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 چکیده
نگاران ورزشی کشور و همچنین مطالعۀ نقش بار کاري بر روي بروز بررسی وضعیت فرسودگی در بین روزنامه منظورپژوهش حاضر به

ر صورت میدانی انجام پذیرفت. این مطالعه دکه بهبود پیمایشی  نوع از توصیفی وحاضر  روش پژوهشفرسودگی شغلی انجام پذیرفت. 
شی صورت پذیرفت. زشی شامل نویسندگان، کارمندان دفتري، ویراستاران و عکاسان ورزنگاران ور، و در بین جامعۀ روزنامه1396زمستان 

) و MBI-GSي اطالعات، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. در این پژوهش از نسخۀ عمومی فرسودگی شغلی ماسالش (آورجمعبه منظور 
نگاران ورزشی استفاده شد. همچنین براي رسودگی روزنامهدو زیرمقیاس اصلی این ابزار یعنی فرسودگی عاطفی و بدبینی براي سنجش ف

منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفاي )، استفاده شد. به2018( نگاران ورزشی، از پرسشنامۀ لیو و لوسنجش بار کاري روزنامه
رد استفاده عالوه، روایی ابزار مودست آمد. بههب 89/0و براي پرسشنامۀ بار کاري  85/0کرونباخ استفاده شد که براي پرسشنامۀ فرسودگی 

ي هاسشنامهپردر پژوهش نیز توسط پنج تن از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه تأیید شد. در نهایت، تجزیه وتحلیل اطالعات با استفاده از 
ان داد که صورت پذیرفت. نتایج نش Lisrel 8.50و  SPSS افزارنرم 22یري از نسخۀ گبهرهپرسشنامه)، با  287( شدهدادهبرگشت
ی باالتري نگاران، ویراستاران داراي فرسودگنگاران ورزشی کشور به لحاظ فرسودگی در سطح متوسطی قرار دارند و در بین روزنامهروزنامه

 اشت.داري بر بدبینی ندمعنایر تأثیر مثبت و مستقیمی بر فرسودگی عاطفی داشت، اما تأثهستند. همچنین بار کاري 
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 مقدمه

