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Abstract
Introduction: In recent decades, the interest in assessing, monitoring, and improving physical
and mental health has increased significantly, so that improving physical and mental function has
been considered a vital goal globally.
Aim: The evaluated the athlete burnout among elite coaches and its relationship with mental
health.
Method: The research is correlational. The population was professional male coaches in the
super leagues of Basketball, Handball, Volleyball, Futsal, and Wrestling in 2021. According to
the statistics of the relevant federations, there were 247 coaches and head coaches. After
distributing and collecting research questionnaires, 241 people completely answered the
questionnaires. Ryff Scales of Psychological Well-Being (18-item) and Athlete Burnout
Questionnaire were used to collect research data. Data were analyzed using SPSS software
version 20.
Results: The results showed a negative and significant relationship between athlete burnout and
the mental health of coaches. The results of multivariate regression analysis confirmed the
inverse relationship between the components of Athlete burnout and mental health. Information
related to the goodness of fit index showed that the correlation coefficient (0.361) and the
coefficient of determination (0.130) indicate the fitness of the evaluated model. In other words,
the relationship between predictor and criterion variables was 36.1%.
Conclusion: Due to the negative effects of burnout on psychological health, it is suggested to
coaches to consider the psychological injuries caused by the pressure of training and
competitions and pay special attention to them as factors related to reducing mental health.
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چکیده
مقدمه :در طول چند دهه اخیر ،عالقه به ارزیابی ،پیگیری و بهبود سالمت جسمانی و روانشناختی افراد افزایش چشمگیری یافته،
بهطوری که بهبود کارکرد بدنی و روانی افراد به عنوان هدفی مهم در دنیا مطرح شده است.
هدف :پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تحلیل رفتگی مربیان نخبه کشور و ارتباط آن با سالمت روانشناختی انجام شد.
روش :روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مربیان مرد حرفهای لیگهای برتر
بسکتبال ،هندبال ،والیبال ،فوتسال و کشتی در سال  1044تشکیل دادند که براساس آمار فدراسیونهای مربوطه شامل  201مربی و
سرمربی بودند .همچنین پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامههای تحقیق مشخص شد  201نفر به طور کامل به پرسشنامهها پاسخ
دادهاند .جهت جمعآوری دادههای تحقیق از مقیاس بهزیـستی روانشناختی ریـف (نسخه  10سؤالی) و پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشی
استفاده شد .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  24تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد بین میزان تحلیل رفتگی ورزشی با سالمت روانشناختی مربیان ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .نتایج آزمون
تحلیل رگرسیون چند متغیره رابطه معکوس بین مؤلفههای تحلیل رفتگی ورزشی با سالمت روانشناختی را تأیید نمود .اطالعات مرتبط با
نیکویی برازش مدل نشان داد میزان ضریب همبستگی ( )4/361و ضریب تعیین ( )4/134بیانگر متناسب بودن مدل ارزیابی شده است.
به بیان دیگر میزان رابطه بین متغیرهای پیشبین و مالک  36/1درصد بود.
نتیجهگیری :با توجه به اثرات منفی تحلیل رفتگی ورزشی بر سالمت روانشناختی به مربیان پیشنهاد میشود آسیبهای روانشناختی که
ناشی از فشار تمرین و مسابقات است را مد نظر قرار داده و به آنها به عنوان عوامل مرتبط با کاهش سالمت روانشناختی توجه ویژهای
داشته باشند.
کلیدواژهها :سالمت ،مربیان ،تحلیل رفتگی ورزشی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

