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ورزشی مربیان شغل ترک قصد بر احساسی کار نیروی راهبردهای نقش بررسی  
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 دهیچک

 با یورزش انیمرب شغل ترک قصد بر یاحساس کار یروین یراهبردها یبررسپژوهش حاضر،  هدف

ن فعال در سطح استا یورزش انیمرب ۀیکل پژوهش، یآمار ۀجامعبود.  یرفتگ لیتحل ریمتغ یگریانجیم

شد.  انتخاب یآمار ۀنمونعنوان  به هاآن نینفر از ب 301بودند که به صورت هدفمند  یشرق جانیآذربا

 رانهمکا و فندورفید و( 2002) یل و جیبرادر یهانامهپرسشاز  یاطالعات کار احساس یآورجمع یبرا

 قصد ترک شغل یابیارز یمحقق ساخته و برا ۀنامپرسشاز  انیمرب یرفتگ لیتحل ریمتغ ی( برا2005)

-سشپر یتمام ییایو پا ییروا ن،ی( استفاده شد. همچن1993و همکاران ) ریم ۀنامپرسشاز  زین انیمرب

و  مثبت صورت به یسطح یگریبازاز پژوهش نشان داد  آمده دست به جیشد. نتا دییتأو  یبررس هانامه

ارد. د دارمعنا ریتأث انیبر قصد ترک شغل مرب میرمستقیغ صورت بهو  انیمرب یرفتگ لیبر تحل میمستق

غل شبر قصد ترک  میرمستقیغ صورت بهو  یرفتگ لیبر تحل میو مستق یمنف صورت به زین قیعم یگریباز

و قصد  یتگرف لیبر تحل میرمستقیو غ میمستق صورت به یریتأث یواقع انیبود اما مؤلفه ب رگذاریتأث انیمرب

 نداشت. انیترک شغل مرب

 

 .یاحساس کار شغل، ترک قصد ان،یمرب یرفتگ لیتحل :هادواژهیکل

 

 

                                                           
1. Email: e.alidoust@ut.ac.ir 

2. Email: ali.safarpour69@yahoo.com 

3. Email: shariati@iust.ac.ir 
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 مقدمه

 که است عیوس یاحساس ۀنیزم کی 11یورزش یگریمرب
 به رو یمتنوع یقو ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات با
و انتخاب احساسات  22یاحساس میتنظ ازمندین و است رو

 ،استاف)واگ استبه اهداف  دنیمتناسب در جهت رس
 یاتیمثال اشتباهات ح طور به. (2012 33،هانتون و فلچر

سبب  تواندیمبد داوران  یهایداور ایورزشکاران و 
احساسات  نیگردد که ا انیخشم در مرب جادیا

 تواندیم یگریمرب یهااسترسهمراه با  ندیناخوشا
و  هامیت ان،یمرب یرا برا یباربتیمصو  یمنف جینتا

 44،)فلچر و اسکات ورزشکاران به همراه داشته باشد
هنگام مسابقات در  عموماً انیمرب ،عالوه به. (2010
قرار  یورزش یهاسالنو  هاومیاستادباز مانند  یفضاها

 یرهبران که در دفتر کار ریسا برخالفکه  رندیگیم
 توانندیم ؛ندهست یلذت بخش یکار طیمح یخود دارا

 یکیزیف یهایریدرگمانند  ینیخطرآفر یهاتیفعالبا 
 یتمام که شوند رو به رو بیرق ایبا ورزشکاران خود 

را در  یشتریب یاحساس یتقاضاها توانندیمعوامل  نیا
و  ی)لرهبران به وجود آورند  ریبا سا سهیمقا

 ن،یبنابرا .(2016 ،یچالدورا و یل ؛8201 55،یچالدورا
 مانند یمنف جینتا با تواندیم یاحساس یتقاضاها نیا

 کاهش و یشغل تیرضا عدم ،یشغل یرفتگ لیتحل
 (.2019 ،ی)ل گردد همراه یشغل اقیاشت و شوق

 لیاحساسات به دل تیریو مد 66احساسات امروزه
 طیمح یو رفتارها هانگرش یآن بر رو یدیکل راتیتأث

و  تیریرا در حوزه مد یادیتوجهات ز ،یکار
به خود جلب کرده است  ریاخ یهادههدر  یشناسروان

                                                           
1. Sport Coaching 

2. Emotional Regulation 

3. Wagstaff, Fletcher, & Hanton 

4. Fletcher & Scott 

5. Lee & Chelladurai 

6. Emotions 

صورت گرفته بر  قاتیتحق(. 2018 ،یو چالدورا ی)ل
 اصولً  ،یورزش یو رهبر تیریاحساسات در مد یرو

 انیمشتر یحاصله بر رو جینتا یتمرکز خود را بر رو
با  ایو  (2017 77،کنت و)سوانسون قرار داده است 

در  یخود در چارچوب رهبر قاتیمحدود کردن تحق
 یرو بر هاآن اثرات یمتعارف به بررس یهاسازمان

و  لی)ه است پرداخته یسازمان یاثربخش و تیفیک
 یهامیت عموماً قاتیتحق نی. در ا(2016 88،ادویریسوت

 که شوندیم دهید یورزش یهاسازمان عنوان به یورزش
 ردیگیم صورت هاآن به یو ابزار یسازمان یهادگاهید
 مشخص، حدود ت،یعضو یارهایمع مانند یعوامل و

 یرسم فیو وظا اراتیاخت ۀسلسل ،یشغل و یکار طبقات
 ،یالدورا)چ شوندیماهداف در نظر گرفته  عنوان به

 یتقاضاها ،هاتجربهتوجه به  ن،یبنابرا .(2014
 رهبران یفرد و یتیشخص ،یعملکرد ،یاحساس
 دهیناد ،ندهست یورزش انیهمان مرب که ،یورزش

 .(2010 ،اسکات و)فلچر انگاشته شده است 
 یکوشش عنوان به 99یکار احساس نه،یزم نیدر ا راًیاخ

و بروز احساسات  یاحساسات درون میدر جهت تنظ
 1010،یدر کار )گراند یبال بردن اثربخش یبرا متناسب

 انیمقابله کارآمد مرب یهازمیمکان تواندیم که (2000
 یهااسترسو  ندیدر هنگام مواجهه با احساسات ناخوشا

 دیرا آشکارتر نما (11111991،)لزاروس ریناپذاجتناب
 1212م،یک و یچالدورا ،ی)ل است گرفته قرار توجه مورد

و ساختار کار  ییایاست که پو نی. اعتقاد بر ا(2015
 یاسترس یهاتجربه یچگونگ تواندیم یاحساس

 به یتیریمد یپژوهش اتیادب در که انیمرب گوناگون
 ،ی)هامفر دینما فیاست را توص شده اشاره هاآن

7. Swanson & Kent 

8. Hill & Sotiriadou 
9. Emotional Labor 

10. Grandy 

11. Lazarus 

12. Lee, Chelladurai, &Kim 
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( 2015) 22لیگراب و یگراند. (2008 11،هاوور و پولک
 33،یاحساس یازهایاز ن یبیرا ترک یکار احساس

