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 چکیده
 بودداوران فوتبال  در شناختی در مقابله با استرس هاینقش رويکردبررسی هدف از پژوهش حاضر 

در کانال فعال داور  2900 ۀکليجامعۀ آماری شامل  انجام شد. همبستگی –روش توصيفی با و 

عنوان نفر به 251صورت تصادفی تعداد هکه ب بودند رسمی آکادمی داوران فوتبال ايرانتلگرامی 

 واسترس داوران منابع نامه پرسشبرای دستيابی به اهداف پژوهش از . نمونه انتخاب شدند

ه مدل معادالت ساختاری استفادو در تبيين ارتباط بين متغيرهای پژوهش از رويکردهای شناختی، 

ها نشان داد رويکرد شناختی بر استرس داوران تأثير منفی و معناداری دارد. همچنين يافتهگرديد. 

گذاری ابعاد رويکرد شناختی )رويکرد مثبت، رويکرد رفتاری و رويکرد منفی( به ترتيب بيشترين تأثر

کارها و بايست در ارائه راهبر اين اساس مسئولين میمنفی را بر استرس در داوران فوتبال داشتند. 

روی مباحث و محتوای رشتۀ فوتبال ت استرس داوران های خود برای مهار، کاهش و مديريبرنامه

های آموزشی متمرکز های توجيهی، دورهها، کالسدر قالب، کارگاهرويکردهای شناختی و ابعاد آن 

 د.برای مقابله با استرس شونرشتۀ فوتبال تا موجب افزايش سطح آمادگی داوران نمايند 
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 مقدمه
 مهمی اجزای شامل مدیریت، ساختار از غیر ورزش به

 که ستا و داورانی تماشاگران مربیان، بازیکنان، مانند
 پوشش را داوری به مربوط مسائل حاضر حال در

دارند. تالش،  تجربه و آموزش به نیاز و دهندمی
ای تخصص و آگاهی داوران به برگزاری انواع رویداده

بعد از مربیان و  آنانورزشی کمک کرده است تا 
ند بازیکنان سومین رکن مسابقات ورزشی را تشکیل ده

های ورزشی و جزء با نفوذترین اعضا در برگزاری رقابت
 (.2013، ، علم، منظمیبخشنیک) به حساب آیند

 از یکی و ورزشی مسابقات که ستون طورهمانداوری 
یک کار  ،است ورزشی هایمسئولیت ترینحیاتی

، 1)لووت و کامپو هستنیز  زااسترسانگیز و هیجان
خاطر که این نه تنها به  . از طرف دیگر، داوران(2019

کنند، بلکه به رفتارهای بازیکنان و نتایج را کنترل می
این دلیل که مسابقات را تضمین و با قوانین خود ایمنی 

بخشند، بخش مهمی از مسابقات ها میخاصی به رقابت
 ،2تینگل و کلت ،)وارنر دهندتشکیل میرا ها و رقابت

(. عواملی مانند تناسب اندام، سرعت، آمادگی 2013
طرفی، همکاری بینی، بیجسمانی، دقت واکنش، پیش

های خوب با دیگر مقامات مسابقات، برخی از مهارت
بازیکنان، سالمت  رمورد نیاز برای کنترل نتیجه و رفتا

 هستندداوران الزم آمیز وظایف رقابت و انجام موفقیت
عوامل باال،  از غیر (. به2014و همکاران،  3)پیترازوسکی

تماشاگران  هایواکنش مانند خارجی، و محیطی شرایط
 آمیزعملکرد موفقیت بر دنتوانمی نیز مسابقات و فضای

  تأثیرگذار باشند. رفتار داوران و

 به اعتماد مانند هاییبه اعتقاد روانشناسان ورزشی جنبه
 ایکنندهتعیین نقش احساسات کنترل و تحمل نفس،

                                                           
1. Louver & Campo 

2. Warner, Tingle & Kellett 

3. Pietraszewski  

 )دایتائویتی، کنندداوران ایفا می تصمیمات و در رفتار
 (.2017 ،4و پروموتو فالیس، مانکون

