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بررسی عوامل استرسزای داوران ملی و بین المللی ورزش ایران
رحیم رمضانی نژاد  ،الهام میرجمالی  ،فرهاد رحمانی نیا
تاریخ دریافت6930/00/02 :

تاریخ پذیرش6930/02/20 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل استرسزا در داوران بین المللی و ملی ایران است؛
بنابراین از میان کلیۀ داوران ملی و بینالمللی شش رشتۀ تیمی و پنج رشتۀ انفرادی
( 100 ،)N=229داور ( 39درصد) در این تحقیق شرکت کردند .برای جمعآوری اطالعات از
پرسشنامۀ زمینهیابی استرس داوران ( )SOSSاستفاده شد .این پرسشنامه  23سؤال را در بر
میگیرد که برای روایی آن از اظهار نظر تخصصی  60عضو هیئت علمی دانشگاه استفاده و
ثبات درونی آن روی  90داور تأیید شد ( .) α=0/39دادهها با آزمون فریدمن ،یومن ویتنی و
کروسکال والیس در سطح معنیداری  P≤0/00تجزیه تحلیل آماری شد .یافتهها نشان داد از
شش عامل استرسزا در داوران به ترتیب عوامل ترس از اشتباه داوری ،عملکرد فردی و فنی
و ارزیابی عملکرد در باالترین اولویت قرار دارند .با اینکه تفاوت معنیداری در اولویت عوامل
استرسزای داوران ملی و بینالمللی مشاهده نشد ،داوران ورزشهای تیمی استرس بیشتری
را در عامل تعارضات میانفردی و شرایط زمانی و داوران ورزشهای انفرادی استرس بیشتری
را در عامل ارزیابی عملکرد ،مشکالت شخصی و عملکرد فنی گزارش کردند ( .)P≤0/00ضمناً
داوران جوان (کمتر از  20سال) استرس بیشتری در عامل مشکالت شخصی و تعارضات
میانفردی داشتند.
واژگان كلیدی :استرس ،داور ،عملکرد فنی ،ترس از اشتباه ،ارزیابی عملکرد.

