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دوفصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي

ارتباط عوامل پنجگانه شخصیت با تحلیلرفتگی شغلی در مربیان زن ایروبیک
شهر اصفهان

گالرا کالتیان* ،رخساره بادامی**
*

کارشناسارشد تربیتبدنی  -دانشكده تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان).

**

استاديار دانشكده تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان

تاريخ دريافت مقاله3233/33/2 :

تاريخ پذيرش مقاله3233/8/31 :

چكیده
هدف پژوهش حاضر سنجش رابطه ابعاد شخصیت و تحلیلرفتگی شغلی مربیان زن ايروبیک شهر اصفهان
بود .اين تحقیق از نوع همبستگی بود و به روش پیمايشی انجام گرفت .جامعه آماری اين پژوهش را مربیان
ايروبیک زن شهر اصفهان تشكیل میدادند که تعداد آنها  044نفر بود .با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه
کوکران تعداد افراد نمونه  064نفر برآورد شد که جهت اطمینان بیشتر  044پرسشنامه به صورت تصادفی
ساده توزيع شد و  051پرسشنامه تكمیل گرديد و در تجزيه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت .برای
اندازهگیری دادهها از دو پرسشنامه استفاده شد :پرسشنامه تحلیلرفتگی شغلی مسلش و پرسشنامه پنج
عاملی شخصیت مککری و کوستا .نتايج تحقیق نشان داد که تحلیلرفتگی شغلی با مؤلفههای
برونگرايی( ،) r= -4/00وظیفهشناسی ( ،(r=- 4/04تطابقپذيری ( ،)r= -4/01و تجربهپذيری () r= -4/33
همبستگی منفی و معنادار و با مؤلفه روانرنجوری ( )r= 4/01همبستگی مثبت و معنادار دارد .بنابراين طبق
اين نتايج ،مربیانی که دارای ويژگیهای شخصیتی برونگرايی ،وظیفهشناسی ،تجربهپذيری و تطابقپذيری
باشند ،دربرابر عوامل استرسزای شغلی کمتر دچار فرسودگی شغلی میشوند .افراد روانرنجور آمادگی
بیشتری برای ابتال به فرسودگی شغلی دارند.
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واژگان کلیدی :ابعاد شخصیت ،تحلیلرفتگی شغلی .مربیان زن ايروبیک.
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مقدمه
امروزه اهمیت و نقش سرنوشتساز شغل در ابعاد گوناگون زندگی انسان آشكار است؛ زيرا شغل عالوهبر
تأمین هزينههای زندگی ،ارتباط مستقیمی با سالمت جسمی و روانی فرد دارد ( .)0بهعبارت ديگر ،اگرچه
شغل خود به سالمت روانی و جسمی کمک میکند و به کاهش  0تا 04درصدی شیوع افسردگی ،اضطراب و
بیماریهای جسمی در شاغالن نسبت به بیكاران منجر میشود ( ،)0خود میتواند به واکنشهای روانی
مختلفی منتهی شود که فرسودگی شغلی يكی از آنها قلمداد میشود (.)3
فرسودگی شغلی کاهش قدرت سازگاری فرد درمقابل عوامل تنیدگیزاست و سندرمی مرکب از خستگی
عاطفی 0،مسخ شخصیت 0و کاهش موفقیت فردی 3است که میتواند در میان افرادی که به نوعی خدمات
انسانی انجام میدهند اتفاق افتد .براساس شواهد ،کارکنان مشاغل خدمات اجتماعی ازجمله مديران ،معلمان،
مربیان ،پزشكان و افراد پلیس بهدلیل قرارگرفتن در موقعیتهای فشارزای محیط کار درمعرض فرسودگی
شغلی قرار دارند (.)0
نظريهپردازیهای جديد عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی را به دو دسته عوامل فردی و موقعیتی تقسیم
کردهاند .عوامل فردی متغیرهايی همچون جمعیتشناختی و ويژگیهای شخصیتی و عوامل موقعیتی مواردی
همچون ويژگیهای شغل ،انگیزه و منابع شغلی را دربرمیگیرند ( .)5اسويدر ( )0404نیز پیشینه تحقیق در
زمینه فرسودگی شغلی را به سه دسته سازمانی ،شغلی و شخصی طبقهبندی کرده است ( .)6در سطح
سازمانی ،پژوهشگران اثر محیط روانی سازمانها را بر فرسودگی شغلی کارمندان تحت بررسی قرار میدهند.
در سطح شغلی ،بر خصوصیات تعاملی کارکنان با مشتريان تمرکز میکنند و در سطح شخصی درباره
تفاوتهای شخصی بحث میکنند .ساعتچی عوامل شخصی را مهمترين عامل فرسودگی شغلی میداند؛ زيرا
معتقد است اين افراد هستند که به دلیل عملكرد غیراثربخش باعث فرسودگی خود میشوند (.)1
شخصیت عبارت است از مجموعهای سازمانيافته و واحدی متشكل از ويژگیهای نسبتاً ثابت و پايدار که
فرد را از افراد ديگر متمايز میسازد ( .)1درباره شخصیت نظريات گوناگونی از زمانهای دور تا به امروز
مطرح شده است .اما حوزه شخصیت طی دو دهه گذشته با مدل پنجعاملی شخصیت رابرت مککری و پل
کوستا صورتی غالب پیدا کرده است .اين دو با بهرهگیری از تحلیل عاملی دريافتند که میتوان بین
ويژگیهای شخصیتی پنجبعد مهم منظور کرد ( .)9تحقیقات در سالهای اخیر نشان دادهاند که اين پنجبعد
تطابقپذيری 5،وظیفهشناسی 6،روانرنجوری 1و تجربهاندوزی .)04( 1بعد روانرنجوری ويژگیهايی ازقبیل

