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بررسي فرسودگي ناشي از قضاوت در داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران و رابطة آن با بررسي فرسودگي ناشي از قضاوت در داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران و رابطة آن با 
  ميزان استرس ميزان استرس 

  دي طالب پور دي طالب پور  مه مه__ سيده مهسا حسيني  سيده مهسا حسيني __سميه گلزار سميه گلزار   __ 11جواد غالميانجواد غالميان
ارشد مديريت ارشد مديريت    كارشناس كارشناس،، آزاد اسالمي واحد آباده  آزاد اسالمي واحد آباده عضو هيأت علمي دانشگاهعضو هيأت علمي دانشگاه  ،،مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد آباده مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد آباده 

     دانشگاه فردوسي مشهد  دانشگاه فردوسي مشهد استاديار استاديار   ،،ورزشي دانشگاه تهران ورزشي دانشگاه تهران 
  

  
 چكيده

ن و يافتن رابطة آن با ابال ايرهدف از اين پژوهش، بررسي فرسودگي ناشي از قضاوت در داوران ملي و بين المللي فوت
و استرس ) 1992وينبرگ و ريچاردسون، (به اين منظور، از دو پرسشنامة فرسودگي ناشي از قضاوت . ان استرس آنها بودزمي

و همچنين پرسشنامة محقق ساختة مشخصات فردي كه روايي آن توسط استادان صاحب نظر تاييد و ) 1994ناسي، (داوري 
جامعة مورد نظر تحقيق، تمام داوران ملي و . به دست آمد، استفاده شد) 82/0(ز از طريق آلفاي كرونباخ پايايي سؤاالت ني

 نفر با استفاده از جدول مورگان و به صورت 32كه ) N= 35(بين المللي ليگ برتر فوتبال جمهوري اسالمي ايران بودند 
ل پرسشنامه هاي توزيعي، نرخ پرسشنامه هاي برگشتي قابل در نهايت از ك. تصادفي ،تعيين و در تحقيق شركت داده شدند

از فراواني، درصد ميانگين، در نمايش و تحليل اطالعات در سطح آمار توصيفي . بود%) 75/93( عدد 30استفاده برابر با 
  و ضرايب همبستگي متناسب استفاده شدANOVA مستقل، Tانحراف از معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون 

)05/0 P< . ( و ميانگين فرسودگي داوران ملي 112نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه حداكثر نمرة فرسودگي شغلي برابر با 
عالوه براين، بين ميزان .  است كه نشان دهندة ميزان فرسودگي متوسط در ميان آنان است53/52و بين المللي ايران برابر با 

 رابطة 05/0مللي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران و ميزان استرس آنان در سطح فرسودگي ناشي از قضاوت ملي و بين ال
بنابراين، استرس، عامل مناسبي براي پيش بيني ميزان فرسودگي ناشي ) . r = 450/0 و >P 013/0(معني داري وجود دارد 

وهش نشان داد داوران ايراني هنگام همچنين اين پژ. از قضاوت در ميان داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران معرفي شد
  . قضاوت، استرس زيادي دارند

  
  واژه هاي كليدي

  . فرسودگي ناشي از قضاوت ، استرس، داوران ملي و بين المللي، ليگ برتر فوتبال ايران

                                                            
                   Email : ja.gho3@gmail.com                                                          09151081095:تلفن :  نويسندة مسئول -1
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  مقدمه

  فشارهاي رواني شديد ناشي از ماهيت، نوع يا وضعيت نامناسب كار، به پيدايش حالتي در افراد منجر 
با افزايش فشارهاي مختلف ناشي از شرايط ). 1377غفوريان، ( شود كه تحليل رفتگي يا فرسودگي نام دارد مي

فيزيكي كار يا برخي سياست هاي سازماني و غيره بر افراد، رفته رفته فرد دچار تحليل رفتگي و فرسودگي در 
در نتيجه كارايي، بهره وري و در نهايت شيوع تحليل رفتگي تعادل زيستي فرد را بر هم مي زند و . كار مي شود

ازاين رو، پرداختن به عوامل مؤثر ). 1380كشتي دار و همكاران، (اثربخشي فردي وسازماني را مختلف مي سازد 
اطالعات علمي . بوده استدر ايجاد و بروز پديدة منفي تحليل رفتگي از ديرباز مورد توجه محققان علوم انساني 

