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 202-222صص . ،6936 زمستان. ،61شماره   مطالعات مدیریت ورزشی

 

 

 ن ایراش ورز بین المللیو  ملیداوران  یزا استرسررسی عوامل ب
    

  ، فرهاد رحمانی نیا الهام میرجمالی،  درحیم رمضانی نژا
 

 20/02/6930 :تاریخ پذیرش 02/00/6930 :تاریخ دریافت

 چکیده 
 است؛ملی ایران و زا در داوران بین المللی هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل استرس

انفرادی  پنج رشتۀتیمی و  شش رشتۀالمللی داوران ملی و بین ۀکلی میاناین از بنابر

(229N=) ،100  آوری اطالعات از برای جمع .ددر این تحقیق شرکت کردن (درصد 39)داور

ال را در بر ؤس 23این پرسشنامه . استفاده شد( SOSS)یابی استرس داوران زمینه ۀپرسشنام

علمی دانشگاه استفاده و  ئتیهعضو  60ن از اظهار نظر تخصصی برای روایی آ که یردگ یم

و آزمون فریدمن، یومن ویتنی  با ها ادهد(.  =39/0α) داور تأیید شد 90ثبات درونی آن روی 

از  نشان داد ها افتهی. تجزیه تحلیل آماری شد ≥00/0Pداری کروسکال والیس در سطح معنی

 ترس از اشتباه داوری، عملکرد فردی و فنی عوامل در داوران به ترتیب زا استرسشش عامل 

در اولویت عوامل  یدار یمعنکه تفاوت با این. ندرالترین اولویت قرار داارزیابی عملکرد در باو 

 یشتریتیمی استرس ب یها ورزشمشاهده نشد، داوران  یالملل نیبداوران ملی و  یزا استرس

 یشتریانفرادی استرس ب یها ورزشی و داوران و شرایط زمان یفرد انیمرا در عامل تعارضات 

ضمناً . (≥00/0P) دمشکالت شخصی و عملکرد فنی گزارش کردن ،را در عامل ارزیابی عملکرد

استرس بیشتری در عامل مشکالت شخصی و تعارضات ( سال 20کمتر از )وران جوان اد

 . داشتند یفرد انیم
 

 .دعملکر یارزیاب ،از اشتباهعملکرد فنی، ترس  ،اورد استرس، :واژگان كلیدی

 

                                                                                                                   
 (نويسنده مسئول) ندانشگاه گیال ردانشیا. 1

 اسالمی بندر انزلی آزادعلمی دانشگاه  ئتیهعضو . 2

 ناستاد دانشگاه گیال. 3
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 همقدم
سبب  تواند یمو حتی ( 2، 1)است  زا استرسر سطحی ت ورزشی، شغلی پرهیجان و در هوقضا

شغل  دهد یمپژوهشی نشان  یها گزارش(. 3)فیزيولوژيک نامناسب شود  پیامدهای جسمانی و

روبرو متنوعی  یزا رساستعوامل  با داورانو  زاست استرسمشاغل خاص، داوری نیز مانند برخی 

بقات ورزشی را تشکیل داوران بعد از مربیان و ورزشکاران، ضلع سوم مسا(. 4،5،6) هستند

اگر قضاوت و داوری به درستی (. 2)را بر عهده دارند و دشوارترين وظايف ورزشی  دهند یم

یر اين صورت، و در غ شود یمتعیین  ها میترقابت با برتری مهارتی و تاکتیکی  ۀد، نتیجشوانجام 

 در را زیانگ چالشو حتی لذت رقابت  گذارد یمرقابت اثر  ۀعوامل محیطی بر نتیجساير 

ويژه اينکه داوران پس از هر قضاوت ضعیف به شدت به ،دهد یمورزشکاران و تماشاگران کاهش 

حتی برخی  .رندیگ یمقرار  ها رسانهمربیان، کادر مديريت تیم، تماشاگران و  ۀمورد حمل

. (7) دانند یم، فرياد زدن و ناسزا گفتن را به تیم داوری، رفتاری قابل قبول بالسیباشاگران تم

داوران  در مورددر تحقیق ديگری، تعداد کمی از مربیان و بازيکنان خصومت کالمی را  البته

 ند وخود رقابت کن یها يیتواناورزشکاران با تکیه بر  خواهند یمداوران نیز (. 8) اند کردهتأيید 

وجود معتقدند  سبالیبداوران هاکی و  البته. داشته باشند اگران حضوری فعال و مستمرتماش

داوری اثر يند صدای زياد بر فرآو ، ولی سر(مثبت جنبۀ) ديافزا یمتماشاگران به هیجان بازی 

 (.9) گذارد یممنفی 

و آرامش درون  ورزشی یها رقابتبا وجود اهمیت و حساسیت نقش داوران در برگزاری کیفی 

و شغل  یا حرفهمختلف  یها جنبه دربارۀکمی  ، تحقیقات(11)و تماشاگران ( بازيکنان)زمین 

قات روی ینیز بیشتر تحق و مقابله با استرس استرس حتی در زمینۀ. ان انجام گرفته استداور

، (17 ،16)، مربیان ورزشی (15 ،14)ورزشی  یها سازمان، کارکنان (11،12،13) ورزشکاران

توجه  تنهانهطور کلی به. است شدهانجام ( 19)و مديران ورزشی ( 18 ،14) یبدن تیتربمعلمان 

 . اند شدهموش اناديده گرفته و فر ها آنداوران شده است، بلکه در موارد زيادی  اندکی به استرس

ويژه هدر اقتصاد فوتبال، ب  کنندهتعیین  یعالوه بر نقش حساس خود در مسابقات، نقشداوران 

رقابت  ۀتأثیر زيادی بر عملکرد ورزشکاران و نتیج ها آندارند و قضاوت  یا حرفهدر سطح 

 حفظ)بايد فشارهای جسمانی  تنهاطور مستمر، نهدر خالل فصل مسابقات و به ها آن. گذارد یم

 یها استرسند تا داشته باش زيادیرا تحمل کنند، بلکه بايد آمادگی روانی ( آمادگی جسمانی

ورزشکاران و  استرسحتی بیشتر از  ها استرساين  رسد یمبه نظر . ندتحمل کن را مختلفی

از ورزشکاران و مربیان بهترين عملکرد  توان ینم موقعیتیکه در چنین  طور همانمربیان باشد و 

با وجود استرس، قضاوت و عملکرد درستی داشته باشند  توانند ینمرا انتظار داشت، داوران هم 
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اضطراب شناختی داوران  اند دادهنشان ( 2111) 1و همکاران بورکهکه ويژه اينبه ،(21 ،21)