1- Emotional exhaustion
2- Depersonalization
3-Loss of a sense of personal accomplishment
4- Extrovesion
5- Agreeableness
6- Conscientiousness
7- Neuroticism
8- Openness
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شخصیت ،مبنا و اساس ويژگیهای ديگر هستند .پنج ويژگی غالب شناختهشده عبارتاند از :برونگرايی،
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ترس ،زودرنجی ،عزتنفس پايین ،اضطراب اجتماعی و احساس درماندگی را دربرمیگیرد .برونگرايی
ويژگیای است که با اجتماعیبودن شناخته میشود .از ويژگیهای افراد در بعد تطابق میتوان به اعتماد و
همدلی در برخوردهای اجتماعی اشاره کرد .گشودگی به تجربه با خالقیت ،تنوعطلبی و روشنفكری مشخص
میشود و نهايتاً ،وظیفهشناسی بعدی است که میزان مسئولیتپذيری ،سختکوشی و هدفگرابودن را
درجهت رفتارهای سازمان توصیف میکند (.)00
مسلش ( )0991در مطالعات خود دريافت که صفتها و ابعاد شخصیتی میتوانند توجیهکنندۀ فرسودگی
شغلی باشند ( .)00او به اي ن نتیجه رسید که بعد شخصیتی روانرنجوری میتواند توجیهکنندۀ فرسودگی
باشد .زوپیاتیس ( )0404ارتباط بین صفات شخصیتی و تحلیلرفتگی در مديران هتل را سنجید و به اين
نتیجه رسید که بین صفتهای شخصیتی و تحلیلرفتگی ارتباط وجود دارد ( .)03وحدانی ،محرمزاده و
سیدعامری ( )0390نیز در پژوهشی با عنوان ارتباط بین ابعاد شخصیت و فرسودگی شغلی معلمان مدارس
استثنايی به اين نتیجه رسید که افراد با سطح باالتر روانرنجوری و سطوح پايینتر برونگرايی ،توافقپذيری
و وظیفهشناسی بیشتر درمعرض فرسودگی شغلی قرار میگیرند ( .)00رسولیان ( )0313نیز پژوهشی را با
عنوان رابطه فرسودگی شغلی با ويژگیهای شخصیتی پرستاران انجام داد ( .)05نتايج تحقیق او نشان داد که
میزان کلی فرسودگی در پرستاران در بعد خستگی هیجانی ،متوسط ،در بعد مسخ شخصیت ،پايین و در بعد
کفايت شخصی متوسط بود .میزان فرسودگی شغلی افزون بر ارتباط با متغیرهای شغلی و جمعیتشناختی در
گروههای شخصیتی مختلف نیز تفاوت داشت .تحقیق حسین شیخیساری ( )0319با عنوان رابطه فرسودگی
شغلی و تیپهای شخصیت هم نشان داد که افراد روانرنجور بیشتر درمعرض فرسودگی شغلی قرار دارند
( .)06مرور بیشتر تحقیقات انجامشده درباب ارتباط ويژگیهای شخصیتی با تحلیلرفتگی شغلی که تعدادی
از آنها را در بند قبل ديديم ،حاکی از اين است که بین ويژگیهای شخصیتی با تحلیلرفتگی شغلی ارتباط
وجود دارد .اما نوع و شدت اين ارتباط در همه تحقیقات يكسان نیست .متغیر نوع شغل و وضعیت سازمان
بهعنوان عامل مداخله گر در شدت اين ارتباط معرفی شده است .مسلش و همكاران ( )0440شش عامل
سازمانی را در ايجاد فرسودگی شغلی مؤثر میدانند که عبارتا ند از :حجم کار زياد ،میزان کنترل عملكرد بر
کار ،پاداش کم ،نداشتن ارتباط اجتماعی ،تبعیض در محیط کار ،و تضاد ارزشی بین فرد و محیط (.)01
بنابراين ،باتوجه به اينكه اکثر پژوهشها درباب مشاغلی انجام گرفته که ازلحاظ جسمانی تحرك قابل مالحظه
شود که ساعتهای متوالی هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ فكری درگیر هستند .پیشفرض پژوهش آن