محیط گسترده و جذاب ورزشی، همواره نیازهاي فروانی 

ي ورزشی هارشتهرا در بین اعضاي جامعه و طرفداران 

و متناسب ایجاد کرده  روزبهگوناگون در جهت تولید اخبار 

، تولید 1نگاران ورزشیاست که در این بین وظیفۀ روزنامه

ي هاستهخوااخبار واقعی و باکیفیت و در عین حال مطابق با 

 نگارروزنامه کیاگرچه ممکن است . )1( استمخاطبان 

 یورزش ي جانبی و تخیلیهااز جنبه یعنوان بخشبه یورزش

اما ، درنظر گرفته شود یورزشجامعۀ از  یبخشیا 

روزهاي آخر هفته و کار در ، شبانه يکار يهاخواسته

ساعته در  50ساعات کاري دور بودن از خانواده،  ،لیتعط

بر خود را  یروح یراتتأث طرفدارانجانب و انتقاد از  هفته

رقابت با . البته این مسائل در کنار )2(گذارد یمروي آنها 

 ،ینترنتیو ا ییویراد يهارسانهساعته،  24 هايیزیونتلو

 هايیطهحافزایش ها، کاهش کارکنان و کاهش بودجه

 خبريپوشش تقاضاهاي زیادي را براي که  است یورزش

تواند یم راین، تمامی این شرایط. بناب)3(کنند یمایجاد 

نگاران ورزشی ی را در بین روزنامهفرسودگ بروز احتمال

ناگهانی  طوربه 2یشغل یفرسودگافزایش دهد. با این حال، 

 ترینیاصل 3استرس شود.ینم جادیخانه ا ایکار  طیاز مح و

موجبات بروز زا است و عوامل استرس یمنبع فرسودگ

 .)4(شوند یمفرسودگی 

نگاران را در رتبۀ ، روزنامه2017در سال  4مجلۀ فوربس

. )5(ي کرد بندردهشغل پراسترس دنیا  10ششم از بین 

نگاران از مشکالت واضح است که روزنامه کامالًبنابراین 

برند و با درجات باالیی از یمسالمتی مرتبط با استرس رنج 

ی فرسودگاند که آنها را مستعد استرس در شغل خود مواجه

)، عوامل مرتبط با استرس و 1983( 5کند. گلودیم

 االجلضربرا شامل فرا رسیدن  نگارانروزنامهفرسودگی 

                                                           
1. Sport Journalists 
2. Job Burnout 
3. Stress 

شده توسط روزنامه، فشار در جهت تولید خبرهاي یینتع

ي، ساعات طوالنی کار و ارسانهخوب، دستمزد کم، رقابت 

کند یمهاي جدید ذکر دور بودن از خانواده و ورود فناوري

، هاسازمان. بنابراین، فرسودگی از مشکالت جدي براي )6(

شود که در صورت نداشتن یمکارکنان و اشخاص تلقی 

تواند بر کارایی، یمیزي صحیح براي آن ربرنامهشناخت و 

یر داشته تأثکیفیت، رضایت شغلی و عملکرد کاري کارکنان 

ي اخیرمحققان عالیق هادهه. به همین دلیل در )7 ،8(باشد 

یرگذار تأثچشمگیري به مطالعه در خصوص علل و عوامل 

و مطالعه بر روي  انددادهبر روي فرسودگی از خود نشان 

ي مطالعاتی گوناگون هاحوزهفرسودگی گسترش سریعی 

 .)9(داشته است 

 کیعنوان بهي نگارروزنامهکه ذکر شد، طورهمان

در حال  روزروزبهییرات فراوانی شده و تغمتحمل صنعت، 

ي، مجبور به ارسانهي هاسازمانت. در نتیجه تکامل اس

هاي خود از طریق کم کردن کارکنان خود ینههزکاهش 

هستند که این به معناي افزایش حجم کاري و ساعات کاري 

. از )10(نگاران است تر و غیرمعمول براي روزنامهیطوالن

مدل منابع و تقاضاهاي شغلی، منابع شغلی  براساسطرفی، 

توانند بر روي سطوح انگیزشی و یمو تقاضاهاي شغلی 

صورت که ؛ بدین)11(یر بگذارند تأثسالمتی کارمندان 

توانند سبب بروز یمازاندازه یشبتقاضاهاي شغلی مفرط و 

فرسودگی شغلی شوند و منابع شغلی مثبت توان تعدیل 

ري شخص با تأثیرات تقاضاهاي شغلی و باالتر رفتن درگی

رو افزایش فزایندة . ازاین)12(شغل خود را دارند 

، ریاخ يهادر سال يامتقابل رسانه يکارها یريگشکل

بر وظایف و عالوه را مجبور کرده است کهخبرنگاران 

ا در شغل یشتري ربهاي خود، نیازها و تقاضاهاي یتمسئول

خود پاسخگو باشند که این به معناي افزایش حجم و میزان 

4. Forbes 
5. Gloede 
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باید در مدت مشخص انجام دهد  نگارروزنامهکاري است که 

)13(. 