 (.22)بسکتبال در پیش از رقابت بسیار زياد است 

ورزشی خاص و  یها رشتهو روی  یگروه تکاسترس داوران به صورت  ۀمطالعات در زمین غلبا

 ۀاصلی اين ابزارها نیز پرسشنام منشأ ،است ريباً مشابه انجام شدهتق هايیعمدتاً با ابزار

میالدی با ساخت  1991 ۀاين تحقیقات از ده .است (SOSS) 2استرس داوران فوتبال یابي نهیزم

در (. 23)ی داوران فوتبال شروع شد برا( 1987) 3تیلور و دانیل ۀوسیلاصلی به ۀهمین پرسشنام

ترس از آسیب، فشار زمان، فردی، به نام تعارض میان زا استرساين تحقیق، شش عامل اصلی 

البته در تحقیقات  .تعارض با همکاران، تعارض نقش و ترس از اشتباه در داوری شناسايی شد

برای داوران کشتی و عامل فشار ( 1982) 4اسمیت ۀوسیلمانند بددهنی به يیها عاملبعدی نیز 

نیز ( 1991) 5نتیلور و همکارا(. 24به نقل از )معرفی شد ( 1985) همین محققبازی توسط 

تعارضات میان  یزا استرسداور فوتبال، اهمیت و حساسیت عامل  529طولی روی  ایدر مطالعه

و با روش تحلیل مسیر نشان فردی، تعارض نقش و ترس از اشتباه در داوری را يادآور شدند 

 (.25) ارتباط دارندداوران  یرفتگ  لیتحل اب ها عاملاين دادند 

 45روی داوران بسکتبال مشخص شد بیش از ( 1995) 6شل و وينبرگتحقیق پیمايشی آن در

تنش عضالنی و فشار  ،معرفی و بیان کردند که عالئم سردرد زا استرسشغل خود را  ها آندرصد 

حقیقات ديگری دند که در تکر یبند طبقهاسترس را در سه گروه  ها آن. کنند یمخون را تجربه 

يا  یتيکفا یب، ترس از (26)از اشتباه در داوری  ترس :از اندتعبار هااسترساين . نیز تأيید شد

( 1992) 7البته فرای و سفتون. بودند( 28)و درک عدم کنترل ( 27)عملکرد فنی نامناسب 

 ءرا جز یفرد انیمنیز تعارضات ( 1985) 8و فیلیپس( 29)عامل مشکالت شخصی و خانوادگی 

، SOSSبا استفاده از ابزار ( 1992) 9داسمیت و ويلیامزگل (.31)قرار داده بودند  زا استرسعوامل 

SOSS11، ابزار ديگری (OST ) داور فوتبال، والیبال و فوتبال آمريکايی را  99ساختند و استرس

شار زمان، بددهنی بازيکنان، فشار بازی و ترس از اشتباه را فبررسی و پنج عامل ترس از آسیب، 

                                                                                                                   
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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بیشتر ( تماسی و پربرخورد ۀرشت)تبال آمريکايی ترس از آسیب جسمانی در فو. شناسايی کردند

آنشل و (. 24)قرار داشت  تا زياددر حد متوسط  داوران ۀهم طور کلی استرسبه. بود دار یمعنو 

شناسايی کردند که  در داوران بسکتبالرا  زا استرسر ایبسنیز چهار عامل ( 1995)وينبرگ 

دنی و قرارگیری در جای تهديد به آسیب ب ، بددهنی مربیان،(سوت غلط)تصمیم اشتباه  :شامل

 .بودند (27)ب نامناس

سه عامل ترس  نشان داد( 1987) 2تیلور و دانیل ۀبا اندکی تغییر در پرسشنام( 1995) 1رينی

 است بال سافتو  بالسیباسترس داوران  ۀ، ترس از آسیب و فشار زمان از منابع عمداز اشتباه

، عدم شناخت، فشار زمان و یفرد انیمدداً تعارضات مج( 1991) 3اسويکرترينی و (. 31)

منابع ( 1996) 4دودا(. 8)استرس داوران بسکتبال اعالم کردند  ۀمنابع عمد ءعملکرد را جز

داور زن ژيمناستیک را بررسی کرد و نشان داد برآوردن استانداردهای داوری،  647استرس 

رتباط با عوامل خارج از مسابقه، تعارض با نیازهای شغلی و عملکرد، ارتباط با ساير داوران، ا

او . ندس بوداستر ۀتماشاگران از منابع عمد داوری، مقابله با بازيکنان و یتۀمفدراسیون و ک

، %23را به صورت درون مسابقات  زا استرسز عوامل يک ا هر درصد شیوع تجربۀ نیهمچن

، %5/15استانداردهای داوری و  ها نامه نيیآ، %8/19تعارضات و عدم توافقات بین داوران 

، %5/11مرتبط با داوری  یها ترس، %4/14معمول تجربه شده توسط داوران  یها یسخت

 (.32)گزارش کرد % 6/5و عوامل متفرقه % 7/3بدنی  یها یناراحتو  ها یماریب، %1/7 ها مسافرت

رينی  (.33)فت داوران والیبال دست يا در موردنیز به همین نتايج ( 1998) 5استیوارت والری

منابع استرس و ( 1987) سؤالی تیلور و دانیل 31با استفاده از ابزار  مجدداً (1999)

، فقدان یفردعوامل تعارضات میان  بیترتو به داور بسکتبال را بررسی  721 یرفتگ لیتحل

 (.34) معرفی کردند  استرسرا به عنوان منابع  عملکرد و یزمانشناخت، فشار 

داوری داوران فوتبال نشان دادند مربیان يا  ببا بررسی تجار( 2112) 6رانفولکسن و همکا 

و اين سه  شوند یمکادر فنی، تماشاگران و بازيکنان سه منبع اصلی تهديد داوران محسوب 

نويل و (. 35) بر تمرکز، انگیزش و عملکرد داوران اثر منفی بگذارند توانند یممنبع پويا 

داور فوتبال  41مل تماشاگران متمرکز شدند و با بررسی نظرات نیز بر عا( 2112) 7همکاران

                                                                                                                   
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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جمعیت اثر بسیار زيادی بر  یو صدا نشان دادند سر 1999 -1998انگلستان در فصل 

هم ( 2114) 1کارانمفريمن و ه(. 36)از منابع استرس باشد  تواند یمتصمیمات داور دارد و 

 (.37) دانند یمن فوتبال اصلی داورا هایشاگران را از تهديدااشگری تمپرخ

داور هندبال يونانی، چهار  84 یزا استرسبا بررسی عوامل ( 2115) 2ورباتزوديس و همکارانتز