 .1دانشیار دانشگاه گیالن (نويسنده مسئول)
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندر انزلی
 .3استاد دانشگاه گیالن
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مقدمه
قضاوت ورزشی ،شغلی پرهیجان و در هر سطحی استرسزا است ( )2 ،1و حتی میتواند سبب
پیامدهای جسمانی و فیزيولوژيک نامناسب شود ( .)3گزارشهای پژوهشی نشان میدهد شغل
داوری نیز مانند برخی مشاغل خاص ،استرسزاست و داوران با عوامل استرسزای متنوعی روبرو
هستند ( .)6،5،4داوران بعد از مربیان و ورزشکاران ،ضلع سوم مسابقات ورزشی را تشکیل
میدهند و دشوارترين وظايف ورزشی را بر عهده دارند ( .)2اگر قضاوت و داوری به درستی
انجام شود ،نتیجۀ رقابت با برتری مهارتی و تاکتیکی تیمها تعیین میشود و در غیر اين صورت،
ساير عوامل محیطی بر نتیجۀ رقابت اثر میگذارد و حتی لذت رقابت چالشانگیز را در
ورزشکاران و تماشاگران کاهش میدهد ،بهويژه اينکه داوران پس از هر قضاوت ضعیف به شدت
مورد حملۀ مربیان ،کادر مديريت تیم ،تماشاگران و رسانهها قرار میگیرند .حتی برخی
تماشاگران بیسبال ،فرياد زدن و ناسزا گفتن را به تیم داوری ،رفتاری قابل قبول میدانند (.)7
البته در تحقیق ديگری ،تعداد کمی از مربیان و بازيکنان خصومت کالمی را در مورد داوران
تأيید کردهاند ( .)8داوران نیز میخواهند ورزشکاران با تکیه بر توانايیهای خود رقابت کنند و
تماشاگران حضوری فعال و مستمر داشته باشند .البته داوران هاکی و بیسبال معتقدند وجود
تماشاگران به هیجان بازی میافزايد (جنبۀ مثبت) ،ولی سرو صدای زياد بر فرآيند داوری اثر
منفی میگذارد (.)9
با وجود اهمیت و حساسیت نقش داوران در برگزاری کیفی رقابتهای ورزشی و آرامش درون
زمین (بازيکنان) و تماشاگران ( ،)11تحقیقات کمی دربارۀ جنبههای مختلف حرفهای و شغل
داوران انجام گرفته است .حتی در زمینۀ استرس و مقابله با استرس نیز بیشتر تحقیقات روی
ورزشکاران ( ،)13،12،11کارکنان سازمانهای ورزشی ( ،)15 ،14مربیان ورزشی (،)17 ،16
معلمان تربیت بدنی ( )18 ،14و مديران ورزشی ( )19انجام شده است .بهطور کلی نهتنها توجه
اندکی به استرس داوران شده است ،بلکه در موارد زيادی آنها ناديده گرفته و فراموش شدهاند.
داوران عالوه بر نقش حساس خود در مسابقات ،نقشی تعیین کننده در اقتصاد فوتبال ،بهويژه
در سطح حرفهای دارند و قضاوت آنها تأثیر زيادی بر عملکرد ورزشکاران و نتیجۀ رقابت
میگذارد .آنها در خالل فصل مسابقات و بهطور مستمر ،نهتنها بايد فشارهای جسمانی (حفظ
آمادگی جسمانی) را تحمل کنند ،بلکه بايد آمادگی روانی زيادی داشته باشند تا استرسهای
مختلفی را تحمل کنند .به نظر میرسد اين استرسها حتی بیشتر از استرس ورزشکاران و
مربیان باشد و همانطور که در چنین موقعیتی نمیتوان از ورزشکاران و مربیان بهترين عملکرد
را انتظار داشت ،داوران هم نمیتوانند با وجود استرس ،قضاوت و عملکرد درستی داشته باشند
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( ،)21 ،21بهويژه اينکه بورکه و همکاران )2111( 1نشان دادهاند اضطراب شناختی داوران
بسکتبال در پیش از رقابت بسیار زياد است (.)22
اغلب مطالعات در زمینۀ استرس داوران به صورت تکگروهی و روی رشتههای ورزشی خاص و
عمدتاً با ابزارهايی تقريباً مشابه انجام شده است ،منشأ اصلی اين ابزارها نیز پرسشنامۀ
زمینهيابی استرس داوران فوتبال )SOSS( 2است .اين تحقیقات از دهۀ  1991میالدی با ساخت
همین پرسشنامۀ اصلی بهوسیلۀ تیلور و دانیل )1987( 3برای داوران فوتبال شروع شد ( .)23در
اين تحقیق ،شش عامل اصلی استرسزا به نام تعارض میانفردی ،ترس از آسیب ،فشار زمان،
تعارض با همکاران ،تعارض نقش و ترس از اشتباه در داوری شناسايی شد .البته در تحقیقات
بعدی نیز عاملهايی مانند بددهنی بهوسیلۀ اسمیت )1982( 4برای داوران کشتی و عامل فشار
بازی توسط همین محقق ( )1985معرفی شد (به نقل از  .)24تیلور و همکاران )1991( 5نیز
در مطالعهای طولی روی  529داور فوتبال ،اهمیت و حساسیت عامل استرسزای تعارضات میان
فردی ،تعارض نقش و ترس از اشتباه در داوری را يادآور شدند و با روش تحلیل مسیر نشان
دادند اين عاملها با تحلیل رفتگی داوران ارتباط دارند (.)25
در تحقیق پیمايشی آنشل و وينبرگ )1995( 6روی داوران بسکتبال مشخص شد بیش از 45
درصد آنها شغل خود را استرسزا معرفی و بیان کردند که عالئم سردرد ،تنش عضالنی و فشار
خون را تجربه میکنند .آنها استرس را در سه گروه طبقهبندی کردند که در تحقیقات ديگری
نیز تأيید شد .اين استرسها عبارتاند از :ترس از اشتباه در داوری ( ،)26ترس از بیکفايتی يا
عملکرد فنی نامناسب ( )27و درک عدم کنترل ( )28بودند .البته فرای و سفتون)1992( 7
عامل مشکالت شخصی و خانوادگی ( )29و فیلیپس )1985( 8نیز تعارضات میانفردی را جزء
عوامل استرسزا قرار داده بودند ( .)31گلداسمیت و ويلیامز )1992( 9با استفاده از ابزار ،SOSS
 ،SOSSابزار ديگری )OST( 11ساختند و استرس  99داور فوتبال ،والیبال و فوتبال آمريکايی را
بررسی و پنج عامل ترس از آسیب ،ف شار زمان ،بددهنی بازيکنان ،فشار بازی و ترس از اشتباه را
1. Burke et al .