همکاران)2424 ،؛ لذا وضعیت سالمت روانی افراد یکی

محیط و شرایط مختلف آن به عنوان عاملی تعیینکننده

از موضوعات مهم در هر جامعه محسوب میشود و باید

طی قرون و اعصار گذشته همواره بر ابعاد مختلف زندگی

به طور منظم و هدفمند ،ارزیابی آن در دستور کار

انسان تأثیر گذاشته و او را مجبور کرده است تا به منظور

مسئوالن ،محققان و متخصصان سالمت قرار گیرد .با

ادامه حیات و بقاء ،خود را با چنین تغییراتی سازگار

توجه به اینکه جسم و روان به طور متقابل بر یکدیگر

نماید .پیشرفت چشمگیر در حوزههای مختلف علمی و

تأثیر میگذارند و سالمت این دو مقوله ،یکپارچگی و

فنآوریهای نوین در عصر حاضر نیز نشانههایی از این

سالمت عمومی انسان را در برمیگیرد ،پرداختن به این

تالش بیوقفه انسان برای کشف و شناسایی پدیدههای

موضوع و شناخت تأثیرات دائمی این دو بر یکدیگر از

مؤثر بر ارتقای زندگی و سالمت انسان است (اصالن

ضروریات است (واعظ موسوی و شمس .)1316 ،نتایج

خانی ،فرخی ،شمس ،شمسیپور دهکردی و قاسمیان

مطالعات نشان میدهند به طور کلی  14/5-11درصد بار

مقدم .)1301 ،بر این اساس ،سالمت از نیازهای اساسی

کلی بیماریها به بیماریهای روانی مرتبط است و با

انسان به شمار می رود و در توسعه پایدار نقش بسیار

محاسبه سالهای تقریبی ناتوانی در طول عمر این رقم به

حیاتی دارد .اگرچه در ابتدا فقط به سالمت جسم به عنوان

 20درصد افزایش مییابد (شمس و همکاران.)2421 ،

شاخص سالمتی افراد توجه میشد؛ اما با پیشرفت علم و

از سوی دیگر اغلب پژوهشهای اخیر در قلمرو بررسی

رسیدن به سطحی قابل قبول از سالمت جسمانی و با

تنیدگیهای ناشی از شغل ،این نکته را آشکار نمودهاند

مبارزه علیه بسیاری از بیماریها ،بشر به جنبههای دیگر

که بسیاری از بیماریهای متداول بیش از آنکه ناشی از

سالمت از جمله سالمت روان 1توجه نموده است

عوامل میکروبی و ویروسی باشند بر اثر فقدان سازش با

(رصافیانی و همکاران.)1311 ،

محیط کار و ایجاد فشار و استرس به وجود میآیند

مفهوم سالمت روان شامل احساس درونی خوب بودن و

(احمدی و همکاران .)1313 ،در این میان مربیگری به

اطمینان از خودکارآمدی ،اتکا به خود ،ظرفیت رقابت،

عنوان شغلی تعریف میشود که متغیرهای استرسزای

وابستگی نسلی و خودشکوفایی تواناییهای بالقوه فکری

زیادی مانند برخوردهای ناشایست طرفداران و مسئولین

و هیجانی است (شمس و همکاران .)2421 ،براساس

باشگاهها در ارتباط با نتایج بدست آمده ،فشارهای

تعریف سازمان بهداشت جهانی 2سالمت و تندرستی افراد

غیرمعقول باشگاه برای بردن بازی و کسب امتیاز ،عدم

صرفاً شامل حالت سالمتی کامل از لحاظ جسمانی نیست

حمایت کافی از جانب باشگاه و مصدومیت بازیکنان

بلکه ابعاد سالمت روانی ،اجتماعی ،قابلیت ارتباط موزون

کلیدی گروه بر آن حاکم است (کاراباتوس و نیکالس،3

و هماهنگ با دیگران ،تغییر و اصالح محیط فردی و

)2412؛ لذا مربیان برای حفظ جایگاه و موقعیت شغلی

اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور

خود باید این فشارها و استرسها را تحمل نموده و زمان

منطقی ،عادالنه و مناسب را نیز در برمیگیرد (رصافیانی و

زیادی را برای آمادگی گروه خود و شناسایی نقاط

1

- Mental health
)- World Health Organization (WHO
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ضعف و قوت حریفان صرف نمایند (نافیان ،مردای و

