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Abstract 
The key role of human resources in the growth, development, and sustainability of organizations 

is obvious. Thus, the coaches of various sport federations – as the most important human 

resources of these federations – have a crucial role in the development and improvement of 

sports fields. The purpose of this study was to examine the effect of social capital (as an 

instrument to increase the quality of life) on professional burnout in the light of the moderating 

role of demographic variables among coaches of various sport federations. The study adopted a 

descriptive-correlational research method. The statistical population was comprised of all elite 

coaches of the Iranian federations of swimming, taekwondo, and badminton, out of which 223 

individuals were selected based on Morgan’s table and through simple random sampling 

method. In order to analyze the data, KMO and Spearman tests as well as structural equation 

modeling were run in SPSS 25 and PLS2.8.3 software packages, respectively. The results 

showed that although the moderating factors of gender, marital status, education, and experience 

do not have significant effects on professional burnout, the moderating variable of age has a 

negative significant effect on the relationship between social capital and professional burnout. 

Moreover, the model was found to have good fitness. Professional burnout afflicts huge costs on 

organization’s human resources and brings about financial, physical, and mental damages in 

organizations. Based on the study findings, it is suggested that sports federations pay attention to 

social capital variables to reduce the burnout in their coaches. It is noteworthy that due to the 

high rates of stress among the coaches, the federations addressed in this study should provide 

conditions for the earlier retirement of their coaches.    
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رفتگی با توجه به نقش  تحلیلبر  سرمایة اجتماعی تأثیر بررسی

  و سازمانی شناختی جمعیتمتغیرهای تعدیلگر 

 (ورزشی های فدراسیون ةنخبمربیان : همورد مطالع)

 3یینلویناد پور یزهرا عل ،2سرالب هیرق ،1شعله خداداد کاشی

 . استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران1

 ، ارومیه، ایرانهیدانشگاه اروم ،یعلوم ورزش ةدانشکد ار،یاستاد .2
 ، ارومیه، ایرانهیدانشگاه اروم ،یعلوم ورزش ةدانشکد . دانشجوی دکتری،3

 (04/04/1401ـ تاریخ پذیرش:  16/01/1401)تاریخ دریافت: 

 دهیچک
 ةیسرما نیتر مهم در مقام یورزش یها ونیفدراس انیمرب. استروشن  اریها بس سازمان یدر رشد و توسعه و بقا یت منابع انسانیاهم

 مثابةبه  ،سرمایة اجتماعی تأثیرهدف این تحقیق بررسی دارند.  یورزش یها رشته یرتقادر توسعه و ا یو محور یدینقش کل یانسان
 ها در مربیان فدراسیون ،های دموگرافیکدر نظر گرفتن نقش تعدیلگر متغیر با ،بر فرسودگی شغلی ،ای برای افزایش کیفیت زندگی وسیله

به  نتونیتکواندو و بدم و شنا یها ونیفدراس ةنخب انیپژوهش را مرب یآمار ةجامع. بود یهمبستگ از نوعو  توصیفی قیروش تحق بود.
ها از  داده لیتحل ی. براشدندانتخاب ساده با استفاده از جدول مورگان  یتصادف یریگ با روش نمونهتشکیل دادند که نفر  223تعداد 

نشان داد  جیاستفاده شد. نتا 3،2،8 اس ال یافزار پ ا نرمب یو معادالت ساختار 25 اس اس یپ افزار اس با کمک نرم رمنیاُ اسپ ام یآزمون ک
و  یسن اثر منف ریمتغ، ندارند یشـغل یرفتگ لیبر تحل یو تجربه اثر معنادار ،التیهل، تحصأت ت،یجنس لگریتعد یرهایمتغاینکه رغم  به

 یشغل یبرخوردار بود. فرسودگ یاز برازش مناسبمدل  نیهمچن .دارد یشغل یرفتگ لیتحلو  سرمایة اجتماعیبین  ةرابطبر  لگریتعدمعنادار 
 .شود میها  در سازمان یو روان یجسم و یمال انیدر بر دارد که موجب ضرر و ز یانسان یرویها از نظر ن سازمان یبرا یکالن یها نهیزه
تماعی زمینه کاهش تحلیل رفتگی افزایش سرمایه اج با ایجاد بستر ورزشی های  شود فدراسیون پیشنهاد می ،های مطالعه اساس یافته بر

شرایط را برای بازنشستگی  منتخبهای  فدراسیونیید نقش تعدیلگر سن در مدل تحقیق، اتبه دلیل ، بعالوه فراهم آورندمربیان نخبه را 
 .مهیا کنندتر  در سنین پایین مربیان خود

 دواژگانیکل
 .مربی ،، فدراسیون ورزشیسرمایة اجتماعیرفتگی شغلی،  تحلیل
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 مقدمه

عمتی و نویدی )ن استها بسیار روشن  سازمان یدر رشد و توسعه و بقا یمنابع انسان تیاهم

مالی و اقتصادی  و انسانی ةاثرگذار و مهم در کنار سرمای ةیک سرمای سرمایة اجتماعی (.44: 1395

ارتباط  نیانسا ةسرمایبا  د است ویجد یشناس ن مفهوم در جامعهیاست. اها و جوامع  در سازمان

 :2018 همکارانرود )مهاجران و  به شمار می ها ن منبع سازمانیتر مهم و در واقع رددا کیار نزدیبس

 (2017) شو همکاران 1فریس(. Barron et al. 2019: 188) استیک دارایی  سرمایة اجتماعی(. 40

 ةابط متقابل در شبکهای رو و آیین ،عات، اعتماد، هنجارهاالای از اط را مجموعه سرمایة اجتماعی

 و در هــر جامعــه حــس اطمینــان سرمایة اجتماعیبـا وجـود . کنند اجتماعی تعریف می

ناشــی از حمایــت اجتمــاعی و  قشبا افزایش اعتماد به ن ود آی می پدیدانســجام و همبستگی 

که  الیحیابد؛ در ـا میغیـررسـمی بـر رفتارهـا سـالمت ارتق یهـا نیــز حمایــت روانــی و کنترل

و  یاعتماد بی و جرایم اجتماعی و ها ، آسیبسرمایة اجتماعیبا کاهش مشارکت ناشی از کاهش 

سرمایة منشأ  (.195: 1399 همکارانی و چالشگر کردآسیاب) یابد افزایش می یهمچنین بیمار

انند. نتیجه   د عی میها یا هنجارهای اجتما را برخی ساختار اجتماعی و برخی دیگر ویژگی اجتماعی

به طور کلی تقویت هماهنگی و همکاری بین افراد گروه و سازمان با  سرمایة اجتماعیو اثر 

 شود صورت منبع مولد مزیت یا بازدهی در روابط اجتماعی از آن نام برده می دیگر است که به یک

 (.63: 1399 یینو پیته ییگرایلی و رضا صفری)به نقل از 

انسانی نقش کلیدی و محوری در  ةترین سرمای مهم در جایگاههای ورزشی  نمربیان فدراسیو

ها موفقیت و پیشرفت ورزشی حاصل  های ورزشی دارند و بدون حضور آن توسعه و ارتقای رشته

 دیدگاه ورزش در فرسودگی در ارتباط با رشد به های علمی رو زمینه نخواهد شد. همچنین در