 یعملکردها و 44احساسات یدرون یهاکنندهمیتنظ
افراد  یکه وقت صورت نیبد. دانندیم 55یاحساس

(، در یاحساس یازهای)ن دهندیم صیاحساسات را تشخ
انتخاب  یبرا یاحساس یدرون میتنظ ندیفرآ کی
( و سپس بروز آن احساسات یاحساس یهاکنندهمیتنظ)

 یاصل یراهبردها. رندیگیم( قرار ی)عملکرد احساس
 77،یسطح یگریشامل باز 66یداخل یاحساس میتنظ
 ،فندورفی)د ندهست 99یواقع انیو ب 88قیعم یگریباز

به  یسطح یگریباز (.2005 1010گوسراند، و لیکرو
فرد بدون در نظر گرفتن  یرونیب انیاصالح ب ندیفرآ

عمل،  نیدر ا واقع در .گرددیماطالق  یاحساسات درون
 یساختگ شینمانوع  کیسرکوب و  ،یاحساسات درون

که از درون  یمرب توانیم. کندیماز فرد بروز  یرونیب
ورزشکارانش تظاهر به آرامش  یجلو یاضطراب دارد ول

 ،قیعم یگریسطح مثال زد. در باز نیا یرا برا کندیم
خود،  یتا با اصالح احساسات درون کندیمفرد تالش 

خود است را  یفعل تیرا که متناسب با موقع یاحساسات
که بعد از باخت  یمرب توانیمثال م طور به .دیابراز نما

از  یریجلوگ یخود برا تیدر آرام ساختن عصبان یسع
 تیاز آن احساس در موقع یو مضرات ناش داتیتهد

 بهعمل، فرد  نیدر ا واقع درمثال زد. خاص دارد را 
احساسات  انیرا قبل از ب 11یشناخت یابیفعال ارز صورت

                                                           
1. Humphrey, Pollack, & Hawver 

2. Grandey & Gabriel 

3. Emotional Requirements 

4. Internal Emotional Regulation 

5. Emotional Performance 

6. Internal Emotional Regulation 

Strategies 

7. Surface Acting 

8. Deep Acting 

9. Genuine Expression 

 یبندطبقه. در (2018 ،یو چالدورا ی)ل دهدیمصورت 
احساسات متناسب را بدون  خود به خودسوم، فرد 

)مائوس، کوک و  کندیمتجربه  یتالش گونهچیه
 طور بهکه  یایمثال، مرب طور به. (2007 12،گروس

احساس و  نیتمر نیخود را در ح اقیشور و اشت یعیطب
 یکار احساس یبندطبقه نیدر ا دهدیم شیهمان را نما

بر سر  البته(. 2015 ل،یو گابر ی)گراند ردیگیمقرار 
-یگرفته م در نظر یطبقه که چگونه کار احساس نیا

نشان  ریدارد که مطالعات اخ وجود ییهابحث شود،
 کی یدر ط یاحساس یهامیتنظکه در ورزش،  اندداده
 و لیدوسو ،)لبورد رندیپذیمناخودآگاه صورت  ندیفرآ
 (.2016 1313،آلن
مختلف با قرار گرفتن در  یزمان یهادورهدر  انیمرب

 لیتحلو  یخستگ ،مرتبط با شغل دیشد یتقاضاها
 آن جهینت که کنندیمرا تجربه  1414یاحساس یرفتگ

 یگریمرب اهداف یرو بر تمرکز کاهش ،یانرژ کاهش
 است یشخص یخود و کاهش دستاوردها

؛ 2010 1515ن،یدامس و نینوسکیمال نائوسکاس،یمال)
 نیاز ا یکه برخ (2014 1616،تریل و باکر ،یدمورت
در ارتباط  یمرب یو سالمت یمیبا عملکرد ت ات،یتجرب
. (2007 1717،هاروود و لوال ،یگورل ،)گودگر است

خود،  فی( در تعر1996) 1818تریل و جکسون ،ماسالش
 یکه سبب خستگ یسندروم عنوان بهرا  یرفتگ لیتحل

 یو کاهش دستاوردها تیزوال شخص ،یاحساس

10. Diefendorff, Croyle, & Gosserand 

11. Active Cognitive Appraisal 

12. Mauss, Cook, & Gross 

13. Laborde, Dosseville, & Allen 
14. Emotional Exhaustion 

15. Malinauskas, Malinauskiene, & 

Dumciene 

16. Demerouti, Bakker, & Leiter 

17. Goodger, Gorely, Lavallee, & 

Harwood 

18. Maslach, Jackson, & Leiter 
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 فیتعر ،کندیمکه کار  یگروه انیفرد در م یشخص
 ،یورزش انیمرب یمطالعات گذشته بر رو جی. نتاکنندیم

بر  یسطوح مختلف کار احساس یرگذاریتأث ۀدهندنشان
و  یبه طرق مختلف دارد. ل یرفتگ لیتحل یرو

ارتباط  یرا دارا یسطح یگری( باز2018) یچالدورا
گزارش کردند اما  انیمرب یرفتگ لیتحلمثبت با 

 لیتحلبا  یمنف طور به یواقع انیو ب قیعم یگریباز
 زی( ن2011) 11ویدر ارتباط بودند. هولشگر و ش یرفتگ

مثبت،  طور به یسطح یگریگزارش کردند که باز
 یمنف طور به یقعاو انیبدون رابطه و ب قیعم یگریباز

. البته ندهستدر ارتباط  انیمرب یرفتگ لیتحلبا 
مانند  انیاز مرب ریغ یبا جوامع پژوهش ییهاپژوهش
 ،(، آنومنز2002) 22یگراند و جیبرادر یهاپژوهش

 میرباط و رح ینی(، حس2016) 33اوگوو و انورزور اوگوو،
مثبت،  صورت بهسطح را  یگریباز زی( ن1393) این

 گاهاً  را یواقع انیب و یمنف شکل بهرا  قیعم یگریباز
 یرفتگ لیتحل یبر رو ریتأثبدون  ای یمنف ریتأث یدارا

 که یگرید یداخل پژوهشدر  .اندکردهگزارش 
 یمیکر ،یبهرام ،یناعم اصفهان ،آرا وانیک ،گرفتهانجام

 ۀجامع نیخود در ب ۀمطالع( در 1394) زاده زیعزو 
کشور  یعلوم پزشک یآموزش یهامارستانیب یپرستار

 تیبر رضا میمستق صورت به یواقع انیگزارش کردند ب
 تیبر رضا یریتأث ،ابعاد گرید یول است رگذاریتأث یشغل
 نداشتند. یشغل

قصد ترک  ،یکار یهاطیمحامروزه در  گر،ید یسو از
 است شیاز موضوعات مهم و در حال افزا یکی 44شغل

و  یمنابع انسان یبر رو میمستق طور به تواندیم که
 اوتمان، ،ی)تنابگذارد  ریتأثکار سازمان  یروهاین

