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 چکیده

سنجش  پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسالچ رايج ترين ابزار

فرسودگی شغلی است. هدف پژوهش حاضر بررسی روايی و 

 پايايی مقیاس فرسودگی شغلی ماسالچ در بین داوران حرفه

ا رآماری اين پژوهش  جامعهای فوتبال و فوتسال کشور بود. 

ل کلیه داوران مرد و زن فعال در لیگ های برتر و دسته او

 112مرد و داور 229نفر ) 341فوتبال و فوتسال کشور شامل 

ه در العداور زن ( تشکیل دادند. نمونه برابر کل جامعه مورد مط

 لتحلی روش از مقیاس اين روايی بررسی نظر گرفته شد. برای

 فادهاست کرونباخ آلفای از پايايی بررسی برای و تأيیدی عامل

 اسمقی اين سؤاالت که داد نشان عاملی تحلیل يافته های. شد

 اب زيادی حد تا و هستند برخوردار یباالي عاملی بارهای از

. است همخوان ديگر پژوهشهای يافته های و پرسشنامه

 در کرونباخ آلفای از استفاده با ابزار اين پايايی همچنین،

ين اتأيید قرار گرفت. نتايج  مورد بازآزمون و آزمون مرحله

پژوهش نشان داد که پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسالچ 

 رای سنجش فرسودگی شغلی داوران را نیزقابلیت استفاده ب

 .دارد

 اورانفرسودگی شغلی، روايی، پايايی، د  کلیدی:هایواژه

Abstract 

Maslach Burnout Inventory is the most 

commonly used measure of burnout. The 

main purpose of this study was to investigate 

validity and reliability of Maslach Burnout 

Inventory among professional Football and 

Futsal referees of the country. The Statistical 

Society of this study consisted of all active 

male and female referees in the Premier 

League and first Division Football and Futsal 

of the country in including 341 persons (229 

male and 112 female referees). The Sample 

was considered equal to the entire studied 

society. To verify the validity of this scale, 

confirmatory factor analysis method was used 

and for reliability analysis, Cronbach's alpha 

was used. Factor analysis findings showed 

that the questions of this scale have high 

factor load and largely correspond to the 

questionnaire and findings of other research. 

Also, the reliability of this tool is confirmed 

by Cronbach's alpha at the test and retest 

stage. The results of this study indicate that 

MBI can be used for measuring of burnout 

among referees. 

Keywords:  Job burnout, Validity, Reliability, 

Referees 



 
 1400 زمستان، 39 ، شمارةدهمدورة روان سنجی،  فصلنامه علمی                                                                       8

 

 مقدمه 

، بازده نیروی رای تحرک و تالش انسان ضروری است اما فشارهای روانی مضرفشارهای روانی مفید و خوش خیم ب

از مهم ترين (. يکی 1391گودرزی و کشتی دار، انسانی سازمان را تقلیل داده و پايه های سازمان را متزلزل می سازد )

ترين مسائل شغلی که معموالً به شکل واکنش در برابر تنیدگی های  ، شغل افراد است و از عمدهمنابع فشارهای روانی

شغلی است  1، پديده فرسودگی يا تحلیل رفتگیان سازمان های مختلف ديده می شودشغلی و سازمانی در میان کارکن

ر تنیدگی در براب به اين پديده اشاره کرد و آن را واکنشی 2(. برای اولین بار فرودنبرگر1385وردی نژاد و حسن زاده ، )

( تحلیل رفتگی يعنی تهی شدن منابع 2003) 5و نیوکمب 4(. طبق نظر ايگدان2010،  3اَزيمشغلی بیش از حد دانست )

روحی و جسمی فرد به خاطر کوشش های افراطی جهت رسیدن به انتظارات غیرواقعی تحمیلی به وسیله خود شخص يا 

، مسخ 8تحلیل رفتگی کارکرد سه عامل خستگی عاطفی (1984) 7کسونو ج 6از نظر ماسالچ ارزش های اجتماعی.