 دیدگاه به شغلی فرسودگی ةدربار منتشرشده مطالعات اکثر عالوه، هب. دشو می نمایان ندرت به مربیان

ها با متغیرهای اثرگذاری چون  رفتگی شغلی آن بررسی تحلیل بنابراین، .اند پرداخته ورزشکاران

. اهمیت و نقش شغل در استهای ورزشی بسیار حائز اهمیت  در فدراسیون سرمایة اجتماعی

ناپذیر  ییاسترس و فشار روانی بخش جدا ةنیست. همچنین پدیدزندگی افراد بر کسی پوشیده 
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این  از بعد یا قبل بهبودی فقدان یا مداوم ناکافی های . فعالیتاستای افراد  زندگی شغلی و حرفه

 منجر روانی و جسمی و عاطفی های واکنش با آمدن کنار نقص به تواند می زا استرس های موقعیت

که بین ست اال ؤپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این س این رو،. از (Kallus 2016: 28) شود

های ورزشی با نقش تعدیلگری  فدراسیون ةرفتگی شغلی در مربیان نخب و تحلیل سرمایة اجتماعی

ای وجود دارد؟ امید است نتایج پژوهش حاضر  و سازمانی چه رابطه شناختی جمعیتمتغیرهای 

 .بکندبتواند کمک شایانی در این زمینه 

 مبانی نظری

اشاره  ییها هنجارها و شبکه و دامانند اعتم یسازمان اجتماع یها یژگیو یبه بعض یاجتماع ةمایسر

ن افراد به وجود یب یها ه از روابط و تعاملین سرمایدارد که قادرند اجتماع را بهبود بخشند. ا

 یقرار دارد و برا یعاست که در ساختار اجتما یمنبع یاجتماع ةیسرما یگریف دید. در تعریآ یم

 همکاران)به نقل از نصر اصفهانی و  شود یز میا تجهیاعمال و اهداف سودمند در دسترس است 

از طریق تقویت هنجارهای غیررسمی و افزایش  سرمایة اجتماعی این بر  عالوه(. 113: 1395

و نهادهای  دهد میکارکنان افزایش  درهای اجتماعی اثربخشی جمعی و شغلی را  اعتماد بین شبکه

 شو همکاران 1دای (.40: 1398 همکاران)خضری و  دارد شغلی را به توسعه و بهبود سازمانی وامی

 دانند. می سرمایة اجتماعیمنوط به تقویت  را آن ةجسارت شغلی و توسع و نوآوری( 2015)

 یاجتماع ةیرا عناصر سرما یمتقابل و اعتماد اجتماع ةمعامل یهنجارها و ها رابرت پاتنام شبکه

جاد و یو هنجارها را سبب ا ،، اطالعاتیدئولوژیمز کلمن عوامل کمک، ایو ج اند معرفی کرده

 ةیسرما یریگ اندازه دربارة یشیمایق پیک تحقی. در دانسته است یاجتماع ةیگسترش سرما

مشارکت در  :ف شده استیو تعر ییا هشت عنصر شناسایدر استرال یمحل ةیدر پنج ناح یاجتماع

 و یگیت، ارتباطات همسایت گسترده در بطن جامعه، احساس اعتماد و امنیفعال ،یمحل ةامعج

ن عناصر جهت ی. ایارتباطات کار ،یها، ارزش زندگ رش و تحمل تفاوتی، پذیدوستانه و خانوادگ

 .ا به کار گرفته شده استیدر استرال یاجتماع ةیسنجش سرما

ک یاز ن امحققت است که دانشمندان و ین واقعیا دهندة نشانبر مطالب فوق  یاجمال یمرور
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 ةن افراد با توجه به جامعیاز ایک و هر  اند نکردهت یتبع یاجتماع ةیسرما ةمطالع یمنظم برا یالگو

 ةهمنقطه اشتراک ، با این حال اند پرداخته یاجتماع ةیاز اجزا و عناصر سرما یمورد مطالعه به برخ

ارقند و ) استو اعتماد  ،سازمانی همان رفتار شهروندی سازمانیدر ادبیات ؛ ل اخالقییالگوها فضا

 .(1393 همکاران

با آن  ،های دولتی از جمله سازمان ،ها سازمان ةای که هم ل عمدهئکی از مسایاز دیگر سو، 

قرار دهد  تأثیرها را تحت  وری سازمان نتیجه بهره تواند کارایی کارکنان و در رو هستند و می هروب

و  یاجتماع و زندگی فردیر ب  یعوارض متعدد یشغل یفرسودگ. سودگی شغلی استموضوع فر

در دوران   ها و تأخیرهای متوالی غیبت ها ترین آن مگذارد که مه یم یجا بر ی اشخاصسازمان

 است یشناخت مختلف روان  کایاتشفردی با همکاران و  تعارض و تضاد سازمانی و بین و خدمت

 و تبعیض و نوع یا وضعیت نامناسب کار یا روانی شدید ناشی از ماهیت فشار .(78: 1399)کوهی 

رفتگی نامیده  شود که تحلیل بار همگی به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می یکنواختی کسالت

عوامل  ،فرد و محیط کار طبق تئوری تناسب بین(. 49: 1398 همکاران)خدابخشی و  شده است

رفتگی شغلی در بلندمدت  رفتگی شغلی دارند. تحلیل ی تحلیلگیر سازمانی نقش مهمی در شکل

رفتگی شغلی را  وان یکی از علل اصلی تحلیلت شود؛ طوری که می موجب فشار روانی برای فرد می

و  یاجتماع ةیارتباط سرما بارةار دریبس یها وهشپژ. عدم تناسب بین فرد و محیط کارش دانست

 ت.رفته اسیانجام پذ یشغل یرفتگ لیتحل

 پژوهش ةپیشین

را  فوتبال ةنخب مربی هشت شغلی فرسودگی خود فرایند ة( در مطالع2019) همکارانشو  1هاسمن

خود را کاهش دادند.  خستگی ةنفر از این مربیان نمر هفت. کردند پیگیری سال دَه سه بار در مدت

 تالش خود دگیزن و کار تعادل مدیریت برای که کردند اعالم ها مصاحبه طول در مربیان ةهم

 با تضاددر  های درخواست مدیریت در برخی، کردند می کار حدّ از بیش ها ساعت برخی ،کنند می

 از شدن دور ها آن. بودند گریبان به دست خارجی فشارهای با برخی، و داشتند مشکل نقش
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 1داویس همچنین .کردند بیانشرایط  یک گزینه برای بهبودبه عنوان نخبگان را  سطح در مربیگری

 ـ روانی مالحظات: ورزشکاران شغلی فرسودگی خطر به بررسی کاهش (2019) و همکارانش

 ،سن جنس،) فردی های ویژگی و پرداختند مربیان برای فردی و ،اجتماعی ـ فرهنگی اجتماعی،

 بررسی رابطه این ةکنند تعدیل منزلة به را( ورزش نوع) اجتماعی ـ فرهنگی عوامل و( ورزش سطح

پژوهش کوهی  نتایجبود.  سن و جنسیت برای دارامعن متقابل اثرحاکی از  ها یافته. است کرده

سرمایة آن است که  هکنند الگوی ساختاری فرسودگی شغلی بیان که بودحاکی از آن  (1399)

 .اند گذار بر فرسودگی شغلیتأثیرسازمانی از عوامل  شناختی و جوّ روان ةسرمایو  اجتماعی