منابع  ازشايستگی را  و ترس از عدم یفرد انیمعامل ارزيابی عملکرد، ترس از آسیب، تعارضات 

که  زا استرسبه عوامل  با مرور تحقیقات مربوط( 2115) 3تاچر (.38)معرفی کردند  استرس ۀعمد

روی ( 1992)، گلداسمیت و ويلیامز (25) روی داوران فوتبال( 1987)تیلور و دانیل  ۀوسیلکه به

، (27) سبالیبروی داوران بسکتبال و ( 1995)، آنشل و وينبرگ (24) داوران والیبال و فوتبال

روی داوران فوتبال  (2111) 4، ماسن و الول(31) بال سافتو  سبالیبروی داوران ( 1995)رينی 

و  اندورزشی مختلف شايع یها رشته، نشان داد بسیاری از عوامل استرس در (39) ه بودشدانجام 

در  رو صدای تماشاگ مثالً سر ؛خاصی وجود دارد یزا استرسنیز عوامل  ها رشتهدر برخی 

ی در والیبال، ول ،دانتیمی مانند فوتبال و جاگیری مناسب در بسکتبال بسیار حساس یها رشته

، یریگ میتصم یها عامليج تحقیق وی نشان داد انت. قرارگیری و استقرار داوران ثابت است

و ابراز ( سن، تجربه)، عوامل فردی و شخصی (نوع حساسیت)ابقه سانتظارات و ارزيابی، ماهیت م

ز شکست و برای اجتناب ا تالش البته. منفی هستند یزا استرسعوامل  ءجز( کنترل ديگران)ود خ

، برآورد انتظارات ديگران و اهمیت مسابقه چالش و استرس مثبتی برای یا حرفهبازی نرم، رشد 

داور هاکی روی يخ  421 یزا استرستجارب ( 2117) 5و پاسکويچ دوريک (.4) شود یمآنان تلقی 

 یها یریدرگدر حد متوسط بود و  زا استرسشدت عوامل  ندو نشان داد نديخ را بررسی کرد

 (.41)با مربیان سه عامل اصلی استرس شناخته شد  رفتارد، کار با داوران همکار و شدي

در صورتی که  اند شدهروانی و اجتماعی متمرکز  یزا استرسبسیاری از اين تحقیقات بر عوامل  

 9نشان دادند داوران فوتبال برزيل با سیستم انرژی هوازی تقريباً  (2118) 6سیلوا و همکاران

را تشديد کند  زا استرستأثیر ساير عوامل  تواند یمو چنین استرس جسمانی  دوند یمکیلومتر 

چون ؛ اند شدهرجسمانی متمرکز غی یزا استرسبا وجود اين، تحقیقات بیشتر بر عوامل  (.41)

ارتقا دهد، در صورتی که عوامل  آن را و کند کنترل خود را حفظ وبايد آمادگی جسمانی  داور

                                                                                                                   
1. Friman 

2. Tsorbatzoudias et al 

3. Thatcher 

4. Mssson & Lovell  

5. Doric & Paskovich 

6. Silva et al 
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فقط بر ( 2119) 1برايون خصوصين ادر . قرار دارندفراوانی خارج از کنترل او  بسیار یزا استرس

. خانوادگی و اجتماعی را حذف کرد یها استرسزمانی مسابقه متمرکز شد و ساير  یها استرس

داور فوتبال آمريکايی از  411داور بسکتبال و  618، سبالیبداور  347 یها دگاهيداو با بررسی 

، استقرار و یریگ میتصمسوت و  استفاده کرد و نشان داد( SOS) 2ان ورزشیابزار استرس داور

البته . ار داشتندشدت تأثیر در باالترين اولويت قرجاگیری غلط و بددهنی مربیان از نظر تکرار و 

دوم و استقرار و جاگیری غلط در  ۀدر داوران بسکتبال مشکل ناهماهنگی با ساير داوران در رتب

 یها دانشگاهوران فوتبال اد استرس بررسی برای (2119) 3ويوت (.42)داشت  سوم قرار ۀرتب

سؤال  هفتاستفاده کرد و ( BOSSI) 4منابع استرس داوران بسکتبال سؤالی 15آمريکا از ابزار 

سؤالی، شش عامل  22پس از تحلیل عاملی ابزار جديد (. SOSQ)فوتبال را به آن افزود  ۀويژ

، فشار زمان و یفرد انیموء رفتار، فشار بازی، ترس از اشتباه، تعارض به نام س زا استرساصلی 

اين ابزار نشان داد داوران به ترتیب از  یها هيگوسؤاالت يا  ۀمقايس. تعارض نقش شناسايی شد

متناقض، تعارض بین  یها یریگ میتصمنیازهای داوری و الزامات خانوادگی،  میانِ تعارضاتِ

غلط، بددهنی مربیان، استقرار و جاگیری غلط، فراخواندن و آرام  یریگ میتصمداوری و کار، 

بازی و فشار ناظر يا ارزيابی رنج  ۀکردن بازيکنان پرخاشگر، بددهنی بازيکنان، اهمیت نتیج

میزان استرس در حد متوسط و بیش از متوسط البته در بسیاری از اين تحقیقات، (. 5) برند یم

داور فوتبال ترکیه نشان  156س با بررسی منابع استر (2119) 5یک جنمثالً  ؛گزارش شده است

 میاندر تا متوسط متغیر است و تفاوتی نیز  ضعیفوضعیت استرس در اين داوران از  نشان داد

 (.43) یستاسترس اين داوران زياد ن گرفت کهوی نتیجه . وجود ندارد داوران کمکداوران و 

 یها رشتهوران اد یزا استرسدکی روی عوامل تحقیقات انرجی، با توجه به تنوع تحقیقات خا

داوران فوتبال  یزا استرسعوامل ( 1386)اولین بار احمدی . ه استشدکشور انجام در ورزشی 

بررسی کرد و نشان داد استرس اين داوران در ( 1987)کشور را با استفاده از ابزار تیلور و دانیل 

 وعملکرد فنی، ارزيابی، فشار زمان :املوعدارد و به ترتیب  کمتر از آن قرار وسطح متوسط 

 و سهرابی نظری (.45 ،44) کند یماسترس را به داوران وارد بیشترين  یفرد انیمتعارضات 

سطح تحلیل د نشان دادنداور لیگ برتر فوتبال ايران  66 مهارت روانیچهار  با بررسی (1387)