 و آلن ،ریم فیتعر اساس بر(؛ 2013 ،55میل و ونگیس

                                                           
1. Hülsheger & Schewe 

2. Brotheridge & Grandey 

3. Anomneze, Ugwu, Enwereuzor, & 

Ugwu 

4. Turnover Intention 

 یزیربرنامه کی( قصد ترک شغل، 1993) 66تیاسم
 فیسازمان تعر ایکار و  زدر جهت خروج ا یفرد

 چالش یشغل یگریمرب کهنیا به توجه با. گرددیم
 که است یدائم یهمراه با استرس و فشارها ،زیبرانگ

 .فرد را در جهت ترک شغل خود سوق دهد تواندیم
عوامل  که استمهم  اریبس یورزش ۀجامع یبرا نیبنابرا

و  ی)لکنند  ییرا شناسا انیکاهش ترک شغل مرب
 یهایزیربرنامه ندهیتا بتوان در آ (2018 ،یچالدورا

 نیداد. در ا انجام نهیزم نیدر ا یتریاصولو  ترقیدق
پاسخ به  ینوع عنوان به یرفتگ لیتحل مؤلفهخصوص، 

 یکه مرب یو زمان شودیممداوم شناخته  یهااسترس
 زااسترس عوامل نیبا ا تواندینم گریاحساس کند د
خود از استرس دارد که  ییدر رها یمقابله کند، سع

از ورزش خواهد بود. مطالعات  یریگکنارهآن  ۀجینت
-یم دییأتامر را  نیا زیخصوص ن نیصورت گرفته در ا

؛ 2016 77،هاسمن و لویک ؛8201 ،یو چالدورا ی)ل ندک
 نیا ی( در راستا2019پارک ) و نا (.2004 88،رادکه

را  ندهیآ یافتیفرد در یکه وقت کنندیم انیموضوع ب
خود ادراک  یمنابع عاطف یگذارهیسرما زانیکمتر از م

 و منابع رفتن دست از سبب موضوع نیا کند،یم
. گرددیم شخص یبرا یمنف یامدهایپ تجربه نیهمچن

فرد از  یبرا دیو عوا هایافتیدر کهیوقت گرید یسو در
 سبب باشد، شتریب شده استفاده یمنابع عاطف زانیم

-یکار و روند م ۀادام یبرا دیمف استرس جادیا و بهبود
با استفاده از  توانندیم یاحرفه افراد البته. گردد

، منابع یابیارز، مقابله و ینیگزیمانند جا ییراهکارها
 یشغل اتیخود را دوباره پر کنند و بتوانند به چرخه و ح

سبب  ندیفرآ نیا یکل صورت به یولخود ادامه دهند. 
خوب  حسو  تیحالت رضا یورزش انیمربکه  شودیم

5. Tnay, Othman, Siong, & Lim 

6. Meyer, Allen, & Smith 

7. Kilo & Hassmén 

8. Raedeke 
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 اثر هاآن شغل با مرتبط دیعقا بر و دادهازدسترا  یدرون
 یرفتگ لیتحل سبب ندهیآ در تواندیامر م نیا .بگذارد

 در یورزش یگریمرب شغل ترک یبرا میتصم یحت ایو 
 کار به مربوط مطالعات در ن،ی. عالوه بر اشودافراد  نیا

 یفرد یامدهایکه بتواند پ یایتجرب مطالعات ،یاحساس
محدود و  اریرا نشان دهند بس یدر رابطه با کار احساس

-مطالعه ،یطرف از. (2015 ل،یو گابر ی)گراند کم است

ورزش و  ۀطیح در یاحساس کار خصوص در یا
 نیا .است نشده انجامدر داخل کشور  یبدنتیترب

 نیا در یپژوهشکار  نیاول عنوان به تواندیمطالعه م
 یرو شیپ را یدیجد ریمس و گردد قلمداد نهیزم

 .دینما جادیا خصوص نیا در یعلم محققان

پژوهش حاضر در  ،شده انیببا توجه به مطالب  لذا،
 لیتحل یرو یاحساسنقش سطوح کار  یخصوص بررس

 هاآن در شغل ترک قصدو به دنبال آن  انیمرب یرفتگ
 به انیمرب یرفتگ لیتحل نیب نیا که در دریپذ صورت
قصد ترک  ینیبشیدر جهت پ یانجیم یرهایمتغ عنوان
 مدل منظور، نیبد. است شده گرفته نظر در هاآن شغل

 یهامدل رویپ و پژوهش یهاهیفرض از حاصل یمفهوم
 ی(، ل2010فلچر و اسکات ) یهاپژوهش در شده ارائه

 شکل در( 2018) یچالدورا و یل و( 2015و همکاران )
.است شده ارائه( 1)

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 پژوهش یمدل مفهوم -1 شکل

 

 پژوهش روش

 نوعاز  و یفیتوص ت،یماهلحاظ حاضر به روش پژوهش 
 یهادادهاست.  یکاربردهدف، لحاظ از و یشیمایپ

 .دیگرد یآورجمع یدانیم صورت به زین ازیموردن

 یآمار ۀنمون و جامعه
 یورزش انیمرب ۀیکل شامل پژوهش نیا یآمار ۀجامع

 یهانمونهانتخاب  یبرا. بود یشرق جانیآذربا استان
 حضور ه. تجرب1پژوهش دو شاخص در نظر گرفته شد: 

)در سطح  یمسابقات ورزش ای و هارقابت در شرکت و
 عنوانبه ( یالمللنیو ب یشهرستان، استان، منطقه، مل

 یدر زمان اجرا یگریفعال بودن در امر مرب .2و  یمرب
و بعد از  بودهدفمند  صورت به یریگنمونهپژوهش. 

و  حیصح نامهپرسش 301تعداد  ها،نامهپرسش عیتوز
 استفاده شد. یکامل در بخش آمار

  پژوهشمورد استفاده در  ابزار

استفاده  نامهپرسشاطالعات از ابزار  یآورجمع منظور به
با اداره ورزش و  ییهایکه هماهنگ صورتنیبد. دیگرد

انجام شد، سپس با  یشرق جانیآذربا استانجوانان 
با  یو هماهنگ یورزش یهابه مجموعه یحضور ۀمراجع

کنندگان ارائه طرح به شرکت یها، اهداف کلمیت انیمرب

 بازیگری سطحی

عمیقبازیگری   

یان واقعیب  

 تحلیل رفتگی

 مربی

قصد ترک 

 شغل
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محرمانه و  کامالًآنان  اطالعاتداده شد که  نانیو اطم
 .د گرفتنقرار خواه یپژوهش استفاده موردصرفاً 

 یکار احساس ۀنامپرسش
 نامهپرسشاز  یکار احساس ریجهت سنجش متغ در

 یطحس یگریباز یهامؤلفه ی( برا2002) یو ل جیبرادر
ه ک شد استفاده( هیگو)سه  قیعم یگریز( و باهی)سه گو