نیکسدورف )2424( 6نیز اظهار نمودند عوامل سازمانی

شمس.)1313 ،

تأثیر بسزایی در فرآیند تحلیل رفتگی دارند و این فرآیند

استرسهای ناشی از شغل نوعی فشار روانی محسوب

برای سازمانها یك پدیده هزینهبر است .براساس

میشوند و تأثیر منفی بر زندگی فردی ،اجتماعی و

اطالعات موجود در اتحادیه اروپایی ،همهساله بیست

خانوادگی فرد میگذارند .روانشناسان حوزه مدیریت

میلیون یورو به مخارج ناشی از تحلیل رفتگی اختصاص

یکی از عوارض فشارها و استرسهای ناشی از شغل را

داده میشود .در ایاالت متحده نیز این هزینه به 354

تحت عنوان تحلیل رفتگی 1معرفی میکنند (نافیان و

میلیون دالر در هر سال میرسد.

همکاران .)1313 ،آنها معتقدند تحلیل رفتگی شامل

همچنین محققان معتقدند عالئم تحلیل رفتگی به چهار

پاسخهایی است که آدمی در برابر فشارهای روانی از

دسته عالئم جسمانی ،عالئم هیجانی و روانی ،عالئم

خود بروز میدهند .مسلچ ( )1101تحلیل رفتگی را

اجتماعی و عالئم سازمانی تقسیم میشود (نیکسدورف و

نوعی سندروم روانشناختی تعریف کرده است که شامل

همکاران .)2424 ،در این تقسیمبندی ،خستگی،

عوامل فرسودگی عاطفی ،2مسخ شخصیت( 3تهی شدن از

مشکالت خواب ،مشکالت جسمانی و مشکالت تغذیه،

0

در قسمت عالئم جسمانی قرار میگیرد .نومیدی ،نگرش

ویژگیهای فردی) و احساس کاهش عملکرد شخصی

است .وی معتقد است این سندروم بیشتر در میان

منفی نسبت به خود ،تغییرات خلقی ،کاهش تحمل،

متخصصانی که در موقعیتهای چالشبرانگیز ،با افراد

افسردگی ،کاهش سالمت روانی و عالئمی از این قبیل

دیگر کار میکنند ،اتفاق میافتد (به نقل از نافیان و

نیز در قسمت عالئم هیجانی و روانی جای دارد.

همکاران .)1313 ،مسلش و همکاران ( )2441شش عامل

گسستگی ارتباطی ،گوشهگیری ،بدبینی نسبت به مردم و

سازمانی را معرفی نمودند که در ایجاد تحلیل رفتگی

درگیری با اعضای خانواده ،در قسمت عالئم اجتماعی و

دارای اهمیت بسیاری هستند .این عوامل شامل حجم کار

غیبت از کار و بازدهی اندک و نگرش منفی به کار در

کم یا زیاد ،میزان کنترل کم بر کار ،پاداش کم ،نداشتن

قسمت عالئم سازمانی قرار میگیرند .بر این اساس در

ارتباط اجتماعی تبعیض در محیط کار ،تضاد بین

سال های اخیر مفهوم تحلیل رفتگی در زمینههای مختلف

ارزشهای فرد و محیط کار هستند (به نقل از نافیان و

ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است .به طور کلی

همکاران .)1313 ،محققان معتقدند با این که ممکن است

مطالعات انجام شده در این زمینه چندین مدل را مانند

تحلیل رفتگی در هر شغلی و حرفهای رخ دهد؛ اما یك

مدل استرس عاطفی -شناختی ،مدل پاسخ منفی به

مشکل و بیماری مسری شایع جهانی محسوب میشود

تمرین -استرس و مدل رشد تك بعدی هویت و کنترل

(اوکلوند و دفریس .)2411 ،5نیکسدورف ،بکمن و

بیرونی را ارائه نمودهاند (اوکلوند و دفریس.)2411 ،
مدلهای ارائه شده همگی بر این که نکته اذعان داشتهاند

1

- Burnout
- Emotional Exhaustion
3
- Depersonalization
4
- Self-Accopmlishment
5
- Eklund & Defreese

که استرس و فشارهای روانی نقش بسیار مهم و تعیین
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کننده در بروز نشانههای تحلیل رفتگی دارند (نافیان و

پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و براساس

همکاران.)1313 ،

روش جمعآوری اطالعات در زمره تحقیقات توصیفی و

بر این اساس ،کاراباتوس و نیکالس ( )2412در مطالعهای

از نوع تحقیقات همبستگی قرار دارد .جامعه آماری

که روی مربیان دو و میدانی یونان انجام دادند ،دریافتند

پژوهش حاضر را کلیه مربیان مرد حرفهای لیگهای برتر

که فشارهای زیاد ناشی از رقابت در سطح باال منجر به

بسکتبال ،هندبال ،والیبال ،فوتسال و کشتی در سال 1044

بروز نشانههای تحلیل رفتگی میشود و در نهایت این امر

تشکیل دادند .براساس آمار فدراسیونهای مربوطه شامل

منجر به کاهش سطح سالمت روانی و افزایش استرس و

 201مربی و سرمربی به تفکیك در رشتههای والیبال (56

افسردگی در آنها میشود .محققان در مطالعات خود

نفر) ،بسکتبال ( 64نفر) ،فوتسال ( 06نفر) ،هندبال ( )60و

دریافتند هرچه سطح مربیگری باالتر باشد ،افزایش

کشتی ( 21نفر) بودند .برای اطمینان از عدم ریزش

نشانههای تحلیل رفتگی و استرس و کاهش سالمت روانی

نمونهها و تأثیرگذاری آن بر نتایج تحقیق تمامی جامعه

و جسمانی بارزتر است (نیکسدورف و همکاران.)2424 ،

آماری به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد .همچنین

همچنین تاشمن و همکاران )2414( 1نیز دریافتند سطوح

پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامههای تحقیق مشخص

تحلیل رفتگی در مربیان به طور مستقیم با استرس و

شد  201نفر به طور کامل به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.

افسردگی آنها در ارتباط است که این امر نیز به نوبه

معیارهای ورود به مطالعه شامل داشتن مدرک مربیگری

خود بر سالمت روان آنها اثرات منفی برجای میگذارد.

سطح  1و  ،2دارا بودن گروه در لیگ برتر و سابقه حداقل

محققان سندروم تحلیل رفتگی را به عنوان فرسایش روان

 5سال مربیگری بود .معیارهای خروج نیز شامل عدم

انسان توصیف میکنند .نتایج مطالعات انجام شده در این

رضایت در تکمیل پرسشنامه و اطالعات ناقص

زمینه نیز نشان دادهاند که تحلیل رفتگی پیامدهای

پرسشنامهها بود.

فیزیولوژیکی و روانشناختی فراوانی به همراه دارد به

پس از اخذ مجوز از فدراسیونهای منتخب ،جهت جمع-

طوری که باعث افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی-

آوری دادههای مورد نیاز ،تعدادی از پرسشنامههای تهیه -

عروقی ،تخریب عملکرد ایمنی بدن و التهاب مزمن

شده ،حاوی نکات الزم در خصوص پژوهش و محرمانه

میشود (نافیان و همکاران)1313 ،؛ لذا با توجه به پیامد

بودن اطالعات شخصی آزمودنیها ،به دلیل بعد مسافت و

استرسهای ناشی از کار در مربیان ورزش کشور و نتایج

عدم امکان حضور محقق ،از طریق پست الکترونیك به

مطالعات انجام شده ،هدف از تحقیق حاضر ارزیابی

آدرسهای پست الکترونیك آنها ارسال شد و پیگیری-

تحلیل رفتگی مربیان نخبه کشور و ارتباط آن با سالمت

های الزم جهت برگرداندن پرسشنامههای تکمیل شده به

روانشناختی بود.