2. Soccer Officials Stress Survey
3. Taylor & Daniel
4. Smith
5. Taylor et al
6. Anshel & Veinberg
7. Officials�Stress Test
8. Philips
9. Goldsmith & Williams
10. Officials�Stress Test
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شناسايی کردند .ترس از آسیب جسمانی در فوتبال آمريکايی (رشتۀ تماسی و پربرخورد) بیشتر
و معنیدار بود .بهطور کلی استرس همۀ داوران در حد متوسط تا زياد قرار داشت ( .)24آنشل و
وينبرگ ( )1995نیز چهار عامل بسیار استرسزا را در داوران بسکتبال شناسايی کردند که
شامل :تصمیم اشتباه (سوت غلط) ،بددهنی مربیان ،تهديد به آسیب بدنی و قرارگیری در جای
نامناسب ( )27بودند.
2
رينی )1995( 1با اندکی تغییر در پرسشنامۀ تیلور و دانیل ( )1987نشان داد سه عامل ترس
از اشتباه ،ترس از آسیب و فشار زمان از منابع عمدۀ استرس داوران بیسبال و سافتبال است
( .)31رينی و اسويکرت )1991( 3مجدداً تعارضات میانفردی ،عدم شناخت ،فشار زمان و
عملکرد را جزء منابع عمدۀ استرس داوران بسکتبال اعالم کردند ( .)8دودا )1996( 4منابع
استرس  647داور زن ژيمناستیک را بررسی کرد و نشان داد برآوردن استانداردهای داوری،
نیازهای شغلی و عملکرد ،ارتباط با ساير داوران ،ارتباط با عوامل خارج از مسابقه ،تعارض با
فدراسیون و کمیتۀ داوری ،مقابله با بازيکنان و تماشاگران از منابع عمدۀ استرس بودند .او
همچنین درصد شیوع تجربۀ هر يک از عوامل استرسزا را به صورت درون مسابقات ،%23
تعارضات و عدم توافقات بین داوران  ،%19/8آيیننامهها و استانداردهای داوری ،%15/5
سختیهای معمول تجربه شده توسط داوران  ،%14/4ترسهای مرتبط با داوری ،%11/5
مسافرتها  ،%7/1بیماریها و ناراحتیهای بدنی  %3/7و عوامل متفرقه  %5/6گزارش کرد (.)32
استیوارت والری )1998( 5نیز به همین نتايج در مورد داوران والیبال دست يافت ( .)33رينی
( )1999مجدداً با استفاده از ابزار  31سؤالی تیلور و دانیل ( )1987منابع استرس و
تحلیلرفتگی  721داور بسکتبال را بررسی و به ترتیب عوامل تعارضات میان فردی ،فقدان
شناخت ،فشار زمانی و عملکرد را به عنوان منابع استرس معرفی کردند (.)34
فولکسن و همکاران )2112( 6با بررسی تجارب داوری داوران فوتبال نشان دادند مربیان يا
کادر فنی ،تماشاگران و بازيکنان سه منبع اصلی تهديد داوران محسوب میشوند و اين سه
منبع پويا میتوانند بر تمرکز ،انگیزش و عملکرد داوران اثر منفی بگذارند ( .)35نويل و
همکاران )2112( 7نیز بر عامل تماشاگران متمرکز شدند و با بررسی نظرات  41داور فوتبال
1. Raieny
2. Taylor & Daniel
3. Rainey & Schweickert
4. Duda
5. Stewart & Ellery
6. Folkesson et al
7. Nevill et al
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انگلستان در فصل  1999 -1998نشان دادند سر و صدای جمعیت اثر بسیار زيادی بر
تصمیمات داور دارد و میتواند از منابع استرس باشد ( .)36فريمن و همکاران )2114( 1هم
پرخاشگری تماشاگران را از تهديدهای اصلی داوران فوتبال میدانند (.)37
تزورباتزوديس و همکاران )2115( 2با بررسی عوامل استرسزای  84داور هندبال يونانی ،چهار
عامل ارزيابی عملکرد ،ترس از آسیب ،تعارضات میانفردی و ترس از عدم شايستگی را از منابع
عمدۀ استرس معرفی کردند ( .)38تاچر )2115( 3با مرور تحقیقات مربوط به عوامل استرسزا که
که بهوسیلۀ تیلور و دانیل ( )1987روی داوران فوتبال ( ،)25گلداسمیت و ويلیامز ( )1992روی
داوران والیبال و فوتبال ( ،)24آنشل و وينبرگ ( )1995روی داوران بسکتبال و بیسبال (،)27
رينی ( )1995روی داوران بیسبال و سافتبال ( ،)31ماسن و الول )2111( 4روی داوران فوتبال
انجام شده بود ( ،)39نشان داد بسیاری از عوامل استرس در رشتههای ورزشی مختلف شايعاند و
در برخی رشتهها نیز عوامل استرسزای خاصی وجود دارد؛ مثالً سر و صدای تماشاگر در
رشتههای تیمی مانند فوتبال و جاگیری مناسب در بسکتبال بسیار حساساند ،ولی در والیبال،
قرارگیری و استقرار داوران ثابت است .نتايج تحقیق وی نشان داد عاملهای تصمیمگیری،
انتظارات و ارزيابی ،ماهیت مسابقه (نوع حساسیت) ،عوامل فردی و شخصی (سن ،تجربه) و ابراز
خود (کنترل ديگران) جزء عوامل استرسزای منفی هستند .البته تالش برای اجتناب از شکست و
بازی نرم ،رشد حرفهای ،برآورد انتظارات ديگران و اهمیت مسابقه چالش و استرس مثبتی برای
آنان تلقی میشود ( .)4دوريک و پاسکويچ )2117( 5تجارب استرسزای  421داور هاکی روی يخ
يخ را بررسی کردند و نشان دادند شدت عوامل استرسزا در حد متوسط بود و درگیریهای
شديد ،کار با داوران همکار و رفتار با مربیان سه عامل اصلی استرس شناخته شد (.)41
بسیاری از اين تحقیقات بر عوامل استرسزای روانی و اجتماعی متمرکز شدهاند در صورتی که
سیلوا و همکاران )2118( 6نشان دادند داوران فوتبال برزيل با سیستم انرژی هوازی تقريباً 9
کیلومتر میدوند و چنین استرس جسمانی میتواند تأثیر ساير عوامل استرسزا را تشديد کند
( .)41با وجود اين ،تحقیقات بیشتر بر عوامل استرسزای غیرجسمانی متمرکز شدهاند؛ چون
داور بايد آمادگی جسمانی خود را حفظ و کنترل کند و آن را ارتقا دهد ،در صورتی که عوامل

