
کـه   ،توان دیـد فوتبال می ،تربا تجربهبازیکنان  ژه ویبه

هاي ورزشی، بارها با استفاده از آشنایی بیشتر با محیط
بـازي   ةها، شـیو تشویق تماشاگران، جو استادیوم شیوة
باثبـات و   ،پیشـین هاي اکامیهاي مقابل و حتی نتیم

اعضـاي   سـایر آرامش را بـه   ،خود هايکنترل هیجان
داراي  رسد که بازیکناننظر می. بهاندمنتقل کردهتیم 

شکست در زمـین   ي بیشترپذیرهیجانی و تجربهثبات 
کننـد، بلکـه بـا    فوتبال را همیشه ناکامی قلمداد نمـی 

یعنی  ،تورهادست آمده از این فاکهب ۀاز نتیج بردنبهره
هـاي ناشـی از   دگی شخصیتی، مقابله بـا اسـترس  نبال

ترس از شکست یا عدم موفقیت و فرسودگی فردي و 
هاي تیکسب موفق ه برايتیمی، در جهت ایجاد انگیز

  .دارندبرمیبعدي گام 
هاي پژوهش و عدم اخـتالف نمـرات   با توجه به یافته
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ن ورزشـی  بازیکنان در ابعـاد شخصـیت، بـه مسـئوال    
اندازهاي شود که در چشمتان خوزستان پیشنهاد میاس

آتی فوتبال استان، قالب شخصیتی بازیکنان را مد نظر 
ـ داشته باشند دسـت آمـده، بیشـترین    ه. مطابق نتایج ب

هـاي  هـاي باشـگاه  رفتگـی فوتبالیسـت  مقدار تحلیـل 
فرسـودگی هیجـانی بـود، بنـابراین      بعـد خوزستان در 
ی براي مقابله بـا رونـد   هایشود که برنامهپیشنهاد می

ــود.    ــه ش ــان درنظرگرفت ــانی بازیکن ــودگی هیج فرس
هـاي باشـگاهی   ن تـیم به مدیران و مسئوال همچنین

شود که با توجـه بـیش از   می توصیهفوتبال خوزستان 
شناسی ورزشی (استفاده از نظرات روان ۀپیش به مقول

ابعاد  شناسی ورزشی) وروان ةاساتید دانشگاهی در حوز
ویژه بعدهاي پایداري هیجـانی  هب ،بازیکنانشخصیتی 

استفاده از یک سیستم ارزشیابی و گشودگی به تجربه، 
عاملی شخصیت در فرایند جذب و  پنجمبتنی بر مدل 

تر را در دستور کـار خـود   ورود بازیکنان ترجیحاً جوان
تا از این طریـق بتـوان بازیکنـانی را کـه بـه       ،بیاورند

رفتگـی شـغلی   تحلیـل  احتمال قـوي در آینـده دچـار   
دهی ریزي و سامانخواهند شد شناسایی کنند و برنامه

  رفتگی داشته باشند.تري در کاهش این تحلیلمناسب
- رسد که استفاده از نظـرات علمـی روان  نظر مینهایت بهدر

هـاي مختلـف   نظـران در حـوزه  شناسان ورزشی و صـاحب 
تمرینات متعادل کردن  ۀدر زمین ،بدنی و علوم ورزشیتربیت

کـردن  هاي ورزشـی، متنـوع  و جلوگیري از فشردگی فعالیت
مانند آرامـش   ،هاي خاص آرامشتمرینات، استفاده از روش

ــر، مراقبــهو  1درمــانی دادن شــرایط فیزیکــی و روانــی تغیی
ـ     ۀتمرینات، ایجاد عالقه و انگیزه در بازیکنـان و حتـی تغذی

تگـی  رفتحلیـل  ۀدر زمینـ تواند نقـش مهمـی   می ،بازیکنان
  بازیکنان فوتبال ایفا کند.
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