است. در مرحله اول شخص احساس می کند که از نظر عاطفی فرسوده شده است.  10و کاهش عملکرد شخصی 9شخصیت

در مرحله دوم شخص بیش از پیش اهمال نشان می دهد و به وظايف شخصی خود در محیط کار بی احساس می شود و 

 ه سوم شخص به اين نتیجه می رسد که از نظر کاری ناموفق است و ديگر کاری برای انجام دادن ندارد.در مرحل

دنبرگر فرو 1972نی آغاز گرديد. در سال های خدمات انساو با مطالعۀ حرفه 1960مطالعات اولیه در اين زمینه از سال 

های مراقبتی مشغول به و نشان داد افرادی که در حرفهمفهوم علمی فرسودگی شغلی را برای کارکنان خدماتی به کار برد 

فرضیۀ ابتدايی در زمینۀ فرسودگی شغلی اين  بنابراينکار هستند، تا حد زيادی در معرض خطر فرسودگی شغلی هستند. 

می، ، به نقل از کري1991، 11دهد که با مردم در ارتباط هستند )برنبود که اين پديده تنها در میان کارکنانی رخ می

ای بهداشتی، آموزش و ههای خدمات انسانی مانند حرفۀ مراقبتفرسودگی شغلی در ابتدا تنها در حرفه در حقیقت(. 1397

ها توسعه پیدا کرد. به انواع مشاغل و حرفه شد. بعدها اين مفهوم در میان همه به صورت گسترده نشان داده کار اجتماعی

دهد، نامعتبر های خدمات انسانی رخ میين که فرسودگی شغلی تنها در میان حرفهعبارت ديگر، فرضیۀ ابتدايی مبنی بر ا

فرسودگی شغلی کارکنان يکی از عوامل اساسی در عدم کارايی و از دست رفتن نیروی انسانی است. در  هاعالم گرديد. امروز

، 12خود جلب کرده است )ساالنوااندرکاران را به های اخیر پديدة فرسودگی توجه بسیاری از پژوهشگران و دستسال

 (.2010، 15و برسو 14، مارتینز13شافلی

های در خطر فرسودگی و تحلیل رفتگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، قضاوت  حوزهاز جمله مهم ترين 

مرتبط با  رويدادهای ورزشی به ويژه ورزش مهیج و پرطرفدار فوتبال است. از آنجايی که تحلیل رفتگی به عنوان يک پیامد

عالیتی ( و قضاوت های ورزشی  نیز عموماً به عنوان ف2005،  1و کینان 16حرفه عنوان گرديده است )پینز استرس مزمن در

  استرس آور شناخته می شود،

                                                           
1. Burnout  
2. Freudenberger  
3. Azeem 
4. Igdan 
5. Newcomb  
6. Maslach  
7. Jackson  
8. Emotional  Exhaustion  
9. Depersonalization   
10. Decreased  Personal  Accomplishment  
11. Burn 
12. Salanova  

13. Schauffeli 
14. Martines 
15. Breso 
16. Pines  
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داوری فوتبال از جمله حرفه هايی است که تحلیل رفتگی در آن نسبتاً زياد است. داوران فوتبال در حالی  بنابراين

ارت و قضاوت بر اعمال و خطاهای بازيکنان را دارند که افزايش اهمیت اقتصادی مسابقات فوتبال و نقش بسیار مسئولیت نظ

فوق العاده ای افزايش داده است تعیین کننده داوران در درآمدهای حاصل آسیب های جسمانی و روانی داوران را به طور 

 (.2007،  4ناندزو فر 3، به نقل از سیلوا1992همکاران ،  و2اسکارسلی)

عبدی، ) را تیتر کرده و از آن به عنوان فاجعه قلمداد می کنند فوتبال های ورزشی اشتباهات داورانامروزه روزنامه

(. از آنجايی که داوران فوتبال پیوسته در معرض فشارهای ناشی از هیجانات بازی و 1389جاللی فراهانی و سجادی، 

یم ها، مربیان، بازيکنان و تماشاگران قرار دارند، استعداد زيادی برای مبتال شدن به استرس های وارده از سوی عوامل ت

( معتقد است داورانی که از استرس و تحلیل رفتگی رنج می برند ، از لحاظ  2005) 5مارک پديده تحلیل رفتگی دارند.