عصبیت مربی، پرخاشگری  ،ها هرسانعلت فشار و استرس نیز بهط در حد متوس ها آنرفتگی 

                                                                                                                   
1. Baryon 

2. Sport Official Stress  

3. Voight  

4. Basketball Official’s Sources of Stress Inventory 

5. Gencay 
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حتی  رسد یمالبته به نظر  .(1) بودشايع  تماشاگران، ورزشکاران ناراضی و فشار بی امان قضاوت

به انرژی روانی نیاز  اين تحقیق طمینان يا اعتماد و تمرکز در داورانا سه مهارت ارتباطی،وجود 

یز نشان ن (1387)عباسی  .شدند یم بیشتر دچار استرس احتماالً ها آنت ر غیر اين صورد ،ددار

منفی و معنی داری وجود دارد،  ۀعملکرد داوران فوتبال کشور رابطو داد بین میزان استرس 

میرجمالی (. 26)د سابقه و تحصیالت و میزان استرس مشاهده نش/بین سن یا رابطهولی 

 ،تداول هندبالگروهی و م ۀزای داوران چهار رشتاولین کسی بود که عوامل استرس (1388)

و نشان داد استرس کلی داوران در حد متوسط  والیبال و بسکتبال کشور را مقايسه کرد، فوتبال

ترس از  مشکالت شخصی وعملکرد فنی و فردی، ارزيابی عملکرد،  :عوامل .و رو به باالست

در  یفرد انیمزمانی و تعارضات  موقعیتامل وو ع ه در داوری باالترين اولويت داشتنداشتبا

ورزشی نیز نشان  ۀداوران چهار رشت یزا استرسعوامل  ۀمقايس. بودند اولويت آخر قرار گرفته

بیشتر از ساير داوران  و دار یمعن زمانی در داوران فوتبال موقعیتداد که فقط استرس عامل 

از داوران ملی بیشتر  ینیز در عامل عملکرد فردی و فنی، استرس یالملل نیبداوران . است

مشکالت شخصی در مردان بیشتر از زنان گزارش شده بود و هیچ تفاوتی در  نیهمچن. اشتندد

 . (46) در داوران با سطح تحصیالت و سابقه مختلف مشاهده نشد زا استرساولويت عوامل 

و چند ( 45، 44، 1)عمدتاً روی داوران فوتبال  یقات محدود در داخل کشور کهبه تحق با توجه

 یها رشتهدر داوران  زا استرس، بررسی عوامل ه استشدانجام ( 46)اول متد گروهی ۀرشت

 غلباز طرف ديگر، ا. رسد یمتیمی و انفرادی ضروری به نظر  یها رشتهويژه مختلف ورزشی، به

غیرمتداول  یها رشتهورزشی و در برخی موارد روی  یقات در خارج از کشور روی يک رشتۀتحق

در صورتی که ممکن است  ،ه استشدانجام ( و فوتبال آمريکايی بالسیبمانند )در داخل کشور 

وجود دارد که داوران  اين سؤالبنابراين،  ؛و در هر کشوری متفاوت باشد ها رشتهاين عوامل در 

؟ آيا تفاوت اين عوامل در داوران ملی و رندیگ یمدر نظر  زا استرسرا ورزش ايران چه عواملی 

گروهی و  یها ورزشورزشی مختلف، داوران زن و مرد و داوران  یها رشتهوران ا، دیالملل نیب

ورزش  یها ونیفدراسوالن به مديران و مسئ تواند یمانفرادی متفاوت است؟ نتايج اين تحقیق 

شغلی داوران  موقعیتاز  یتر کاملداوران و مسابقات کمک کند تا درک  ۀويژه کمیتبه ،کشور

 یها رقابتداوری، سالمت و کیفیت  یزا استرست عوامل دست آورند و احیاناً با کاهش اثرابه

 . ورزشی را ارتقاء دهند

  شپژوهشناسی روش
داوران  ۀیکل را پژوهشآماری اين  ۀجامع. است یشيمایپ توصیفی و از نوع قیتحق نيا
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با توجه به وضعیت مسابقات که  دادندمیتشکیل  گروهی و انفرادی یها رشتهملی  المللی و بین

 ،هندبال ،وتبالف)گروهی  ۀرشت ششداوران  ،ها داده یآور جمع اجرا و ۀدر دور ها رشتهن اي لیگ

کاراته و  ،کشتی، ووشو، بوکس) انفرادی ۀرشت پنج و (بسکتبال و هاکی واترپولو، ،والیبال

در مسابقات داوران  اين .ماری قرار گرفتندآ ۀجامع ءجز تصادفیو غیر طور انتخابیبه (تکواندو

 .را بر عهده داشتند مسابقات مسئولیت قضاوت ،عنوان داوربه 1388ک و لیگ برتر سال دسته ي

 نفر 615داور،  723بین  و از در نظر گرفته شدآماری  ۀبرابر با جامع قیتحق نيا در یآمار ۀنمون

 .در اين پژوهش شرکت کردند( 83%)

و با  (25) ترجمه( 1987) 1لیدانو  لوریت (SOSS) استرس داوران یابينهیزم پرسشنامۀابتدا 

عامل  چهاردر اين دو ابزار  (.45) مطابقت داده شد( 1385)احمدی  الی تحقیقؤس 21ابزار 

ثبات  و ابزار تأيیداين محتوايی  روايی صوری وکه با اين و نداسترس شناسايی و معرفی شده بود

اولیه  ایهعالطمدر  زبینی وبا مجدداً، (45) شده بودگزارش  (= 91/1r) ز قابل قبولنیدرونی آن 

 در يیمحتوا و یصور يیروا ديیتأ یبراهمچنین . شد اجرا یورزش ۀو راهنما روی چهار رشت

پس از اعمال نظرات . قرار گرفت یشناس روانو  یبدن تیترب نظران صاحباز  نفر 15ر ایاخت

به  ديگر الؤس 11 ود مآحضوری به عمل  ۀنفر از داوران برجسته مصاحب 12 با نان،آ یتخصص

 ۀتا نمر ریتأثصفر بدون  ۀنمر)بزار از نوع چهار ارزشی لیکرت مقیاس اين ا. دپرسشنامه اضافه ش

را  %41بار عاملی  اقلگويه با حد 29 نشان داد نتايج تحلیل عاملی اکتشافی. بود (زياد ریتأث 3

در  داور قبل، هره بود ک يیها تیموقععامل بیانگر  هر و کرد یبند طبقهدر شش عامل  توان یم

ثبات درونی عامل ترس از اشتباه  زانیم .ندیب یممواجه  ها آنبا خود را  جريان يا بعد از بازی

 عامل ارزيابی عملکرد ،r=89/1 (الؤس 9) عامل تعارضات میان فردی ،r=83/1 (الؤس 6) داوری