 گیریصمیمعمل توضعیت عدم قطعیت در محیط،  در
اهد بود. داوران و تنش همراه خو استرساغلب با 

 هستند افرادی ۀزمرفوتبال( از  )مثل های ورزشیرقابت
فوتبال گیرند. می قرار وضعیت این در بقیه از بیش که

قضاوت و  ورزشی پرهیجان و پرتماشاگر است که
حساسیت و  داوری آن نیز به سبب وجود این عوامل

)حسینی، شهبارزی همراه دارد  بسیاری را به استرس
معموالً توجه به عملکرد (. 1393 کسب و زیدآبادی،

فوتبال بیشتر از بازیکنان  ۀمیدان مسابقداخل قاضی 
ند کناشتباه میبار ت. بازیکنان در جریان بازی چندیناس

در  کهزمانیاما شود، نمیوارد  هاآنولی انتقاد زیادی به 
اه اتخاذ شود، این تصمیمی اشتب ،جریان قضاوت مسابقه

ای از انتقادها آید و با هجمهچشم میاشتباه زود به
طرف بازیکنان  تواند ازانتقادات می شود. اینمواجه می

های شگاهها و بااخل زمین، کادر مربیان، مدیر تیمد
و  ورزشی ذینفع، ناظران مسابقه، گروه همکاران

باشد. هدف  و غیره های خبریو رسانه هاتماشاچی
 فوتبال،مستقیم این فشارهای اجتماعی در مسابقه 

 این فشارها بدونداوری.  تیم جز نیست کسی شک،بی
جدانشدنی از شغل داوری در تمام سطوح  شک بخش

اهمیت پژوهش در زمینه داوران فوتبال از آنجا  .هستند
 مسئول تنهانه زمین در داور شود که یکناشی می

 قابل طوربه وی تصمیمات بلکه است، قضاوت بازی
 تماشاگران، مربیان، بازیکنان، واکنش و رفتار بر توجهی
و  بخشنیک) گذاردمیها تأثیر باشگاه و مقامات

 (. 2013همکاران، 

 برای که مکرر انتقادهای به توجه باداوران 
 در کنند، دائمامی دریافت خود گیری و عملکردتصمیم 

 (.2017 همکاران، و یتیتائویدااسترس هستند ) معرض

4. Diotaiuti, Falese, Mancone, & 

Purromuto 
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های بخشی از داوری است و داوران رشته سترسا
 و بعد از قضاوت مسابقه حینمختلف ورزشی، قبل، 

)صالحی  کننداسترس را تجربه می مواره سطوحی ازه
دلیل گسترش عوامل امروزه به (.2017و محسنی، 

، هاآنانسان در برابر  ۀمقابل زا و کاهش تواناسترس
است،  ای پیچیده و بزرگ تبدیل شدهاسترس به پدیده

 هاآن تأثیر عوامل متعدد و تعامل میان چرا که تحت
در در این راستا،  (.2013، همکاران و 1)آرچقرار دارد

بندی منابع استرس داوران رابطه با شناسایی و اولویت
 هاآنو عوامل و فاکتورهای مربوط به رشتۀ فوتبال در 

زیادی هم داخل و هم در خارج کشور  هایپژوهش
 در( 2009یت )وو مثالبرای  .استصورت گرفته 

 لیگ در شاغل داوران از نفر 200 روی یپژوهش

 داوران استرس اصلی منابع دریافتایی آمریک فوتبال

 خانوادگی، تقاضاهای و وظیفه انجام بین جدال شامل

 فشار مواجهه، نقش، تعارض فردی، بین تعارضات

 مدیریت و هستند بازی فشار و شکست از ترس زمان،

 هایشیوه ارتباطات، آموزش سازماندهی، زمان،

 جسمانی آمادگی و ذهنی هایمهارت آموزش مواجهه،

 استرس کنترل بر مؤثرهای شیوه عنوانبه  را مطلوب

 د.کر معرفی
( نیز توهین لفظی، 2013) 2نشل، کانگ و جوبنولآ 

آسیب فیزیکی، برخورد و تماس و حضور مقامات را به 
 بخشنیکعنوان منابع استرس داوران گزارش کردند. 