سترس هاي زياد و طوالني مدت اثر منفي بر سالمت جسم و روح مي گذارد و موجب موجود نشان مي دهد ا
 در همين راستا تحقيقات انجام شده بر روي  ).2000، 1هندريكس(تخلية عاطفي و در نتيجه فرسودگي مي شود 

 پليس و پرستاران، كارمندان بيمارستان، پزشكان، كارگران بخش خدمات و كارگران اجتماعي، معلمان، افسران
مربيان ورزشي و ورزشكاران، نشان داده فرسودگي شغلي با وضعيت معيني از استرس در ارتباط است و تحليل 

در اين راستا ). 2000هندريكس، (رفتگي همراه يا پس از دوره هاي طوالني استرس به وقوع مي پيوندد 
، 2استراهلمن( تنش و استرس همراهند عملكردهاي ورزشي نيز با ابعاد مختلفي از هيجان، خشونت، پرخاشگري،

و ميدان هاي ورزشي فرصتي را براي ابراز احساسات و عواطف ) 1992 ،3؛ مسنر2004؛ به نقل از فريمن، 1997
 كه ممكن است به بروز استرس ها، رفتارهاي پرخاشگرانه و مسائل ) 1992، 4كواكلي(ايجاد مي كنند 

رد درگير را دچار فشارهاي رواني منفي و بدخيم كرده، نيروهاي وي ، و ف)2004، 5فريمن(حاشيه اي منجر شود 
اين ). 1381گودرزي و كشتي دار ، (را تحليل دهد، و در نهايت فعاليت ها و تالش هاي وي را عقيم مي سازد 

استرس هاي طوالني مدت ممكن است تاثير منفي بر جريانات رواني و عملكرد هاي شناختي مانند تمركز، توجه، 
) 1996، 7؛ مارك1986، 6اسميت(الش و انگيختگي فرد بگذارد و حتي عملكرد حركتي فرد را دچار نقصان كند ت
  ). 2003، 8زينالي و ويگ(بنابراين فرسودگي بخش جدايي ناپذير دنياي ورزش است . 

 و )1381وينبرگ و ريچاردسون، (قضاوت رويدادهاي ورزشي نيز حرفه اي پرچالش، مهيج و ارزشمند است
داوران فوتبال در حالي مسئوليت نظارت و قضاوت بر اعمال و خطاهاي بازيكنان را دارند كه افزايش اهميت 

                                                            
1 - Hendrix 
2 - Strahlman 
3 - Messner  
4 - Coakley  
5 - Friman 
6 - Smith  
7 - Mark 
8 - Lai & Wiggins  
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اقتصادي مسابقات فوتبال و نقش بسيار تعيين كنندة داوران در درآمدهاي حاصل، آسيب هاي جسماني و رواني 
، 3؛ دانينگ 2،2000؛ ماسون و الول1992ران،  و همكا1اسكارسلي(داوران را به طور فوق العاده افزايش داده است 

و داوران در معرض سرخوردگي، بدرفتاري و بي )  به نقل از سيلوا و فرناندز2003، 4؛ سيلوا و رودريگز1999
بيان كردند كه تجربة مثبت يا منفي داور در ) 1381(از سوي ديگر، وينبرگ و ريچاردسون . حرمتي قرار دارند

با اين حال تعداد پژوهش هاي انجام شده ). 3(رد رواني وي در حين قضاوت بستگي داردرويكبه زمين مسابقه، 
ت و استرس هاي و در اين تحقيقات، مشكال) 2007، 5؛ ياورز2004فريمن، ( بر داوران ورزشي، بسيار كم است

ه ويژه در مورد و در مورد نقش مهم داوران در مسابقات فوتبال و ب) 2004، 6ليچت(جسماني داوران بررسي شده 
  .) 2003سيلوار و رودريگرز، (آسيب هاي رواني آنها تحقيقات بسيار كمي صورت پذيرفته است 