 5)فنی  و عامل عملکرد فردی ،r=72/1 (الؤس 3) عامل مشکالت شخصی ،r=72/1 (الؤس 3)

 یزا استرسعامل  دو. ورد شدآبر  r= 73/1 (الؤس 3)زمانی  موقعیتعامل  و r=72/1 (الؤس

 (.46)ترس از اشتباه داوری و مشکالت شخصی بودند تحقیق اين جديد در 

 یبرگزار یها محلبه  انمحققيکی از  ،ورزشی یها ونیفدراسداوران  ۀتیکمبا  یاز هماهنگپس 

 وداوران ملی  در میان یحضور به صورت پرسشنامه را ورفت ختلف مسابقات در شهرهای م

 .بود قهیدق 31ر حداکث رداو هر یبرا يیپاسخگوزمان . دکر یآور جمعو  عيتوز یالملل نیب

برای  سیوال کروسکالو  يومان ويتنی آزمون فريدمن، از ها دادهتوزيع  دلیل غیرطبیعی بودن به

 . استفاده شد≥P =15/1 دارینیسطح معر تحقیق د یها هیفرضآزمون 

                                                                                                                   
1.Taylor &Daniel  

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  260  المللی ورزش ایران زای داوران ملی و بین بررسی عوامل استرس

 ش پژوه یها افتهی

 41تا  31بین %( 41)اغلب داوران  نشان داد ها یآزمودن یشناخت تیجمعمشخصات  یبررس 

 بیشتر بنابراين ؛سال بودند 31دارای سن کمتر از  افراداين % 21سال سن داشتند و حدود 

 و باالتر مدرک تحصیلی لیسانس وراننیمی از دا تقريباً، نیهمچن .داوران تحقیق جوان هستند

 پژوهش، مرد داوران بیشتراز طرف ديگر،  .درصد داوران مدرک ديپلم داشتند 8/22 و %(2/48)

سال  چهارداوران اندکی فقط و %( 7/65)داوری ملی  ۀدرج ها یآزمودناغلب  .%(5/82)بودند 

انفرادی  یها شتهدر % 5/58 تیمی و یها رشتهدر  داوران% 5/41 .ندداشت%( 4/49) کاری ۀسابق

 . مشغول به قضاوت بودند

متغیرهای فردی و شخصی  دهد یماز ديدگاه داوران نشان  ها تیموقع نيزاتر استرسبررسی 

ترس از  نیز دو عامل زا استرس یها عاملو بر حسب  کند یموران وارد بیشترين استرس را بر دا

 یزا استرسعوامل  نيتر مهماز ( 5عامل ) یو عملکرد فنی و فرد( 1عامل ) اشتباه در داوری

  (.1جدول ) داوران هستند
 

 نداورا اصلی استرس زا در ده موقعیت یا محرکت یاولو .6ل جدو

ام
ع

ل
 

 نیانگیم هیگو     
انحراف 

 داستاندار

 11/1 76/1 ری پرطرفداها میتقضاوت  1

 94/1 67/1 سقضاوت در مسابقات مهم و حسا 1

 95/1 58/1  نۀ داوراتیکم نمسئوالاختالف با  3

 94/1 57/1 هی و از دست دادن کنترل مسابقناکافتمرکز   5

 88/1 51/1 هحساس در مسابق ماتیتصم 1

 14/1 46/1 یخانوادگتعارضات و مشکالت  4

 16/1 44/1 یابيارزنظارت و  نمسئوالی نادرست ابيارز 3

 94/1 42/1  تو اجرای آن در مسابقا نیقوان درر ییتغ 1

 97/1 41/1 یروانی و جسمانداشتن مشکالت  5

 98/1 41/1 تی در قضاوکافنداشتن تجربۀ  5

 

 زمانی موقعیتو عامل ( 2عامل ) یفرد انیمعامل تعارضات  دهد یمنشان  2جدول  یها داده

 .کند یمکمترين استرس را بر داوران وارد ( 6عامل )
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 نراداو در استرس کممتغیر  60 تیاولو .2 جدول

 نیانگیم هیگو لعام
انحراف 

 داستاندار

 تیاولو

 یکل

 21 14/1 11/1  بنامناس يیهواآب و  طيشرا 6

 22 11/1 17/1 نداورا ديتهد 2

 23 93/1 14/1 نایتماشاچپرخاشگری   2

 24 93/1 14/1 نويزيتلوو  ويراد درپخش مسابقات  1

 25 15/1 13/1 یبازقبل از  کنانيباز ديشداعتراض  2

 26 92/1 97/1 نکنايباز یلفظ یریدرگ 2

 27 89/1 94/1 هساعت نامناسب برگزاری مسابق 6

 28 87/1 88/1 بنامناس روزهایانجام مسابقات در  6

 29 83/1 85/1 ربد زبان و پرخاشگ کنانيباز مديريت 2

 31 82/1 79/1 هدر مسابق کنانيبازو  انیمرب یهمکارعدم  2

 

 
 نداورا یزا استرسعوامل  تیاولو ۀسیمقا. 6نمودار 

4/2  

2/2  

2 

8/1  

6/1  

4/1  

2/1  

1 

8/1  

6/1  

4/1  

2/1  

1 

ی
ور

 دا
باه

شت
ز ا

س ا
 تر

ی
رد

ن ف
 بی

ت
ضا

عار
 ت

رد
لک

عم
ی 

یاب
ارز

 

ی
رد

و ف
ی 

 فن
رد

لک
عم

 

ی
ص

شخ
ت 

ال
شک

 م

ت
قعی

مو
 

نی
زما

 

 میانگین

زا استرس عوامل  
 

28/0  ±43/1  

28/0  ±04/1  

11/0  ±31/1  18/0  ±42/1  

43/0  ±00/1  

46/0  ±33/1  
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 عيتوزبا  قیتحق یرهایمتغ یتمام عيتوز اسمیرنوف، - زمون کولموگروفآبر اساس  از آنجا

پارامتريک فريدمن، يومن ويتنی غیر یها آزمون، از (≥11/1P)داشت  یدار یمعنطبیعی تفاوت 

شش عوامل  میانتحقیق نشان داد از  یها داده ۀمقايس. و کروسکال والیس استفاده شد

 یابيارز، و یفنو  یفردترس از اشتباه در داوری، عملکرد  :واملداوران به ترتیب ع یزا استرس