 5 )هرگز( تا 1و از  کرتیل یانهیپنج گز اسیبا مق
 سایمق خرده دو نیا ییایپا. شد یگذار( ارزششهی)هم
 شده گزارش 71/0( 2018) یچالدورا و یل پژوهش در

 ۀنامپرسشاز  زین یواقع انیمؤلفه ب یبرا ن،یاست. همچن
 سه شامل و( استفاده شد 2005و همکاران ) فندورفید

 هفت فیط اساس بر آن نمرات یگذارارزش و بود هیگو
موافق(  کامالً )7مخالف( تا  کامالً )1 از و کرتیل یانهیگز

 رانهمکا و ندورففید توسط زین مؤلفه نیا ییایپا. است
 .است شده گزارش 82/0 برابر( 2005)

 یورزش انیمرب یرفتگ لیتحل ۀنامپرسش
 ۀنامپرسشاز  انیمرب یرفتگ لیتحل ریسنجش متغ یبرا

هفت  فیبر اساس ط هیگو 5محقق ساخته شامل 
موافق(  کامالً) 7مخالف( تا  کامالً) 1از  کرتیل یانهیگز

 استفاده شد.

 یورزش انیقصد ترک شغل مرب ۀنامپرسش
پرسشاز  زین انیقصد ترک شغل مرب یابیجهت ارز در
د که ش( استفاده 1993) همکاران و ریم یاهیسه گو ۀنام

تا  مخالف( کامالً)1 کرتیل یانهیهفت گز اسیشامل مق
آن  ییای( پا2016و هاسمن ) لویموافق( بود. ک کامالً) 7

 .دانکردهگزارش  86/0 ییایاسترال انیمرب نیرا در ب

 هاداده پردازش روش و ییایپا ،ییروا

به  پژوهش نیدر ا استفاده مورد یهانامهپرسش ییروا
 ییاینفر( و پا 12) دیرس یدانشگاه دیچند تن از اسات دییتأ

 مورد کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده با زین هاآن

و  قیعم ،یسطح یگریباز یبرا .گرفت قرار یابیارزش
به دست  851/0و  837/0، 831/0 بیبه ترت یواقع انیب

 یشغل یرفتگ لیتحلمحقق ساخته  ۀنامپرسش یآمد. برا
به  844/0قصد ترک شغل معادل  یو برا 845/0برابر با 

 لهیوس به شده یآورجمع یهاداده ت،ینها دست آمد. در
 2زرلیو ل 22نسخه  1.اس.اس.(ی)اس.پ یافزارهانرم

 .گرفت قرار یآمار لیتحل و هیمورد تجز 53/8نسخه 
 

 پژوهش یهاافتهی
از پژوهش حاضر  آمده دست به یشناخت تیجمع جینتا

درصد را  18/44مرد و  انیدرصد از مرب 81/55نشان داد 
 یسن تی. در خصوص وضعدادندیم لیتشک زن انیمرب
-30 یدامنه سن در هاآن اغلبنشان داد  جینتا ان،یمرب
( قرار % 91/24سال ) 49- 40( و % 55/32سال ) 39

( و % 92/21سال ) 29-20با سن  انیدارند. البته مرب
در پژوهش حضور  زی( ن% 59/20سال ) 50بالتر از 

حاضر  انیمرب تیاکثر یگریمرب ۀداشتند. به لحاظ تجرب
( را % 22/33) یگریمربسال  6-3در پژوهش، تجربه 

 3سابقه کمتر از  با انیمرب بیآن به ترت از داشتند و بعد
سال  20-11 (،% 63/10سال ) 10-7(، % 25/23سال )

( قرار داشتند. % 95/14سال ) 20( و بالتر از % 94/17)
در خصوص  یشناخت تیجمعاز سؤالت  گرید یکی
بود  "یورزش یهاتجربه حضور در مسابقات و رقابت"

( تجربه حضور % 56/31در سطح شهرستان ) تیکه اکثر
درصد  89/30 ن،یرا داشتند. همچن یرقابت یهادانیدر م

 در درصد 23/30 ،یرسم ریتجربه حضور در مسابقات غ
 مسابقات در درصد 64/6 ،یامنطقه و یاستان مسابقات

نفر( تجربه  2) انیمرب از % 66/0 تنها و یمل سطح در
 را یالمللنیمشارکت و حضور در مسابقات در سطح ب

 .نداشتد
 

                                                           
1. Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) 

2. LISREL 
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 شده( استاندارد ری)مقاد یدییتأ یعامل لیمربوط به تحل جینتا -2شکل 

 

 ۀپژوهش و قبل از ورود به مرحل یبخش استنباط در
 یبررس یبرا ،پژوهش یها و مدل مفهومهیآزمون فرض

ی دییتأ یعامل لیتحل از رییگهای اندازهصحت مدل
 یو معتبر علم یمیقد یهااز روش یکیکه  شد استفاده

 نیب روابط و است سازه ییروا رییگبرای اندازه
قرار  یبررس ها و عوامل را موردای از شاخصمجموعه

 نیواقع ا پردازد. دریم یدهد و به برآورد بار عاملیم
 های به)عامل مکنون رهاییمتغ نیب ارتباط لیتحل

                                                           
1. T-value 

2. Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

3. Degrees of Freedom (df) 

 ایشده )سؤالت  مشاهده رهاییآمده( و متغ دست
 جی(. نتا2)شکل  دهدیمقرار  یبررس مورد راها( شاخص

 11یداراو معن یعامل یآمده نشان از بارها دست به
برازش مدل در حد  ن،یهمچن. داشتها مناسب عامل

 نیانگیم شهیر شاخص= 066/0بود ) یقابل قبول
 3،3ی= درجات آزاد109 22ن،یتخم یخطا مربعات

 5،5یقیتطب برازش شاخص= 94/0 4،4دوی= خ45/251

 شاخص= 93/0 6،6شاخص برازش هنجار شده =91/0

4. Chi-squared (Chi2) 

5. Comparative Fit Index (CFI) 

6. Normed Fit Index (NFI) 
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 یدارا هاو عامل هاهیگو ی( و تمام11نشدهبرازش هنجار 
 لی. پس از انجام تحلدبودن 3/0بالتر از  یبار عامل

 معادله یسازمدل لیتحل و هیتجز ،یدییتأ یعامل

بر  یکار احساس یهانقش مؤلفه یبررس یبرا یساختار
و قصد ترک شغل انجام  انیمرب یرفتگ لیتحل یرو

 (.4و  3)شکل  دیگرد

 استاندارداثر  بیپژوهش در حالت ضر یمدل معادالت ساختار -3شکل 

 یمعنادار حالت در پژوهش یساختار معادالت مدل -4شکل 

 

                                                           
 1. Non-Normed Fit Index (NNFI) 
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 یو مدل ساختار ریمس لیدر تحل (بتا) اثر بیضر یبررس
 یدارا قیو عم یسطح یگریباز ریمتغ دهدیمنشان 

 انیاما ب ؛هستند انیمرب یرفتگ لیتحلبا  دارامعن ریتأث
ندارد. از  دارامعن ریتأث یرفتگ لیتحل یبر رو یواقع
قصد ترک  یبر رو زین انیمرب یرفتگ لیتحل ،یطرف