است که فشار ناشی از اجرای تمام حرکات آموزشی توسط خود مربی ،با توجه به متوالیبودن ساعتهای
کالسی و متعاقب آن بههمراهداشتن خستگی جسمی و فكری ،دستمزد کم و نداشتن حقوق ثابت ،آنان را
درمعرض ابتال به عوارض تحلیلرفتگی شغلی قرار میدهد .بنابراين هدف اين تحقیق ،مطالعه ارتباط بین
ويژگیهای شخصیت و تحلیلرفتگی شغلی در مربیان ايروبیک است.
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ای ندارند ،در نظر است ارتباط بین ويژگیهای شخصیتی با تحلیلرفتگی شغلی در مربیان ايروبیک مطالعه
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و روش آن پیمايشی است.
بر اساس اطالعات و آمار هیئت آمادگی جسمانی و ايروبیک استان اصفهان تعداد مربیان فعال ايروبیک در
سطح شهر اصفهان  044نفر است که جامعه آماری اين تحقیق را تشكیل میدهند .از اين میان تعداد افراد
نمونه ازطريق فرمول حجم نمونه کوکران  064نفر برآورد شد که جهت اطمینان بیشتر  044پرسشنامه به
صورت تصادفی ساده توزيع شد و  051پرسشنامه به صورت کامل تكمیل گرديد و در تجزيه و تحلیل
آماری مورد استفاده قرار گرفت..
در اين پژوهش دو پرسشنامه ابزار اندازهگیری بودهاند که شامل پرسشنامههای پنجعاملی شخصیت (NEO-
 )FFI0و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش ) )MBI 0است .در زير به ترتیب پرسشنامههای مورد استفاده
ارائه میشود.
الف)پرسشنامه پنجعاملی شخصیت :اين پرسشنامه فرم کوتاهشدۀ پرسشنامه  NEO-PI3است که کاستا و
مککری در سال  0919تهیه و تدوين کردهاند ( .)01پرسشنامه پنجعاملی شخصیت برای بهدستآوردن
اندازۀ مختصر و دقیقی از پنج عامل بنیادی شخصیت ساخته شده است .اين پرسشنامه حاوی  5حیطه و 64
سؤال دارد .اين حیطهها بهترتیب عبارتاند از :روانرنجوری ( ،)Nبرونگرايی ( ،)Eتجربهپذيری (،)O
تطابقپذيری ( )Aو وظیفهشناسی ( .)Cسؤالهای پرسشنامه به صورت بسته و شامل پنجگزينه (کامالً
مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم ،موافقم ،کامالً موافقم) است که پاسخدهنده يكی از گزينهها را بهعنوان پاسخ
سؤال انتخاب میکند .کیامهر ( )0310پايايی اين آزمون را با روش بازآزمايی (اجرای مجدد بر روی  336نفر)
برای پنجعامل بنیادی شخصیت يعنی روانرنجوری ،برونگرايی ،پذيرابودن ،توافق و وظیفهشناسی بهترتیب
 4/65 ،4/11 ،4/10 ،4/10و 4/16و آلفای کرونباخ را برای اين عوامل بهترتیب  4/51 ،4/00 ،4/13 ،4/19و
 4/11گزارش کرده است (.)09
ب) پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش :اين پرسشنامه رايجترين ابزار اندازهگیری فرسودگی شغلی است و
سنجش استاندارد طاليی برای اندازهگیری میزان فرسودگی شغلی شناخته شده است و از سه مقیاس
اندازهگیری مستقل خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و عدم موفقیت فردی تشكیل شده است که  00ماده
جداگانه درباره احساسها و نگرشها دارد و جنبههای مختلف سندرم فرسودگی شغلی را میسنجد.
مابین (بهندرت ،کم ،گاهی ،متوسط ،زياد و همیشه) معرف نمرات  0،0،3،0،5هستند و اکتساب نمره بیشتر
نشاندهنده مشكالت بیشتر است .نظريان در سال  0316اعتبار پرسشنامه فرسودگی شغلی را به اين صورت