ها، فشار بازی، عدم وجود رسانه( حضور ناظر و 2013)
و تصمیمات فیزیکی را به  آمادگی جسمانی مناسب

 نمکارانبی و هعنوان منابع استرس داوران بر شمارد. 
( نیز به عواملی همچون آمادگی جسمانی، 2016)

ادراک بصری، توانایی ذهنی، تمرکز و توجه، آمادگی و 
گیری سریع، زمان بازی، شدت و مسافت طی تصمیم

( نیز نوع و 2017) 3واگراکردند.  اشارهشده توسط داور 

                                                           
1. Arch 

2. Anshel, Kang Jubenville 

سطح بازی، تعداد تصمیمات، سبک بازی، آمادگی 
به عنوان را جسمانی، تناسب اندام و ذهنیت داوران 

( 2012) میرجمالی. ددنگزارش نمو هاآنمنابع استرس 
 هایرشته داوران استرس منابع بررسی به تحقیقی در

 نشان و پرداختند ایران در فوتبال و والیبال هندبال

ن بی تعارضات شامل داوران این استرس منابع ددادن
 ناظران نظارت اشتباه، از ترس فنی، عملکرد فردی،

. است شخصی مسائل و زمان فشار داوری،
( معتقدند 2012) نیانژاد، میجمالی و رحمانیرمضانی

ترس  شاملدر داوران به ترتیب  زااسترسشش عامل 
و ارزیابی عملکرد  از اشتباه داوری، عملکرد فردی و فنی

( 2009) محمدزاده( و احمدی و 2008) احمدی بودند.
کشور را بررسی  ی داوران فوتبالزااسترسعوامل 

عوامل عملکرد فنی، ارزیابی، فشار  ندو نشان داد ندکرد
استرس را به فردی بیشترین  تعارضات میان و زمان

بیان نیز ( 2008) نظری و سهرابی. دنکنمیداوران وارد 
ها، فشار رسانه شامل ی داورانزااسترسکردند عوامل 

تماشاگران، ورزشکاران  ت مربی، پرخاشگریانیعصب
 باشند.میامان قضاوت ناراضی و فشار بی

 زاترساسو جدترین منابع کاربردترین پر در این راستا، 
مدیریت،  هایدر مجله 2017تا  2005که از سال 

 ،شناسی ورزشی استفاده شده استفیزیولوژی و روان
از  ترس فردی، تعارض بین اصلی، عامل شششامل 

عملکرد فنی، فشار بازی و  زمانی، ، فشارشکست
ه که در مقاله حاضر این منابع ب هستند تعارض نقش

 .اندعنوان منابع استرس داوران انتخاب شده
ای در کار نیست و که معجزه بر همگان آشکار است

 همیشه وجود دارند زااسترسشرایط و منابع  واسترس 
که  گیریدد و تصمیم مینکننده هستتعیین داورانولی 

 4ینآلک (.2015 ،عباسی) دنچطور با این شرایط کنار بیای
 و هامهارت مدیریت استرس( معتقد است 2016)

3. Wagra 

4. alkin 



 1398، پاييز 29، شماره 8وره دورزشی ،  شناسیروان مطالعات                                                  188

                                                                        

 

 و مدیریت برای که کندمی بیان را هاییتخصص
 همچنین و است استرس در زندگی الزم موثر کاهش

 افراد بر چگونه چیست، از ناشی استرس که این درک
 آن مورد در باید کاری چه آنکه ترمهم و گذاردمی ثیرتأ

 رها است زیاد استرس از ناشی که تنشی از تا داد انجام
بنابراین برای مقابله با منابع  .رسید آرامش به و شد

و مدیریت آن باید به بررسی واکنش احساسی  زااسترس
عملکردشان توجه داوران پس از استرس و تأثیر آن بر 

ها و مداخالت امروزه نقش آموزهبیشتری نمود. 
از اهمیت  داوران فوتبالدر عملکرد  روانشناختی ورزشی

چریک، )افشار، رستمی و چهارده است بسیاری برخوردار
شناختی و مداخالت روان هایکی از این آموزه (.2018

ورزشی در حوزه قضاوت ورزشی، فرآیند مقابله با 
ها و فرآیند مقابله عمدتاً شامل فعالیت استرس است.