 موقعیت یزا استرسامل وکه ع یصورتان دارد، در را بر داور زا استرساثر  نيشتریبعملکرد 

 (.1ر نمودا) کمتری داشتند تياولو یفرد انیمو تعارضات  یزمان
 

 .داوراندر  زا استرسمقایسه عوامل . 9ل جدو

 نیانگیم نداورا یزا استرسعوامل 
انحراف 

 داستاندار

 ندمیفرآزمون  

 یآزاد ۀدرج یخمجذور 
سطح 

 یدار یمعن

    65/1 44/1 یداور در ترس از اشتباه

    64/1 11/1 یفردتعارضات میان 

((111/1 5 91/292 72/1 38/1 دعملکر یابيارز
 

    71/1 41/1 یو فن یفردعملکرد 

    82/1 34/1 یشخصمشکالت 

    82/1 13/1 یزمان موقعیت
 .     است دار یمعن≥P 11/1در سطح ** 

 

 ۀبین کلی، فريدمندر آزمون  یدار یمعنو سطح  مقدار خی دوو  3جدول  یها دادهبا توجه به 

ترس از بنابراين عامل  ؛(≥15/1P) جود داردو یدار یمعنداوران تفاوت  یزا استرسعوامل 

به ترتیب اولويت از  یشخصعملکرد و مشکالت  یابيارزعملکرد فنی و فردی،  اشتباه داوری،

استرس  یفرد میانتعارضات و  یزمان موقعیتزای مهم داوران هستند و عامل وامل استرسع

 . کند یمکمتری به داوران وارد 

ترس از  نشان داد در داوران ملی، یالملل نیبداوران ملی و  یزا استرساولويت عوامل  ۀمقايس

 ها آنبر  زمانی استرس بیشتری موقعیتارزيابی عملکرد، مشکالت شخصی و  ،اشتباه در داوری

 ، در مقايسه باسال 9بیش از  ۀداوران با سابق. نبودند دار یمعن ها تفاوتالبته اين  .کند یموارد 

 ≥ 15/1)زمانی  موقعیتو ( P ≥ 11/1)مشکالت شخصی  ،ت داوریامل ترس از اشتباهاودر ع

P )سال 41داوران جوان با سن کمتر از . بود دار یمعن ها تفاوتداشتند و اين  بیشتری ساستر 

(. P ≥ 15/1) داشتند استرس بیشتری امل مشکالت شخصی و تعارضات میان فردیوع درنیز 

 یدار یمعنساس سطح تحصیالت داوران تفاوت بر ا زا استرس یها عامل تياولو نیبالبته 

 . مشاهده نشد
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تیمی و  یها رشتهداوران  یزا استرس یها عامل ۀاولويت کلی بسیار مهم اين بود که بین ۀيافت 

و مشکالت  ترس از اشتباه در داوری(. P ≥ 15/1) وجود داشت یدار یمعنانفرادی تفاوت 

طور به. بودفرادی نا وتیمی  یها رشتهوران دا یزا استرسعامل  نيتر مهمشخصی به ترتیب 

استرس ترس از انفرادی میزان  یها رشتهداوران تیمی، در مقايسه با  یها رشتهداوران کلی، 

، ولی داوران زمانی را بیشتر گزارش کردندموقعیت فردی و نایمداوری، تعارضات  اشتباه در

ارزيابی عملکرد استرس  فنی و و عملکرد فردی در عامل مشکالت شخصی،انفرادی  یها رشته

 (.4جدول ) بیشتری داشتند
 

  یانفرادتیمی و  یها رشتهداوران  یزا استرسعوامل  ۀمقایس .2ل جدو

 نیانگیم هنوع رشت نداورا یزا استرسعوامل 
انحراف 

 داستاندار

 یتنیومان  U-آزمون

ه محاسبه شد
Z 

سطح 

 یدار یمعن

 یداور در ترس از اشتباه
 68/1 42/1 یانفراد

24/1- 216/1 
 58/1 48/1 یتیم

 یفرد میان تعارضات
 55/1 81/1 یانفراد

15/9- 
**111/1 

 65/1 32/1 یتیم

 دعملکر یابيارز
 71/1 46/1 یانفراد

19/3- 
**112/1 

 72/1 26/1 یتیم

 یو فن یفردعملکرد 
 71/1 52/1 یانفراد

34/4- 
**111/1 

 68/1 23/1 یتیم

 یشخص مشکالت
 78/1 61/1 یانفراد

66/9- 
**111/1 

 72/1 95/1 یتیم

 یزمان موقعیت
 67/1 81/1 یانفراد

99/9- 
**111/1 

 68/1 41/1 یتیم
            .است دار یمعن≥P 11/1در سطح ** 

 یگیربحث و نتیجه
 41از  درصد داوران کمتر 61حدود  شناختی داوران کشور نشان دادجمعیت یها یژگيوتحلیل 

وران کشور است که فرصت خوبی اجوان بودن نسل د ۀدهند نشان اين موضوع. سال سن دارند

. دارند مدرک کارشناسی کمدست( درصد 2/48)برای کسب تجربه دارند و تقريباً نیمی از آنان 

 یهدف تواند یمملی  ۀدرج داوراندرصد از  7/65برای  یالملل نیبداوری  ۀالبته کسب درج

 .تلقی شود ها ونیفدراسآموزش  ۀبرای کمیتآموزشی 
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و ( 11)ورزشی، کاهش پرخاشگری تماشاگران  یها رقابتبا وجود اهمیت داوری در کیفیت 

زيادی در محیط  یزا استرسعوامل  رسد یمورزش به نظر  و تماشاگران اندرکاران دسترضايت 

به نظر . است ها توجه شدهنکمتر به آوجود دارد که برای داوران بسیار متغیر و پويای ورزش 

تحقیقات مربوط به اين بخش از نیروی انسانی ورزش  ۀنقش حساس داوری در زمین رسد یم

داخل و داوران خارج  یزا استرسعوامل  ۀچون تحقیقات اندکی دربار ناديده گرفته شده است؛

وران در اد یزا استرسالبته در مطالعه مقدماتی اين تحقیق، شش عامل . است شدهکشور انجام 

فوتبال  یا حرفهکه چهار منبع استرس داوران که عالوه بر اين( 46)چهار رشته شناسايی شد 

 ءترس از اشتباه داوری و مشکالت شخصی را جز یزا استرسعوامل  ،گرفت یمران را در بر اي

تیلور و دانیل (. 45)ورزشی کشور معرفی کرد  یها رشته غلبوران ااد یزا استرسعوامل 

را در داوران فوتبال شناسايی کردند که عامل ترس از آسیب  زا استرسنیز شش عامل ( 1987)