1. Friman
2. Tsorbatzoudias et al
3. Thatcher
4. Mssson & Lovell
5. Doric & Paskovich
6. Silva et al
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استرسزای بسیار فراوانی خارج از کنترل او قرار دارند .در اين خصوص برايون )2119( 1فقط بر
استرسهای زمانی مسابقه متمرکز شد و ساير استرسهای خانوادگی و اجتماعی را حذف کرد.
او با بررسی ديدگاههای  347داور بیسبال 618 ،داور بسکتبال و  411داور فوتبال آمريکايی از
ابزار استرس داوران ورزشی )SOS( 2استفاده کرد و نشان داد سوت و تصمیمگیری ،استقرار و
جاگیری غلط و بددهنی مربیان از نظر تکرار و شدت تأثیر در باالترين اولويت قرار داشتند .البته
در داوران بسکتبال مشکل ناهماهنگی با ساير داوران در رتبۀ دوم و استقرار و جاگیری غلط در
رتبۀ سوم قرار داشت ( .)42ويوت )2119( 3برای بررسی استرس داوران فوتبال دانشگاههای
آمريکا از ابزار  15سؤالی منابع استرس داوران بسکتبال )BOSSI( 4استفاده کرد و هفت سؤال
ويژۀ فوتبال را به آن افزود ( .)SOSQپس از تحلیل عاملی ابزار جديد  22سؤالی ،شش عامل
اصلی استرسزا به نام سوء رفتار ،فشار بازی ،ترس از اشتباه ،تعارض میانفردی ،فشار زمان و
تعارض نقش شناسايی شد .مقايسۀ سؤاالت يا گويههای اين ابزار نشان داد داوران به ترتیب از
تعارضاتِ میانِ نیازهای داوری و الزامات خانوادگی ،تصمیمگیریهای متناقض ،تعارض بین
داوری و کار ،تصمیمگیری غلط ،بددهنی مربیان ،استقرار و جاگیری غلط ،فراخواندن و آرام
کردن بازيکنان پرخاشگر ،بددهنی بازيکنان ،اهمیت نتیجۀ بازی و فشار ناظر يا ارزيابی رنج
میبرند ( .)5البته در بسیاری از اين تحقیقات ،میزان استرس در حد متوسط و بیش از متوسط
گزارش شده است؛ مثالً جنکی )2119( 5با بررسی منابع استرس  156داور فوتبال ترکیه نشان
نشان داد وضعیت استرس در اين داوران از ضعیف تا متوسط متغیر است و تفاوتی نیز در میان
داوران و کمکداوران وجود ندارد .وی نتیجه گرفت که استرس اين داوران زياد نیست (.)43
با توجه به تنوع تحقیقات خارجی ،تحقیقات اندکی روی عوامل استرسزای داوران رشتههای
ورزشی درکشور انجام شده است .اولین بار احمدی ( )1386عوامل استرسزای داوران فوتبال
کشور را با استفاده از ابزار تیلور و دانیل ( )1987بررسی کرد و نشان داد استرس اين داوران در
سطح متوسط و کمتر از آن قرار دارد و به ترتیب عوامل :عملکرد فنی ،ارزيابی ،فشار زمانو
تعارضات میانفردی بیشترين استرس را به داوران وارد میکند ( .)45 ،44نظری و سهرابی
( )1387با بررسی چهار مهارت روانی  66داور لیگ برتر فوتبال ايران نشان دادند سطح تحلیل
رفتگی آنها در حد متوسط و استرس نیز بهعلت فشار رسانهها ،عصبیت مربی ،پرخاشگری
1. Baryon
2. Sport Official Stress
3. Voight
�4. Basketball Official
s Sources of Stress Inventory
5. Gencay
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تماشاگران ،ورزشکاران ناراضی و فشار بی امان قضاوت شايع بود ( .)1البته به نظر میرسد حتی
وجود سه مهارت ارتباطی ،اطمینان يا اعتماد و تمرکز در داوران اين تحقیق به انرژی روانی نیاز
دارد ،در غیر اين صورت آنها احتماالً بیشتر دچار استرس میشدند .عباسی ( )1387نیز نشان
داد بین میزان استرس و عملکرد داوران فوتبال کشور رابطۀ منفی و معنی داری وجود دارد،
ولی رابطهای بین سن/سابقه و تحصیالت و میزان استرس مشاهده نشد ( .)26میرجمالی
( )1388اولین کسی بود که عوامل استرسزای داوران چهار رشتۀ گروهی و متداول هندبال،
فوتبال ،والیبال و بسکتبال کشور را مقايسه کرد و نشان داد استرس کلی داوران در حد متوسط
و رو به باالست .عوامل :عملکرد فنی و فردی ،ارزيابی عملکرد ،مشکالت شخصی و ترس از
اشتباه در داوری باالترين اولويت داشتند و عوامل موقعیت زمانی و تعارضات میانفردی در
اولويت آخر قرار گرفته بودند .مقايسۀ عوامل استرسزای داوران چهار رشتۀ ورزشی نیز نشان
داد که فقط استرس عامل موقعیت زمانی در داوران فوتبال معنیدار و بیشتر از ساير داوران
است .داوران بینالمللی نیز در عامل عملکرد فردی و فنی ،استرسی بیشتر از داوران ملی
داشتند .همچنین مشکالت شخصی در مردان بیشتر از زنان گزارش شده بود و هیچ تفاوتی در
اولويت عوامل استرسزا در داوران با سطح تحصیالت و سابقه مختلف مشاهده نشد (.)46
با توجه به تحقیقات محدود در داخل کشور که عمدتاً روی داوران فوتبال ( )45 ،44 ،1و چند
رشتۀ گروهی متداول ( )46انجام شده است ،بررسی عوامل استرسزا در داوران رشتههای
مختلف ورزشی ،بهويژه رشتههای تیمی و انفرادی ضروری به نظر میرسد .از طرف ديگر ،اغلب
تحقیقات در خارج از کشور روی يک رشتۀ ورزشی و در برخی موارد روی رشتههای غیرمتداول
در داخل کشور (مانند بیسبال و فوتبال آمريکايی) انجام شده است ،در صورتی که ممکن است
اين عوامل در رشتهها و در هر کشوری متفاوت باشد؛ بنابراين ،اين سؤال وجود دارد که داوران
ورزش ايران چه عواملی را استرسزا در نظر میگیرند؟ آيا تفاوت اين عوامل در داوران ملی و
بینالمللی ،داوران رشتههای ورزشی مختلف ،داوران زن و مرد و داوران ورزشهای گروهی و
انفرادی متفاوت است؟ نتايج اين تحقیق میتواند به مديران و مسئوالن فدراسیونهای ورزش
کشور ،بهويژه کمیتۀ داوران و مسابقات کمک کند تا درک کاملتری از موقعیت شغلی داوران
بهدست آورند و احیاناً با کاهش اثرات عوامل استرسزای داوری ،سالمت و کیفیت رقابتهای
ورزشی را ارتقاء دهند.
روششناسی پژوهش
اين تحقیق از نوع توصیفی و پیمايشی است .جامعۀ آماری اين پژوهش را کلیۀ داوران
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بینالمللی و ملی رشتههای گروهی و انفرادی تشکیل میدادند که با توجه به وضعیت مسابقات
لیگ اين رشتهها در دورۀ اجرا و جمعآوری دادهها ،داوران شش رشتۀ گروهی (فوتبال ،هندبال،
والیبال ،واترپولو ،بسکتبال و هاکی) و پنج رشتۀ انفرادی (کشتی ،ووشو ،بوکس ،کاراته و
تکواندو) بهطور انتخابی و غیرتصادفی جزء جامعۀ آماری قرار گرفتند .اين داوران در مسابقات
دسته يک و لیگ برتر سال  1388بهعنوان داور ،مسئولیت قضاوت مسابقات را بر عهده داشتند.
نمونۀ آماری در اين تحقیق برابر با جامعۀ آماری در نظر گرفته شد و از بین  723داور 615 ،نفر
( )%83در اين پژوهش شرکت کردند.
1
ابتدا پرسشنامۀ زمینهيابی استرس داوران ( )SOSSتیلور و دانیل ( )1987ترجمه ( )25و با
ابزار  21سؤالی تحقیق احمدی ( )1385مطابقت داده شد ( .)45در اين دو ابزار چهار عامل
استرس شناسايی و معرفی شده بودند و با اينکه روايی صوری و محتوايی اين ابزار تأيید و ثبات
درونی آن نیز قابل قبول ( )r =1/91گزارش شده بود ( ،)45مجدداً بازبینی و در مطالعهای اولیه
و راهنما روی چهار رشتۀ ورزشی اجرا شد .همچنین برای تأيید روايی صوری و محتوايی در
اختیار  15نفر از صاحبنظران تربیت بدنی و روانشناسی قرار گرفت .پس از اعمال نظرات
تخصصی آنان ،با  12نفر از داوران برجسته مصاحبۀ حضوری به عمل آمد و  11سؤال ديگر به
پرسشنامه اضافه شد .مقیاس اين ابزار از نوع چهار ارزشی لیکرت (نمرۀ صفر بدون تأثیر تا نمرۀ
 3تأثیر زياد) بود .نتايج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد  29گويه با حداقل بار عاملی  %41را
میتوان در شش عامل طبقهبندی کرد و هر عامل بیانگر موقعیتهايی بود که هر داور قبل ،در
جريان يا بعد از بازی خود را با آنها مواجه میبیند .میزان ثبات درونی عامل ترس از اشتباه
داوری ( 6سؤال)  ،r=1/83عامل تعارضات میان فردی ( 9سؤال)  ،r=1/89عامل ارزيابی عملکرد
( 3سؤال)  ،r=1/72عامل مشکالت شخصی ( 3سؤال)  ،r=1/72عامل عملکرد فردی و فنی (5
سؤال)  r=1/72و عامل موقعیت زمانی ( 3سؤال)  r = 1/73برآورد شد .دو عامل استرسزای
جديد در اين تحقیق ترس از اشتباه داوری و مشکالت شخصی بودند (.)46
پس از هماهنگی با کمیتۀ داوران فدراسیونهای ورزشی ،يکی از محققان به محلهای برگزاری
مسابقات در شهرهای مختلف رفت و پرسشنامه را به صورت حضوری در میان داوران ملی و
بینالمللی توزيع و جمعآوری کرد .زمان پاسخگويی برای هر داور حداکثر  31دقیقه بود.
بهدلیل غیرطبیعی بودن توزيع دادهها از آزمون فريدمن ،يومان ويتنی و کروسکالوالیس برای
آزمون فرضیههای تحقیق در سطح معنیداری  Pã =1/15استفاده شد.