 وردارند.هیجانی خسته اند ، انگیزه کار در آنها کم است و از سالمت روانی پايینی برخ

ری ن سازه امابی ايبا توجه به اهمیت نقش فرسودگی شغلی در عملکرد داوران، معرفی و ارائه ابزار مناسب برای ارزي

له مهم از جم ضروری به نظر می رسد. تا کنون ابزارهای متعددی به منظور بررسی فرسودگی شغلی طراحی شده است که

 رسودگی شغلی ماسالچ اشاره نمود.ترين و رايج ترين آنها می توان به مقیاس ف

 ،7و آلبرنچتری 6گرورتر) قررار گرفتره اسرت و تايید اگرچه اين پرسشنامه برای مشاغل و حرفه های مختلفی مورد استفاده

اما ترا بره حرال ويژگری هرای روان سرنجی آن بررای حرفره قضراوت  ( 2006، 9و کوکینوس 2000 ،و همکاران 8بولز ;1999

بررسی قرار نگرفته است. بر اين اساس و با توجه به فقدان ابزار مناسرب بررای ايرن منظرور هردف  رويدادهای ورزشی مورد

پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، روايی و پايايی پرسشرنامه فرسرودگی شرغلی در داوران حرفره ای فوتبرال و فوتسرال 

ای س فرسودگی شغلی برای داوران حرفهقیاکشور است. لذا پژوهشگر در پژوهش حاضر در صدد آن است تا دريابد که آيا م

 فوتبال و فوتسال کشور دارای روايی و پايايی است؟

 

 روش 

لیه کهش شامل جامعه مورد مطالعه در اين پژو ف از نوع توصیفی است.اهداروش پژوهش حاضر با توجه به موضوع و 

 112 داور مرد و 229ل نفر شام 341فوتسال کشور به تعداد  داوران مرد و زن فعال در لیگ های برتر و دسته اول فوتبال و

رد جامعه مو ابر کلداور زن بود. در اين پژوهش به جای نمونه گیری از سرشماری استفاده شده است. بنابراين نمونه بر

 با کمیته یماهنگهبه دلیل پراکنده بودن افراد جامعه اين پژوهش در سراسر ايران، پس از  مطالعه در نظر گرفته شد.

جزا در کالسهای م نوبت 4داوران فدراسیون فوتبال و کسب اطالع از زمان برگزاری کالس های توجیهی داوران، محقق در 

اوران د -4وتبال و داوران زن ف -3وتسال، فداوران مرد  -2یهی داوران مرد فوتبال، کالسهای توج -1) توجیهی حضور يافت

ز پژوهش، احاصل  طر دادن به آزمودنی ها مبنی بر محرمانه و محفوظ ماندن اطالعاتزن فوتسال ( و پس از اطمینان خا

 22رجوعی نفر قرار گرفت. پس از بررسی پرسشنامه های م 341پرسشنامه ها در اختیار کلیه اعضای جامعه شامل 

ها  تحلیل داده تجزيه ودرصد کل پرسشنامه ها( به دلیل مخدوش و ناقص بودن کنار گذاشته شد و  7 پرسشنامه ) معادل

  داور زن انجام پذيرفت. 104داور مرد و  215پرسشنامه شامل  319با 

                                                                                                                                                                                
17. Keinan 

1. Scarselli  

2. Silva 

3. Fernandz 

4. Marc 

6  .Gorter 

7 .Albrenchti 

8 .Boles 

9 .Kokkinos 
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 ابزار پژوهش

 ( : MBI)  1اسالچفرسودگی شغلی م پرسشنامه

 خستگی هیجانی مقیاس خرده سه که است گويه 22دارای  ساخته شد، 1981در سال  که توسط ماسالچ مقیاس اين

احساس فقدان کفايت  و ( 22-15-11-10-5های  گويه مسخ شخصیت ) (، 20-16-14-13-8-6-3-2-1های  )گويه

 هفت لیکرت سؤاالت گیریاندازه طیف دهد.می قرار سنجش مورد را ( 21-19-18-17-12-9-7-4های  شخصی )گويه

يعنی:  مبه صورت مستقی 22-20-16-15-14-13-11-10-8-6-5-3-2-1از هرگز تا خیلی زياد است. سواالت ایدرجه