اقدامات شناختی و رفتاری فرد برای مدیریت استرس 
 (.2013، نی، شهبازی کسب و زیدآبادیاست )حس

از جمله  زااسترسبا استرس و منابع  داورروش مقابله 
 داور ناکامی یا موفقیته کنندتعیین عامل ترینمهم

اند از راهبردها، فرایندها و داور باید بتوهستند. 
 این با رو شدنروبه برای مناسبهای مقابله سبک

مدت باعث صورت کوتاهکه ممکن است به هاموقعیت
صورت بهرا وی ایجاد ناامنی روانی شود و عملکرد 

تا  نماید مناسب، استفاده دهندمنفی تحت تأثیر قرار 
زمینه مدیریت و کاهش استرس فراهم آورد )لووت و 

کننده یا ، منعکس2سبک مقابله .(2019، 1کامپو
 شیوهای به پاسخ برای فرد تمایلده کننتوصیف

 با انواع خاصی از مواجه هنگام در پذیربینیپیش
 (. 2009، 3یتو)و است زااسترسهای موقعیت
 ای اشاره کرده که از به چندین سبک مقابله هاپژوهش

                                                           
1. Louvet, & Campo 

2. Coping Styles 

3. Voight 

4. Approach Coping 

5. Avoidance Coping 

مقابله توان به موارد زیر اشاره کرد. آن جمله می
 در فرد گیریجهته کنندبیان که 4)اقترابی( رویکردی

برای  فعاالنه تالش و زااسترس حوادث مقابل
سترس است. این روش وفصل و مدیریت عوامل احل

با مسئله، حل  رو شدنروبههایی از قبیل مقابله فعالیت
شود. و پذیرش مسئولیت را شامل می آن، ارزیابی مجدد

اغلب از این  کنترل باشد، افراد زمانی که اوضاع قابل
های تالش سوی دیگر، کنند. ازروش استفاده می

به دیگر صورت فیزیکی )توجه ای که بههوشیارانه
از  دور شدنگرفتن( برای  تکالیف( یا ذهنی )نادیده

و یا کاهش اهمیت آن صورت  زااسترسعوامل 
هایی فعالیت که شودمینامیده  5اجتنابی گیرد، مقابلهمی

شدن در  درگیر گرفتن، فرار، تغییر توجه واز قبیل نادیده
شود. زمانی افراد به مقابله تکلیف دیگران را شامل می

 درک ناپذیرکنترل را اوضاع که دارند تمایل اجتنابی
(. این 2004 ،6مارچنت، موریس و گیبس ،وانگ) کنند

در کنترل و  آثار شامل افزایش تنش عضالنی، ضعف
شدن فرد از تمرکز بر تکلیف  مهار عملکرد و منحرف

تی داوران در (. وق2007، کارانهم)آنشل و  است
گیرند، ناپذیر قرار میو کنترل زااضطرابهای موقعیت

کنند بسیار مهم ای که انتخاب مینوع روش مقابله
اب نامناسب در روش مقابله سبب انتخ است؛ زیرا

ز تمرکز او بر روند شود اضطراب داور افزایش یابد، امی
کنترل بازی از دست او  و احتمال دارد کاهدبازی می

 (.1997، 7رودافینوس-)کایسیدیس خارج شود
های مقابله و پاسخ تحقیقاتی وجود دارد که سبک

را بررسی  سترسمختلف ورزشی به اهای داوران رشته
و  1997رودافینوس و همکاران )-اند. کاسیدیسکرده
 8(، برنان1999و  1996) نبرگ(، آنشل و وی0002