1.Taylor &Daniel
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یافتههای پژوهش
بررسی مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها نشان داد اغلب داوران ( )%41بین  31تا 41
سال سن داشتند و حدود  %21اين افراد دارای سن کمتر از  31سال بودند؛ بنابراين بیشتر
داوران تحقیق جوان هستند .همچنین ،تقريباً نیمی از داوران مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر
( )%48/2و  22/8درصد داوران مدرک ديپلم داشتند .از طرف ديگر ،بیشتر داوران پژوهش ،مرد
بودند ( .)%82/5اغلب آزمودنیها درجۀ داوری ملی ( )%65/7و داوران اندکی فقط چهار سال
سابقۀ کاری ( )%49/4داشتند %41/5 .داوران در رشتههای تیمی و  %58/5در شتههای انفرادی
مشغول به قضاوت بودند.
بررسی استرسزاترين موقعیتها از ديدگاه داوران نشان میدهد متغیرهای فردی و شخصی
بیشترين استرس را بر داوران وارد میکند و بر حسب عاملهای استرسزا نیز دو عامل ترس از
اشتباه در داوری (عامل  )1و عملکرد فنی و فردی (عامل  )5از مهمترين عوامل استرسزای
داوران هستند (جدول .)1
جدول  .6اولویت ده موقعیت یا محرک اصلی استرس زا در داوران
عامل