عنوان یکی از به 1در این زمینه، مفهوم بار کاري

ة میزان دهندنشاني تقاضاي شغلی که هابخشترین یاصل

کار مورد انتظار از یک شخص است، مورد توجه قرار 

که کارهاي زیادي در زمان محدود . زمانی)14(گیرد یم

براي انجام وجود داشته باشد، بار کاري بسیار افزایش 

یابد و کارمند احساس خستگی خواهد کرد که استمرار یم

. نتایج مطالعۀ )1(تواند سبب بروز فرسودگی شود یمآن 

نگاران فنالند روزنامه )، بر روي2012( 2جیرکیانن و هینونن

خود را  يکار حجمکه یدرصد آنها زمان 45که  نشان داد

 نیا نیهمچن گیرند.یمتحت فشار قرار  دهند،یم شیافزا

نگاران احساس روزنامه ددرص 70 حدودمطالعه نشان داد که 

در محل کار، عجله و موجود  يکه مشکل جد کنندیم

) نیز 2013( 3وانگ .)15( است یفشار زمان شیافزا

نگاران نسبت کند که بار کاري بر روي روزنامهیم خاطرنشان

ظار یشتر شده است و سردبیران از آنها انتببه گذشته 

ي چندگانه براي پوشش اخبار را دارند که شامل هامهارت

ي، طراحی گرافیک، اچندرسانهدهی ي گزارشهامهارت

ي اجتماعی است هارسانهیري کارگبهو  روزبهگزارش اخبار 

یشتري را بترتیب، بار کاري سنگین، استرس . بدین)13(

همراه خواهد داشت که تداوم این نگاران بهبراي روزنامه

 .)10(یت به فرسودگی منجر خواهد شد نهادر  هااسترس

شمار است، اما یبمطالعات دربارة فرسودگی کارکنان 

)، مطالعه بر روي فرسودگی 2012( 4بنا به نظر جونگ و کیم

. شاید بتوان اولین )16( استنگاران بسیار محدود روزنامه

پذیرفته در این زمینه را مطالعۀ کوك و پژوهش صورت

هاي یستژورنال) دانست که بر روي 1993( 5بانکس

                                                           
1. Workload 
2. Jyrkiäinen & Heinonen 
3. Wang 
4. Jung & Kim 

آمریکایی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ویراستاران 

 متنی درجات باالیی از فرسودگی را نسبت به نویسندگان

)، با مطالعه بر 2006( 6. بعدها ریناردي)17(دارا هستند 

نگاران ورزشی، به این نتیجه رسید که روي روزنامه

ویراستاران ورزشی نسبت به نویسندگان فرسودگی بیشتري 

ي دیگر به این امطالعه) در 2008. ریناردي ()18(دارند 

نتیجه رسید که ویراستاران ورزشی داراي سطوح متوسطی 

. همچنین ریناردي )3(اند از خستگی عاطفی و بدبینی

نویسان آمریکایی، به این نتیجه )، با مطالعۀ روزنامه2011(

فی و سطح رسید که آنها داراي سطوح متوسط خستگی عاط

عالوه، در پژوهش میرزاخانیان . به)2(اند باالیی از بدبینی

)، در بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی 1393(

درصد از آنها، داراي سطوح پایین رضایت  25نگاران، روزنامه

یت شغلی در بین بر این احساس امنبودند و عالوه

)، بیان 2008. ریناردي ()19(نگاران بسیار کم بود روزنامه

 –کرد که سردبیران ورزشی درجات باالیی از تعارضات کار 

کنند. وي بیان داشت که بار کاري زیاد یمزندگی را تجربه 

. پژوهش مشابهی )3(با تجربۀ فرسودگی در آنها ارتباط دارد 

و تلویزیون با درجات باالي نگاران رادیو که بر روي روزنامه

و فشار کاري صورت گرفته بود نیز رابطۀ  کار اضافه

. )20(داري با سطوح فرسودگی در آنها داشت معنا

)، جونگ و کیم 2018( 7ي مشابهی توسط لیو ولوهاپژوهش

) صورت پذیرفته که 1993)، و کوك و بانکس (2012(

نگاران با افزایش وزنامهة بروز فرسودگی در بین ردهندنشان

ي داخلی، هاپژوهش. در بین )1 ،17،16(بار کاري است 

)، در خصوص رابطۀ بار 1395هش عسگري و همکاران (پژو

کاري با فرسودگی شغلی در جامعۀ پرستاران، بار کاري را 

دار با سه بعد فرسودگی گزارش کرد که معناداراي رابطۀ 

5. Cook & Banks 
6. Reinardy 
7. Liu & Lu 
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یشترین میزان همبستگی آن با بعد خستگی عاطفی بود. ب

) نیز در پژوهش خود رابطۀ 1392بشلیده و همکاران (

ا بین فرسودگی و بار کاري پرستاران زن گزارش داري رمعنا

پذیرفته بر کردند. همچنین در تنها پژوهش داخلی صورت

)، 1391نگاران ورزشی، مرادي و همکاران (روي روزنامه

دار منفی بین استرس و رضایت شغلی معنارابطۀ 

بر این آنها نگاران ورزشی مشاهده کردند. عالوهروزنامه

ین عوامل ترمهمعنوان کاري را بهمحدودة نقش و بار 

نگاران ورزشی شناسایی کردند در بین روزنامه زااسترس

)23-21(. 

و  یصنعت محیطینگاران در روزنامهکلی، امروزه  طوربه

یافته در یشافزاهاي ینهزمکه داراي  اندگرفتهقرار  یسازمان

 ،يکار يهاو نقش يورادر فنمداوم  راتییرقابت، تغ

. است هاي کاري همیشگیاالجلضربمنابع و  تیمحدود

نگاران که روزنامه سبب شده استها خواسته نیا ۀجینت

ایجاد و  از خود هیاول يهاانجام مراقبت يخود را برا توانایی

و پیامدهاي  اندکاهش داده یکار و زندگدر تعادل 

ۀ دیگر . نکت)10(ی کار آنها تشدید یافته است شناختروان

ه باما، محیط پویا و در حال تغییر ورزش است که با توجه 

هاي زیرنفوذ خود و خیل عظیم مخاطبان یطهحگستردگی 

نیازمند  گرفته از آن،هاي کم صورتیتحماو از طرفی 

که همۀ  استیشتري براي تولید اخبار ب صرف انرژي و وقت

نگاران ورزشی یشتري را بر روزنامهباین عوامل بار کاري 

شده، انیبرو با توجه به مطالب کند. ازاینیمتحمیل 

بررسی نقش بار کاري بر روي  منظورپژوهش حاضر به

 نگاران ورزشی به مرحلۀ اجرا درآمد.فرسودگی روزنامه

 

 
 

                                                           
1. Descriptive 
2. Survey 
3. Practical 

 روش پژوهش

 نوع از و 1، توصیفییتماه لحاظحاضر به  پژوهشروش 

از لحاظ  یهمچنین تحقیق کنون. است 2پیمایشی

صورت میدانی انجام پذیرفته که به است 3يهدف،کاربرد

، و در بین جامعۀ 1396است. این مطالعه در زمستان 

نگاران ورزشی شامل نویسندگان، کارمندان دفتري، روزنامه

منظور شی صورت پذیرفت. بدینویراستاران و عکاسان ورز

نگاران ورزشی و با توجه به اینکه اطالعات دقیقی از روزنامه

صورت هدفمند انجام یري بهگنمونهکشور در دست نبود، 

پرسشنامۀ  350پذیرفت. در نهایت از تعداد حدود 

 287پرسشنامه برگشت داده شد که  304، شدهپخش

تفاده شد (نرخ پرسشنامه براي انجام کارهاي آماري اس

ي اطالعات، از ابزار آورجمعمنظور درصد). به 82برگشت: 