1 -NEO Five Factor Inventory
2 - Maslach Burnout Inventory
3-NEO Personality Inventoty
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مجموع نمرههای سؤاالت هر مقیاس نشان دهنده نمره فرد در آن مقیاس است .در اين پرسشنامه ،گزينههای
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گزارش کرد :ضريب آلفای کرونباخ برای خستگی عاطفی  ،4/94برای مسخ شخصیت  ،4/56احساس کفايت
شخصی  4/10و برای کل پرسشنامه  4/93به دست آمده است)04( .
در اين تحقیق جهت تجزيه و تحلیل دادهها از روشهای ضريب همبستگی پیرسون ،رگرسیون گام به گام و
تحلیل واريانس چندمتغیره (مانوا) استفاده شده است .تحلیلهای آماری فوق با استفاده از نرمافزار spss
نسخه  06انجام شد و جهت آزمون فرضیههای تحقیق سطح خطای  4/45در نظر گرفته شده است.
یافتهها
جدول .3نتايج توصيفي پرسشنامه ويژگيهای شخصيتي و پرسشنامه تحليلرفتگي شغلي
مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

میانه

مینیموم

ماکزیمم

روانرنجوری

03/95

3/94

05/05

00

05

34

برونگرایی

04/04

5/59

30/00

04

30

54

پذیرش تجربه

33/13

0/04

06/19

30

06

00

تطابقپذیری

34/11

3/94

05/00

30

00

31

وظیفهشناسی

31

5/40

00/01

31

01

01

تحلیلرفتگی شغلی

64/61

05/00

030/13

59

00

11

يافتههای جدول  0نشان میدهد میانگین ويژگی شخصیتی برونگرايی بزرگترين و میانگین ويژگی
شخصیتی روانرنجوری کوچکترين است .بیشترين میزان پراکندگی نمرهها نیز در ويژگی شخصیتی
تطابقپذيری و روانرنجوری و کمترين پراکندگی در ويژگی شخصیتی برونگرايی وجود دارد.
جدول .2ضريب همبستگي پيرسون درباره ارتباط ابعاد شخصيت با تحليلرفتگي شغلي
منبع