. است دارامثبت و معن ریتأث یدارا انیشغل مرب

مدل فوق،  یبرا یمعنادار حالت یبررس با ن،یهمچن
پژوهش  نیدر ا یو روابط عل یعامل یبارها یمعنادار

 هاآن یتکه نمره  ییهاآماره( و 4شکل شدند ) یبررس
.دهستن دارامعن هستند، 96/1 یمنف ای مثبت از بالتر

 

 آزمون شده پژوهش یبرازش الگو ییکویشاخص ن -1جدول 

 برازش هایشاخص

 شاخص

 برازش

 تطبیقی

 برازش شاخص

 شده هنجار

 شاخص

 برازش

 هنجار

 نشده

 میانگین ریشه شاخص

 تخمین خطای مربعات

 084/0 91/0 90/0 91/0 آمده دست به مقدار

 

 نییتع ر،یمس لیو تحل یسازمدل یگام دوم و اصل
 نیا ازمدل و برازش مدل است.  یبرازندگ یهاشاخص

 تیفیک یهمگ زرلیدر ل آمده دست به یهاشاخص رو
 نیکه ا یمعن نی. به ادهندیمبرازش را نشان 

و هر چه ند هستو صفر  کی نیب ی، عددهاشاخص

باشد،  شتریب 5/0باشد و از  ترکینزد کیبه  هاآن مقدار
، 1جدول برازش خوب و کامل است.  ۀدهندنشان

آزمون شده  یبرازش الگو ییکوین یهاشاخص
 .دهدیمپژوهش را نشان 

 
 قیتحق اتیفرض یآمار یهاآزمون جینتا -2جدول 

 مفهومی مدل روابط

 مسیر ضریب

 تأثیر مستقیم تأثیر نتیجه

 غیرمستقیم

 تأیید  59/0 مربیان رفتگی تحلیل بر سطحی بازیگری تأثیر
 تأیید  -26/0 مربیان رفتگی تحلیل بر عمیق بازیگری تأثیر

 تأیید عدم  05/0 مربیان رفتگی تحلیل بر واقعی بیان تأثیر
 تأیید  63/0 مربیان شغل ترک قصد بر رفتگی تحلیل تأثیر
 تأیید 37/0  شغل ترک بر سطحی بازیگری غیرمستقیم تأثیر

 تأیید -16/0  شغل ترک بر عمیق بازیگری غیرمستقیم تأثیر
 تأیید عدم -  شغل ترک بر واقعی بیان غیرمستقیم تأثیر

 
 تیوضع یمدل به لحاظ برازش دارا که گرفت جهینت  توانیها مشاخص یتمام تیبا توجه به رعا ن،یبنابرا
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 1،1یت آزمون یمعنادار به توجه با ،بنابراین. استمطلوب 
 بود هاآن که پژوهش به دنبال یو اطالعات هاهیفرض

. (است شده ارائه 2 جدول در جی)نتا ندهستمعنادار  کامالً
مثبت و  صورت به یسطح یگریاساس، باز نیبر ا

 گذاردیم ریتأث انیمرب یرفتگ لیتحل یمعنادار رو
(59/0=βاما باز ،)بر  یمنف ریتأث یدارا قیعم یگری

 انی(، بβ= -26/0است ) انیمرب یرفتگ لیتحل یرو
 انیمرب یرفتگ لیتحل یرو یمعنادار ریتأث زین یواقع

 یدارا یسطح یگریباز ،ی(. از طرفβ= 05/0نداشت )
قصد ترک شغل  یمثبت و معنادار  رو میرمستقیغ ریتأث

 یگری( و بازβ= 37/0بود ) یرفتگ لیتحل قیاز طر
قصد ترک  یو معنادار رو یمنف ریتأث یدارا زین قیعم

 .(β= -16/0بود ) انیمرب یرفتگ لیتحل قیشغل از طر
بر قصد ترک شغل  میرمستقیغ ریتأثفاقد  یواقع انیباما 

 یرفتگ لیتحل یرو میمستق ریتأثنداشتن  لیبه دل
 .بود انیمرب
 

 گیرینتیجه و بحث
 و احساسات تیاهم به محققان ر،یاخ یهاسال یط در

 یرفتارها و یانسان منابع تیریمد در آن یاتیح نقش
. اندداشته اریبس دیتأکمهم  نیا یو رو اندبرده یپ هاآن
 یکه دارا یورزش کار طیدر مح احساسات ۀادار ،ژهیو به
اقتصاد  ۀاست و با توسع یفروان یاحساس یهایژگیو

 یرویاست. ن داکردهیپ تیاهم شیپ از شیبخدمات، 
کار را نشان  طیاحساسات در مح میتنظ ،یکار احساس

 ،شودیمدرک  یکار احساس یروی. لذا، آنچه از ندهدیم
افراد  یاز سو یمیاز رفتارها و ادراکات تنظ یامجموعه

 انیم یهااختالفدر پاسخ به  است کهکار  طیدر مح
مورد انتظار  یهاادراکدرک شده و  یهااحساس
 نیا در اساس نیا بر. ردیپذیصورت م یاحساس

 یروین نیب روابط خصوص در یمدل ارائه به پژوهش،
 لیتحل یگریانجیم با شغل ترک قصد و یاحساس کار

                                                           
 

 نیاز اول یکی پژوهش این .شد پرداخته یاحساس یرفتگ
 یمختلف کار احساس یهایاستراتژ که است ییکارها

 ای یرفتگ لیتحل قیترک شغل از طر یرا بر رو
 مطالعه مورد یورزش انیمرب نیدر ب یشغل یفرسودگ

-یمشخص م یموضوع زمان نیا تیاهم .دهدیقرار م
 یکی( ی)فرسودگ یشغل یرفتگ لیتحل میبدانکه  شود
 رانیو دب یورزش انیمرب معضالت نیمهمتراز 
 در دیمف اطالعات کسب و شودیشناخته م یبدنتیترب

 باشد اثرگذار افراد یشغل ندهیآ بر تواندیم خصوص نیا
 (.2019 ،ی)ل

 یگریبازاز پژوهش نشان داد  آمده دست به جینتا
 یمنف صورت به قیعم یگریمثبت و باز طور به یسطح

باشد.  رگذاریتأث انیمرب یرفتگ لیتحل یبر رو تواندیم
 لیتحل کنندیم انی( ب2014و همکاران ) یدمورت
شغل  ایبدون در نظر گرفتن نوع حرفه  یشغل یرفتگ
منابع  ایوجود دارند  ییبال یشغل یکه تقاضاها یزمان
ظاهر  یدر هر فرد تواندیم ،ستندین یدر حد کاف یشغل

 یمنف خود یخود به یشغل یشود. البته، تقاضاها
 و یشغل یهااسترس و هابا تنش کهیهنگاماما  ستندین

 شوندیفرد در شغل همراه م دهیفایب یهاتالش
سوق  یرفتگ لیتحل یسو و سمتفرد را به  توانندیم