ینکه در بیشتر کارهاي اپرسشنامه استفاده شد. با توجه به 

گرفته در زمینۀ سنجش فرسودگی پژوهشی صورت

 4نگاران، از یکی از دو نسخۀ فرسودگی ماسالشروزنامه

استفاده شده، در این پژوهش نیز از نسخه عمومی 

) و دو زیرمقیاس MBI-GSرسودگی شغلی ماسالش(ف

اصلی این ابزار یعنی فرسودگی عاطفی و بدبینی براي 

نگاران ورزشی استفاده شده سنجش فرسودگی روزنامه

)، در مطالعۀ خود با تحلیل 2004( 5است. شافلی و باکر

، به این نتیجه رسیدند که این دو هامؤلفهعاملی بر روي 

یشترین واریانس را در بفی و بدبینی) (فرسودگی عاط مؤلفه

بر این در . عالوه)24(کنند یمخصوص فرسودگی تبیین 

)، که بر روي 2014( 6پژوهش الشینگر و فیدا

 مؤلفهي ورزشی انجام گرفته بود، این دو هایستژورنال

. همچنین )8(ي اصلی استفاده شده بودند هامؤلفهعنوان به

نگاران ورزشی، از منظور سنجش بار کاري روزنامهبه

)، استفاده شده است. این 2018پرسشنامۀ لیو و لو (

4. Maslach burnout Inventory 
5. Schaufeli & Bakker 
6. Laschinger & Fida 
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طیف  براساسکه  استپرسشنامه شامل چهار گویه 

(همیشه)  7(هرگز) تا 1اي لیکرت و از ینهگزهفت

 منظور سنجش پایایی ابزار پژوهششود. بهیمي گذارنمره

از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که براي پرسشنامۀ 

دست به 89/0و براي پرسشنامۀ بار کاري  85/0فرسودگی 

عالوه، روایی ابزار مورد استفاده در پژوهش توسط آمد. به

پنج تن از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه تأیید شد. در 

وانی، وتحلیل اطالعات در دو بعد توصیفی (فرانهایت، تجزیه

درصدها و میانگین) و استنباطی (آزمون اسپیرمن و 

 افزارنرم 22یري از نسخۀ گبهرهي ساختاري) و با مدلساز

SPSS  وLisrel 8.50 .صورت پذیرفت 

 
 ي پژوهشهاافتهی

از پژوهش  آمدهدستبهشناختی ي جمعیتهاافتهی

در این  کنندهشرکتدرصد افراد  68/69حاضر نشان داد که 

درصد نیز زنان بودند. همچنین  31/30مردان و پژوهش 

بودند؛  متأهلدرصد نیز  15/65درصد افراد مجرد و  84/34

ساله بود  40تا  35دامنۀ سنی مربوط به افراد  نیشتریب

درصد) و به لحاظ سابقۀ کاري نیز اکثریت داراي  3/34(

 درصد). 2/32سال بودند ( 15سابقۀ کاري بیشتر از 

 
 نگاران ورزشیي روزنامههاگروه. میانگین، انحراف استاندارد و وضعیت توزیع فرسودگی در بین 1جدول 

نگارانمشاغل روزنامه انحراف استاندارد ±میانگین   بدبینی فرسودگی عاطفی 

نگاران ورزشی روزنامه  (n=287) 
Mean  40/2  03/2  

sd 14/1  32/1  

 (n=57) نویسندگان ورزشی
Mean  34/2  96/1  

sd 12/1  94/0  

 (n=60) ویراستاران ورزشی
Mean  87/2  47/2  

sd 45/1  21/1  

 (n=87) کارمندان دفتري روزنامه
Mean  19/2  82/1  

sd 01/1  65/0  

 (n=83) عکاسان ورزشی
Mean  21/2  88/1  

sd 87/0  12/1  
 ، فرسودگی پایین2، فرسودگی متوسط؛ کمتر از 19/3و  01/2فرسودگی باال؛ مابین  2/3فرسودگی عاطفی: بیشتر از 

 فرسودگی پایین 1، فرسودگی متوسط؛ کمتر از 19/2و  01/1فرسودگی باال، مابین  2/2بدبینی: بیشتر از 
 

نگاران )، روزنامه1(جدول  آمدهدستبهنتایج  براساس

) و بدبینی 40/2±14/1ورزشی به لحاظ فرسودگی عاطفی (

)، در حد متوسط قرار داشتند. در میان 32/1±03/2(

ي نیز، ویراستاران نگارروزنامهي مورد مطالعه هاگروه

) در حد 87/2±45/1ورزشی، به لحاظ فرسودگی عاطفی (

ۀ بدبینی مؤلفمتوسط قرار داشتند، ولی به لحاظ 

) باالتر از حد متوسط بودند. کارمندان دفتري 21/1±47/2(

نیز به لحاظ ابعاد فرسودگی، میانگین کمتري را در هر دو 

 کسب کردند. مؤلفه

 
. آزمون همبستگی متغیرهاي مستقل و وابستۀ پژوهش2جدول   

  بدبینی عاطفیفرسودگی  متغیرها

 شدت همبستگی 168/0** 310/0** بار کاري

 01/0داري کمتر از سطح معنا **
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براي بررسی همبستگی بین بار کاري و فرسودگی 

عاطفی و بدبینی از آزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به 

ي پژوهش استفاده شد. نتایج هادادهغیرنرمال بودن 

از بررسی همبستگی بین متغیرهاي پژوهش  آمدهدستبه

) نشان داد که بین متغیر مستقل پژوهش (بار 2(جدول 

کاري) با متغیرهاي وابسته (فرسودگی عاطفی و بدبینی) 