فتگی ر تحلیلو جتماعی ا یةبین سرمان داد نشا (1396) همکارانشرنجبر و  تحقیقنتایج  همچنین

های خضری و  یافته .د داردجودار ومعنا بطةب رامینان بدنی شهرستابیت ترن شغلی معلما

حاکی از ناهمگنی  و علمکرد شغلی سرمایة اجتماعیفراتحلیل مطالعات در  (1398) همکارانش

پژوهش  سیزدههای حاصل از  . یافتهبودانتشار مطالعات مورد بررسی اثر و عدم سوگیری  ةانداز

 در تواند میاست و  474/0بر عملکرد شغلی معادل  سرمایة اجتماعیاثر کلی  ةانداز دادنشان 

ارقند و ی ها افتهی. کندبینی  ن و پیشید از تغییرات عملکرد شغلی را تبیدرص 47مجموع 

و  یمنف ةمعلمان رابط یشغل یرفتگ لیبا تحل یاجتماع یةرماسن ینشـان داد ب (1393) همکارانش

ن افراد کاهش یا یشغل یرفتگ لیتحل یاجتماع ةیزان سرمایش میمعنادار وجود دارد و با افزا

ن ابعاد یتر مهم یسازمان یو شـهروند یاعتمـاد سـازمان و یفـرد نین ابعاد اعتماد بیهمچند. ابی یم

جشوقانی د. رون یشـمار مـ الن بـهیاستان گ یبدن  تیمعلمان ترب یشغل یرفتگ لیتحل ینیب شیدر پ

های شهر اصفهان را مورد  سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان بین اعتماد درون ة( رابط1392)

مثبت و معنادار  ةسازمانی و ابعاد تعهد شغلی رابط تحقیق قرار داد. نتایج نشان داد بین اعتماد درون

 است.سازمانی  اعتماد درون ةکنند بینی های کار پیش پایبندی به ارزش ةؤلفموجود دارد و 

 پژوهششناسی  روش

 انیپژوهش حاضر مرب یآمار ةجامع .است یهمبستگ یلیو از نوع تحل یحاضر کاربرد قیروش تحق

 یریگ با روش نمونه که نفر 223تعداد  بهبودند  نتونیتکواندو و بدم و شنا یها ونیفدراس ةنخب
                                                                                                                                                       
1. Davis 
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، سرمایة اجتماعیهای  پرسشنامه آوری اطالعات از طریق پس از جمع. دندشانتخاب  یادفتص

و  یدیأیت یعامل یلشامل تحل یمعادالت ساختار یساز از مدل اطالعات دموگرافیک رفتگی، و تحلیل

با  منریاُ اسپ ام یها از آزمون ک داده لیتحل یبراها استفاده شد.  وتحلیل داده یر برای تجزیهمس یلتحل

 استفاده شد. 3،2،8 اس ال یافزار پ با نرم یو معادالت ساختار 25 اس اس یپ افزار اس کمک نرم

 های پژوهش یافته

 9/13درصد و زنان  1/86مردان  های تحقیق نشان داد در متغیر جنسیت یآزمودنآمار توصیفی نتایج 

( %4/27نفر ) 61و  متأهل( %6/72نفر ) 162 تأهلدهند. در متغیر  یمآماری را تشکیل  ةدرصد جامع

( %5/30نفر ) 68سال به تعداد  40تا  31 سنی ةرد . در متغیر سن بیشترین فراوانی مربوط بهبودندمجرد 

. در متغیر میزان بود( %2/20نفر ) 45سال به تعداد  60تا  51سنی باالی  ةو کمترین فراوانی مربوط به رد

( و کمترین فراوانی مربوط به دکتری %1/47نفر ) 105انس با تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به لیس

 66سال با  20تا  16فعالیت نیز بیشترین فراوانی مربوط به   ةسابق. در متغیر میزان دبو( %6/3نفر ) 8با 

 د.و( ب%5/4نفر ) 10سال با  5تا  1( و کمترین فراوانی مربوط به %6/29نفر )

اسمیرنوف  لموگروفوکها، از آزمون  تنباطی و آزمون فرضیهآمار اس ةقبل از وارد شدن به مرحل

دهد که توزیع  یمنشان  1 ها استفاده شد. نتایج جدول داده منظور بررسی وضعیت نرمال بودن به

 ی غیرپارامتریک استفاده شد.ها آزمون(. بنابراین از P<05/0)یست نمتغیرهای تحقیق نرمال 

 سمیرنوفا کولموگروف. نتایج آزمون 1جدول 

 نتیجه: توزیع داده داریامعن لموگروف اسمیرنوفوک متغیرها
 نرمال نیست 000/0 154/0 رفتگی شغلی تحلیل

 نرمال نیست 000/0 119/0 فرسودگی عاطفی

 نرمال نیست 007/0 072/0 بازده عملکرد

 نرمال نیست 000/0 155/0 های شخصی تهی شدن از ویژگی

 نرمال نیست 010/0 053/0 سرمایة اجتماعی

 نرمال نیست 000/0 087/0 فردی اعتماد بین

 نرمال نیست 000/0 094/0 اعتماد سازمانی

 نرمال نیست 003/0 077/0 شهروندی سازمانی

 نرمال نیست 005/0 074/0 مشارکت سازمانی
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استفاده گیری  نمونه یتکفا یینتع یبرا KMO1ن از آزمو یعامل یلتحلو یهتجز یقبل از اجرا

 یمعقول برا ییها و فراهم کردن مبنا با مؤلفه ها گویهارتباط  یینتع یاز آزمون بارتلت برا. شد

 یتقابل یجنتا، آزمون های فرض پیش یت. ضمن رعا(2)جدول  عوامل استفاده شد وتحلیل تجزیه

 کرد. ییدرا تأ یعامل یلاستفاده از تحل

 KMOتحلیل عاملی آزمون بارتلت و  آزمون. نتایج 2جدول 

 داریامعن مقدار آزمون پرسشنامه

 متغیرهای تحقیق
 KMO 785/0آزمون 

000/0 
 817/712 آزمون بارتلت

 

است،  817/712و مقدار آزمون بارتلت برابر  785/0برابر  KMOاز آنجا که مقدار شاخص 

داری امعن. مقدار استتعداد نمونه برای تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با معادالت ساختاری کافی 

دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی  یمکه نشان  است 05/0از  تر کوچک( 000/0)

 یرمس یلتحلاز معیار  گیری ی اندازهها مدلمناسب است. در ادامه برای بررسی برازش و نیکویی 

نیز  ،2روایی همگرا ،، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ(tو  یعامل یبارها یب)در دو حالت ضرا

مقدار همبستگی  ةشود. بارهای عاملی از طریق محاسب یماستفاده  R2 ،Q2، GOF3معیارهای 

شود. اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  یممحاسبه  الؤسمربوط به خود  ةیک متغیر با ساز االتؤس

آن از واریانس خطای  االتؤسشود، بیانگر این مطلب است که واریانس بین متغیر و  300/0±

گیری قابل قبول است.  گیری آن سازه بیشتر بوده است و پایایی در مورد آن مدل اندازه ندازها

اگر  .وجود دارد یردو متغ یانم یقو یمعناست که ارتباط ینباشد بد 600/0 یاگر باال یرمس یبضرا