6. Wang J, Marchant D, Morris T, 

Gibbs 

7. Kaissidis-Rodafinos 

8. Bernan 
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( داوران 2000) 1، جوینر، پیم و کزیچبورک( و 2001)
( 1998) اند و وانپرنکرده مطالعه را بسکتبالرشته 

 2رینی است، کرده بررسی را والیبالداوران رشته 
و  داد قرار مطالعه تحت را بیسبال داوران( 1995)

 4( و پیج و پیج2009) یتوو و( 2007) 3ولفسان و نیاو
. مورد بررسی قرار دادند رارشتۀ فوتبال ( داوران 2010)

مطالعه  موردهای داوران که استراتژی هاییپژوهشدر 
مشخص شده است که داوران در رویارویی  ،قرار گرفته

از راهکارهای اجتنابی استفاده اغلب  زااسترسبا وقایع 
 (. با این2017)صالحی و محسنی،  تا رویکردی کنندمی

 داورانهای مقابله ( سبک2007) حال، انشل و وینبرگ
بندی، توصیف رالیایی را طبقهاست و امریکایی بسکتبال

ران، بسته به موقعیت، اند داودادهکرده و نشان مقایسه  و
کار همقابله رویکردی و اجتنابی را بهای یکی از سبک

ی زااسترسکه در موقعیت  صورت برند. به اینمی
ها( مانند حضور ناظر، اعتراض تماشاچیناپذیر )کنترل

در  کنند و در مقابل،بیشتر از سبک اجتنابی استفاده می
پذیر باشد )مانند اشتباه یی که کنترلزااسترسموقعیت 

در استفاده از عالئم داوری، جاگیری نامناسب، اعتراض 
 کنند.اده میاز سبک رویکردی استف مربیان( اغلب

های سبک رویکردهای شناختی یکی دیگر از سبک
بودکه  زااسترسمقابله داوران با استرس و منابع 

 بر مبنای آن شکل گرفته است. حاضر  پژوهش
رویکردهای شناختی شامل سه رویکرد شناختی مثبت، 

رویکرد شناختی منفی به مواردی منفی و رفتاری است. 
موقعیت منصفانه نیست و به  که این فکر به این مانند

دهد، احساس نارضایتی من احساسات منفی دست می
اشاره  ادامه دادن وضعیت و یا به ترک موقعیتیا مایل 

مقابله  مثبت نیز به مواردی مانندشناختی رویکرد دارد. 
منبع استرس، تمرکز بر روی بازی و حرکت بعدی،  با

فکر کردن به این که این موقعیت تنها بخشی از رقابت 

                                                           
1. Burke, Joyner, Pim and Czech 

2. Rainey 

داوری، روند حمل وضعیت و ادامه دادن به است، ت
رویکرد رفتاری به مواردی مانند  و در نهایت پردازدمی

پاسخ دادن به  ،و دفاع از خودگفتگو در مورد وضعیت 
و مواردی  ن تذکر یا اخطار فنیدرویداد به طور موقت، دا

گورپینار (. 2015، 5)گورپینار دکناشاره می از این قبیل
نفر از داوران شاغل در  61( در پژوهشی روی 2015)

لیگ بسکتبال با ویلچر ترکیه از منابع استرس داوران 
 که شامل تهدید و صدمه فیزیکی، دالیلبسکتبال 

ده کرد و در مربوط به عملکرد و حضور دیگران استفا
مورد برسی شناختی را رویکردهای  ،مقابله با این منابع

داوران بسکتبال نتایج پژوهش گوینار نشان داد قرار داد. 
کارگیری هترتیب بیشتر تمایل به استفاده و ب با ویلچر به

از رویکرد شناختی مثبت، رویکرد شناختی رفتاری و 
 رویکرد شناختی منفی در مقابله با منابع استرس داشتند.
قضاوت یک حرفه پر چالش، مهیج و ارزشمند است 

با وجود اهمیت  کهدر حالی(. 1397)افشار و همکاران، 
در برگزاری کیفی  فوتبال و حساسیت نقش داوران

زمین )بازیکنان( و  های ورزشی و آرامش درونرقابت
 مختلف هایجنبه ٔەکمی دربار هایپژوهش ،تماشاگران