ورزشگاه هاي : رفتار داور تحت تاثير فشارهاي اجتماعي«به بررسي ) 2007 (7در اين ميان ليدبم و پريكس
اعي ناشي از حضور تماشاچيان بر رفتار پرداختند و نشان دادند كه فشارهاي اجتم» خالي ايتاليا و تمايل داور

داوران فوتبال ايتاليا تاثير دارد، به طوري كه هنگام مملو بودن ورزشگاه از تماشاچي، به نسبت زماني كه ورزشگاه 
  ). 27(خالي بوده، داوران تنبيهات سخت تري را عليه بازيكنان به كار برده اند 

آنان پس از بررسي . را در داوران فوتبال بررسي كردند)  آبيكم(دهيدراسيون ) 2007 (8داسيلوا و فرناندز
شامل راه رفتن، دويدن، (فعاليت داوران مشخص كردند كه نوع ميزان فعاليت داوران در مسابقة فوتبال معمولي 

در داورن مي شود كه ممكن است ) از وزن بدن% 2كاهش (موجب دهيدراسيون معني دار ) سرعت و برگشت ها
  ). 9(ي و جسمي داوران را مختل كند عملكرد ذهن

در مطالعة كيفي به بررسي فرايندهاي تصميم گيري در داوران فوتبال ) 2006 (9لن، نويل، احمد و بالمر
آنها اشاره كردند داوران با صحنه هاي بالقوة استرس زاي زيادي در حين داوري مواجه مي شوند كه بر . پرداختند

از جملة اين موارد فشار تماشاچيان، عوامل فردي، تجارب و عوامل وضعيتي مانند . تصميمات آنها تاثير مي گذارد
  ). 25(تعرض بازيكنان يا تماشاچيان است 

                                                            
1 - Scarselli  
2 - Mason & Lowel  
3 - Duning  
4 - Silva & Rodriguez  
5 - Vaverz 
6 - Leicht  
7 - Lidbom & Priks  
8 - Da Silva & Fernandez  
9 - Lane, Nevill, Ahmad and Balmer 
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بررسي رفتار : تاثير فشارهاي اجتماعي بر تصميم گيري افراد «در پژوهشي تجربي با عنوان ) 2005 (1دهمن
 2004بين سال هاي ( فصل ليگ مقدماتي فوتبال آلمان 12 مسابقه طي 3519با بررسي بيش از » داوران فوتبال

، دريافت هيجانات زياد بازي، رفتار تماشاچيان و عالقه به تيم خانگي، تصميمات داوران را طي ) 1992 –
همچنين هر گاه فاصلة تماشاچيان با داور كمتر بوده، فشار جو اجتماعي . مسابقات تحت تاثير قرار داده است

  وي اظهار مي دارد اين فشارها بر تصميمات داوري تاثير . يجه واكنش داور شديدتر بوده استورزشگاه و در نت
 . مي گذارد و در نتيجه نتايج نامطلوب داوري در پي خواهد داشت

 شناختي داوران نخبة كميتة فوتبال –در بررسي نيازهاي جسماني و ادراكي ) 2004 (2هلسن و بولتينك
، به اين نتيجه رسيدند كه براي بهبود وضعيت جسماني داوران، بايد آنها را با 2000اروپا طي مسابقات يورو 

تمرينات هوازي با شدت باال آماده كرد و براي بهبود قدرت تصميم گيري آنان در مسابقات، تمرينات ويدئويي 
  ). 14(پيشنهاد شده است 

را طي مسابقات فوتبال از ديدگاه عوامل مربوط به استرس و پرخاشگري ) 2006 (3فولكسون و همكارانش
. بازيكنان فوتبال، مربيان و تماشاچيان: منابع استرس و پرخاشگري به ترتيب عبارت بودند . داوران بررسي كردند

داوران جوان استرس بيشتري داشته و داوران بدبين انگيزش . نتايج تحت تاثير سن، بينش و درجة داوران بود
  ). 12(به داوران خوش بين داشتند كمتر و عملكرد بدتري نسبت 

نگرش ها، انتظارها و نيازهاي جسماني و رواني داوران ليگ مقدماتي «به بررسي ) 2000(ماسون و الول 
نتايج، تفاوت چشمگيري را بين آمادگي جسماني داوران و آمادگي مورد نياز آنها براي فصل . پرداختند» انگلستان