 ۀدر حرف مثالً. (2016)آنومنز و همکاران،  دهند
 و ستندین یمیت انضباط تابع که یکنانیباز ،یگریمرب

-یم کنانیباز ریسا ای و میت یبرا یمشکالت جادیا سبب
...(  و یشرمندگ ،خشم مثل) یاحساسات توانندیم شوند

 ید که ممکن است به رفتارهانکن جادیا یمربدر  را
 یشود که در جهت مقابله با آن، مرب تیهدا یجانیه

 یبرا یاحساس کار یهایاستراتژاتخاذ  ازمندین گاهاً
 ن،یبنابرا .است خود احساسات کردن متعادل و میتنظ
سرکوب  یرا برا یسطح یگریممکن است باز یمرب

تنش  ایخشم،  ک،یتحر ،یمانند سرخوردگ یاحساسات
 صورت نیبد. کار بنددبه  کنانیبازبه علت سوء رفتار 

1. T-Test 
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ناراحت است  واقعاً  که یهنگامممکن است در  یکه مرب
که  حالی درادب داشته باشد  تیدر رعا یسع ایبخندد 

-است. مدل منابع یعصبان یکنیاز دست باز واقعاً
 نیکه ا کندیم انیخصوص ب نیدر ا یشغل یتقاضاها

در  یرفتگ لیتحلسبب بروز  تواندیم بلندمدتعمل در 
. مائوس و (2014و همکاران،  ی)دمورت گرددفرد 

 یکه وقت کنندیم انیرابطه ب نی( در ا2007همکاران )
را به کار  یمفرط ۀکنندسرکوب یاستراتژ کیافراد 

خود را  یاز منابع عاطف یتوجه قابلمقدار  ،برندیم
 یخود بر رو ۀنوب بهکه  کنندیمکار  نیصرف ا

 ن،ی. عالوه بر اگذاردیم ریتأث هاآن یروان یعملکردها
 یگریباز کنندیم انی( ب2018) یچالدورا و یل

اختالفات  جادیرا با ا یشناختروان یهانهیهز، یسطح
که  نانیو احساس عدم اطم شتریب یاحساس

. آوردیمهستند، به وجود  یرفتگ لیتحل ۀکنندییشگویپ
فرد  کهنیابا توجه به  یگریمرب ۀحرف در ،یکل انیب به

 که شودیم رو به رو یفراوان یاحساس یهابا محرک
-یم فرد در تیعصبان و یناراحت خشم، بروز سبب گاهاً
 درست شینما عدم و سرکوب در یسع فرد ،گردد

 نیهم .را دارد گرانیدر مقابل د خود یدرون احساسات
که فرد  شودیشناخته م یسطح یگریباز عنوان بهامر 

 خود انیاطراف به نادرست اطالعاتارائه  یدر تالش برا
 حالت جادیا سبب امر نیا در استمرار ۀجینت که است

 و دهیگرد خود شغل و حرفه به نسبت یندیناخوشا
 خواهد دنبال به را یکار( ی)فرسودگ یرفتگ لیتحل

 یمبنا بر( 2019) پارک و نا راستا، نیهم در. داشت
 توجه باسطحی  یگریباز کنندیم انیب 11منابع یتئور

نیاز به مقادیر زیادی کوشش و تالش  کهنیا به
، منجر به کاهش بیشتر منابع عاطفی دفیزیولوژیک دار

منفی مانند  یهاجهینتخود منجر به  نوبه بهکه  شودیم
 موضوع، نیا کنار درشود. شغلی می یرفتگ لیتحل

 کیآگاهانه  یعاطف مینظتکه  شوندیم متذکر محققان

                                                           
 

 وجود به را فرد کنترل یهااز چرخه "ناموزونکنترل "
 گرددفرد  شتریب تیعصبان سبب است ممکن که آوردیم

 حالت آن میتنظ ندیفرآ یرو بر تیعصبان هنگام چون
 ریتأث سمیامر ممکن است مکان نی. اکنندیم تمرکز

( را بر یسطح یگری)باز یآگاهانه عاطف میتنظ یمنف
 جهینت توانیم ن،یبنابرا .کند حیتشر انیسالمت مرب

 یورزش انیمرب سالمت با یسطح یگریباز که گرفت
 لیتحل با مثبت ۀرابط گرنشان نیا و است تضاد در

 جیبرادر گذشته، یهاپژوهش جینتا. است آنان یرفتگ
 و آنومنز(، 2011) ویش و هولشگر(، 2002) یگراند و

 و( 1393) این میرح و رباط ینیحس(، 2016) همکاران
 نیاز ا یحاک زین( 2019) یل و( 2018) یچالدورا و یل

 لیتحل یرو رمثبت ب طور به یسطح یگریاست که باز
 .است رگذاریتأث یرفتگ

افراد با استفاده  قیعم یگریمقابل، در باز ۀدر نقط اما
 یاختالل احساس جادیکه باعث ا یشناخت یهایابیارزاز 
 ازیموردناحساسات  شوندیماحساس ناعادلنه  ای

-یم انیب( 2000) ی. گراندکنندیمرا تجربه  یتیوضع
( 2) ت؛ی( انتخاب وضع1شامل: ) قیعم یگریباز کند

 یشناخت ریی( تغ4( استقرار توجه؛ و )3) ت؛یاصالح وضع
خصوص شامل اصالح  نیاول در ا یاست. دو استراتژ

 یبعد یهایاستراتژ که یحال دراست.  یاحساس طیشرا
 انیچه مرب کار است. اگر تیوضع رییشامل تغ عمدتاً

در ورزش که منجر  یرقابت طیشرا یبر رو یکنترل کم
با تالش  توانندیمدارند اما  ،شودیم یبه واکنش احساس

 جادیکه ا،یاحساس یهاتیموقع ریمس رییدر جهت تغ
 نیا ،شودیم دهینام نیتمر ایرقابت  نیوقفه در ح

 طور بهورزش را کنترل کنند.  ینیبشیپرقابلیغ طیشرا
 ن،یدر هنگام تمر یمثال، بعد از وقوع حالت احساس

به  یمدت یاجازه دهد تا ورزشکاران برا تواندیم یمرب
زمان بتواند ثبات  نیخود ادامه دهند تا در ا نیتمر

. به اعتقاد (2000 ،ی)گراند ابدیخود را باز یاحساس

1. Conservation of Resources Theory 
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 ریی)استقرار توجه و تغ ی( هر دو استراتژ2000) یگراند
در  "قیعم" کردیرو کی عنوان به تواندیم( یشناخت

 یهاسمیمکانشامل  ندیفرا نیچون ا .نظر گرفته شود
 تریواقعرا  انی)تفکر و احساسات( است که ب یداخل

حالت  عنوان بهرا  قیعم یگریباز نیبنابرا .سازدیم
فعال احساسات  طور بهافراد  دهدیمفعال که اجازه 

 (1991. لزاروس )کندیم انیرا تجربه کنند، ب نظر مورد
شامل  وجهخاص، استقرار ت طور به کندیم انیب زین