صالحی و ) داوران انجام گرفته استشغل  و ایحرفه
اندکی به  تنها توجه طور کلی نهبه. (2017محسنی، 

 آناناسترس داوران شده است، بلکه در موارد زیادی 
داوران عالوه بر نقش  .اندنادیده گرفته و فراموش شده

کننده در اقتصاد نحساس خود در مسابقات، نقشی تعیی
 آنانای دارند و قضاوت در سطح حرفه ویژهفوتبال، به

رقابت  نتیجهتأثیر زیادی بر عملکرد ورزشکاران و 
طور در خالل فصل مسابقات و به آنانگذارد. می

را تحمل کنند،  تنها باید فشارهای جسمانی مستمر، نه
بلکه باید آمادگی روانی زیادی داشته باشند تا 

نژاد و )رمضانی مختلفی را تحمل کنند هایاسترس
 ورزش، شناسیروان ۀحوزدر (. 2011همکاران، 

3. Wolfson, and Neave 

4. Page and Page 

5. Gurpinar 
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 شده انجام مربیان و بازیکنان ۀدربار فراوانی تحقیقات
ویژه داوران فوتبال،  و به درخصوص داوران اما است،

)صالحی و محسنی،  تاس نشده مطالعه کافی دازهان به
2017.) 

انجام گرفته در این زمینه بر قبلی  هایبیشتر پژوهش
بندی و عوامل مرتبط با منابع استرس شناسایی، اولویت

اند و کمتر پژوهشی به دنبال داوران تمرکز کردهدر 
شناسایی عوامل و فاکتورهای موثر در کاهش و مقابله 

 هایپژوهشاز طرف دیگر . است با منابع استرس بوده
مدیریت پیشین به صورت پراکنده راهکارهایی را برای 

به همین جهت  اند.دادهداوران ارائه در کاهش استرس و 
 ترینمهمحاضر به دنبال بررسی نقش یکی از  پژوهش

داوران و ارائه در ای با استرس عوامل کاهنده و مقابله
پژوهش وضوع مهای مرتبط با راهکارها و خط مشی

 است.
شدت در  به تنها بازیکنان، بلکه داوران نه در فوتبال،

عملکرد  گیری خود را وابسته بههای تصمیممهارت
 ۀداوری یک مسابق. دانندزمین مسابقه میدر خود خوب 

 فردنیاز به یک ترکیب منحصربه سطح باالی فوتبال،
های فیزیکی و ورزشی، توانایی از دانش خاص

(. این 2018)افشار و همکاران،  های ذهنی داردمهارت
ورزشی  روانشناسی در حالی است که استفاده از مداخله

مورد بسیار در تحقیقات داخلی  فوتبالبرای داوران 
مسئولیت اجرای  داوران فوتبال .گرفته استنتوجه قرار 

تعداد همچون  عواملیقوانین داوری را بر عهده دارند. 
ای، ، پوشش رسانهفیزیولوژیکینیازهای ، زیاد بیننده

و غیره،  اهمیت مسابقه و بازی درگیرانه، مسابقه حوادث
 بهمسئولیت را با افزایش سطح استرس اجرای این 

 حد استرس باعث کاهش از همراه دارد. افزایش بیش
داور صحیح عملکرد  و افتگیری اثربخشی تصمیم

داور های بعدی گیریتصمیمو حتی قضاوت و  شودمی
ای شدن با توجه به حرفهدهد. نیز تحت تأثیر قرار میرا 

کسب نتایج مطلوب در  فوتبال در کشور و اهمیت
  گذشته، برجسته شده مسابقات، نقش داوران بیش از

دقت بیشتری  با هاآنو تصمیمات و حرکات  است
مربیان اکثر  شود تـا جایی که حتی برخیارزیابی می

داور، نسـبت  به تصـمیمات هایشان راهای تیمناکامی
سازی و آموزش، آماده به همین جهت،. دهندمی

در جهان فوتبال نتیجه محور و مالی داوران عملکرد 
(. 2018)افشار و همکاران، ضروری است  بسیار