ن محققان نشان داد از نظر داوران، آمادگي ذهني و رواني داور طي مسابقه بررسي هاي اي. مسابقات نشان داد
بسيار ضروري است، درحالي كه استفاده از روان شناسان ورزشي براي كمك به كسب اين آمادگي بسيار كمرنگ 

  ). 21(بوده است 

كه بر روي » بررسي منابع استرس، فرسودگي شغلي و ترك شغل در داوران راگبي«در پژوهشي با عنوان 
نشان دادند كه ترس از آسيب ديدگي مهم ترين منبع استرس در ) 1999( داور انجام شد، ريني و هاردي 682

نتايج تحقيق حاضر نشان داد فشار زماني و درگيري هاي بين افراد از مهم ترين پيشگوهاي . داوران راگبي بود
  ). 24(رك شغل ارتباط داشتند فرسودگي شغلي در داوران است و فرسودگي شغلي و سن با ت

                                                            
1 - Dohmen 
2 - Helsen & Bultynck  
3 - Folkesson  et al  
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ن انيز در بررسي عوامل محيطي و فردي تأثيرگذار بر استرس داور) 1997 (1كايسيديس و  همكارانش
، بيان كردند كه ترس از تصميم اشتباه، ترس از بد رفتاري مربيان و بازيكنان و ) n = 133(بسكتبال استراليا 

آنها آموزش راهبردهاي رفتاري و .  استرس در اين داوران بودحضور افراد مهم، از عوامل مهم ايجاد كنندة
  ). 16(شناختي براي مقابلة داوران با استرس را مورد بحث قرار دادند 

بر  مروري بر ادبيات تحقيق نشان مي دهد كه در تحقيقات گذشته بر فرسودگي شغلي در ورزش بيشتر
 كمتر به عوامل گوناگون مؤثر بر اين پديده، پرداخته تعريف فرسودگي و رابطة آن با زمان خدمت توجه شده و

محققان به بررسي وضعيت جسماني و عوامل مؤثر بر آن در داوران عالقمند ) . 2006، 2پيتراسزوك(شده است 
بوده اند كه امروزه اين عالقه مندي بيشتر به سمت بررسي علل گرايش داوران به تيم هاي خانگي و اشتباهات 

فته و هنوز جاي خالي تحقيقات مرتبط با تأكيد بر مسائل و مشكالت روحي و رواني داوران داوران سوق يا
 . اين مسئله در تحقيقات داخل كشور به وضوح به چشم مي خورد. احساس مي شود

  

 تحقيق  وش ر

ي جامعة مورد نظر تحقيق تمام داوران ملي و بين الملل. روش اين پژوهش توصيفي، و از نوع پيمايشي است
 نفر با استفاده از جدول مورگان و به 32كه ) N = 35(حاضر در ليگ برتر فوتبال جمهوري اسالمي ايران بود 

در نهايت از كل پرسشنامه هاي . صورت تصادفي با تخصيص متناسب، تعيين و در تحقيق شركت داده شدند
از آنها %) 3/63( نفر 19بود كه %) 75/93( عدد 30توزيعي، نرخ پرسشنامه هاي برگشتي قابل استفاده برابر با 

پرسشنامه هاي استفاده شده در اين تحقيق . داراي درجة بين المللي بودند%) 7/36( نفر 11داراي درجة ملي و 
  :عبارت بودند از 

 پرسشنامة فرسودگي ناشي از قضاوت كه توسط وينبرگ و ريچاردسون معرفي شده و برگرفته از _1
 سؤال اين پرسشنامه سه شاخص فرسودگي عاطفي، 16 است و (MBI)مازالك پرسشنامة فرسودگي شغلي 

اعتبار دروني اين آزمون از طريق آلفاي . مي دهند فرسودگي جسمي و فرسودگي نگرشي را مورد بررسي قرار
فرسودگي عاطفي، : كرونباخ براي هر يك از خرده مقياس هاي پرسشنامه محاسبه شد و نتايج زير به دست آمد 

  ).α =79/0(و فرسودگي نگرشي ) α =79/0(، فرسودگي جسمي )α =90/0% (90اني دروني همس

 سؤال در مورد گزينه هاي تاثيرگذار بر ميزان استرس در حين 12 پرسشنامة استرس داوري شامل _2
  قضاوت كه توسط ناسي استفاده و معرفي شده است و بار ديگر توسط محقق بازنگري شد؛