صورت تماس تلفنی انجام شد .بقیه پرسشنامهها توسط
پژوهشگران ،به دلیل امکان دسترسی آسان و سهولت در

روش

توزیع و صرفهجویی در زمان ،به صورت حضوری به
مربیان و سرمربیان گروهها تحویل داده شد .در این مرحله
1

- Tashman et al.
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هریك از پرسشنامهها به آنها تحویل داده شد تا شخصاً

( r²=4/00و  )r=4/12گزارش کردند (به نقل از نافیان و

آنها را تکمیل نمایند .در نهایت مالحظات اخالقی شامل

همکاران .)1313 ،در ایران این پرسشنامه توسط احمدی

احترام به حقوق افراد ،رضایت آگاهانه و رازداری

و همکاران ( )1310اعتباریابی شده است .نتایج این مطالعه

اطالعات در پژوهش حاضر رعایت شد.

نشان داد مقیاس تحلیل رفتگی با سه عامل 50 ،درصد

تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی نظیر

واریانس کل سؤاالت را تبیین نمود .در ارتباط با همسانی

میانگین و انحراف استاندارد و روشهای آمار استنباطی

درونی سؤاالت هر خرده مقیاس ،ضریب پایایی واماندگی

نظیر ضریب همبستگی پیرسون (جهت تعیین رابطه بین

هیجانی  ،4/11حس کاهش اجرا  4/04و کاهش

متغیرها) ،آزمون تحلیل رگرسیون (جهت تبیین و

ارزشمندی در ورزش  4/02بود.

پیشبینی سالمت روانشناختی از مؤلفههای تحلیل رفتگی)

مقیاس بهزیـستی روانشناختی ریـف :)RSPWB( 2ریــف

انجام شد .همچنین از آزمون کولموگروف-اسمیرنف

ایــن مقیــاس را در ســال  1104طراحــی نمــود .فرم

برای بررسی وضعیت طبیعی بودن توزیع و آزمون لوین

اصلی دارای  124سـؤال بود؛ اما در بررسیهـای بعدی

برای بررسی تجانس واریانسها استفاده شد .در نهایت

فرمهای کوتاهتر  00سؤالی 50 ،سؤالی و  10سـؤالی نیـز

تمامی دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  24مورد

ارائه شد .در ایـن پـژوهش فرم  10سؤالی آن استفاده شد.

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

مقیـاس بهزیستی روانشناختی دارای شش خرده مقیـاس
است .در فـرم  10سـؤالی هـر عامـل دارای  3سـؤال در

ابزار

طیف لیکرت  6امتیازی است (ریف .)2440 ،برای هر

پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی :برای سنجش

سـؤال ،امتیاز یـك تـا شـش داده مـیشـود .نمره باالتر

ویژگیهای جمعیت شناختی مربیان نظیر سن ،وضعیت

بیانگر بهزیستی روانشناختی بهتر است .گیلز و همکاران

تأهل ،میزان تحصیالت ،سابقه مربیگری و سابقه قهرمانی

( )2421در مطالعه خود روایی و پایایی این ابزار را در حد

از این پرسشنامه استفاده شد.

قابل قبول گزارش نمودند .شمس و همکاران ()2421

پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشی :)ABQ( 1این پرسشنامه

روایی و پایایی این مقیاس را مورد بررسی قرار دادند و

حاوی  15سؤال است که سه خرده مقیاس را اندازهگیری

نتایج این مطالعه نشان داد ضریب پایایی بدست آمده

میکند .این پرسشنامه توسط رادک و اسمیت به زبان

برای هر مؤلفه باالتر از  4/11و برای کل مقیاس 4/15

انگلیسی در آمریکا طراحی و در بین  240ورزشکار

بود.

دانشگاهی ( 133دختر و  15پسر) اعتباریابی شد .آنها
ضریب همبستگی و اندازه اثر پرسشنامه را در واماندگی
هیجانی ( r²=4/00و  ،)r=4/12حس کاهش اجرا
( r²=4/13و  )r=4/06و کاهش ارزشمندی در ورزش

1

)- Athlete Burnout Questionnaire (ABQ

یافتهها
نتایج نشان داد میانگین سنی مربیان در رشته والیبال برابر
با  ،01/23±0/52در بسکتبال  ،51/10±6/13در هندبال
 ،02/11±5/30در فوتسال  54/16±6/12و در کشتی
2- Ryff's Scales of Psychological Well-being
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برابر با  02/65 ±1/11بود .همچنین نتایج مربوط به