سواالت به نمره گذاری می شوند. ساير  6خیلی زياد=، 5، زياد=4=، متوسط به باال 3، متوسط=2کم=، 1، خیلی کم=0هرگز=

و ضريب بازآزمايی آن  90/0تا  71/0 نباخدرونی پرسشنامه با ضريب آلفای کروثبات  می شوند. صورت معکوس نمره گذاری

(. اين پرسشنامه برای اولین بار در ايران توسط فیلیان 2001، 2وفلی و لیترگزارش شده است ) مسلش، ش 80/0تا  60/0

برآورد شده است. نجفی، صولتی دهکردی و  78/0مورد تائید قرارگرفته و ضريب پايايی آن با ضريب آلفای کرونباخ 

ضايت شغلی ر ( برای سنجش روايی مالکی همزمان اين پرسشنامه همبستگی آن را با پرسشنامه 1379)  فروزبخش

 گزارش کرده اند. - 76/0 (JDI )اسمیت ، کندال و هالین

ح و بره منظرور بررسری وضرو در پژوهش حاضر پس از همخوان کردن سواالت با بافت حرفه قضاوت های ورزشی ابتردا

هايی روی ه نداور تکمیل شد و پس از رفع ابهامات، پرسشنام 90توسط  پرسشنامه ،تیدر يک اجرای مقدما شفافیت عبارات

ه دسرت آمرد. بر 86/0و در اجرای نهايی  85/0نباخ در اجرای مقدماتی ضريب آلفای کرو مد.آ کل نمونه پژوهش به اجرا در

 .بول بودندقشاخص های برازش نمايانگر وضعیت قابل روايی مقیاس نیز با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت که 

 

 يافته ها

های اخصش 1دگی شغلی داوران از روش تحلیل عاملی تايیدی استفاده شد. جدول جهت بررسی روايی مقیاس فرسو

 برازندگی مدل را نشان می دهند.

 ی فرسودگی شغلیهای برازندگی مدل اندازه گیرمشخصه :1 ولجد

 حد مطلوب قدار مشاهده شدهم نام شاخص

 3کمتر از  22/2 (    df /2 χ ) خی دو به درجه آزادی

 08/0کمتر از  06/0 (RMSEA) تقريبینگین مجذورات ريشه خطای میا

 9/0بزرگتر از  93/0 (NFIشاخص نرم شده برازندگی  )

 9/0بزرگتر از  94/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 9/0بزرگتر از  92/0 (GFIشاخص نیکويی برازش )

 نزديک به صفر 003/0 (RMRشاخص ريشه میانگین مجذور باقی مانده ها )

حاکی از آن است کره مردل انردازه گیرری تردوين شرده بررای مقیراس  1ج حاصل از اطالعات ارائه شده در جدول نتاي

، df/2χ ،60/0=RMSEA ،29/0=GFI=22/2 های بررازشگرفته است. شراخصدگی شغلی داوران مورد حمايت قرار فرسو

003/0=RMR ،94/0=CFI 93/0 و=NFI   ه عاملی شامل خستگی هیجانی، مسخ نشان می دهد که داده ها با ساختار س

                                                           
1. Maslach Burnout Inventory   

2 . Leiter 
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نیازی بره اصرالح در مردل حاصل . با توجه به نتايج خصی برازش مناسبی در داوران داردشخصیت و احساس عدم کفايت ش

  اندازه گیری تدوين شده احساس نمی شود.

 ضرايب عاملی مربوط به سواالت پرسشنامه فرسودگی شغلی داوران را نشان می دهد. 2جدول 

 : بارهای عاملی سواالت پرسشنامه فرسودگی شغلی ناشی از قضاوت2جدول 

بار  متن سوال سوال

 عاملی

 73/0 احساس می کنم کار قضاوت از نظر روانی توان مرا گرفته است. 1

 71/0 در پايان قضاوت مسابقه احساس کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام. 2

 احساس خستگی و بايد خود را برای ابالغ داوری آماده کنم، صبح ها هنگامی که از خواب برمی خیزم 3

 می کنم.