 اردوجود د یفیباشد ارتباط ضع 300/0 یراگر ز است. وارتباط متوسط  ،باشد 600/0تا  300/0 ینب

 (.1آن قرار نگیرد )شکل  تأثیرو باید حذف شود تا بررسی سایر معیارها تحت 

. اگر مقدار دهد ینشان م را هم اب یرهامتغ ةبودن رابطدار امعنT (T-Value )است ارزش  گفتنی

T (.2)شکل  استدار امعندارد و  وجود قوی ةرابط + باشد یعنی96/1از  بیشتر 

                                                                                                                                                       
1. kaiser-meyer-olkin measure 

2. reliability composite, cronbach's alpha, average variance extracted 

3. goodness of fit 
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 . ضرایب بارهای عاملی در حالت تحلیل مسیر1شکل 

 
 T . نتایج آزمون2شکل 

 ةدهند نشانکه در واقع  Tموجود در مدل طبق ضرایب مسیر و از روابط  یک تحلیل هر

 .نشان داده شده است 3به صورت مختصر در جدول  است تحقیق های یهفرض
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 دیگر یق و ارتباط آن با یکی در مورد متغیرهای تحقریگ اندازه. مقادیر مربوط به مدل 3جدول 

 نتیجه میزان رابطه معناداری T ضریب مسیر متغیرها

 ییدتأ قوی، مثبت و معنادار 000/0 973/74 931/0 سرمایة اجتماعی ←فردی  اعتماد بین

 ییدتأ قوی، مثبت و معنادار 000/0 796/60 884/0 سرمایة اجتماعی ←اعتماد سازمانی 

 ییدتأ قوی، مثبت و معنادار 000/0 857/89 931/0 اجتماعیسرمایة  ←شهروندی سازمانی 

 ییدتأ قوی، مثبت و معنادار 000/0 625/51 880/0 سرمایة اجتماعی ←مشارکت سازمانی 

 ییدتأ قوی، مثبت و معنادار 000/0 271/65 894/0 رفتگی شغلی تحلیل ←فرسودگی عاطفی 

 ییدتأ قوی، منفی و معنادار 019/0 346/2 -833/0 رفتگی شغلی تحلیل ←کاهش بازده عملکرد 

 ییدتأ قوی، مثبت و معنادار 000/0 921/11 681/0 رفتگی شغلی تحلیل ←های شخصی  تهی شدن از ویژگی

 990/0 000/0 -222/0 رفتگی شغلی تحلیل ←جنسیت 
ضعیف، منفی و عدم 

 یمعنادار
 رد

 309/0 018/1 201/0 رفتگی شغلی تحلیل ←سن 
عدم ضعیف، مثبت و 

 یمعنادار
 رد

 995/0 000/0 229/0 رفتگی شغلی تحلیل ←هل أت
ضعیف، مثبت و عدم 

 یمعنادار
 رد

 991/0 343/0 035/0 رفتگی شغلی تحلیل ←تحصیالت 
ضعیف، مثبت و عدم 

 یمعنادار
 رد

 141/0 476/1 -262/0 رفتگی شغلی تحلیل ←تجربه 
ضعیف، منفی و عدم 

 یمعنادار
 رد

 993/0 000/0 085/0 رفتگی شغلی تحلیل ← نقش تعدیلگری جنسیت
ضعیف، مثبت و عدم 

 یمعنادار
 رد

 تایید ضعیف، منفی و معنادار 030/0 171/2 -229/0 رفتگی شغلی تحلیل ←نقش تعدیلگری سن 

 990/0 000/0 260/0 رفتگی شغلی تحلیل ←هل أتنقش تعدیلگری 
ضعیف، مثبت و عدم 

 یمعنادار
 رد

 312/0 012/1 -118/0 رفتگی شغلی تحلیل ←نقش تعدیلگری تحصیالت 
ضعیف، منفی و عدم 

 یمعنادار
 رد

 446/0 762/0 -120/0 رفتگی شغلی تحلیل ←نقش تعدیلگری تجربه 
ضعیف، منفی و عدم 

 یمعنادار
 رد

 تایید متوسط، منفی و معنادار 000/0 886/5 -496/0 رفتگی شغلی تحلیل ← سرمایة اجتماعی
 

 :3آمده از جدول  تدس طبق نتایج به

 مثبت  و اثری قوی سازمانی مشارکت ،سازمانی سازمانی، شهروندی فردی، اعتماد بین اعتماد

 (.P< 05/0دارند ) سرمایة اجتماعیو معنادار بر 
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 مثبت و معنادار و نیز  و شخصی اثری قوی های ویژگی از شدن عاطفی و تهی فرسودگی

 (.P< 05/0شغلی دارند ) رفتگی نادار بر تحلیلمنفی و مع و اثری قوی عملکرد بازده کاهش

 و تجربه اثر معنادار بر  ،هل، تحصیالتأیک از متغیرهای دموگرافیکی جنسیت، سن، ت هیچ

 (.P> 05/0شغلی ندارند ) رفتگی تحلیل

، نقش تعدیلگری هلأتیک از متغیرهای نقش تعدیلگری جنسیت، نقش تعدیلگری  هیچ

(. اما P> 05/0شـغلی ندارند ) رفتگی ه اثر معنادار بر تحلیلو نقش تعدیلگری تجرب ،تحصیالت

 (.P< 05/0د )شغلی دار رفتگی متغیر نقش تعدیلگری سن اثر معنادار بر تحلیل

شده برای هر یک از متغیرها  گزارش T، مقادیر ضرایب مسیر و 3با توجه به نتایج جدول 

 استکمتر  96/1ایی که مقدارشان از عدد متغیره داد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان شدبررسی 

 تر بزرگ 96/1ها از  آن T(. متغیرهایی که مقدار P>05/0از مدل نهایی تحقیق حذف خواهند شد )

(. بنابراین با توجه به مقادیر ضرایب مسیر، P< 05/0ند )دارامعناست در مدل نهایی خواهند آمد و 

T  خواهیم رسید 3شکل ی شده به مدل نهای گزارشمعنادار و نیز اعداد. 

 
 . مدل نهایی تحقیق3شکل 
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 و روایی همگرا ،ی پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخها آزمون. نتایج 4جدول 

 نتیجه CR CA AVE متغیر
 مطلوب 664/0 823/0 839/0 رفتگی شغلی تحلیل

 مطلوب 552/0 712/0 718/0 فرسودگی عاطفی
 بمطلو 505/0 720/0 711/0 بازده عملکرد

 مطلوب 542/0 728/0 705/0 های شخصی تهی شدن از ویژگی
 مطلوب 565/0 742/0 724/0 سرمایة اجتماعی

 مطلوب 739/0 742/0 796/0 فردی اعتماد بین
 مطلوب 572/0 811/0 808/0 اعتماد سازمانی

 مطلوب 760/0 735/0 775/0 شهروندی سازمانی
 مطلوب 543/0 713/0 703/0 مشارکت سازمانی
 مطلوب 505/0 720/0 763/0 تعدیلگری سن

 

و  کرونباخ یآلفایبی و ترک یاییپا یارهایاست، مقدار مع مشخص 4که در جدول  طور همان

 یاییپایرها مقدار متغ همةبرای  7طبق نتایج جدول  متغیرها آمده است. همةروایی همگرا برای 

 روایی همگرامقدار است. مناسب مدل  یییااز پا یحاکو  70/0کرونباخ باالتر از  یآلفایبی و ترک