 . (23) و تعارض نقش با تحقیق حاضر متفاوت بود

روی يک  تحقیقات داخل و خارج کشور بیشتر، (1987)لور و دانیل از زمان اولین تحقیق تی    

متداول  یزا استرسجود چند عامل و هااغلب آناست که در  شدهورزشی انجام  ۀيا دو رشت

و مشکالت  دعملکرد فنی و ارزيابی عملکر ،ترس از اشتباه داوری ،یفرد انیممانند تعارضات 

البته عوامل متنوع ديگری . گزارش شده است زا استرسبیشتر از ساير عوامل  به ترتیب یشخص

اين تحقیق روی  و چون دشو یممورد مطالعه مربوط  یها رشتهکه به تنوع  اند شدهنیز معرفی 

عوامل شناسايی شده در اين تحقیق  توان یماست،  شدهگروهی و انفرادی انجام چندين رشتۀ 

 .دانستکشور منابع استرس داوران  نيتر عمده ءجز ها آنرا بدون توجه به اولويت 

و ک وريطور کلی، میزان استرس داوران در اين تحقیق در حد متوسط بود که با نتايج تحقیق دبه

و  نظریبا تحقیق  و (1388) ی، احمد(1388) ی، میرجمال(13)، احمدی (2117)پاسکويچ 

داشت، ولی در تحقیقات ديگری مانند  یخوانمه میزان تحلیل رفتگینیز از نظر ( 1387) یسهراب

و ويوت ( 2119)، مارتین برايون (2118)سیلوا و همکاران  ،(1992)گلد اسمیت و ويلیامز 

( 2119) یک جنالبته . گزارش شده بود رو به زيادزان استرس داوران در حد متوسط می( 2119)

 . ردیگ یمبسیار کم تا متوسط قرار  که در دامنۀ داند یممیزان استرس داوران را بسیار متغیر 

که در تحقیق حاضر با اين. استمتفاوت  ،در داوران نیز در تحقیقات زا استرساولويت عوامل 

ه در داوری، عملکرد فنی و فردی، ارزيابی عملکرد و مشکالت شخصی به ترتیب ترس از اشتبا

کشور عملکرد  یا حرفهداوران فوتبال  روی( 1388)در اولويت قرار داشتند، در تحقیق احمدی 

ر تحقیق د .، ارزيابی عملکرد و فشار زمانی در اولويت بودندیفرد انیمفنی و فردی، تعارضات 

رس از اشتباه در کرد فردی و فنی، ارزيابی عملکرد، مشکالت شخصی وتعمل( 1388)میرجمالی 
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 (. 46)گروهی در اولويت قرار داشتند  داوران چهار رشتۀ

داوران داخل کشور با تحقیق حاضر، به نظر  یزا استرستفاوت اندک در اولويت عوامل  با وجود

اصلی داوران  یزا استرس عوامل ءجز توان یمکه عملکرد فنی و ارزيابی عملکرد را  رسد یم

برای  یفرد انیممشکالت شخصی و حتی تعارضات  دهد یماين موضوع نشان . محسوب کرد

اولويت باالی . بیشتر نگران عملکرد خود هستند ها آنداوران اهمیت و حساسیت کمتری دارد و 

-به ممکن است اين گونه تفسیر شود که شايد داوران ين دو عامل در تحقیقات داخل کشورا

دلیل فشار عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر مسابقات بیشتر در اين زمینه احساس ناتوانی 

با بررسی دقیق  توان یماين موضوع را . خوب هستند یقضاوت ۀيا واقعاً بیشتر نگران ارائ کنند یم

یز ن( 1387)ويژه اينکه عباسی به خوبی تشخیص داد، به زا استرسمنابع يا عوامل  یها هيگو

 . (26) است دار یمعنبا عملکرد داوران منفی و  فشار روانی ۀنشان داد رابط

و  ها میتنوع  دهد یمنشان ( 1جدول )بسیار زياد  یزا استرسيا ده موقعیت  ها هيگوبررسی دقیق 

بر  توانند یمحساسیت مسابقه در اولويت اول و دوم قرار دارند و اين دو گويه نیز به آسانی 

حساس، از دست  یریگ میتصممانند  يیها هيگوعالوه بر اين، . دنان اثرگذار باشعملکرد داور

احمدی . را بر داوران وارد کند يیها استرسچنین  توانند یمدادن تمرکز و ارزيابی نادرست نیز 

مربوط به عملکرد فنی داوران را  یها تميآمنابع استرس،  یها هيگوبا بررسی ( 1388)

ضمناً . داشت یهمخوانمعرفی کرده است که تقريباً با تحقیق حاضر  ها تميآ نيزاتر استرس

بازيکنان، پرخاشگری تماشاگران و  ۀمحیطی مانند زمان و شرايط جوی مسابقه، مشاجر وضعیت

درصد شیوع عوامل ( 1996)دودا . قرار دارند ها تياولوعدم همکاری مربیان در آخرين 

عوامل )داوری  ۀنام نيیآضات و عدم توافق داوران و مربوط به درون مسابقات، تعار یزا استرس

به عبارت بهتر، ماهیت و  ؛را بیشتر از عوامل متفرقه و محیطی گزارش کرده است( درونی

. شود یمبیرونی مسابقه سبب استرس داوران  وضعیتدرونی مسابقات ورزشی بیشتر از  وضعیت

مثالً  ؛سترس مهم تلقی شده استالبته در برخی تحقیقات جديد عوامل محیطی و بیرونی ا

( 2114)و فريمن و همکاران ( 2112)، نويل و همکاران (2112)فولکسین و همکاران 

عوامل محیطی  زءکه ج دانند یمپرخاشگری و سر و صدای تماشاگران را از منابع اصلی استرس 

 . شوند یمو بیرونی محسوب 

برخی  نر اين زمینه، ناديده گرفتتحقیقات د و بیشترتحقیق حاضر  یها تيمحدوديکی از 

به نظر  ؛ زيراجسمانی و فیزيولوژيک مانند خستگی و عدم آمادگی جسمانی است یها استرس

افزايش روانی و اجتماعی را  یزا استرستأثیر عوامل  تواند یمجسمانی  یها استرسوجود  رسد یم

تیم پرطرفدار و حساسیت )مربوط به ماهیت مسابقه  یزا استرسموضوع دوم، تفکیک منابع . دهد
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 . است که بايد بیشتر به آن توجه شود( قبل، در حین و بعد از مسابقه)و مراحل مسابقه ( مسابقه

 آموزش، و ضعف عملکرد فنی یاشتباه در داور مربوط بهبا توجه به اهمیت و اولويت استرس 

برنامه  ءجز تواند یمسطح کیفی داوران کشور  یو ارتقاز روانی برای افزايش تمرک یها مهارت

 . ورزشی ايران قرار گیرد یها تئیهو  یها ونیفدراس یآموزشفنی و  یها تهیکم

 :عمناب

بررسی چهار عامل روانی بین داوران لیگ برتر (. 1387). و سهرابی، زهرا نظری، رسول .1

ی ، سملی المپیک یآکادم. شناسی کاربردیيش بین المللی رواندومین هما. فوتبال ايران

 .75-71صفحه  .همايش دی

 پژوهشکده. نهیچوب روسیسترجمه . یداور یشناسروان(. 1381). نویاست، رابرت نبرگيوا .2
 .دانش دیام: تهران. یفناورو  قاتیتحقوزارت علوم،  یورزشو علوم  یبدن تیترب

3. Conti, D. J., & McClintock, S. L. (1983). Heart Rate responses of a Head 

Referee during a Football Game. The Physician and Sports Medicine. (11) :108-

114. 