                                                            
1 - Kaissidis et al  
2 - Pietraszuk  
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  .اختة اطالعات عمومي و مشخصات فردي پرسشنامة محقق س_3

به منظور تأمين روايي ابزار اين تحقيق از ديدگاه ها و راهنمايي هاي استادان صاحب نظر استفاده شد و 
  . در مطالعة مقدماتي به دست آمد) 82/0(پايايي سؤاالت نيز از طريق آلفاي كرونباخ 

و در سطح آمار ) اني، درصد ميانگين، انحراف معيارفراو(تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي 
 انجام SPSS و ضرايب همبستگي متناسب به كمك  نرم افزار ANOVA مستقل، Tاستنباطي از آزمون 

  . گرفت

  

  نتايج و يافته های تحقيق 

  :برخي از يافته هاي اين تحقيق عبارتند از 

  .  درصد متأهل بودند7/76ها مجرد و  درصد آن3/23 سال بود كه 23/36ان ر ميانگين سني داو- 

 درصد داوران ملي و بين المللي جمهوري اسالمي ايران داراي تحصيالت كارشناسي و باالتر 75 بيش از - 
  )1شكل (بودند 
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  ن ملي و بين المللي ايرانابررسي وضعيت ميزان تحصيالت داور. 1شكل 
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ي افراد داوري را به عنوان حرفة جانبي  درصد داوران مورد بررسي شغل دولتي داشتند و تمام73 - 
 . برگزيده اند
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 بررسي وضعيت زير شاخص هاي تشكيل دهندة فرسودگي شغلي در نمونة مورد بررسي. 2شكل 

 

 سال بود كه اين ميانگين در داوران ملي برابر با 13/15يافته ها نشان داد ميانگين سابقة داوري برابر با  - 
 و ميانگين 112حداكثر نمرة فرسودگي شغلي برابر با .  سال بود 27/12ين المللي  سال و در داوران ب31/13

 بود كه نشان دهندة فرسودگي متوسط در ميان آنان 53/52فرسودگي داوران ملي و بين المللي ايران برابر با 
 . است
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  ...ه و توزيع فراواني آزمودني هاي پژوهش بر حسب سن، وضعيت تأهل، سابقة كار، درج. 1جدول 
  استرس  فرسودگي شغلي

انحراف   ميانگين  درصد  فراواني  متغير
  استاندارد

انحراف   ميانگين
  استاندارد

30 -26  3  10  33/51  36/29  66/50  36/28  
36 -31  15  50  20/35  36/11  06/38  46/19  
43 -37  11  7/36  54/47  30/16  09/55  34/19  
52 -44  1  3/3  00/71  00  00/63  00  

  سن

  057/21  4/46  93/16  53/42  100  30  مجموع
  41/12  75/44  42/9  25/38  8/15  3  ديپلم
  87/27  00/49  41/24  66/39  8/15  3  كارداني

  01/23  22/48  52/17  33/47  6/52  10  كارشناسي
الت  47/19  60/39  83/9  40/30  8/15  3  كارشناسي ارشد

صي
تح

  

  05/21  40/46  93/16  53/42  100  30  مجموع
  79/12  85/44  71/20  71/44  3/23  7   سال12 تا 17
  71/23  44/44  33/16  11/41  0/60  18   سال19 تا 13
داو  07/21  60/55  71/16  60/44  7/16  5   سال25 تا 20

قة 
ساب

  057/21  40/46  93/16  53/42  100  30  مجموع  ري
  83/20  94/48  49/18  63/43  3/63  19  ملي 

جه  69/21  00/42  49/14  63/40  7/36  11  بين المللي
در

  05/21  40/46  93/16  53/42  100  30  مجموع  
  69/22  28/44  78/20  14/49  3/23  7  مجرد
ت   05/21  04/47  55/15  52/40  7/76  23  متأهل

ضعي
و أ

  05/21  40/46  93/16  53/42  100  30  مجموع
  



 بررسي فرسودگي ناشي از قضاوت در داوران ملي و بين المللي فوتبال ايران و رابطة آن با ميزان استرس

 

149

لفه هاي جمعيت  مشاهده مي شود، در بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق و مؤ2همان گونه كه در جدول 
  و فرسودگي جسمي ) r = -568/0 و >P 001/0(شناختي، تنها بين وضعيت تأهل با فرسودگي عاطفي 

)005/0 P< 427/0 و  - = r (ارتباط معني دار و معكوسي يافت شد .  