فراوانی

r

r2

سطح معناداری

برونگرایی

051

-4/00

4/40

4/441

وظیفهشناسی

051

-4/04

4/40

4/40

روانرنجوری

051

4/01

4/401

4/40

تجربهپذیری

051

-4/33

4/04

4/440

تطابقپذیری

051

-4/01

4/43

4/40

تجربهپذيری با تحلیلرفتگی شغلی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد ،درحالیکه بین ويژگی
روانرنجوری با تحلیلرفتگی شغلی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
نتايج پژوهش حاضر نشان داد بین برونگرايی با تحلیلرفتگی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .تحقیق
مهاجر ( )0315در مطالعهای با عنوان "بررسی ارتباط بین ويژگیهای شخصیتی ،سابقه شغلی و میزان حقوق
ماهیانه با فرسودگی شغلی دبیران آموزش و پرورش شهر تبريز" نشان داد که بین سابقه شغلی ،میزان حقوق
ماهیانه ،ابعاد شخصیتی برونگرايی ،باوجدانبودن و دلپذيربودن با فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد که
با نتايج تحقیق حاضر همسو است)00(.
کیم و همكاران ( )0441رابطه تحلیلرفتگی و تعهد شغلی را در تحلیل مقايسهای با درنظرگرفتن پنجبعد
شخصیتی درباره کارمندان مترو انجام دادند که نتايج پژوهش ارتباطی بین برونگرايی و تحلیلرفتگی شغلی
نشان نداد و با نتايج تحقیق حاضر همسو نیست .شايد دلیل آن پرسشنامه متفاوت در ابعاد شخصیت
(گلدبرگ) باشد (.)00
در پژوهش فراهانی و همكاران ( )0394با عنوان "ارتباط بین شخصیت و تحلیلرفتگی شغلی معلمان مرد
تربیتبدنی" ارتباط معناداری بین برونگرايی و تحلیلرفتگی شغلی به دست نیامد که نتايج پژوهش حاضر را
تأيید نمیکند.احتماالً تفاوت در جنسیت جامعه آماری دو تحقیق و اوضاع متفاوت کاری ،در بهدستآمدن
نتايج متفاوت مؤثر بوده است (.)03
ازآنجاکه افراد برونگرا پرانرژی ،اجتماعی ،سهلگیر و خوشبین هستند و به نقاط روشن هر چیز و نكات
مثبت هر کار نگاه می کنند ،تحت فشار و استرس ،عملكرد بهتری نسبت به ديگران دارند ( .)00شايد معلمان
در مدرسهها کمتر از مربیان باشگاهها تحت فشار باشند .بديندلیل که وضعیت حاکم بر مدرسهها ،انتظارات
کمتری را ازطرف مسئوالن ،اولیا و دانشآموزان متوجه معلمان ورزش میکند ،ولی مربیان ايروبیک ،بهدلیل
انتظارات متفاوت و گوناگون افراد شرکتکننده ،و نظارت مستقیم مسئوالن سالن ،فشار بیشتری را متحمل
میشوند و براساس شواهد ،افراد برونگرا تحت فشار بهتر عمل میکنند و متعاقب آن ،کمتر دچار فرسودگی
شغلی میشوند.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد بین ويژگی شخصیتی وظیفهشناسی با تحلیلرفتگی همبستگی منفی و
معناداری وجود دارد .اين نتیجه با نتايج تحقیق گارسیا و همكاران ( )0449که درباره معلمان انجام شده
است؛ نتايج مورگان ( )0441درباره دانشجويان ،و نتايج مهاجر که درباره دبیران آموزش و پرورش انجام
پژوهش فراهانی و همكاران ( )0394ارتباطی بین وظیفهشناسی و تحلیلرفتگی شغلی در دبیران تربیتبدنی
بهدست نیامده است .شايد بتوان چنین نتیجهگیری کرد که احتماالً معلمان تربیتبدنی با توجه به جو خاصی
که در زنگ ورزش حاکم است مانند نبودن استرس بهخاطر نرساندن درسها يا طرح سؤال برای امتحانات
میانترم يا تصحیح ورقه دانشآموزان و نظاير آنها ،وظیفهشناسی در موقعیت شغلی برای آنها چندان نمود پیدا
نمیکند .درباب وجود ارتباط بین وظیفهشناسی و تحلیلرفتگی شغلی در مربیان ايروبیک میتوان نتیجه
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گرفته است ،همخوانی دارد ( ،)06()05اما با يافتههای فراهانی و همكاران ( )0394همخوان نیست .در
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گرفت که نظم و ترتیب حرکاتی که مربی انجام میدهد و همچنین تعداد تكرار حرکات ،صحت انجام
حرکات از لحاظ فشارهای وارد بر مفاصل و نظاير آنها اهمیت وظیفهشناسی را در اين حرفه بیشتر مشخص
میکند .فرد وظیفهشناس سختیهای کار را میپذيرد و با برنامهريزی به انجام آن میپردازد؛ درنتیجه بهتر
میتواند با استرسهای اين عوامل کنار بیايد و کمتر دچار تحلیلرفتگی شغلی میشود.
نتايج پژوهش حاضر نشان میدهد که بین ويژگی شخصیتی روانرنجوری با تحلیلرفتگی شغلی همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد .اين نتیجه با نتايج تحقیقات باکر و همكاران ( ،)0440گروپاد و همكارانش
( ،)0441مورگان ( ،)0441زوپیتاس و همكاران ( )0404و صفری ( )0311همخوانی دارد (،)09()01()01
ولی با تحقیق فراهانی و همكاران ( )0394همخوانی ندارد .میتوان چنین نتیجهگیری کرد که احتماالً جو
کاری معلمان تربیتبدنی در زنگ ورزش بهگونهای نیست که ويژگی شخصیتی روانرنجوری در
تحلیلرفتگی شغلی نمود پیدا کند .چگونگی برگزاری کالس ،فقدان عوامل استرسزای تدريس و دلهره و