4. Thatcher, J. (2005). Stress, Challenge, and Impression Management among Sport 

Officials. Sport and Exercise Psychology Review, 1(1) : 26-34. 

5. Voight, M. (2009). Sources of Stress and Coping Strategies of US Soccer 

Officials. Stress and Health. 25: 91-101. 

6. Balch, M.J., & Scott, D. (2007). Contrary to popular belief, referees are people 

too! Personality and perceptions of officials. Journal of Sport Behavior. 30: 3–

20. 

7. Rainey, D. W., Schweickert, G., Granito, V., & Pullella, J. (1990). Fans' 

Evaluations of Major League Baseball umpires' Performances and Perceptions of 

Appropriate Behavior Toward Umpires. Journal of Sport Behavior. 13(2) : 122-

129. 

8. Rainey, D. W., & Schweickert, G. (1991). Evaluations of umpire performance 

and Perceptions of Appropriate Behavior toward Umpires. International Journal 

of Sport Psychology, 22(1) : 66-77. 

9. Mitchell, J. S., Leonard, W. M., & Schmitt, R. L. (1982). Sport Officials' 

Perceptions of Fans, Players, and Their Occupations: A Comparative Study of 

Baseball and hockey. Journal of Sport Behavior. 5: 83-95. 

 (.1379) .، رشادیاالشکیک و روسیس ،یصالح؛ فرهاد ،این یرحمان؛ یمهرعل، نژاد یهمت .11
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تماشاگران و  ،ورزشکاران دگاهيداز  یورزش یها دانیمدر  یپرخاشگرعوامل  یبررس

 .46-39 :( 18 یاپیپ) 3-4 شماره .سال هشتم . کیالمپفصلنامه  .یبدن تیبترمتخصصان 

پايان نامه . مقابله با استرس در ورزشکاران یها روشمقايسه  (.1387. ) تصدقی، زهرا .11

 .دانشگاه شمال .کارشناسی ارشد

س مديريت استر یها وهیشبررسی (. 1387. )بلیغی، ريحانه و بشارت، محمد ؛رحیم رمضانی نژاد، .12

 .113-89 :24 شماره .پژوهش در علوم ورزشی. مختلف ورزشی یها میتدر ورزشکاران 

 .ملی یها میتر ورزشکاران انفرادی مقابله با استرس د یها روشبررسی  (.1386) .پناهی، مهريه .13

 .دانشگاه گیالن .کارشناسی ارشد نامه انيپا

تنیدگی شغلی دبیران  یاه عاملتحلیل (. 1382. )گالبی، ايران و اسدی دستجردی، حسن .14

 .89-99 :( 23پیاپی ) 2و  1، شماره المپیک فصلنامه. تربیت بدنی مدارس متوسطه شهر تهران

در  یشغل یدگیتنمنابع و عوامل  یبررس (.1385) .بوالقاسما ،انيیرجا ود مهردا ،محرم زاده .15

 .51-33: (13) 4 شماره. یورزش پژوهش در علوم. یغرب جانيآذربااستان  یورزش انیمرب

 نامه انيپاايران، بال فوت یا حرفهمربیان  یزا استرسامل بررسی عو (.1389) .ريحانی، محمد .16

 .دانشگاه گیالن .کارشناسی ارشد

و  دارنده نگه بررسی و مقايسه رفتار حمايتی مديران، عوامل(. 1381) .رحیم رمضانی نژاد، .17

. فصلنامه المپیک. دولتی کشور یها دانشگاهان تربیت بدنی و ورزش استرس زای شغلی مربی

 .71 -59 :21شماره . سال دهم

بررسی عوامل (. 1383) .محمدی، مهدی و مهرعلی همتی نژاد،؛ رحیم رمضانی نژاد، .18

 1ه شمار. 12 سال. فصلنامه المپیک. استرس زای شغلی دبیران تربیت بدنی شهر رشت

 .36-27 :( 25پیاپی )

 یشغل یدگیتن یها عامل یبررس (.1388) .اسکندر ،یمیرح ود یمج ،کيچرچهارده  .19

دانشگاه  یانسانو  یاجتماع ، علومیریادگيمطالعات آموزش و  .ورزش استان فارس رانيمد
 .49-64: ( 56-2 یاپیپ) 1ه شمار. 1 سال .رازیش

مطالعه  (.1389. )، بهرامپور صادق وا مبهوت مقدم، رض ، رضا؛خانلو قره میردار، شادمهر؛ .21

. فصلنامه المپیک. ولوژيک داوران نخبه فوتبال ايرانفیزي یها شاخصی میزان کار و برخ

 .79-69: ( 51 یپیاپ) 3 شماره .18سال 
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21. Reilly, T., & Eregson, W. (2006). Special Populations: the Referee and Assistant 

Referee. Journal of Sports science. 24(7) : 795-801. 

22. Burke, K.L., Joyner, A.B., Pim, A., & Czech, D.R. (2000). An Exploratory 

Investigation of the Perceptions of Anxiety among Basketball Officials before, 

during and after the Contest. Journal of Sport Behavior. 23(1) : 11-19.  

23. Taylor, A.H., & Daniel, J.V. (1987). Sources of Stress in Soccer Officiating: An 

Empirical Study. First World congress of science and Football. (pp. 538-544). 

Liverpool, England. 

24. Goldsmith, P. A., & Williams, J. M. (1992). Perceived Stressors for Football and 

Volleyball Officials from Three Rating Levels . Journal of Sport Behavior. 15(2) 

: 106-118. 

25. Taylor, A.H., Daniel, J.V., Leith, L., & Burke, R.J. (1990). Perceived Stress, 
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