تحصیالت دکتری تخصصی 25 ،درصد دارای

وضعیت تأهل مربیان نشان داد بیشترین تعداد افراد متأهل

کارشناسی ارشد 34 ،درصد کارشناسی و  03درصد نیز

مربوط به رشته والیبال (با  11درصد) و کمترین تعداد

دیپلم بودند .نتایج توصیفی مربوط به متغیر سالمت

مربوط به رشته فوتسال (با  00درصد) است .نتایج مربوط

روانشناختی ،تحلیل رفتگی ورزشی و مؤلفههای آن در

به میزان تحصیالت مربیان نشان داد  2درصد دارای

جدول  1ارائه شده است.

جدول  1میانگین و انحراف معیار تحلیل رفتگی ورزشی و مؤلفههای آن
کاهش ارزشمندی

سالمت

تحلیل رفتگی

واماندگی

حس کاهش

رشتههای

روانشناختی

ورزشی

هیجانی

اجرا

در ورزش

ورزشی

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

(انحراف معیار)

والیبال

(20/23±)2/10

(02/11±)2/51

(23/20±)1/11

(11/13±)0/10

(24/30±)2/11

بسکتبال

(20/31±)0/61

(00/11±)3/00

(11/11±)2/16

(13/21±)3/05

(10/65±)0/11

فوتسال

(31/21±)5/11

(51/55±)6/41

(24/22±)1/35

(16/12±)2/30

(21/11±)2/32

کشتی

(36/21±)0/03

(01/24±)0/41

(11/10±)2/52

(13/21±)0/10

(16/41±)5/30

هندبال

(02/21±)5/62

(02/25±)3/01

(10/16±)2/31

(11/41±)3/12

(11/42±)0/31

براساس اطالعات این جدول ،مربیان رشته والیبال نسبت

گرفت .نتایج آزمون همبستگی پیرسون آزمون نشان داد

به رشتههای دیگر دارای نمرات باالتری در متغیر تحلیل

بین میزان تحلیل رفتگی با سالمت روانشناختی (P=4/441

رفتگی بودند .در مؤلفههای واماندگی هیجانی و حس

و  )r=-4/025در رشتههای بسکتبال ( P=4/441و

کاهش اجرا نیز مربیان والیبال دارای نمرات باالتری نسبت

 ،)r=-4/050والیبال ( P=4/441و  )r=-4/001هندبال

به مربیان دیگر بودند .در مؤلفه کاهش ارزشمندی در

( P=4/441و  ،)r=-4/215فوتسال ( P=4/446و -4/300

ورزش نیز مربیان رشته فوتسال دارای نمرات باالتری

= )rو کشتی ( P=4/411و  )r=-4/215ارتباط منفی و

نسبت به رشتههای دیگر بودند .نتایج توصیفی مربوط به

معناداری وجود دارد .همچنین نتایج آزمون همبستگی

متغیر سالمت روانشناختی نشان داد مربیان رشته کشتی

پیرسون نشان داد بین نمره واماندگی هیجانی (P=4/421

نسبت به رشتههای دیگر دارای نمرات باالتری در متغیر

و  ،)r= -4/110حس کاهش اجرا ( P=4/412و -4/101

سالمت روانشناختی بودند.

= )rو کاهش ارزشمندی در ورزش ( P=4/441و

جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات بهزیستی

 ،)r= -4/310با سالمت روانشناختی مربیان مورد ارزیابی

روانشناختی ،تحلیل رفتگی و مؤلفههای آن از آزمون

ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .به طورکلی داشتن

کالموگروف-اسمیرنف استفاده شد .نتایج نشان داد برای

ارتباط منفی و معناداری بین میزان تحلیل رفتگی و

تمامی متغیرهای مورد مطالعه سطح معناداری بیشتر از

سالمت روانشناختی بدین معنا است که با افزایش میزان

 4/45است؛ بنابراین توزیع نرمال آنها مورد تائید قرار

تحلیل رفتگی مربیان ،میزان سالمت روانشناختی آنها

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت ،سال هشتم ،شماره 110-120 ،1044 ،6

121

ارزیابی تحلیل رفتگی مربیان نخبه کشور و ارتباط آن با سالمت روانشناختی

کاهش و با کاهش میزان تحلیل رفتگی میزان سالمت

تحلیل رگرسیون به روش ورود استفاده شد که نتایج در

روانشناختی آنها افزایش مییابد .برای پیشبینی

جدول  2ارائه شده است.