تفاوت وجود داشت، اما اين ) 82/51(و بين المللي ) 63/54( هر چند بين ميانگين فرسودگي داوران ملي - 
  . وت معني دار نبودتفا

  
  بررسي ارتباط ميان متغيرهاي جمعيـت شناختي با متغيرهاي تحقيق. 2جدول 

فرسودگي   متغير
  عاطفي

فرسودگي 
  جسمي

فرسودگي 
  نگرشي

فرسودگي 
 ميزان استرس  شغلي

  269/0  315/0  199/0  125/0  099/0  سن
  053/0  156/0  51/0  072/0  173/0  تحصيالت
  351/0  123/0  345/0  263/0  286/0  درآمد

  145/0  112/0  017/0  328/0  015/0  سابقة داوري
  056/0  105/0  065/0  *427/0  **568/0  وضعيت تأهل

  162/0  187/0  116/0  114/0  00/1  درجه 
  076/0  **502/0  240/0  **637/0  1  فرسودگي عاطفي
  131/0  **552/0  275/0  1  **637/0  فرسودگي جسمي
  352/0  **836/0  1  275/0  240/0  فرسودگي نگرشي
 *450/0  1  **836/0  **552/0  **502/0  فرسودگي شغلي
  1  *450/0  352/0  131/0  076/0  ميزان استرس

  .  معني دار است05/0 رابطه در سطح *
  .  معني دار است01/0 رابطه در سطح **

  

 و داوران 94/78، ميانگين استرس داوران ملي برابر با 100 در بررسي عامل استرس از حداكثر نمرة ممكن - 
و بررسي آن با ...  بود كه بررسي استرس داوران به تفكيك درجه، سن، سابقة داوري و 72بين المللي برابر با 

  .  ذكر شده است2 و 1متغيرهاي تحقيق به ترتيب در جداول 
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ن، به  در بررسي منابع استرس داوران در مجموع داوران ملي و بين المللي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايرا- 
 عدم آمادگي جسماني مناسب با _1: ترتيب اهميت منابع زير را موجب استرس در هنگام داوري دانستند

 صدمات _3، 86/7 طرف بازيكنان و مربيان با ميانگين  حمله هاي فيزيكي در جريان بازي از_2، )8(ميانگين 
 بازي _5، 63/7 تصميمات اشتباه يا جدال برانگيز _4، 80/7ناشي از حمله ها و تعرضات تماشاچيان 

 تعرض و _8، 80/6 تعرض و بدرفتاري بازيكنان _7، 03/7 ترس از آسيب ديدگي _6، 13/7ناجوانمردانه 
 _11، 16/6 تعرض و بدرفتاري تماشاچيان _10، 46/6 از شكست در داوري  ترس_9، 66/6بدرفتاري مربيان 

 ). 3شكل . (33/5 حضور رسانه هاي جمعي و خبرنگاران _12، 50/5حضور ناظر در ورزشگاه 
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  منابع استرس داوران ملي و بين المللي ايران. 3شكل 

  

  . ر داشت، اما معني دار نبود نتايج نشان داد درجة داوري بر ميزان استرس داوران ايران تاثي- 

 و >P 001/0( بين سابقة داوري و ميزان استرس داوران ايران ارتباط خطي مثبت و معني داري يافت شد - 
750/0 = r .(  
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 ارتباط معني 01/0 بين فرسودگي جسمي و فرسودگي عاطفي داوران ملي و بين المللي ايران در سطح - 
  ). r = 637/0(داري وجود داشت 

ن ميزان فرسودگي ناشي از قضاوت داوران ملي و بين المللي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران و ميزان  بي- 
  )r = 450/0 و >P 013/0( رابطة معني داري وجود داشت 05/0استرس آنان در سطح 