دلواپسی از نظارت مسئوالن بر شیوه تدريس شايد از عواملی باشد که سبب میشود روانرنجوری در اين
معلمان چندان ملموس نباشد .از ارتباط بین روانرنجوری و تحلیلرفتگی میتوان نتیجه گرفت که با توجه به
اينكه افراد روانرنجور تمايل به تجربه اضطراب ،تنش ،خودخوری ،خصومت ،کمرويی ،افسردگی و
عزتنفس پايین دارند ،و با توجه به عوامل استرسزا در محیط کالس ،ازجمله نظارت مسئوالن بر شیوه
تدريس و نظاير آنها ،آمادگی بیشتری برای ابتال به فرسودگی شغلی ايجاد میشود .اين افراد مستعد دريافت
عواطف و منفی هستند ،از ثبات و پايداری الزم برخوردار نیستند و آنقدر درگیر مسايل ذهنی خويش هستند
که از رويدادها و محركهای محیط خود غافل میشوند و اين بیتوجهی باعث میشود انتظارات سازمان
خود را برآورده نسازند و در کار خود احساس ناکامی کنند همانطورکه مسلش و جكسون ( )0991مطرح
میکنند ،برخی ويژگیها مانند اعتماد به نفس پايین ،تكانشیبودن و ناشكیبايی ازجمله خصوصیاتی است که
احتمال فرسودگی شغلی را افزايش میدهد ( .)34افراد روانرنجور معموالً در محیط کار حال و هوای منفی
دارند و عموماً نسبت به کار نگرش منفی دارند .اين ويژگیها تحمل محیط کار را دشوار میسازد و فرد
روانرنجور تحلیلرفتگی شغلی بیشتری را تجربه میکند .همچنین روانرنجوری از ايجاد انگیزه و خالقیت
که از ويژگیهای مربی ايروبیک است جلوگیری میکند ،لذا در انتخاب مربیان اين ويژگی شخصیتی بايد در
نظر گرفته شود تا افرادی با درجه روانرنجوری پايینتر بهکار گمارده شوند.
تحلیلرفتگی شغلی وجود دارد .اين نتايج با يافتههای بولیک ( ،)0443زالرز و همكاران ( ،)0446زوپیتاس و
همكاران ( ،)0404مورگان ( )0441و فراهانی و همكاران ( )0394همخوانی دارد ( ،)30()30ولی با تحقیق
باکر و همكارانش ( )0446که مراقبان بیماران سختعالج را بررسی کرده بودند همخوانی ندارد .احتماالً دلیل
آن جامعه آماری متفاوت ( 15نفر زن) ،پرسشنامه متفاوت در ابعاد شخصیت (پرسشنامه هیندريكس) و
عوامل فرهنگی اجتماعی باشد .افراد با ويژگی تجربهپذيری افرادی مايل به کنجكاوی ،هنرنمايی ،خردورزی،
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انعطافپذيری ،روشنفكری و نوآوری هستند؛ زندگی آنها سرشار از تجربه است؛ اين افراد طالب لذتبردن از
نظريههای جديد هستند .مشخص است افرادی که براساس خرد و انديشه عمل کنند و انعطافپذير باشند
میزان سازگاری باالتری با موقعیتهای فشارآور محیط دارند .اين افراد خالق و نوآورند ،بنابراين دچار
يکنواختی و تكرار نمیشوند .اين افراد مستقل ،سازنده و شجاع هستند و احساس موفقیت فردی و شغلی
دارند از اينرو کمتر به فرسودگی شغلی گرفتار میشوند.
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بین ويژگی شخصیتی تطابقپذيری با تحلیلرفتگی شغلی همبستگی منفی و
معناداری وجود دارد .اين يافته با يافتههای تحقیق باکر و همكاران ( ،)0440مورگان ( ،)0441صفری
( ،)0311زوپیتاس و همكاران ( ،)0404گارسیا و همكاران ( ،)0449استورم و همكاران ( )0443همخوانی
دارد ،اما با تحقیق فراهانی و همكاران ( )0394همخوانی ندارد ( )33احتماالً زنگ ورزش بهگونهای نیست که
زمینهساز بروز رفتارهای تطابقپذيری باشد .درباب ارتباط بین ويژگی شخصیتی تطابقپذيری با تحلیلرفتگی
شغلی میتوان نتیجهگیری کرد که با توجه به اينكه افراد دارای ويژگی شخصیتی تطابقپذيری به گذشت،
مهربانی ،سخاوتمندی ،اعتمادورزی ،فداکاری ،همدلی ،فرمانبرداری و وفاداری تمايل دارند و در کالس
ايروبیک افراد با ويژگیهای شخصیتی و فرهنگی و ساليق گوناگون و ردههای سنی متفاوت شرکت دارند،
چنین خصوصیات شخصیتی به فرد کمک میکند تا ارتباط خود را با محیط تحكیم بخشد و از حمايت الزم
برخوردار گردد .اين میتواند باعث کاهش فشارهای شغلی ناشی از برخورد با سلیقهها و افراد متفاوت گردد.
پس اين افراد مصونیت بیشتری در مقابل ابتال به فرسودگی شغلی دارند .فرد سازگار اساساً نوعدوست است،
با ديگران احساس همدردی میکند و مشتاق کمک به آنان است و اعتقاد دارد که ديگران نیز با او همین رابطه
را دارند .در مقايسه ،شخص ناسازگار خودمحور است و به قصد و نیت ديگران مظنون است و بیشتر اهل
رقابت است تا همكاری .با توجه به اين ويژگیها منطقی است که فرسودگی در افراد سازگار کمتر باشد.
نتايج اين تحقیق نشان داد مربیانی که دارای ويژگیهای شخصیتی برونگرايی ،وظیفهشناسی ،تجربهپذيری و
تطابقپذيری باشند ،دربرابر فشارهای شغلی کمتر دچار فرسودگی میشوند .همچنین با توجه به نتايج اين
تحقیق ،افراد روانرنجور آمادگی بیشتری برای ابتال به فرسودگی شغلی دارند؛ از اينرو پیشنهاد میشود
هنگام انتخاب مربیان با استفاده از مدل پنجعاملی شخصیت ويژگیهای شخصیتی مربیان سنجیده شود.