مؤلفههای تحلیل رفتگی ورزشی و سالمت روانشناختی از
جدول  2تحلیل رگرسیون بین متغیرهای پیشبین (مؤلفههای تحلیل رفتگی ورزشی) و مالک (سالمت روانشناختی)
منبع

مجموع

میانگین

متغیرها

تغییرات

مربعات

مجذورات

رگرسیون

0312/612

1650/214

باقی مانده

12513/231

121/031

کل

16005/003

رگرسیون

2205/152

1231/542

باقی مانده

11031/341

143/216

کل

13600/061

رگرسیون

2614/321

1112/163

کاهش ارزشمندی

باقی مانده

14310/231

110/314

در ورزش

کل

13460/560

واماندگی هیجانی

حس کاهش اجرا

F

سطح
معنیداری

11/121

14/231

13/401

4/441

4/441

4/441

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود اطالعات

بحث

مرتبط با نیکویی برازش مدل و یا تناسب مدل نشان داد

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی میزان تحلیل

ضریب همبستگی  4/361و ضریب تعیین  4/134بیانگر

رفتگی مربیان و ارتباط آن با سالمت روانشناختی انجام

متناسب بودن مدل ارزیابی شده است .این اطالعات

شد .نتایج نشان داد بین میزان تحلیل رفتگی ورزشی با

بیانگر این است که ضریب همبستگی بین ارزشهای

سالمت روانشناختی مربیان ارتباط منفی و معناداری وجود

مشاهده شده و متغیر وابسته  36/1درصد است؛ لذا با

دارد .نتایج بدست آمده با نتایج پژوهشهای دونیسی و

توجه به مقدار ضریب همبستگی میتوان گفت که رابطه

همکاران)2421( 1؛ نافیان و همکاران ()1313؛ عبدلی و

خطی نسبتاً قوی بین متغیرهای پیشبین و مالک وجود

همکاران ( )1301و والکر ( )2441همسو است .بر این

دارد .به بیان دیگر میزان رابطه بین متغیرهای پیشبین و

اساس ،محققان به بررسی میزان تحلیل رفتگی مربیان و

مالک  36/1درصد است .با این حال مهمترین شاخص

سرمربیان رشتههای گروهی هندبال و سافتبال و ارتباط آن

برای برازش و نیکویی مدل ضریب تعیین است .این

با متغیرهای استرس ادراک شده و میران خودکارآمدی

ضریب میزان تناسب و سازگاری مدل را نشان میدهد.

آنها پرداختند .نتایج نشان داد مربیان در این سطح از

این مفهوم بدین معنا است که متغیرهای پیشبین 13

رقابت دارای میزان تحلیل رفتگی باالیی هستند به طوری

درصد از تغییرات سالمت روانشناختی را تعیین میکنند.

که تحلیل رفتگی مربیان ارتباط منفی و معناداری با میزان
- Donisi et al.
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خودکارآمدی و ارتباط مثبت و مستقیمی با استرس

شیوه زندگی تا حد بسیار زیادی میتواند باعث افزایش

داشت .به طورکلی داشتن ارتباط منفی و معناداری بین

کارآیی و استقالل افراد شود و به آنها در کنترل

میزان تحلیل رفتگی ورزشی و مؤلفههای آن با سالمت

عوارض متعدد و درمانهای مختلف کمك نماید.

روانشناختی در پژوهش حاضر بدین معناست که با

نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره رابطه معکوس

افزایش میزان تحلیل رفتگی مربیان میزان سالمت

بین مؤلفههای تحلیل رفتگی ورزشی با سالمت

روانشناختی آنها کاهش می یابد (به نقل از نیکسدورف

روانشناختی را تأیید نمود و میتوان نتیجه گرفت که این

و همکاران.)2424 ،

مؤلفهها ،سالمت روانشناختی مربیان را پیشبینی میکنند.