گویه

میانگین

انحراف
استاندارد

1

قضاوت تیمهای پرطرفدار

1/76

1/11

1

قضاوت در مسابقات مهم و حساس

1/67

1/94

3

اختالف با مسئوالن کمیتۀ داوران

1/58

1/95

5

تمرکز ناکافی و از دست دادن کنترل مسابقه

1/57

1/94

1

تصمیمات حساس در مسابقه

1/51

1/88

4

تعارضات و مشکالت خانوادگی

1/46

1/14

3

ارزيابی نادرست مسئوالن نظارت و ارزيابی

1/44

1/16

1

تغییر در قوانین و اجرای آن در مسابقات

1/42

1/94

5

داشتن مشکالت جسمانی و روانی

1/41

1/97

5

نداشتن تجربۀ کافی در قضاوت

1/41

1/98

دادههای جدول  2نشان میدهد عامل تعارضات میانفردی (عامل  )2و عامل موقعیت زمانی
(عامل  )6کمترين استرس را بر داوران وارد میکند.
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جدول  .2اولویت  60متغیر کماسترس در داوران
انحراف

اولویت

استاندارد

کلی

6

شرايط آب و هوايی نامناسب

1/11

1/14

21

2

تهديد داوران

1/17

1/11

22

2

پرخاشگری تماشاچیان

1/14

1/93

23

1

پخش مسابقات در راديو و تلويزيون

1/14

1/93

24

2

اعتراض شديد بازيکنان قبل از بازی

1/13

1/15

25

2

درگیری لفظی بازيکنان

1/97

1/92

26

6

ساعت نامناسب برگزاری مسابقه

1/94

1/89

27

6

انجام مسابقات در روزهای نامناسب

1/88

1/87

28

2

مديريت بازيکنان بد زبان و پرخاشگر

1/85

1/83

29

2

عدم همکاری مربیان و بازيکنان در مسابقه

1/79

1/82

31

عامل

میانگین

گویه

میانگین
2/4
1/43 â 0/28
1/42 â 0/181/31 â 0/11

1/33 â 0/46

1/04 â 0/28
1/00 â 0/43

2/2
2
1/8
1/6
1/4
1/2
1
1/8
1/6
1/4
1/2
1

عوامل استرسزا
موقعیت زمانی

مشکالت شخصی

عملکرد فنی و فردی

ارزیابی عملکرد

تعارضات بین فردی

ترس از اشتباه داوری

نمودار  .6مقایسۀ اولویت عوامل استرسزای داوران
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از آنجا بر اساس آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف ،توزيع تمامی متغیرهای تحقیق با توزيع
طبیعی تفاوت معنیداری داشت ( ،)Pã 1/11از آزمونهای غیرپارامتريک فريدمن ،يومن ويتنی
و کروسکال والیس استفاده شد .مقايسۀ دادههای تحقیق نشان داد از میان شش عوامل
استرسزای داوران به ترتیب عوامل :ترس از اشتباه در داوری ،عملکرد فردی و فنی ،و ارزيابی
عملکرد بیشترين اثر استرسزا را بر داوران دارد ،در صورتی که عوامل استرسزای موقعیت
زمانی و تعارضات میانفردی اولويت کمتری داشتند (نمودار .)1
جدول  .9مقایسه عوامل استرسزا در داوران.
آزمون فریدمن