فکر کردن در  قیطر از یضروراحساسات  یفراخوان
 رییشامل تغ یشناخت رییخاص است و تغ عیمورد وقا

آن است.  یعاطف راتیتأثکاهش  یبرا تیک وضعادرا
 کی عنوان بهکه شکست را  یمرب کیمثال،  طوربه

هرگز از  ،ردیگیمدر نظر  یو بازآموز یریادگی ندیفرآ
 یو حالت احساس شودیمن دیناام آمده دست به جینتا

 اظهار (2002) یل و جیبرادر. دهدیمرا بروز ن یدیشد
 یحس اصالت و برتر تواندیم قیعم یگریباز کنندیم

و حس شده  شده ابرازبا احساسات  ییهمسو قیرا از طر
 مثبت تعامل به تواندیامر م نیخود ا .کند جادیدر فرد ا

 رایز .گردد منجر هاآن ایاول ای و کنانیباز با یمرب نیب
اصالت را در  نیا توانندیم یمرب نظر تحت کنانیباز
عوامل منتج به  نیا یتمام تینها درحس کنند و  یمرب

 از یابیارز ینوع عنوان به یشخص تیاحساس موفق
خواهد  رامونیاصالت و بازخورد مثبت از پ قیخود از طر

 میتنظ یندهایتنها نسبت دادن فرآ البته،گشت. 
مانند  یمانند کنترل خشم به حالت احساس یاحساس

 قطعاً دور از واقع است و  یکم ،یسطح یگریباز
 به. ندهست لیعمل دخ نیدر ا زین یگرید یندهایفرا
 انیمرب ق،یعم یگریاز باز یریگبهرهبا  ،حال هر
و نه  ادراکاتشانفعال حالت و  صورت به توانندیم

با  متناسباحساسات  دیاحساساتشان را در جهت تول
 به جی. در خصوص نتاندینما میو تنظ یدستکار طیشرا

 ،(2018) یو چالدورا یبخش، ل نیاز ا آمده دست
 این میرباط و رح ینی( و حس2016آنومنز و همکاران )

 ریتأث یرا دارا قیعم یگری( در مطالعات خود باز1393)

و  جیبرادر یول ؛گزارش کردند یرفتگ لیتحلبر  یفمن
-( در پژوهش2011) وی( و هولشگر و ش2002) یگراند

 ،یکل طور بهگزارش نکردند.  یارابطهخود  یها
 یرگذاریتأثتفاوت  لیدل (2015) لیو گابر یگراند

را سطوح مختلف  یو سطح قیعم یگریباز
 یهاگونهاز  کیهر  لهیوس به شده دیتول یشناختروان

 یگریکه باز صورت نیبد. کنندیم انیب یکار احساس
و  ندیدر سرکوب احساسات ناخوشا یسع یسطح

 یهانهیو هز جیبا نتا مختلف دارد )که گاهاً 
(؛ است همراه یاحساس یهامانند اختالل یشناختروان

 اتاحساس اصالح در یسع قیعم یگریباز مقابل در اما
 .دارد هاآن مناسب انیب و یدرون

از پژوهش حاضر  آمده دست به گرید ۀجینت ،یطرف از
را نشان  یرفتگ لیتحلو  یواقع انیب نیب یدارامعن ریتأث

 بهو  یسخت به یواقع انیب شمندانیبه اعتقاد اند .نداد
 رای، زکندیم دیبال را تول یشناختروان یهانهیهز ندرت

 انیخودکار احساسات و ب دیشامل تول یاستراتژ نیا
 و یل ؛2018 ،یو چالدورا ی)ل شودیممناسب 
 بهرا  یواقع انیب زین (2000) ی. گراند(2015 همکاران،

که به افراد  قیعم یگریباز "رفعالیغحالت " عنوان
 طور بهرا  یدلخواه احساس اتیتجرب دهدیماجازه 

هر دو  واقع در. داردیم انیخودکار تجربه کنند ب
 است ممکن و دارند یمشابه یهازمیمکان یاستراتژ

در سطوح  جینتا اما ؛باشند داشته همراه به یمشابه جینتا
آنچه مهم است  ،حال هر به. افتدیماتفاق  یمتفاوت

 بهاحساسات نامتناسب  انیو ب یواقع انیب نیب زیتما
 خودکار است. صورت
تنظیم  که شوندیممتذکر  (2007و همکاران ) مائوس

است،  یواقععاطفی اتوماتیک، که شامل روش بیان 
 بهنیاز کمتری  معمول طور بهمؤثر و کارآمد است زیرا 

دارد و منابع عاطفی را در مقایسه  یعاطفمنابع  صرف
 و یلدهد. با تنظیم هیجانی عمدی کاهش نمی

( و مائوس 2015) لیو گابر ی(، گراند2018) یچالدورا
 صورت به یواقع انیب کنندیم انی( ب2007و همکاران )
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آن  لیکه دل گذاردیم ریتأث یرفتگ لیتحل یبر رو یمنف
فرد  یسطح در حالت احساس نیرا عدم دخالت ا

 آمده دست به جهینت هیدر توج نیهمچن هاآن .دانندیم
و  یواقع انیب نیب یمنف ۀدر پژوهش خود و وجود رابط

 به منجر یواقع انیب دارندیابراز م یشغل یرفتگ لیتحل
 نیا .شودیم شنونده و ندهیگو نیب مثبت تعامالت
 لیتکم مجدداًرا  یمنابع عاطف ،شده اتخاذ یاستراتژ

-یمطلوب م جیکرده و منجر به سود خالص منابع و نتا
 یافراد یبرا یواقع انیب یسازوکارها رو نیا از. شود

-یم نشاط و یشاد جادیا سبب برندیکه از آن بهره م
 یگذارهیسرمابه  ازیکه ن یواقع انیب ن،یبنابرا .گردد
را نسبت  یکمتر یرفتگ لیاز منابع دارد، تحل یکمتر

خواهد  یدر پ یمقابله احساس یراهبردها ریبه سا
 انیگذشته که ب یهاپژوهش جینتا خالف بر اما. داشت

رابطه  نیرا در ا یدارامعن ریتأثحاضر  پژوهش ،شد
 آماری جامعۀامر را  نیا لیبتوان دل دیمشاهده نکرد. شا

 فیط نیکه در ب چرا ؛پژوهش حاضر دانست ۀگسترد
گوناگون انجام  یورزش یهارشتهبا  انیاز مرب یعیوس
و  اتیخصوص یامر که هر رشته ورزش نیا .رفتیپذ
بر  تواندیمخود را دارد،  فرد به منحصر یهایژگیو
در  ،یکل طور به باشد. رگذاریتأث آمده دست به جهینت

 زیرا ن مسئله نیا آمده دست به جهینتاختالف  هیتوج
 کهنیا به توجه با یواقع انیب که کرد مطرح توانیم

 با یمرب که یخاص طیشرا با مواجهه در رفعالیغ یحالت
-چیه نیبنابرا دهد،یم ارائه را شودیم رو به رو هاآن