و  دارد همگرا اعتبار حاکی از آن است که پرسشنامه کهآمده  به دست 50/0از مقدار  یشتربنیز 

 سنجیده است. شد می سنجیده باید را آنچه آزمون

 ی واگرا بر اساس روش فورنل الرکر. نتایج آزمون روای5جدول 

 متغیر

تحلیل
 

رفتگی شغلی
 

فرسودگی عا
طفی

 

بازده عملکرد
ویژگیتهی شدن از  

 
صی

های شخ
 

سرمایة اجتماعی
 

اعتماد بین
 

فردی
اعتماد سازمانی 
شهروندی سازمانی 

ت سازمانی 
مشارک

 

تعدیلگری سن
 

 815/0 رفتگی شغلی تحلیل
         

 752/0 302/0 فرسودگی عاطفی
        

 736/0 663/0 548/0 بازده عملکرد
       

 743/0 683/0 605/0 621/0 های شخصی تهی شدن از ویژگی
      

 711/0 606/0 268/0 131/0 226/0 سرمایة اجتماعی
     

 756/0 604/0 584/0 511/0 499/0 166/0 فردی اعتماد بین
    

 872/0 647/0 369/0 378/0 290/0 139/0 448/0 اعتماد سازمانی
   

 737/0 629/0 637/0 566/0 417/0 311/0 251/0 355/0 شهروندی سازمانی
  

 711/0 567/0 425/0 465/0 496/0 378/0 245/0 308/0 242/0 مشارکت سازمانی
 

 860/0 482/0 470/0 378/0 388/0 326/0 242/0 229/0 421/0 314/0 تعدیلگری سن
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 هایش شاخص با سازه یک ةرابط میزان دشو می مشخص واگرا روایی با که دیگری مهم معیار

 حاکی مدل یک قبول قابل واگرای روایی که  طوری هاست؛ سازه سایر با سازه آن ةابطر ةمقایس در

 روش در. ها سازه با تا دارد خود های شاخص با بیشتری تعامل مدل در سازه یک که است آن از

 که گیرد می صورت ماتریس یک اب امر این ساختاری، معادالت یابی مدل و جزئی مربعات حداقل

 جذر ماتریس اصلی قطر و ها سازه بین همبستگی ضرایب مقادیر حاوی ماتریس این های خانه

AVE قطر مقادیر باید از اصلی قطر راست و زیرین های خانه است. مقادیر سازه هر به مربوط 

متغیرهای  همةبرای  5(. مطابق جدول Fornell & Larcker 1981باشد ) کمتر( AVE جذر)اصلی 

راستش بیشتر است و  و زیرین های ، از خانهاست AVEهمان جذر  که ،تحقیق مقدار قطر اصلی

 شود. تأیید می رای مدل بر اساس روش فورنل الرکرروایی واگ

 ی نیکویی و برازندگی مدل تحقیقارهایمع. 6جدول 

R متغیر
2

 Q
2 GOF 

 397/0 642/0 رفتگی شغلی تحلیل

339/0 

 255/0 275/0 فرسودگی عاطفی

 259/0 312/0 بازده عملکرد

 389/0 243/0 های شخصی تهی شدن از ویژگی

 212/0 272/0 سرمایة اجتماعی

 255/0 332/0 فردی اعتماد بین

 473/0 417/0 اعتماد سازمانی

 359/0 307/0 شهروندی سازمانی

 353/0 517/0 مشارکت سازمانی

 309/0 226/0 تعدیلگری سن

 

را بیان  مدل ةوابست متغیرهای از یک هر تغییرات نمیزا که است معیاری R2 تعیین ضریب

 مدل زای درون متغیرهای برای تنها R2 مقدار. شود می تبیین مستقل متغیرهای ةوسیل به که کند می

 به مربوط R2 مقدار چه هر. است صفر برابر آن مقدار زا برون های سازه مورد در و شود می ارائه

 مدل برازش شاخص دومین. دهد را نشان می مدل بهتر برازش باشد بیشتر مدل زای درون های سازه
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 قدرت د،کر معرفی آن را (1975) 1گیسر استون که ،معیار این. است Q2 شاخص ساختاری

 برازش دارای که هایی مدل او اعتقاد به. کند می مشخص را زا درون های سازه در مدل بینی پیش

 معنی بدین ؛باشند داشته را مدل زای درون متغیرهای یبین پیش قابلیت باید ندا قبول قابل ساختاری

 دیگر یک بر کافی تأثیر ها سازه باشد، شده تعریف درستی به ها سازه بین روابط مدل یک در اگر که

 به مربوط ،GOF یعنی ،سومین معیار. شوند می تأیید درستی به ها فرضیه راه این از و رندگذا می

 و ضعیف مقادیر عنوان به 36/0 و 25/0 و 01/0 مقدار سه .است ساختاری های مدل کلی بخش

قابل  1رابطة  در آن فرمول و( Wetzels et al. 2009)است  شده معرفی GOF برای قوی و متوسط

 است: مشاهده

(1) 
 

 دست به مدل زای درون عامل هر اشتراکی مقادیر میانگین از Communality در این رابطه

 .است مدل زای درون های عامل R مقادیر مجذور انگینمی R2آید و  می

متغیرهای تحقیق در وضعیت مطلوب قرار دارد و بیشتر از  همةبرای  R2مقدار  8طبق جدول 

متغیرهای تحقیق در وضعیت مطلوب  همةبرای  نیز Q2مقدار  آمده است. به دست 190/0مقدار 

دست آمد که حاکی از آن است ه ب 339/0 در نهایت 1رابطة طبق  GOFقرار دارد. مقدار شاخص 

 است.مدل از برازش مناسب برخوردار که 

 نتیجه

و سازمانی بر ارتباط  شناختی جمعیتپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نقش متغیرهای 

 یها افتهیانجام شد.  های ورزشی فدراسیون ةرفتگی شغلی در مربیان نخب و تحلیل سرمایة اجتماعی

 یاثر یمشارکت سازمانو  ،یسازمان یشهروند ،یاعتماد سازمان ،یفرد نبی اعتمادداد  پژوهش نشان

و  چالشگر کردآسیابیآمده با نتایج  دست . نتایج بهدارند سرمایة اجتماعیمثبت و معنادار بر  و یقو

. سو بود هم (1393) همکارانشو  اسمعیلی، (1396) همکارانش، آقایی و (1399) همکارانش

تماعی نقش جنظم ا هب که در مسائل مربوطاست  مل اجتماعیعناصر بنیادین تعا زکی ااعتماد ی

                                                                                                                                                       
1. Stone Geisser 
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باستانی ) دشو محسوب می جامعههر  موجودیتلیدی برای کشرط عمده و  دارد و پیش کننده تعیین

ترین  دیگر است و مهم (. تحقق اهداف سازمان مستلزم همکاری اعضای آن با یک1387همکاران و 

  و اعتماد میان کارکنان و مدیران سازمان ،دیگر اری، اعتماد متقابل کارکنان به یکراه تسهیل همک

و نوعی  هبرقراری رابط زهمواره نوعی ترس ا سازماناهش اعتماد در . ک(1386 چاوشی) است

 گسترشو همکاری و  هتقویت رابط زا عمان کهآورد  میوجود ه باحساس ناامنی بین اعضا 

رواج  سازمانطلبی در  منفعت ندنبال آ هو ب گراییفرد در نتیجه، شود. می سازمانتعامالت در 