ترتیب که بیشترین دار وجود دارد؛ بدینمعنارابطۀ مثبت و 

میزان همبستگی بین بار کاري و فرسودگی عاطفی 

)310/0r= منظور حاضر به) بود. همچنین در پژوهش

یر بار کاري بر روي فرسودگی تأثبررسی میزان 

ي معادالت ساختاري مدلسازنگاران ورزشی از روش روزنامه

اجراي مدل تحقیق را  2و  1هاي استفاده شد، که شکل

) و Standard Solutionترتیب در دو حالت ضریب اثر (به

 ان داده است.) نشT-Valueمیزان ارزش تی (

 

 
 )Standard Solution. مدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت ضریب اثر (1شکل 

 
بررسی ضریب بتا در تحلیل مسیر و مدل ساختاري 

یر مثبت و تأثار کاري داراي دهد که متغیر بیمنشان 

 . استدار با فرسودگی عاطفی معنا

براي مدل مذکور،  T-Valueهمچنین با بررسی 

معناداري بارهاي عاملی و روابط علی در این پژوهش بررسی 

باالتر از مثبت  t) که با توجه به اینکه آمارة 2شدند (شکل 

براي فرسودگی عاطفی قرار دارد. بنابراین  96/1یا منفی 

دار معنارابطۀ موجود بین این دو متغیر به لحاظ آماري 

 داري بر بدبینی نداشت.معنایر تأث. اما بار کاري است

 
 شدة پژوهش. شاخص نیکویی برازش الگوي آزمون3جدول 

هاي برازششاخص  GFI AGFI CFI NNFI PNFI RMSEA 

91/0 مقادیر پژوهش  86/0  93/0  91/0  71/0  091/0  
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ي و تحلیل مسیر، تعیین مدلسازگام دوم و اصلی 

رو ینازاي برازندگی مدل و برازش مدل است. هاشاخص

ة دهندنشاندر لیزرل همگی  آمدهدستبهي هاشاخص

، هاشاخصکیفیت برازش مدل هستند. به این معنا که این 

عددي بین یک و صفر هستند و هرچه مقدار آنها به یک 

برازش خوب و ة دهندنشانبیشتر باشد،  5/0تر و از یکنزد

ي نیکویی برازش الگوي هاشاخص، 3کامل است. جدول 

 دهد.یمشدة پژوهش را نشان آزمون

 

 
 )T-Valueداري (. مدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت سطح معنا2شکل 

 
توان نتیجه یم هاشاخصبا توجه به رعایت تمامی 

گرفت که مدل به لحاظ برازش وضعیت مطلوب و مناسبی 

، تنها بار t-testداري آزمون معنادارد، از طرفی با توجه به 

بینی یشپدار معنا طوربهکاري توانسته فرسودگی عاطفی را 

 4هاي پژوهش در جدول کند. نتایج حاصل از بررسی یافته

 ارائه شده است.

 
 هاي آماري فرضیات تحقیق. نتایج آزمون4جدول 

 نتیجه tآمارة  ضریب مسیر روابط مدل مفهومی
29/0 تأثیر بار کاري بر روي مؤلفۀ خستگی ذهنی  20/4  تأیید 

12/0 تأثیر بار کاري بر روي مسخ شخصیت  81/1  عدم تأیید 
 

 يریگجهینتبحث و 

 اننگارروزنامه در بین یفرسودگ زانیمطالعه م نیادر 

یعنی  یشغل یفرسودگ رب یرگذارتأث متغیر اصلیو  یورزش

صدها  در یشغل یگرچه فرسودگا بار کاري بررسی شد.

تحقیقات  ،شده یبررسي گوناگون هاحرفهدر بین مطالعه و 

نگاران ورزشی بسیار محدود گرفته بر روي روزنامهانجام

و در ایران کاري با این مضمون و بر روي این جامعه  است

شد  بر آنصورت نپذیرفته است، به همین دلیل پژوهشگر 

 تا پژوهش خود را در این زمینه صورت دهد. 

نگاران ورزشی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که روزنامه

ۀ فرسودگی عاطفی مؤلفحد متوسطی از فرسودگی را در دو 

بر  گرفتهانجامي مشابه هاپژوهشد. و بدبینی دارا هستن
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ة دهندنشاننگاران در کشورهاي مختلف، روي روزنامه