در سالیان اخیر رویکرد آسیب شناختی به مطالعه سالمتی

نتایج بدستآمده با نتایج پژوهشهای نافیان و همکاران

انسان مورد انتقاد قرار گرفته است .بر خالف این دیدگاه

( )1313و فیلها و همکاران )2411( 6همسو است .بر این

که سالمتی را به عنوان نداشتن بیماری تعریف میکند،

اساس ،فیلها و همکاران ( )2411اظهار نمودند اگرچه

رویکردهای جدید بر «بهزیستی» 1به جای «بد یا بیمار

مؤلفه کاهش عملکرد شخصی ارتباط معناداری با تحلیل

بودن» تأکید میکنند (ریف و همکاران .)2440 ،در این

رفتگی نداشت و قادر به پیشبینی آن نبود؛ اما مؤلفههای

دیدگاه نبود نشانة بیماریهای روانی ،شاخص سالمت

مسخ شخصیت و فرسودگی عاطفی  35/0درصد از میزان

نیست ،بلکه ویژگیهای روانشناختی مثبت شامل

خودکارآمدی را در معلمان تربیت بدنی کره جنوبی

سازگاری ،شادمانی و نشاط ،اعتماد به نفس و رضایت از

پیشبینی مینمایند.

زندگی نشان دهنده سالمت بوده و هدف اصلی فرد در

بر این اساس ،کاراباتوس و نیکالس ( )2412مطالعهای را

زندگی ،شکوفا سازی قابلیتهای خود است (پرسل،

روی مربیان دو و میدانی یونان انجام دادند .در این مطالعه

ویدل و رایس .)2411 ،2در این راستا ،مدل هایی مانند

میزان تحلیل رفتگی مربیان و ارتباط آن با متغیرهای

مدل جاهودا ،3مدل بهزیستی ذهنی دینر 0و مدل شش

استرس و خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج

عاملی بهزیستی روانی ریف ،تدوین شدهاند که در

این مطالعه نشان داد مؤلفههای کاهش عملکرد شغلی و

تعریف و تبیین سالمت روانی به جای تمرکز بر بیماری

مسخ شخصیت توانایی پیشبینی  21/1درصد از میزان

و ضعف بر تواناییها و داشتههای فرد متمرکز هستند

خودکارآمدی را در مربیان دو و میدانی دارند .همچنین

(شمس و همکاران .)2421 ،از سوی دیگر ،محققانی

در مطالعه دیگری اورز و همکاران ( )2442اظهار نمودند

مانند جکسون و بیوچامپ )2414( 5معتقدند که بهزیستی

اگرچه مؤلفه کاهش عملکرد شخصی ارتباط مثبت و

روانی ارتباط بسیار نزدیکی با کیفیت زندگی افراد دارد.

معناداری با تحلیل رفتگی داشت؛ اما مؤلفه فرسودگی

براساس نظر شمس و همکاران ( )2421توجه به کیفیت

عاطفی  21/02درصد و مؤلفه مسخ شخصیت 30/14

زندگی و تأثیر مالحظات مختلف روانشناختی و اصالح

درصد از میزان خودکارآمدی پیشبینی مینمایند.
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محققان معتقدند با این که ممکن است تحلیل رفتگی در
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123

ارزیابی تحلیل رفتگی مربیان نخبه کشور و ارتباط آن با سالمت روانشناختی

هر شغلی و حرفهای رخ دهد؛ اما یك مشکل و بیماری

شماره  3/11/5/21555میباشد .بدین وسیله از تمامی

مسری شایع جهانی محسوب میشود (به نقل از نافیان و

افراد شرکتکننده در پژوهش کمال تشکر و قدردانی را

همکاران .)1313 ،مسلچ ( )2440نیز معتقد است شش

داریم.

عامل عمده و مؤثر در ایجاد تحلیل رفتگی وجود دارند
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