اعث ایجاد ب تواندمی فوتبالداوران نادرست تصمیمات 
های ورزشی شود. بحث و جدل و گاه تنش در محیط

و عوامل ای و تجاری شدن فوتبال استرس حرفه
 ۀادامداوری این رشته را تشدید کرده است.  زااسترس

باری )از جمله تواند پیامدهای زیاناین روند می
روانی( برای داوران این رشته و های جسمانی آسیب

ای در کشور ما فوتبال حرفهاز یک طرف، داشته باشد. 
 هنوز و کندتجربه میهای اول عمر خود را سال

از سوی  زند.های کشور موج میخشونت در ورزشگاه
گیرد، تماشاچیان داور مورد فحاشی و اعتراض قرار می

کادر فنی و بازیکنان نسبت به هر تصمیم داور اعتراض 
عدم استفاده و دسترسی داوران از طرف دیگر،  کنند.می

 ۀوزحهای کشور به تجهیزات و تکنولوژی فوتبال لیگ
داوری سختی کار قضاوت در لیگ فوتبال کشور را دو 

تحقیقات الزم است  همین جهت به چندان کرده است.
انجام پذیرد. در فوتبال داوری ای در خصوص گسترده

کردن بخش  منظور برطرفتحقیق حاضر نیز به
نقش رویکردهای  بررسی هدفو با کوچکی از این نیاز 

اوران فوتبال انجام شناختی در مقابله با استرس د
تواند به مدیران و می پژوهشنتایج این . گرفت

 داوران  ۀکمیتویژه کشور، به فوتبال مسئوالن فدراسیون
راهکارها و  تری ازو مسابقات کمک کند تا درک کامل

 زای داوریاثرات عوامل استرسهای مقابله با روش
 هایسالمت و کیفیت رقابتداشته باشند تا در نهایت 

  .دهندارتقأ ورزشی را 



 911                                                                  ..استرس. با مقابله در شناختی رویکردهای نقش: ایزدی

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل مفهومی پروهش1شکل 

 

 پژوهش شناسیروش
 حاضر توصیفی از نوع همبستگی است پژوهشروش 

در داور فعال  2900 ۀپژوهش را کلیجامعۀ آماری و 
 کانال تلگرامی رسمی آکادمی داوران فوتبال ایران

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، تشکیل دادند. 
سوالی رویکرد شناختی )رویکر  10های نامهپرسش

سوال و رویکرد  3سوال، رویکرد منفی با  4مثبت با 
نامه پرسش( و 2015سوال( از گورپینار ) 3رفتاری با 

فردی و تعارض )تعارض بین سوالی استرس داوران 25
فشار زمان  ترس از شکست،سوال،  3نقش هر کدام با 

سوال و عملکرد فنی نیز با  5و فشار بازی هر کدام با 
( سنجیده شدند. 2009سوال( از احمدی و محمدزاده ) 4

رویکرد شناختی پس از ترجمه به زبان نامۀ پرسش
فارسی و اعمال تغییرات و اصالحات الزم، برای روایی 
صوری و محتوایی آن از نظرات کارشناسان و 

از آزمون نامه پرسشصصان و برای پایایی هر دو متخ
(. با استفاده از 1آلفای کرونباخ استفاده شد )جدول 

صورت آنالین بهنامه پرسشسایت کافه پردازش، 
طراحی و  لینک آن به کانال تلگرامی رسمی آکادمی 
داوران فوتبال ایران ارسال گردید و از اعضای کانال 

پاسخ دهند. نامه پرسشه خواسته شد از طریق لینک ب
پس از حدود یک ماه و چندین بار یادآوری به اعضای 

برگشت داده شدند. نامه پرسش 265کانال در نهایت 
از مجموع نامه پرسش 14ها، پس از بررسی پرسشنامه

 ندبه دلیل مخدوشی کنار گذاشته شدنامه پرسش 265
انجام نامه پرسش 251و فرآیند تجزیه و تحلیل با 