سطوح متوسط فرسودگی عاطفی و سطح باالي بدبینی 

) 2012)، جونگ وکیم (2018ي لیو و لو (هاپژوهش. است

 ،2 ،16(هستند  هاپژوهش) از این دست 2011و ریناردي (

ۀ مؤلفتوسط بودن رو در پژوهش حاضر به لحاظ م. ازاین)1

طور بههمخوانی وجود نداشت.  هاپژوهشبدبینی با دیگر 

که ها ر کارکنان سازماننگاران نیز مانند بیشتی، روزنامهکل

محل خاصی کار خود را انجام  در يمتماد يهاسال

طور منظم به تیو اکثر همکاران یکسانی دارند، دهندیم

ی مشابهیباً تقر تیوضعدهند؛ یرا انجام م یکسانی فیوظا

خارج توانایی آنها کنند و این در حالی است که یمرا تجربه 

 دیجد يزیچبا  شهیبرخوردارند و همرا  محل کارشدن از 

ولی با این همه ، دهندیم ششرا پوشوند و آن یم روروبه

ریناردي  است. یرناپذاجتنابشغلی  یفرسودگباز هم بروز 

 یشغل یفرسودگند که کیم )، در این خصوص بیان2006(

از  میکه کارکنان بازخورد مستق ياحرفهشغل و کمتر در 

صراحت که به يافراد انیدر میا  کنندیمشغل خود دریافت 

، گزارش کنندیچقدر خوب عمل مخودشان  دانندیم

روزه همهکه نگاران روزنامهبر این اساس، . )18(شود یم

 افتیو مردم در رانیاز همکاران، مد یمیمستقهاي بازخورد

کنند، توانایی پیشگیري از دچار شدن به فرسودگی باال یم

. در خصوص اختالف )18(کنند یمرا در شغل خود کسب 

توان به شافلی یمي دیگر، هاپژوهشنتایج پژوهش حاضر با 

هنگام  کنندیم) استناد کرد که بیان 1995ینردوك (دونو 

محتاط  اریبس از فرسودگی باید آمدهدستبهتفسیر نتایج 

 یاجتماع يهاتفاوت لیدلبه ممکن است این نتایج رایز بود،

و نقاط و  متفاوت باشددیگر به کشور  ياز کشور یو فرهنگ

و نوع  باشدمتفاوت  کامالًهاي احساس فرسودگی ینهزم

درگیري افراد با فرسودگی نیز ممکن است به همین دلیل 

 .)27(گوناگون باشد 

نتیجۀ دیگر پژوهش نشان داد که ویراستاران ورزشی 

ۀ مؤلفی عاطفی در حد متوسط دارند، ولی در فرسودگ

ي هاپژوهشبدبینی حد باالیی از آن را دارا هستند. نتایج 

ي ورزشی، هاروزنامهگرفته بر روي ویراستاران مشابه انجام

ة باال بودن فرسودگی در بین ویراستاران نسبت دهندنشان

)، در پژوهش بر 1993. کوك و بانکس (هاستگروهبه سایر 

، میزان باالي فرسودگی را در بین هاروزنامهویراستاران روي 

)، در مطالعۀ 2006. ریناردي ()17(این گروه گزارش کردند 

خود روي جامعۀ ویراستاران ورزشی، فرسودگی شغلی باالتر 

، ولی در )18(از حد متوسط را براي آنها گزارش کرد 

نگاران ورزشی و با ) بر روي روزنامه2008ي دیگر (امطالعه

استفاده از مقیاس ماسالش، ویراستاران ورزشی را داراي 

. )3(سطوح متوسط فرسودگی عاطفی و بدبینی گزارش کرد 

ي نگارروزنامهي هابحران)، 2012عتقاد جونگ و کیم (به ا

شود و ینممحدود به کشورهاي پیشرفته یا آمریکا 

کشورهاي درحال توسعه نیز در مسیر تالش براي تغییر 

ي و نگارروزنامهساختار سنتی به شکل تجاري، در حوزة 

شوند که سبب یممواجه  هابحراني خود با این ارسانه

نگاران سترس بسیار زیادي در بین روزنامهوجود آمدن ابه

 استشود و پیامد آن بروز فرسودگی و نهایت ترك شغل یم

)، در پژوهش خود عوامل مؤثر بر 2015الز (گونز .)16(

فرسودگی را کم بودن دستمزد، کار کردن در روزهاي 

تعطیل و دور بودن از خانواده و دوستان، نیاز به تطبیق خود 

هاي جدید و عدم حمایت از سمت مدیریت با فناوري

)، 2008ریناردي ( ن،یبر اعالوه. )28(کند یمسازمان بیان 

اغلب  یورزشویراستاران و  سندگانیوکند که نیمبیان 

اند، که نوشته مطلبی يبرا یو خصوص یصورت عمومبه

با ظهور  کنند کهیمدریافت  آمیزدیتهدهاي یامپ یگاه

ها بسیار زیادتر شده یامپتعداد این  ،یکیالکترون يهانامه

 . )3(است 
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منظور بهگام  نیاول شگریرایعنوان ومعموالً کار کردن به