62/0 

 55/0 به آسانی می توانم احساسات بازيکنان و مربیان را درک نمايم. 4

 73/0 کنم. احساس می کنم با بازيکنان و مربیان به صورت اشیايی بدون شخصیت انسانی برخورد می 5

 69/0 واقعاً برايم طاقت فرساست.کارکردن با بازيکنان و مربیان  6

 61/0 احساس می کنم به راحتی می توانم با مسائل و مشکالت يک مسابقه کنار بیايم. 7

 55/0 احساس می کنم قضاوت از لحاظ روانی مرا فرسوده کرده است. 8

 69/0 احساس می کنم از طريق قضاوت اثر مثبتی بر زندگی ساير افراد دارم. 9

 71/0 که قضاوت را شروع کرده ام، نسبت به افراد بی تفاوت تر شده ام.از زمانی  10

 66/0 از اين نگرانم که قضاوت مرا بی عاطفه و سنگدل کند. 11

 47/0 احساس می کنم در اين حرفه سرشار از انرژی هستم. 12

 64/0 کار قضاوت باعث شده احساس پوچی و بیهودگی کنم. 13

 53/0 حرفه خیلی سخت کار می کنم و خیلی زحمت می کشم.احساس می کنم در اين  14

 51/0 واقعاً برايم مهم نیست که در يک مسابقه بر سر بازيکنان چه می آيد. 15

 58/0 ند.کرو به رو شدن با بازيکنان و مربیان برايم سخت است و فشار زيادی به من وارد  می  16

 66/0 حیط آرامش بخشی را برای بازيکنان فراهم کنم.به آسانی می توانم م 17

 67/0 بعد از انجام يک قضاوت احساس شادی و نشاط می کنم. 18

 72/0 اين حرفه دستاوردهای بسیار باارزشی برايم به همراه داشته است. 19

 47/0 احساس می کنم که در حرفه داوری به آخر خط رسیده ام. 20

 64/0            مشکاللت عاطفی و روانی، بسیار بامتانت برخورد می کنم.      در حیطه کاری خود با 21

 57/0 احساس می کنم که مربیان و بازيکنان مرا مقصر بسیاری از شکستهايشان می دانند. 22

 

ز باالتر ا بل قبولی )نشان می دهد که بار عاملی همه سواالت از سطح قا 2نتايج حاصل از اطالعات ارائه شده در جدول 

 ( برخوردار است. 4/0

ساختار سه عاملی مقیاس فرسودگی شغلی را به همراه بارهای عاملی هر سوال نشان می دهد. همان گونه که  1 شکل

زم برای ماندن در مدل را نشان متغیر پرسش نامه فرسودگی شغلی ماسالچ کفايت ال 22مشخص است، همه  شکلاز اين 



 
 1400 زمستان، 39 ، شمارةدهمدورة روان سنجی،  فصلنامه علمی                                                                       12

 

داوران ورزشی مورد تايید قرار گويه ای فرسودگی شغلی در جامعه  22سه عاملی پرسش نامه  دهند. بنابراين ساختارمی

 گیرد.می

 

 

 : تحلیل عامل تايیدی مقیاس فرسودگی شغلی براساس بارهای عاملی1کل ش

خالصه  3 ر جدولدحاصل از اين بررسی  نتايج آلفای کرونباخ استفاده شد. هت بررسی پايايی اين ابزار ازهمچنین ج

 شده است.

 :  ضرايب آلفای کرونباخ مقیاس فرسودگی شغلی3جدول 

 ضريب آلفای کرونباخ مقیاس

 خستگی هیجانی

 مسخ شخصیت

73/0 

81/0 

مسخ 

 شخصیت

 خستگی هیجانی

73/0  

71/0  

66/0  

51/0  

57/0  

5 

10 

11 

15 

22 

51/0  

73/0  

71/0  

69/0  

55/0  

64/0  

62/0  

53/0  

58/0  

47/0  

1 

2 

3 

6 

8 

13 

14 

16 

20 

 عدم کفايت شخصی

40/0  57/0  

55/0  

61/0  

69/0  47/0  66/0  
67/0  

72/0  

64/0  

4 7 9 12 17 18 19 21 



 
  13     اس فرسودگی شغلی در داوران فوتبالمقی پايايی و روايی عاملی، ساختار بررسی 
 

 عدم کفايت شخصی

 کل

75/0 

86/0 

 