 ،تکواندو، فدراسیون بدمینتون  فدراسیون ةمربی نخب 223در این مطالعه اطالعات مربوط به  .دیاب می

فردی  مربیان با اعتماد بین یورزشهای  فدراسیوندر  مشخص شد وو فدراسیون شنا ارزیابی 

 سازمانی سرمایة اجتماعیمفهوم شود  اشارهالزم است  شوند. می اجتماعی سرمایةموجب افزایش 

 همکاری و هماهنگی کهتأکید دارد و هنجارهایی  سازمانبر همکاری و هماهنگی نیروهای انسانی 

، توزیع جذب مربیدرک کنند فرایندهای مربیان همچنین وقتی دهند.  افزایش می سازماندر  را

فردی انصاف  و در رفتار بینمحقق شده  عادالنهدر مسیری اطالعات  و تسهیل ،منابع و پاداش

دهند. این موضوع در  رعایت شده است، به احتمال زیاد، رفتار شهروندی بیشتری از خود نشان می

 همکارانشو مرادی و  ،(1389) همکارانش(، بهلولی زیناب و 2009)و ویلیامز  1تحقیقات کاریکر

تی کارکنان احساس کنند در تصمیمات سازمانی مشارکت داده یید شده است. وقأ( ت1392)

تواند بروز رفتار  این موقعیت می. استکه محیط عادالنه و منصفانه  باور خواهند کردشوند  می

 2(. از طرفی گانگلین2011 همکارانو گودرزوند چگینی بخشد )شهروندی سازمانی را بهبود 

مبادلة  ةرابط تأثیرو رفتار شهروندی سازمانی را تحت مثبت میان عدالت سازمانی  ة( رابط2011)

تنها به رفتارهای درون  نه عدالت بیشترکارکنان با احساس  .داند اجتماعی بین کارکنان و سازمان می

 ،فراتر از نقش ،برخی کارهای سازمان دادن برای انجام بلکهکنند  نقش و در قالب وظایف توجه می

 ةدر صورت وجود رابط به این معنی که ؛دهند از خود نشان می بیشتری ةرفتارهای خیرخواهان

کارکنان به رفتارهای فراتر از نقش روی  ،ها بین آن به جای دیدگاه صرف اقتصادی ،اجتماعی ةمبادل

و تسهیل شرایط  گام برداشتنها با  فدراسیون نتایج این پژوهش حاکی از آن است که .آورند می
                                                                                                                                                       
1. Karriker 

2. Guangling 
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ی مربیان را یاری مشارکت سازمانو  ،یسازمان یشهروند ،یعتماد سازمانا ،یفرد نبی افزایش اعتماد

آکنده از رفتار بتوانند محیطی فردی  مزایای عدالت سازمانی و بینمندی از  با بهره کهد نده می

 مزایای عملکردی حاصل از آن برسند.به و  کنندایجاد  سرمایة اجتماعیشهروندی سازمانی و 

 شخصی اثری قوی های ویژگی از شدن عاطفی و تهی داد که فرسودگی پژوهش نشان  ةدیگر یافت

منفی و معنادار  و اثری قوی عملکرد بازده شغلی دارد و نیز کاهش رفتگی مثبت و معنادار بر تحلیل و

. ستوس ( هم1398) همکارانشایج خدابخشی و آمده با نت دست شغلی دارد. نتایج به رفتگی بر تحلیل

گذارد که از   فردی و سازمان بر جای می و زندگی اجتماعیض متعددی در دگی شغلی عوارفرسو

ر شناختی، تضاد، تغی ات مختلف روانها غیبت و ترک خدمت، تأخیرهای متوالی، شکای ترین آن مهم

 .(1389 نیا و محمدپور فردی با همکاران است )شاکری و تعارضات بین ،شغل

 ةنخبی مربیان رفتگی شغل و تحلیل سرمایة اجتماعیبین  نشان داد نتایج تحقیقعالوه،  هب

در  .وجود دارد منفی و معنادار ةبدمینتون رابطفدراسیون و  ،شنافدراسیون تکواندو،   فدراسیون

مطالعات . یابد رفتگی شغلی مربیان نخبه کاهش می ، تحلیلسرمایة اجتماعیبا افزایش میزان  ،تیجهن

بین  ندن دادنشا (1396) همکارانشرنجبر و  . مثالًرا نشان دادمتعدد در این زمینه نتایج یکسانی 

د جودار ومعنا بطةب رامینان بدنی شهرستابیت ترن فتگی شغلی معلمار تحلیلو جتماعی ا یةسرما

و علمکرد  سرمایة اجتماعیفراتحلیل مطالعات در  (1398) همکارانشهای خضری و  . یافتهدارد

اثر و عدم سوگیری انتشار  ةحاکی از ناهمگنی انداز همچنین ییدی بر این رابطه وأنیز ت شغلی

 .بودمطالعات مورد بررسی 

و  سرمایة اجتماعیمتغیر سن بر ارتباط بین متغیر  تأثیر مهم این مطالعه ةنتیج دیگر

هل، أیک از متغیرهای دموگرافیکی جنسیت، سن، ت هیچبه این صورت که  ؛رفتگی بود تحلیل

نقش در این شرایط  .نداشتندشغلی  رفتگی مستقیم و معنادار بر تحلیل و تجربه اثر ،تحصیالت

 شدو تجربه نیز بررسی و مشخص  ،تحصیالتهل، أجنسیت، ت گری متغیرهای دموگرافیکیلتعدی

 ؛ندارند سرمایة اجتماعیو  شـغلی رفتگی تحلیل ارتباط دو متغیراثر معنادار بر ها  یک از آن هیچ

و  سرمایة اجتماعیارتباط بین معنادار بر منفی نقش تعدیلگری سن متغیر  فقطکه  درحالی

به این ترتیب که  ؛شود این دو متغیر مثبت می تأثیربا افزایش سن  یعنی. داشتشغلی  رفتگی تحلیل
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و  1با نتایج تحقیق داویس . این نتیجهابدی رفتگی افزایش می تحلیل سرمایة اجتماعیبا افزایش 

اسکندرنژاد  ،(1396) همکارانش (، طباطبایی و1391نژاد ) و قاسمی ، مصطفوی(2019) همکارانش

 فرسودگی خطر به بررسی کاهش (2019) و همکارانش . داویسسوست هم( 1393و عابدینی )

 .پرداختند( مربیان برای فردی ،اجتماعی ،فرهنگی اجتماعی،ـ  روانی مالحظات) ورزشکاران شغلی

 فرهنگی عوامل و( یورزش سطح و یسن و یجنسهای  تفاوت) فردی های ویژگی همچنین

در برخی از مطالعات . کردند بررسی رابطه این ةکنند تعدیل منزلة به را( ورزش نوع) اجتماعی

نقش  تأثیرکه در این مطالعه  درحالی بود. سن و جنسیت برای دار امعن متقابل حاکی از اثر ها یافته

 جنسیت که متغیر دموگرافیک اند بر آن( نیز 1996)و همکارانش  2ماسالچ .یید نشدأجنسیت ت

 میزان ها پژوهش برخی زیرا در .نیست زنان شغلی رفتگی تحلیل یبرا مهمی ةکنند بینی پیش

 3کیلی .بیشتر هست مردان رفتگی تحلیل میزان دیگر برخی در و است بیشتر شغلی زنان رفتگی تحلیل