انحراف

عوامل استرسزای داوران

میانگین

ترس از اشتباه در داوری

1/44

1/65

تعارضات میان فردی

1/11

1/64

ارزيابی عملکرد

1/38

1/72

عملکرد فردی و فنی

1/41

1/71

مشکالت شخصی

1/34

1/82

موقعیت زمانی

1/13

1/82

استاندارد

مجذور خی

292/91

درجۀ آزادی

5

سطح
معنیداری

1/111

))∗

** در سطح  Pã 1/11معنیدار است.

با توجه به دادههای جدول  3و مقدار خی دو و سطح معنیداری در آزمون فريدمن ،بین کلیۀ
عوامل استرسزای داوران تفاوت معنیداری وجود دارد ()Pã 1/15؛ بنابراين عامل ترس از
اشتباه داوری ،عملکرد فنی و فردی ،ارزيابی عملکرد و مشکالت شخصی به ترتیب اولويت از
عوامل استرسزای مهم داوران هستند و عامل موقعیت زمانی و تعارضات میان فردی استرس
کمتری به داوران وارد میکند.
مقايسۀ اولويت عوامل استرسزای داوران ملی و بینالمللی نشان داد در داوران ملی ،ترس از
اشتباه در داوری ،ارزيابی عملکرد ،مشکالت شخصی و موقعیت زمانی استرس بیشتری بر آنها
وارد میکند .البته اين تفاوتها معنیدار نبودند .داوران با سابقۀ بیش از  9سال ،در مقايسه با
در عوامل ترس از اشتباهات داوری ،مشکالت شخصی ( )P ã 1/11و موقعیت زمانی (ã 1/15
 )Pاسترس بیشتری داشتند و اين تفاوتها معنیدار بود .داوران جوان با سن کمتر از  41سال
نیز در عوامل مشکالت شخصی و تعارضات میان فردی استرس بیشتری داشتند (.)P ã 1/15
البته بین اولويت عاملهای استرسزا بر اساس سطح تحصیالت داوران تفاوت معنیداری
مشاهده نشد.
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يافتۀ بسیار مهم اين بود که بین اولويت کلیۀ عاملهای استرسزای داوران رشتههای تیمی و
انفرادی تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)P ã 1/15ترس از اشتباه در داوری و مشکالت
شخصی به ترتیب مهمترين عامل استرسزای داوران رشتههای تیمی و انفرادی بود .بهطور
کلی ،داوران رشتههای تیمی ،در مقايسه با داوران رشتههای انفرادی میزان استرس ترس از
اشتباه در داوری ،تعارضات میانفردی و موقعیت زمانی را بیشتر گزارش کردند ،ولی داوران
رشتههای انفرادی در عامل مشکالت شخصی ،عملکرد فردی و فنی و ارزيابی عملکرد استرس
بیشتری داشتند (جدول .)4
جدول  .2مقایسۀ عوامل استرسزای داوران رشتههای تیمی و انفرادی
عوامل استرسزای داوران

نوع رشته

میانگین

ترس از اشتباه در داوری
تعارضات میان فردی
ارزيابی عملکرد
عملکرد فردی و فنی
مشکالت شخصی
موقعیت زمانی