 یکپ شگریرای. از و)10( نگار استروزنامهي احرفه شرفتیپ

 ریسردب است تاخبرنگار  هاينوشتهکردن  مرتبکه مسئول 

کار کردن  جزئیات باید مورد تأیید او قرار بگیرد.که  ییاجرا

دهد تا آخرین یمعنوان ویرایشگر این فرصت را به شخص به

فردي باشد که در خصوص نحوة چاپ و نمایش مطالب نظر 

عنوان ویرایشگر . از طرفی، کار کردن به)18(دهد یم

مکن است بسیار مخصوص ویراستاران متن) (به

ی که در گذشته مشغول نگارانروزنامهباشد.  کنندهخسته

م باید تما اآلنافتاده در بیرون بودند، گزارش اخبار اتفاق

طول روز خود را پشت میز سپري کنند که این کار براي 

عالوه، گاهی . به)15(برخی بسیار زجرآور خواهد بود 

ان متهم به استفادة بدون اجازه از مطالب ویراستار

توسط دیگران هستند که چالش دیگري را براي  شدهنوشته

ي هاپژوهشکه گونه. بنابراین همان)1(همراه دارد آنها به

، با توجه به شرایط کاري انددادهمشابه گذشته نیز نشان 

یشتري را دریافت بحاکم بر شغل ویراستاران، آنها استرس 

کنند که نتیجۀ آن باالتر بودن فرسودگی شغلی نسبت یم

از  یعیوس ةبا توجه به گستری، طور کلبه. استبه دیگران 

 یراهداشته باشند،  توانندیکه مردم م یتیشخصهاي یپت

. )4( وجود ندارد یاز فرسودگ يریجلوگ يمطلق برا

 يبرا یفرد و راهمنحصربههایی یژگیهر شخص وبنابراین، 

 کیبر آنچه است  ممکنپس  پیشبرد موقعیت خود دارد.

از سوي . ري نداشته باشداث گرانی، بر دگذاردیم ریفرد تأث

کار منجر  تیفیبه بدتر شدن ک تواندیم یگدیگر، فرسود

ایجاد  ن،ییپا یۀروح بت،یغ ،یشغل ییجاهشود و با جاب

و خوابی یب ،یکیزیف یاز جمله خستگ یاضطراب شخص

. به اعتقاد )18(شود همراه  یو خانوادگ یمشکالت خانوادگ

 يریکمک به جلوگ يبرا یعنصر اصل)، 2012جونگ و کیم (

صورت که ؛ بدینتعادل استافتادن در حالت فرسودگی،  از

 لیتکم يبراموجود در شغل، از منابع مثبت لفیقی ت

داشته ی وجود ورزش ينگاراز روزنامه یناشمنفی  يهاچالش

نگاران را در شرایط دشوار یاري کند تا بتواند روزنامه دباش

)16(. 

ة نقش بار کاري دهندنشاننتیجۀ اصلی پژوهش حاضر، 

نگاران ورزشی بر روي فرسودگی عاطفی در بین روزنامه

داري بر روي بدبینی معنایر تأث. اما در این بین بار کاري است

در  گرفتهانجامنگاران ورزشی نداشت. نتایج مطالعات روزنامه

ر کاري بر روي فرسودگی یر باتأثة دهندنشاناین حوزه 

) و 2008هاست. ریناردي (یستژورنالنگاران و روزنامه

)، در مطالعات خود بار کاري باال را از 2013ریناردي (

کند. وي همچنین در یمي بروز فرسودگی گزارش هانشانه

یر مثبت و تأثتحقیق خود، گزارش کرد که بار کاري 

)، اما بار =294/0βمستقیم بر روي فرسودگی عاطفی دارد (

. جونگ و کیم )3(یري نداشت تأثکاري بر روي بدبینی 

ي، اکرهنگاران )، در پژوهشی دیگر بر روي روزنامه2012(

یرگذار بر روي تأثعنوان یکی از عوامل محیطی ار کاري را بهب

یر و رابطۀ مثبت با فرسودگی تأثنگاران، داراي روزنامه

) بر روي 2018. در پژوهش لیو و لو ()16(گزارش کردند 

گزارشگران، بار کاري بر روي فرسودگی عاطفی و بدبینی 

یر بار کاري بر روي تأثیر مستقیم و مثبت بود، اما تأثداراي 

. کوك و )1(یشتر گزارش شده است بفرسودگی عاطفی 

یر بار تأث) نیز در بخشی از پژوهش خود به 1993بانکس (

 اندکردهنگاران اشاره کاري بر روي فرسودگی در بین روزنامه

) و بشلیده و همکاران 1395. عسگري و همکاران ()17(

ي متفاوت و بر روي اجامعهپژوهش خود در  ) نیز در1392(

پرستاران، بار کاري را عاملی مؤثر بر بروز فرسودگی شغلی 

نگار اگرچه هر روزنامهی، طور کلبه. )21 ،22(گزارش کردند 

ي هارسانهایفاي نقش خود در  يبرامتفاوت  يریمس

بار ، هاراههمۀ این موضوع مشترك در  کی ،گوناگون دارد

. این موضوع )29( است اننگاردر حال رشد روزنامه يکار

 و کارکنان يبرا شتریب يکار و تقاضاهاي ازهایندر نتیجۀ 
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در عات گذشته مطال .ستهمراه با استرس براي آنها طیمح