 -0نیری ،رمضان .) 0319( ،بررسی و مقايسه میزان فرسودگی شغلی مشاوران شاغل در مدارس متوسطه شهر يزد از نظر عوامل دموگرافیک
آنان .پاياننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت معلم تهران.
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The Relationship between the Five Personality factors and Burnout in
Female Aerobics Coaches of Esfahan
Kalatian G., M.A. Student, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
Badami R., (Ph.D), Islamic Azad University, Khorasgan Branch

Abstract
The aim of the present study was to investigate the relationship between the five
personality dimensions and burnout in female aerobics coaches of Esfahan. This
was a correlation research performed using survey method. The statistical
population included all 400 female aerobics coaches of Esfahan. The sample
volume size was estimated 160 using Cochran formula. For more security, a total
of 200 questionnaires were distributed among the population using simple random
sampling method 157 of which were filled out completely and were used in
statistical analysis. The two questionnaires of "Maslach Burnout Inventory", and
McCrae and Costa's "NEO Five Personality Inventory" were applied for data
measurement. Results indicated a negative significant correlation between burnout
with extroversion (r = -0.21), conscientiousness (r = -0.20), agreeableness (r = 0.18), and openness (r = -0.33); and a positive significant correlation with
neuroticism (r = 0.17). Therefore, coaches with extroversion, conscientiousness,
agreeableness, and openness personality traits are less likely to become burnout
against stressful job factors; and those with neuroticism are at a higher risk to be
affected by job burnout.
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