 از افراد این داد دانشگاهی نشان تنیس مرد و زن مربیان از یا نمونه بررسی ( در1999) همکارانشو 

 به نسبت یبیشتر استرس زنان همچنین .برند می رنج آموزش در کمکی مشاغل با مشابه رفتگی تحلیل

متغیر  تأثیرو شاید بتوان دلیل عدم  استمل أتای که در مورد این مطالعه قابل  داشتند. نکته مردان

و  خانم و آقا در ایران جدا بودن فضاهای کاری مربیان جنسیت را به آن نسبت داد دو عامل

های ورزشی انفرادی( است که از دیدگاه روانی شرایط یکسان  رشتههای شغلی این مربیان ) ویژگی

ورزشی(  ةهای شغلی مربیان )رشت ها ایجاد کرده است. در ارتباط با ویژگی فرسودگی را برای آن

تکواندو مربیان بدمینتون و مربیان  و غل مربیگری مربیان شنال ماهیت شه دلیباید توجه داشت که ب

 مختلف یفشارها افزایش باکه  هستند انی باالییگرفتن در معرض فشار روانی و جسممستعد قرار 

 شود. میشغل  در فرسودگی و رفتگی تحلیل دچارتدریج  به فردافراد  بر کار شرایط فیزیکی از ناشی

 در و یور بهره و کارایی در نتیجه و زند می هم بر را فرد زیستی عادلت رفتگی تحلیل شیوع همچنین

 و افراط کار، نوع ،یا حرفه محیط که آنجا از .سازد می مختل را سازمانی و یفرد اثربخشی نهایت

 کار یفشارها منابع دیگر عوامل از یبسیار و، کار محیط با فرد تطبیق چگونگی کار، در تفریط

                                                                                                                                                       
1. Davis 

2. Maslach 

3. Kelley 
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 ،دارد همراه به مربیان یبرا را یزیاد خستگی و شدید و مزمن یفشارها عوامل این و است یا حرفه

ای این ه مشخصه ترین عمده از یکی تواند می ریگتر در شغل مربی سریع فرسودگی ایجاد ویژگی

 دلیل به و است زا تنش آن شرایط و مختلف یفشارها سبب به یمربیگر ،کلی طور به. باشد شغل

محمدزاده و ) گیرند می آن ترک به تصمیم مربیان برخی شغلی ودگیفرس و یکار سخت شرایط

 و رشد در را وظیفه ترین سنگین و ترین اصلی جامعه هر در مربیان اینکه به . نظر(1391همکاران 

 عملکرد بر بسزایی تأثیر ها آن روانی یها ویژگی ،دارند عهده بر جامعه ورزشکاران و ورزش تعالی

 یها رشته مربیان بین شغلی فرسودگی میزان ة( به مقایس1391) همکارانشد و اسکندرنژا .دارد آنان

 شنا و کاراته ورزشی یها رشته مربیان به این نتیجه رسیدند که اکثرو  ندشنا پرداخت و کاراته

 ها رشته این مربیان در نشانگان این شیوع میزان ولی .کنند می تجربه شغلی فرسودگی بیش و کم

 فرسودگی شیوع بر گوناگون ورزشی یها رشته ماهیت و یکار خاص شرایط تأثیر که است متفاوت

 دهد. را نشان می شغلی

فرسودگی  برمعنادار  تأثیر سرمایة اجتماعیبر اساس مدل مطالعه  گفتتوان  به عنوان نتیجه می

 سازمانی یسرمایة اجتماعبه این معنی که با افزایش  ؛های مورد مطالعه دارد مربیان فدراسیونشغلی 

  اعتماد بین مانند سرمایة اجتماعیتوان به عوامل  بنابراین می. یابدکاهش میفرسودگی شغلی  افراد

رفتار مشارکتی و شهروندی سازمانی به عنوان عواملی در جهت کاهش  و فردی و سازمانی

افیک و متغیرهای دموگرهمة ولی الزم است توجه شود از بین . فرسودگی شغلی افراد اشاره کرد

رفتگی  و تحلیل سرمایة اجتماعیکه بر هر دو متغیر  است سازمانی این مطالعه تنها متغیر سن متغیری

سن به  متغیر . زیراوارد رابطه شوداست توانسته ارتباط  ةکنند به عنوان متغیر ضعیفو  دارد تأثیر

به این معنی که با افزایش  ؛بر این رابطه داردمعنادار تعدیلگر نقشی منفی و مهم و عنوان یک متغیر 

شغلی،  ةمانند سابق ـ از طرفی متغیرهای دیگر مطالعه. شود تر می سن افراد این رابطه ضعیف

ی تأثیرها در مطالعات گذشته  با اینکه تعدادی از آن ـ ورزشی ةهل، سابقأتحصیالت، وضعیت ت

به ؛ ند در این رابطه نقش بازی کنندستند نتوانا هرفتگی شغلی داشت و تحلیل سرمایة اجتماعیدار بر معنا

الزم است نقش متغیر سن به عنوان بنابراین،  ی بر شدت و ضعف رابطه نداشتند.تأثیراین معنی که 

ویژه  هب ه شود؛ی گرفتگیری ارتباط بین متغیرهای روانی و اجتماعی جدّ یک متغیر بیولوژیک بر شکل
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است نقش  گفتنی .برند رنج میضطراب باالتری ها از سطح ا های ورزشی که مربیان آن در سازمان

و متغیر فرسودگی  سرمایة اجتماعیگیری  فردی و شهروندی سازمانی در شکل متغیرهای اعتماد بین

مربی در زیرا  .گیری فرسودگی شغلی در این مطالعه الزم است مورد توجه قرار گیرد عاطفی در شکل

، این موضوع به تدریج باعث کمرنگ بیند تنها میها  خود را در شکست در بیشتر مواقع خودشغل 

برای میز آ طعنهحالت اطرافیان رفتار و گفتار  دلچسبی و مطلوبیت شغل مربیگری خواهد شد؛شدن 

و همکاران  شخصخیرخواهانة فردی و رفتار  اعتماد بین در این شرایطکه  ،کند شخص پیدا می

 حساس نقش بازی کند.تواند به عنوان یک عامل مثبت در کاهش این ا می

 پیشنهاد

یی آکارکاهش ها از نظر  های کالنی برای سازمان هزینهتواند  با توجه به اینکه فرسودگی شغلی می

شود با در نظر گرفتن  های این مطالعه پیشنهاد می با توجه به یافته و داشته باشد نیروی انسانی در بر

فردی و   گیری اعتماد بین باعث تسهیل شکلکه  ،ها در سازمان سرمایة اجتماعیشرایط افزایش 

شرایط برای کاهش میزان  ،شود و مشارکت سازمانی مربیان می شهروندی سازمانی و سازمانی

. البته همواره باید در نظر داشت که نقش بیولوژیک افزایش سن بر شودرفتگی مربیان ایجاد  تحلیل

 .شدیید أمطالعه نقش منفی آن تکه در این  است ناپذیررفتگی شغلی نقشی انکار تحلیل
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 منابع
 و سـرمایة اجتمـاعی   رابطة بررسی»(. 1393) شعله ،خداداد کاشی ؛ محمدرضا ،اسمعیلی ؛ارقند، محمدرضا