 ۀجیرا در نت دیتول شیافزا ينگاران، تقاضامورد روزنامه

ي خبر هايیتکاهش بودجه در فعالهمراه با  ییهمگرا

با توجه به  .)28( انددانسته دیجد يفشارها سبب ایجاد

 مطلوب يکار طیشرا ،یشغل یفرسودگ زانیثر بر مؤعوامل م

 کی يبرا یسازمان تیمناسب و حما يمانند ساعات کار

طور شود. به رفتهیپذ دیمستقل و نوآورانه باکاري فرهنگ 

رفع  يافراد برا تیبردن ظرف نیاز ببا کار  خاص، اضافه

کلیدي  ۀنقطشود. یم یموجب خستگ يکار يهاخواسته

که کارکنان قادر به بهبود  افتدیاتفاق م یزمان ین زمینهدر ا

 يبرا یفرصت کمو  ستندیخود ن يکار يهاخواسته

که سبب انباشته شدن این  وجود دارد ياستراحت و بهبود

گردد و در پی آن فرسودگی یمهم ي روها بر یخستگ

شود که احتمال ترك شغل را در وي یمشدید در فرد ظاهر 

جزء  فرسودگی عاطفیحال،  نیبا ا. )16(دهد یمافزایش 

مطالعه نشان  نیا هايیافتهاست و  یشغل یفرسودگ يضرور

افزایش این نوع  تواند سببیمیشتر، ببار کاري که  دهدیم

 رانیمد ن،یبنابرا نگاران شود.فرسودگی در بین روزنامه

حل مشکالت  يرا برا ايیژهو يهاتالش دیبا یمنابع انسان

 ورزشی کشورنگاران روزنامه انیدر م فرسودگی عاطفی

 د.انجام دهن

نشان ) نیز 2006ي (ناردیر یقبل قاتیتحقنتایج 

در حال حاضر تحت فشار  ینگاران ورزشکه روزنامه دهدیم

که طورهمان، بنابراین )18( اندقرار گرفته یو فرسودگ

نگاران نیز یابد، روزنامهیمفشارهاي کاري و تقاضاها افزایش 

توجهات روند و این امر نیازمند یمبه سمت فرسودگی 

 عیسر ۀتوسعي اخیر، هاسال. از طرفی در استتري يجد

 يهاها، ساختار سازمانرسانه ییو همگرا تالیجیارتباطات د

 دیتول. )1(داده است  رییاخبار را تغ دیو روند تول يخبر

چندگانه  به یتک سطوحروزمره از  هايیتاخبار در موقع

ي ااستفاده از مواد چندرسانه هاگزارشییر یافته و در ارائۀ تغ

از  یبخشمثال، تصویر، ویدئو، شکل و متن)،  طوربه(

 . به همین دلیل،)25( شده است يکار يهاخواسته

، اغلب صورت متنبهگزارش ارائۀ بر عالوه نگارانروزنامه

براي  هایلمف شیرایو و برداريیلمعکس، ف نیازمند گرفتن

که همۀ این عوامل در نهایت  )26(ي خود هستند هاگزارش

یشتر براي فرسودگی بب افزایش بار کاري و تمایل موج

) 2012. در این زمینه، جانگ و کیم ()2(شغلی شده است 

عنوان عامل اصلی نیات کنند که فرسودگی بهیم خاطرنشان

هاي مختلف سازمانی درنظر یطمحترك شغل کارمندان در 

ر بین کارمندان شود و توجه به روند و میزان آن دیمگرفته 

. بنابراین )16( استبراي آیندة سازمان بسیار حائز اهمیت 

یدتري از پدیدة ی، پژوهش حاضر ابعاد جدطور کلبه

نگاران ورزشی کشور آشکار کرد فرسودگی را در بین روزنامه

گرفته ي انجامهاپژوهشکه در برخی موارد مطابق با نتایج 

در کشورهاي دیگر بود و در برخی موارد مخالف آنها بود که 

ي فرهنگی و اجتماعی موجود این هااختالفبا توجه به 

بنابراین، پژوهشگران در رسد. یمنظر طبیعی به هاتفاوت

هاي فرهنگی و ملی هویتی ینهزمي آتی خود باید هاپژوهش

 جینتابر این، عالوه را نیز تحت کنترل خود داشته باشند.

 منزلۀبهعملکردي  کامالًصورت به تواندیمطالعه م نیا

 تا شوداستفاده  یمنابع انسان رانیمد يبرا ییراهنما

و کاهش  یشغل تیرضا شیافزا يرا برا یداخل راهبردهاي

کار بهکار،  طیدر مح یعاطف یخصوص خستگبه ،یفرسودگ

   برند.
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Abstract 
The present study was conducted to investigate burnout condition among Iranian sport journalists and 
to study the role of workload on job burnout. The method of this study was a descriptive survey which 
was carried out as a field. The study was conducted in the winter of 2018 among the population of sport 
journalists including writers, office staff, editors and sport photographers. Questionnaires were used to 
collect data: the general version of Maslach's Burnout Inventory (MBI-GS) and its two main subscales 
of emotional burnout and cynicism were used to measure the burnout of sport journalists. Also, Liu and 
Lu (2018) questionnaire was used to measure the workload of sport journalists. Cronbach's alpha 
coefficient was used to measure the reliability of the questionnaires: for burnout questionnaire (0.85) 
and for workload questionnaire (0.89). In addition, the validity of the instruments used in the study was 
confirmed by 5 sport management professors. Finally, data were analyzed using the completed 
questionnaires (287 questionnaires) with SPSS version 22 and Lisrel 8.50. The results of the study 
showed that Iranian sport journalists had moderate burnout. Also, editors felt higher levels of burnout 
among journalists. Finally, workload had a positive and direct effect on emotional burnout, but this 
effect was not significant on cynicism. 
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