  :براين اساس معادلة رگرسيوني زير ارائه شد 

  فرسودگي شغلي = 75/25 + 362/0) ميزان استرس(

 خواهد 85/43 باشد، اين فرد فرسودگي ميانگيني برابر با 50 فرمول اگر ميزان استرس داور برابر با بر اساس
  . داشت

 

 
 

  ميزان استرس
  رگرسيون خطي بين ميزان استرس و فرسودگي داوران ملي و بين المللي ايران. 4شكل 

  

، حمله هاي )r = 531/0(ناسب در مجموع عوامل ايجاد كنندة استرس نيز سه عامل عدم آمادگي جسماني م
و صدمات ناشي از حمله ها و تعرضات ) r = 506/0(فيزيكي در جريان بازي از طرف بازيكنان و مربيان 
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، داراي بيشترين رابطه با فرسودگي داوران ملي و بين المللي حاضر در ليگ برتر ) r = 432/0(تماشاچيان 
  . فوتبال ايران داشتند

  

 بحث و نتيجه گيری 

تايج پژوهش حاضر نشان دهندة ميزان به نسبت باالي استرس و فرسودگي در داوران ملي و بين المللي ن
تفكيك نمرة استرس و فرسودگي بر اساس سطوح مختلف سني، تحصيالتي، درآمد و درجه، اختالف .ايران است

سن و تجربة كارمندان، به در بررسي ارتباط بين فرسودگي شغلي با ) 2004 ( 1برور. معني داري را نشان نداد
در بررسي عوامل محيطي و فردي پيش بيني كنندة ) 1992( و همكارانش 2والي. ارتباط معني داري دست نيافت

اين مسئله گوياي فراگير بودن ميزان . فرسودگي مربيان بين سابقة مربيگري و فرسودگي آنان رابطه اي نيافتند
  . لمللي ايران استاسترس و فرسودگي در داوران ملي و بين ا

در اين راستا بررسي منابع استرس نشان داد داوران ملي و بين المللي ايران به داليل مختلف استرس زيادي 
هنگام قضاوت دارند كه ترس از عدم آمادگي جسماني مناسب اولين منبع ايجاد استرس در داوران ملي و بين 

مبني بر اينكه ) 2000(و ماسون و الول ) 2007(اندز و سيلوا اين يافته با نتايج تحقيق فرن. المللي ايران بود
نيز نشان داد ) 1996 (3فاجين. آمادگي جسماني داوران تأثير بسزايي بر عملكرد داوران فوتبال دارد، تطبيق دارد

  . ان استرس تأثير معني داري داردزمهارتهاي شغلي بر مي

زيكنان و مربيان و صدمات ناشي از حمالت وتعرضات بررسي منابع استرس نشان داد ترس از حمله هاي با
يگر منابع با اهميت در ايجاد استرس در جامعة مورد نظر بود كه با نتايج تحقيقات كايسيديس و دتماشاچيان از 

فلكسون، نيبرگ، آرچر و . همخواني دارد) 2005(و دهمن ) 2002(، فولكسون و همكاران )1997(همكاران 
 داور استاني 107امل ايجاد كنندة استرس و پرخاشگري طي مسابقات فوتبال را از ديدگاه عو) 2002 (4نورلندز

نتايج . بازيكنان فوتبال، مربيان و تماشاچيان: منابع استرس و پرخاشگري به ترتيب عبارت بودند . بررسي كردند
ش انگيزش كمتر و عملكرد ن جوان استرس بيشتر و داوران بيناداور. تحت تأثير سن، بينش و درجة داوران بود

  . ن خوش بين داشتندابدتري نسبت به داور

                                                            
1 - Brewer 
2 - Vealey  
3 - Fagin  
4 - Folkesson , Nyberg, Archer, and Norlander  
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تأثير صداي جمعيت بر داوران فوتبال را بررسي ) 2006(و بالمر و همكارانش ) 2002(نويل و همكاران 
ن با صداي تماشاچيان و تصميمات بي ثبات داور اكردند و نشان دادند كه افزايش اضطراب و استرس در داور