انحراف
استاندارد

انفرادی

1/42

1/68

تیمی

1/48

1/58

انفرادی

1/81

1/55

تیمی

1/32

1/65

انفرادی

1/46

1/71

تیمی

1/26

1/72

انفرادی

1/52

1/71

تیمی

1/23

1/68

انفرادی

1/61

1/78

تیمی

1/95

1/72

انفرادی

1/81

1/67

تیمی

1/41

1/68

آزمون -Uمان ویتنی
سطح

محاسبه شده
Z

معنیداری

-1/24

1/216

-9/15

**1/111

-3/19

**1/112

-4/34

**1/111

-9/66

**1/111

-9/99

**1/111

** در سطح  Pã 1/11معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری
تحلیل ويژگیهای جمعیتشناختی داوران کشور نشان داد حدود  61درصد داوران کمتر از 41
سال سن دارند .اين موضوع نشاندهندۀ جوان بودن نسل داوران کشور است که فرصت خوبی
برای کسب تجربه دارند و تقريباً نیمی از آنان ( 48/2درصد) دستکم مدرک کارشناسی دارند.
البته کسب درجۀ داوری بینالمللی برای  65/7درصد از داوران درجۀ ملی میتواند هدفی
آموزشی برای کمیتۀ آموزش فدراسیونها تلقی شود.
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با وجود اهمیت داوری در کیفیت رقابتهای ورزشی ،کاهش پرخاشگری تماشاگران ( )11و
رضايت دستاندرکاران و تماشاگران ورزش به نظر میرسد عوامل استرسزای زيادی در محیط
بسیار متغیر و پويای ورزش برای داوران وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده است .به نظر
میرسد نقش حساس داوری در زمینۀ تحقیقات مربوط به اين بخش از نیروی انسانی ورزش
ناديده گرفته شده است؛ چون تحقیقات اندکی دربارۀ عوامل استرسزای داوران خارج و داخل
کشور انجام شده است .البته در مطالعه مقدماتی اين تحقیق ،شش عامل استرسزای داوران در
چهار رشته شناسايی شد ( )46که عالوه بر اينکه چهار منبع استرس داوران حرفهای فوتبال
ايران را در بر میگرفت ،عوامل استرسزای ترس از اشتباه داوری و مشکالت شخصی را جزء
عوامل استرسزای داوران اغلب رشتههای ورزشی کشور معرفی کرد ( .)45تیلور و دانیل
( )1987نیز شش عامل استرسزا را در داوران فوتبال شناسايی کردند که عامل ترس از آسیب
و تعارض نقش با تحقیق حاضر متفاوت بود (.)23
از زمان اولین تحقیق تیلور و دانیل ( ،)1987بیشتر تحقیقات داخل و خارج کشور روی يک
يا دو رشتۀ ورزشی انجام شده است که در اغلب آنها وجود چند عامل استرسزای متداول
مانند تعارضات میانفردی ،ترس از اشتباه داوری ،عملکرد فنی و ارزيابی عملکرد و مشکالت
شخصی به ترتیب بیشتر از ساير عوامل استرسزا گزارش شده است .البته عوامل متنوع ديگری
نیز معرفی شدهاند که به تنوع رشتههای مورد مطالعه مربوط میشود و چون اين تحقیق روی
چندين رشتۀ گروهی و انفرادی انجام شده است ،میتوان عوامل شناسايی شده در اين تحقیق
را بدون توجه به اولويت آنها جزء عمدهترين منابع استرس داوران کشور دانست.
بهطور کلی ،میزان استرس داوران در اين تحقیق در حد متوسط بود که با نتايج تحقیق دوريک و
پاسکويچ ( ،)2117احمدی ( ،)13میرجمالی ( ،)1388احمدی ( )1388و با تحقیق نظری و
سهرابی ( )1387نیز از نظر میزان تحلیل رفتگی همخوانی داشت ،ولی در تحقیقات ديگری مانند
گلد اسمیت و ويلیامز ( ،)1992سیلوا و همکاران ( ،)2118مارتین برايون ( )2119و ويوت
( )2119میزان استرس داوران در حد متوسط رو به زياد گزارش شده بود .البته جنکی ()2119
میزان استرس داوران را بسیار متغیر میداند که در دامنۀ بسیار کم تا متوسط قرار میگیرد.
اولويت عوامل استرسزا در داوران نیز در تحقیقات ،متفاوت است .با اينکه در تحقیق حاضر
ترس از اشتباه در داوری ،عملکرد فنی و فردی ،ارزيابی عملکرد و مشکالت شخصی به ترتیب
در اولويت قرار داشتند ،در تحقیق احمدی ( )1388روی داوران فوتبال حرفهای کشور عملکرد
فنی و فردی ،تعارضات میانفردی ،ارزيابی عملکرد و فشار زمانی در اولويت بودند .در تحقیق
میرجمالی ( )1388عملکرد فردی و فنی ،ارزيابی عملکرد ،مشکالت شخصی وترس از اشتباه در
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داوران چهار رشتۀ گروهی در اولويت قرار داشتند (.)46
با وجود تفاوت اندک در اولويت عوامل استرسزای داوران داخل کشور با تحقیق حاضر ،به نظر
میرسد که عملکرد فنی و ارزيابی عملکرد را میتوان جزء عوامل استرسزای اصلی داوران
محسوب کرد .اين موضوع نشان میدهد مشکالت شخصی و حتی تعارضات میانفردی برای
داوران اهمیت و حساسیت کمتری دارد و آنها بیشتر نگران عملکرد خود هستند .اولويت باالی
اين دو عامل در تحقیقات داخل کشور ممکن است اين گونه تفسیر شود که شايد داوران به-
دلیل فشار عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر مسابقات بیشتر در اين زمینه احساس ناتوانی
میکنند يا واقعاً بیشتر نگران ارائۀ قضاوتی خوب هستند .اين موضوع را میتوان با بررسی دقیق
گويههای منابع يا عوامل استرسزا به خوبی تشخیص داد ،بهويژه اينکه عباسی ( )1387نیز
نشان داد رابطۀ فشار روانی با عملکرد داوران منفی و معنیدار است (.)26
بررسی دقیق گويهها يا ده موقعیت استرسزای بسیار زياد (جدول  )1نشان میدهد نوع تیمها و
حساسیت مسابقه در اولويت اول و دوم قرار دارند و اين دو گويه نیز به آسانی میتوانند بر
عملکرد داوران اثرگذار باشند .عالوه بر اين ،گويههايی مانند تصمیمگیری حساس ،از دست
دادن تمرکز و ارزيابی نادرست نیز میتوانند چنین استرسهايی را بر داوران وارد کند .احمدی
( )1388با بررسی گويههای منابع استرس ،آيتمهای مربوط به عملکرد فنی داوران را
استرسزاترين آيتمها معرفی کرده است که تقريباً با تحقیق حاضر همخوانی داشت .ضمناً
وضعیت محیطی مانند زمان و شرايط جوی مسابقه ،مشاجرۀ بازيکنان ،پرخاشگری تماشاگران و
عدم همکاری مربیان در آخرين اولويتها قرار دارند .دودا ( )1996درصد شیوع عوامل
استرسزای مربوط به درون مسابقات ،تعارضات و عدم توافق داوران و آيیننامۀ داوری (عوامل
درونی) را بیشتر از عوامل متفرقه و محیطی گزارش کرده است؛ به عبارت بهتر ،ماهیت و
وضعیت درونی مسابقات ورزشی بیشتر از وضعیت بیرونی مسابقه سبب استرس داوران میشود.
البته در برخی تحقیقات جديد عوامل محیطی و بیرونی استرس مهم تلقی شده است؛ مثالً
فولکسین و همکاران ( ،)2112نويل و همکاران ( )2112و فريمن و همکاران ()2114
پرخاشگری و سر و صدای تماشاگران را از منابع اصلی استرس میدانند که جزء عوامل محیطی
و بیرونی محسوب میشوند.
يکی از محدوديتهای تحقیق حاضر و بیشتر تحقیقات در اين زمینه ،ناديده گرفتن برخی
استرسهای جسمانی و فیزيولوژيک مانند خستگی و عدم آمادگی جسمانی است؛ زيرا به نظر
میرسد وجود استرسهای جسمانی میتواند تأثیر عوامل استرسزای روانی و اجتماعی را افزايش
دهد .موضوع دوم ،تفکیک منابع استرسزای مربوط به ماهیت مسابقه (تیم پرطرفدار و حساسیت
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. در حین و بعد از مسابقه) است که بايد بیشتر به آن توجه شود،مسابقه) و مراحل مسابقه (قبل
 آموزش،با توجه به اهمیت و اولويت استرس مربوط به اشتباه در داوری و ضعف عملکرد فنی
مهارتهای روانی برای افزايش تمرکز و ارتقای سطح کیفی داوران کشور میتواند جزء برنامه
.کمیتههای فنی و آموزشی فدراسیونهای و هیئتهای ورزشی ايران قرار گیرد
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