 وجود به فرد اتیروح و احساسات در را یتفاوت گونه
 لیتحل در زین را یریتغ گونهچیه یطرف از و آوردینم

 نیبنابرا .شد نخواهد سبب یو شغل ترک ای و یرفتگ
 و شغل ط،یشرا تابع ،یواقع انیبکه  گفت توانیم

 یبر رو تواندیم ،دارد قرار آن در فرد که یطیمح
داشته  یحالت خنث ایباشد و  رگذاریتأثفرد  یعملکردها

مانند  یو موضوع توسط محققان مسئله نیالبته ا .باشد
 است. شدهانیب زی( ن2019( و نا و پارک )2019) یل

از پژوهش حاضر،  آمده دست به گریمهم د ۀجینت
بر  انیمرب یرفتگ لیتحل دارامثبت و معن یرگذاریتأث
 ریتأث ۀدهندنشان که بود هاآن قصد ترک شغل یرو
 نیب ۀدر رابط یرفتگ لیتحل کنندهلیتعدو  میرمستقیغ

 انیترک شغل مرب یبر رو قیو عم یسطح یگریباز
( 2018) یو چالدورا ی( و ل2019) یل .است یورزش

خود را  یاحساسات منف یفرد یوقت کنندیم انیب
را به  یآن احساسات مثبت قالب یجا بهو  سرکوب

 قرار یرفتگ لیتحل ۀتجرب معرض در گذاردیم شینما
 حرفه و شغل ترک سمت به شتریب را یو که ردیگیم

پژوهش حاضر به آن  آنچه نیبنابرا .دهدیم سوق خود
است که سبب  یسطح یگریبود که باز نیا افتی دست

 درو  یورزش انیمرب یرفتگ لیسطح تحل رفتن بال
-یم خود حرفه و شغل ترک یبرا هاآن لیتما تینها

 انیخصوص ب نی( در ا2016و هاسمن ) لویک. شود
 یگریاسترس مربوط به مرب یهانهیهز یوقت کنندیم

 در انی، مربکنندیممثبت  یهاجنبه بیتخرشروع به 
 وو مشارکت  کنندیم نظر دیتجدخود  یرفتارها

 طور به یرفتگ لیتحل .کنندیمخود را متوقف  یریدرگ
در  یمرب یو عملکرد یشناختروان جیمستمر با نتا

ترک شغل،  شیشامل افزا تواندیم و استارتباط 
 یشغل عملکرد دیشد کاهش و یمنف یشغل یهانگرش

 نیدر ا ،حال هر به. (2002 ،یو گراند جی)برادر باشد
 یترک واقع یجا به انیپژوهش قصد ترک شغل مرب

اما آنچه مهم است  ؛شد یریگاندازه هاآن شغل از جانب
در  یشناخت نهیزمشیپ کی یاست که اهداف رفتار نیا

نشانگر احتمال  یمنطق طور بهو  شوندیمنظر گرفته 
در  گرینکته د .است ندهیآ دررفتار خاص  کی یاجرا

 ایو  یمنف یامدهایو پ انیمرب یرفتگ لیتحلخصوص 
در  شمارانگشتاندک و  یپژوهش یمثبت آن، کارها

 یهاپژوهشبه  توانیم تنها و است یورزش انیمرب نیب
( اشاره کرد که 2004( و رادکه )2016و هاسمن ) لویک

از  .داشتند یهمخوان زین بخش نیا در شپژوه ۀجیبا نت
 را( 2019) ی( و ل2019نا و پارک ) یهاپژوهش یطرف
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 نیا با دانست راستاهم حاضر پژوهش با توانیم زین
 موردرا  یمتفاوت یآمار یهاجامعه هاآن که تفاوت
پژوهش حاضر  ،یکل طور به قرار داده بودند. یبررس

را  رهایمتغ نیا نیروابط ب زمانهم صورت بهتوانست 
موجود  یپژوهش اتیادب نیهمچن .قرار دهد یبررس مورد
 لیتحل یانجینقش م ۀدهندنشانرا که  نهیزم نیدر ا
 تأییدرا دوباره  است یکار احساس یندهایدر فرآ یرفتگ
-محدودیت از پژوهش یهانامهپرسشپر کردن  .دینما

پراکنده در  صورت به انیمرب چون بود پژوهش هایی
 به یدسترس و هستند تیسطح استان مشغول به فعال

 مناسبدر کنترل زمان  ییتوانا عدم. دبو سخت را هاآن
 یهاتیمحدود گرید از زین هانامهپرسش کردن پر یبرا

 .بود حاضر پژوهش

از پژوهش نشان داد  آمده دست به جهینت ،یکل طور به
 یهایاستراتژبا  یریدرگ یجا به یورزش انیمرب

و بروز  جادیکه سبب سرکوب احساسات و ا یسطح
 دی(، بایسطح یگری)باز شودیم یعواطف ساختگ

خود را در مواجهه با  یتالش کنند که احساسات واقع
احساسات بپردازند، بروز کنند  انیبه ب دیباکه  یطیشرا
 یسطح یگریباز گر،ید یانی(. به بقیعم یگری)باز

و قصد ترک شغل  انیدر مرب یرفتگ لیتحل جادیسبب ا
در  ق،یعم یگریبالعکس، باز یول شودیم هاآن در

. لبورد و پردازدیمبه نقش  ندیفرآ نیجهت مخالف ا
 یبرگزار کنندیم نشان خاطر( 2016همکاران )

 انیمرب یبرا یبا کار احساس ییآشنا یهاکارگاه
رفتارها  گونهنیادر جهت شناخت و کنترل  تواندیم

 جینتا که،نیو اثرگذار باشد. با توجه به ا مؤثر اریبس
 قیعم یگریباز یریکارگبهکرد که  قیپژوهش تصد

را کاهش دهد و به دنبال آن  یرفتگ لیتحل تواندیم
 اریبس، بنابراین ؛گرددسبب کاهش قصد ترک شغل 

 یگریباز یکاربرد یهایاستراتژ انیمرب که است مهم
خاص  یهاتیموقعدر  یریکارگبه یبرارا  قیعم

 بشناسند.
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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the Role of emotional Labor 

Strategies on the Turnover intention of sport coaches with the mediation of 

the burnout. The statistical population of the study consisted of all active 

sports coaches in East Azarbaijan province and 301 of them were selected 

purposefully. The Brotheridge and Lee (2002) and Diefendorff et al (2005) 

questionnaires, were used to collect emotional Labor information and 

Researcher made questionnaire was used for coach burnout. The Meyer et al 

(1993) questionnaire were used to assess coaches' intention to quit. Also, the 

validity and reliability of the questionnaire were confirmed. The results 

showed that surface acting has a significant positive effect on the coaches 

Burnout and has indirect effect on the coach’s turnover intention. Deep acting 

also had a negative and direct impact on Burnout and indirect effect on the 

coach’s turnover intention. However, the genuine expression had no direct or 

indirect effect on burnout and turnover intention. 
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