 .458 ـ 443، ص (22)3ش  ،مدیریت ورزشی ،«گیالن استان بدنی تربیت معلمان شغلی رفتگی تحلیل

هـای   میزان فرسودگی شغلی در بـین مربیـان رشـته    سةمقای»(. 1393) مهری ،عابدینیاسکندرنژاد، مهتا؛ 

 .94ـ  85، ص (22)11، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی ،«کراته و شنا

مدل معادالت سـاختاری عـدالت   »(. 1393) مهدی ،پور طالب؛ محمد ،پور جوادی؛ مدرضااسمعیلی، مح

رزش و جوانان خراسـان  کارکنان ادارات و سرمایة اجتماعیو  ،سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی

 .13ـ  1، ص (8)4، های معاصر در مدیریت ورزشی پژوهش، «رضوی

شبکه و اعتماد متقابل  سرمایة اجتماعی»(. 1387) صالحی هیکویی ؛ مریمکمالی باستانی، سوسن؛ افسانه

 .81 ـ 41، ص (18)5، علوم اجتماعی ،«شخصی

عدالت سازمانی  تأثیربررسی » .(1389) عادل ،درخشان و مهربانی؛ یعقوب ،علوی متین بهلولی، زیناب؛

، (14)4، فراسوی مدیریت، «بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

 .108ـ  73ص 

های شـهر   سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان بین اعتماد درون ةرابط»(. 1392جشوقانی، مصطفی )

 مدیریت دانشگاه تهران. ةارشد، دانشکد شناسیکار ةنام پایان ،«اصفهان

چالشگر کرد آسیایی، مشرفه؛ یزدانی چراتی، جمشید؛ عیوضـپور، محبوبـه؛ رمضـانی، آتنـا؛ حسـینزاده،      

، مجلـه  «بررسی سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علـوک پزشـکی مازنـدران   »(. 1399کبری )

 .195(، ص 2)11، سالمت و بهداشت

اعتمـاد   نو میـزا  نعـاطفی مـدیرا  هـوش   ةرابط ةبررسی و مطالع» (.1386) سینچاوشی، سید محمدح

 .نگاه تهراشمدیریت دان ةکدشارشد، دان شناسیکار ةنام نپایا ،«نآنا هبن دستازیر

ـ ا ةمـ یب در صنعت یعااجتم ةعدالت سازمانی بر سرمای ریتأث»(. 1390هرداد )گودرزوند، م ینیچگ ، «رانی

 .562ـ  551 ، ص(4)41، مهندسی مدیریت

سـاختار سـازمانی بـر     تـأثیر بررسـی  »(. 1398) حسـین  مبـارکی، ؛  مریم ،صمدزادهخدابخشی، محمد؛ 

 نامـة  ویژه ،«، و آموزش پزشکیستادی وزارت بهداشت، درمان رفتگی شغلی کارکنان حوزة تحلیل
 .57ـ  48 ، ص(1)28، علوم انسانی سالمت
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سـرمایة  مطالعـات   فراتحلیـل »(. 1398)محسـن   ،نوغـانی دخـت  ؛ بهمنی، محمد مظلومخضری، زهرا؛ 

 .52ـ  39 ، ص(16)2، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی ،«و عملکرد شغلی اجتماعی

و رفتـار   سـرمایة اجتمـاعی  ارتبـاط  »(. 1396) خدیجـه  ،پـور  حـاتمی فاطمه؛  ،هویداآقایی، فلورا؛  رحیم

، «هـای دولتـی غـرب مازنـدران     مارسـتان شهروندی سازمانی با سـالمت عمـومی پرسـتاران در بی   

 .7ـ  1 ، ص(4)5، پرستاری روان

 و سرمایة اجتماعی ةرابط بررسی»(. 1396) صالحه ،گلشواری  رنجبر حمیدرضا؛ ،سایبانی حمید؛ رنجبر،

 علـوم  و بـدنی  تربیـت  هـای  پـژوهش  ،«مینـاب  شهرستان بدنی تربیت معلمان شغلی رفتگی تحلیل
 .48ـ  31 ، ص(1)1 ،ورزشی

آوری با فرسـودگی شـغلی در    استرس شغلی و تاب رابطة»(. 1389) مهری ،محمدپورنیا، ایرج؛  شاکری

 .169ـ  161 ، ص(2)14، پژوهشی دانشگاه علوم پرشکی کرمانشاه ـ علمی فصلنامة، «پرستاران زن

سـرمایة   بـین  رابطـة  تبیـین  بـرای  الگـویی  ارائة»(. 1399) یاسر نویی، پیته رضایی گرایلی، مهدی؛ صفری

 .77ـ  61 ، ص(1)9 ،سالمت حسابداری ،«سرمایه هزینة و اجتماعی

 کار در خستگی، سالمت و نقش سن و سابقة»(. 1396)سعید  ،قانع؛ رضا ،جزنیخانیطباطبایی، شهناز؛ 

بهداشـت کـار و   ، «نقـل ریلـی ایـران   و موردی: کارکنان حمـل  بهزیستی اجتماعی کارکنان، مطالعة
 .32 ـ 19ص ، (1)1، ارتقای سالمت

 شـغلی  سابقة و سازمانی جوّ شناختی، روان سرمایة اجتماعی، سرمایة تأثیر تبیین»(. 1399) کمال کوهی،

 ،کـاربردی  شناسـی  جامعـه  ،(«تبریز دانشگاه علمی هیئت اعضای: مطالعه مورد) شغلی فرسودگی بر

 .94ـ  77 ، ص(2)31

یـابی   مـدل »(. 1392) ابراهیم ،وست قهفرخید علی ؛رضا علی ،امیدیاکرم؛  ،جعفریمرادی، محمدرضا؛ 

ت ورزش ارعدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وز یگرا رهبری تحول تأثیر

 .124ـ  107 ، ص5، مدیریت ورزشی، «و جوانان جمهوری اسالمی ایران

کار  ةن با سن و سابقآ میزان فرسودگی شغلی و رابطة»(. 1391) علیمحمد، نژاد قاسمی مصطفوی، اسماعیل؛

 .949ـ  942 ، ص(6)9، مدیریت اطالعات سالمت، «های دولتی شهر تهران داران دانشگاه کتاب

 بررسـی »(. 2018)العابـدین  زین ،درویشی ؛فرشید ،کندی سلیم اشرفی ؛رضا علی ای، قلعه؛ بهنازمهاجران، 

 شناسـی  جامعـه ، «مانیسـاز  نفـس  عـزت  گریمیـانجی  با سازمانی سالمت و اجتماعی سرمایة رابطة
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 .58ـ  39 ، ص(4)29 ،کاربردی

بـر توانمندسـازی    سـرمایة اجتمـاعی   تـأثیر »(. 1395) زینب ،امیری ؛مجتبی ،فرخی ؛علی ،اصفهانینصر

 ، ص(2)27 ،شناسی کـاربردی  جامعه، «(کارکنان )مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران

 .126ـ  111

بستگی شغلی؛ با نقـش  هوش سازمانی و هوش اخالقی بر دل تأثیر»(. 1395) پرویز ،نویدی ؛لیال ،نعمتی

 .55ـ  43 ، ص(31)10، مدیریت فرهنگی ،«سرمایة اجتماعیمیانجی 
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