  . كه در راستاي نتايج مذكور است) 2006الن، نويل، احمد و بالمر، (رد ارتباط دا

نتايج به دست آمده، از تجزيه و تحليل رگرسيوني بر تأثير بالقوة استرس بر فرسودگي داوران حاضر در ليگ 
تا در اين راس.  مناسبي براي فرسودگي ناشي از قضاوت معرفي كرديبرتر ايران، تاكيد و استرس را پيش بين

كه بررسي كردند استرس و فرسودگي شغلي در مربيان ورزشي را در دانشگاه ها ) 2000(هنريكس و همكاران 
 بود، به اين معنا مربياني كه از حمايت اجتماعي 1نتايج آنان مؤكد مدل نظرية استرس و فرسودگي اسميـت

  االتري را كسب كردند كه اين كمتري برخوردار بوده و شرايط كاري سخت تري داشتند، نمره هاي استرس ب
 . نمره ها با افسردگي، تخلية عاطفي و فرسودگي آنان ارتباط داشت

، ارتباط )2004 (4و رادك و اسميت) 1993 (3، كلي و گيل)1999( و همكاران وي 2در همين مورد كلي
در مورد وجود فرسودگي شغلي و استرس در بين مربيان ورزشي را بررسي كردند كه با نتايج تحقيق حاضر 

افراد به استرس با بررسي پاسخ ) 2003( و همكارانش 5تنن باوم. ارتباط معني دار بين اين دو مؤلفه، همسوست
در محيط هاي ورزشي، دريافتند افرادي كه با موقعيت هاي استرس زاي بيشتري مواجه شده بودند، وارد 

در بررسي تحليل رفتگي ) 2005 (6تاشمن. دسازگاري منفي شده و در نتيجه به تحليل رفتگي رسيده بودن
با . را تاييد كردند در بررسي تحليل رفتگي ورزشكاران نيز اين يافته ها) 2006 (7مربيان دانشگاهي و پيتراسزاك

توجه به تاثيرات بالقوة استرس بر كارايي، بهره وري و عملكرد داوران و تحت تاثير قرار گرفتن كيفيت و كميت 
 كشور، جا دارد مسئوالن فدراسيون فوتبال جمهوري ايران به ويژه كميتة داوران اين فدراسيون مسابقات فوتبال

ايجاد، طراحي و توسعة دوره هاي آموزشي قوي مديريت استرس براي . به اين مسئله بيش از پيش توجه كنند
  . يشنهاد مي شودداوران به منظور مواجهه و گذر از موقعيت هاي استرس زا مانند اعتراض تماشاچيان پ

ارتباط موجود بين . ح ملي و بين المللي ضروري به نظر مي رسدوحضور مربيان بدنساز ويژة داوران در سط
مؤلفه هاي فرسودگي جسمي و فرسودگي عاطفي و فرسودگي جسمي شديد در داوران، بيش از پيش مؤكد اين 

  .مطلب است

                                                            
1 - Smith’s thecretical model of stress and burnout  
2 - Kelley 
3 - Kelley & Gill  
4 - Raedeke & Smith  
5 - Tenenbaum  
6 - Tashman 
7 - Pietraszuk  
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توجه سئلة فرهنگ سازي در بازيكنان و تماشاچيان پيشنهاد مي شود مسئوالن و محققان عرصة ورزش به م
و در نتيجه داوران را تا حد ممكن از گزند مسائل حاشيه اي به ويژه تعرض و بدرفتاري داشته باشند ويژه اي 

  . محفوظ دارند... تماشاچيان و مربيان و 

يت ازپژوهش هاي كمبود نشر مطالب علمي مربوط به داوري در نشريات ورزشي ايران مشهود است و حما
  . مربوط به داوري در كشور ضروري به نظر مي رسد

  

  نابع و مآخذم

  .38- 37، ص 1377 آموزشي تدبير، سال - ماهنامة علمي . "عوامل استرس زا در مديران". غفوريان، هما.1

بررسي منبع كنترل "). 1380. (كشتي دارد، محمد؛ خبيري، محمد؛ اسدي،حسن؛ كاظم نژاد،انوشيروان. 2
نشرية . "در مديران دانشكده ها و گروه هاي تربيت بدني و غيرتربيت بدني دانشگاه هاي آموزش عالي كشور

  .31- 41: ، صص 9حركت، شمارة 
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