 و برای خرده مقیاس های خستگی هیجرانی، مسرخ شخصریت و 86/0ونباخ برای فرسودگی شغلی کل ضريب آلفای کر

ای به دست آمد که نشان دهنرده همسرانی درونری آيرتم هر 75/0و  81/0، 73/0ساس فقدان کفايت شخصی به ترتیب اح

 آزمودنی های پژوهش بود. مقیاس در میان
 

 و نتیجه گیریبحث 

ر انجرام ال کشروپژوهش حاضر به منظور هنجاريابی مقیاس فرسودگی شغلی ماسالچ در داوران حرفه ای فوتبال و فوتس

وايری و روهش نشان می دهد که اين مقیاس برای سنجش فرسودگی شغلی ناشی از قضراوت داوران از يافته های پژ گرفت.

سرت دته هرای بره پايايی قابل قبولی برخوردار است. روايی مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی تايیدی بررسی شد. ياف

( و 2000) کراران(، برولز و هم1999و آلبرنچتی ) وهش های گورترژآمده نشان دهنده روايی باالی مقیاس بود که با نتايج پ

رونبراخ ک( همخوان است. همچنین پايايی مقیاس به روش همسانی درونی و با استفاده از ضرريب آلفرای 2006کوکینوس )

، مسرخ یجرانیو برای خرده مقیاس های خسرتگی ه 86/0بررسی شد که مقدار آلفا برای مقیاس فرسودگی شغلی کل برابر 

يی ابرزار به دسرت آمرد و در نتیجره پايرا 75/0و  81/0،  73/0شخصیت و احساس فقدان کفايت شخصی به ترتیب برابر با 

( 2006ینروس )( و کوک2000) (، بولز و همکراران1999و آلبرنچتی ) مورد تايید قرار گرفت که با نتايج پژوهش های گورتر

  همخوان است.

 حالت خستگی شديد جسمانی، عاطفی و ذهنی است که به دلیل درگیری طروالنی مردت فررد درفرسودگی شغلی يک 

فرسرودگی شرغلی يرک  (.2001دهد )مسلش، شرافلی و لیترر، فرسا هستند، رخ میهايی که از لحاظ عاطفی طاقتموقعیت

ظرر کديگرنرد، امرا از نيمتمرايز از است و از سه بعد تشکیل شده است. اين ابعاد از نظر مفهومی جدا و  شناختیروانسندرم 

شرود. فررد تجربی به هم مرتبط هستند. فرسودگی عاطفی: فرسودگی عاطفی باعث از دست رفرتن انررژی عراطفی فررد می

های زدايی: در ايرن بعرد پاسرخفرديت شود.کننده میيش خستهدهد و انجام کار براانگیزة خود را جهت فعالیت از دست می

هرای شود. فررد مبرتال بره فرسرودگی احساسرات منفری، نگرشت به مراجعان و همکاران مشاهده میغیراحساسی فرد نسب

يافتره: در ايرن احساس کارآمدی شخصی کاهش بیند.فراد را به صورت يک شی میآمیزی نسبت به ديگران دارد و اسرزنش

راک موفقیرت مطررح اسرت نره عملکررد و ا موفقیت نیست و در اين جا ادکند که عملکرد وی همراه ببعد، فرد احساس می

 (.2002)چرنیس،  موفقیت واقعی

نسربت بره باشد. عوامل سازمانی شامل کمبود برازخورد مثبرت و فردی می غلی شامل عوامل سازمانیعلل فرسودگی ش

د ر مرورهرای درخواسرت شرده، ابهرام دهای سازمانی، تعرارض در نقشگیریفقدان مشارکت در تصمیم عملکرد شغلی فرد،

ی شغلی، به طور کلری دی فرسودگشود. در مورد عوامل فریمکاری های شغلی فرد، مديريت و نظارت نادرست و فشار نقش

، کنتررل بیرونری منبعورزی کم، فرسودگی شغلی بیشتر در افرادی که دارای اعتماد به نفس پايین، جرأت توان گفت کهمی

شرود بینانه و احساس عدم قدردانی هستند، ديرده میاهداف بزرگ غیرواقعنیاز شديد به تأيید شدن، تالش برای رسیدن به 

 (.1995)يوکی و تانگ، 

 ر عملی کارعملکرد شغلی حاصل از فرسودگی شغلی به شیوه های گوناگونی از قبیل غیبت، کناره گیری از شغل و تغیی

 (.1389هاشم زاده، اورنگی و بهره دار، ) مشاهده می شود
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يژگیهای واز وجود رابطه بین فرسودگی شغلی و ويژگیهای شخصیتی حکايت دارد. به اين ترتیب که  تحقیقات متعددی

ه فرسرودگی برشخصیتی برون گرايی، انعطاف پذيری، توافق پذيری و مسئولیت پذيری باال و روان رنجورخويی پايین منجر 

 (.2017: هومرا،2018: مايلر، 2019، سیچیخدهوريا و شغلی کمتر می شوند )

 س بره منظروربا توجه به نتايج حاصل از روايی و پايايی مقیاس فرسودگی شغلی ناشی از قضاوت می توان از ايرن مقیرا

 سنجش فرسودگی شغلی داوران در کنار راهبردها و ابزارهای اندازه گیری ديگر استفاده نمود.

حردوديت ده شده و در نتیجه ممکن اسرت ماز ابزار خودسنجی استفا در آن از جمله محدوديت های اين پژوهش اينکه

رسرودگی فسوگیری مطلوب نمايی بر پاسخ های شرکت کنندگان اثر گذاشته باشد. لذا پیشنهاد می شود به منظور سنجش 

عره جامايی که همچنین از آن ج شغلی داوران در کنار اين پرسشنامه از روش های مشاهده و مصاحبه نیز بهره گرفته شود.

اس فرسرودگی پیشنهاد می شود از مقی تشکیل می دادند،وهش را داوران رشته های ورزشی فوتبال و فوتسال آماری اين پژ

.. نیرز شغلی ناشی از قضاوت برای سنجش فرسودگی داوران ساير رشته های ورزشری چرون والیبرال، بسرکتبال، کشرتی و..

راسریون هرای بره دسرت انردرکاران فد وه برر ايرنها مورد بررسی قرار گیرد. عالنهای روان سنجی آاستفاده شده و ويژگی

 .برندورزشی توصیه می شود از اين مقیاس به عنوان شاخصی برای ارتقای داوران در کنار شاخص های ديگر بهره ب

 
 منابع فارسی

و ال در ايران (. مطالعه تطبیقی وضعیت داوری فوتب1389) .و سجادی، نصراهلل .، جاللی فراهانی، محمد.عبدی، حامد

 .119-135 ، 4دوره دوم، شماره ی، ورزشريت نشريه مديانگلستان. 

های زندگی گری حیطهاثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی و سالمت روانی با میانجی(. 1397) .کريمی، رضا

 .نکاری و خوداثربخشی مقابله شغلی در کارکنان يک شرکت دولتی تابعه وزارت نیرو در استان خوزستا

 هید چمران اهواز.دانشگاه ش ،شناسی صنعتی و سازمانیروان رشته، رشناسی ارشدکا نامهپايان

ده های تربیت ی مديران دانشکارتباط بین مشخصات فردی باتحلیل رفتگ(. 1381) .وکشتی دار، محمد .محمود ،گودرزی

 .45-53، ( 13 ) ،نشريه حرکتدانشگاه های آموزش عالی کشور.  بدنی

روان در بین  لی با سالمت(. رابطه فرسودگی شغ 1379، صولتی دهکردی، کمال. و فروز بخش، فرهاد. ) .نجفی، مصطفی

،  2ره وم ، شما، سال د مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان کارکنان

41 – 34. 

رفتگی شغلی کارکنان  تحلیلی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان بررس(. 1385) .و حسن زاده، زهرا .فريدون، وردی نژاد

 .129 -150 ،23، سال ششم، شماره پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. بنادر و کشتیرانی بندرانزلی  سازمان

در کارکنران ن سرالمت روا(. استرس شغلی و رابطره آن برا 1389).و بهره دار، محمدجعفر .، اورنگی، مريم.هاشم زاده، ايرج

 . .46-59، 2، دوره ششم، شماره مجله انديشه و رفتارهای شیراز.  بیمارستان
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