توان آنالین مینامه پرسشرفت. از مزایای استفاده از گ
جویی ها، صرفهآوری دادهجویی در زمان جمعبه صرف

زمان کافی برای پاسخ دهندگان و  در هزینه مالی،
اشاره کرد. همچنین در دسترس  انتشار سریع و کارآمد

کنندگان جهت پاسخ به نبودن محقق برای شرکت

 رویکرد منفی

H

2 

H

3 

H

4 

H

رویکرد  1
 شناختی

منابع 
استرس 

 داور

 فردیتعارض بین

 ترس از شکست

 فشار زمان

 عملکرد فنی

 فشار بازی

 تعارض نقش

 رویکرد رفتاری

 رویکرد مثبت
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ی آنان از معایب توزیع الت و رفع ابهام براؤاس
(. 2017 آنالین است )مارتیکوت و آرکانت،نامه پرسش

بندی و خالصه نمودن به منظور سازمان دادن، طبقه
های خام از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی داده

از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده گردید. تجزیه 
افزارهای آماری نرمها با استفاده از و تحلیل داده
  انجام پذیرفت. 23نسخه  2و آموس 1اس.پی.اس.اس

 

 نتایج
با توجه به نتایج آزمون آلفای کرونباخ که در تمامی 

توان اذعان بود می 70/0ها مقدار آن بیشتر ازشاخص
و  ندها دارای پایایی مناسبی بودنمود تمامی شاخص

 بودابزار اندازگیری از همسانی درونی خوبی برخوردار 
(. همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی 1)جدول شماره 

نشان داد همه سؤاالت دارای بار  جهت روایی سازه
بودند و ساختار عاملی در نظر گرفته  6/0عاملی باالی 

ها، منابع شاخص شده از برازش مطلوبی برخوردار بود.
نشان  1جدول شماره  در هاو همسانی درونی پرسشنامه

داده شده است. 

 

 هانامهها، منابع و آلفای کرونباخ پرسششاخص .1جدول 

 منبع پايايی کل گويه تعداد شاخص

 83/0 3 فردیتعارض بین

 (2011احمدی و محمدزاده )

 79/0 5 ترس از شکست

 74/0 5 فشار زمان
 82/0 4 عملکرد فنی
 75/0 5 فشار بازی

 87/0 3 تعارض نقش
 79/0 4 رویکرد مثبت

 84/0 3 رویکرد منفی (2015گورپینار )
 80/0 3 رویکرد رفتاری

 
های های جمعیت شناختی نمونهنوع و فراوانی ویژگی

اند. نشان داده شده 2حاضر در پژوهش در جدول شماره 
گویای این است که  2نتایج حاصل از جدول شماره 

بیشترین فراوانی در متغیر جنسیت مربوط به مردان با 
(، بیشترین فراوانی در متغیر 87/82) 208تعداد 

یان دوره کارشناسی با تحصیالت مربوط به دانشجو
(، در متغیر سن بیشترین فراوانی با 57/56) 142تعداد 
سال، در  29-38( مربوط به دوره 59/77) 150تعداد 

 139متغیر وضعیت تأهل بیشترین فراوانی با تعداد 
ها، در متغیر درجه ( مربوط به وضعیت متأهل38/55)

( 10/725) 63مربیگری بیشترین فراوانی با تعداد 
داوری بیشترین  ۀ، در متغیر سابق1ربوط به درجه م

 5-10( مربوط به دوره 04/41) 103فراوانی با تعداد 
سال و در نهایت در متغیر تعداد داوری در سال گذشته 

( مربوط به دوره 15/62) 156بیشترین فراوانی با تعداد 
 مورد بود. 65زیر 

 

 

                                                           
 

 
1. Amos 
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 های پژوهششناختی نمونههای جمعيتويژگی .2جدول 

 سن سطح تحصيالت جنسيت 

 زن مرد متغير

فوق 
ديپلم و 
زير فوق 

 ديپلم

 کارشناسی
کارشناسی 

ارشد و 
 باالتر

28-18 
38-
29 

48-
39 

به  48
 باال

 2 9 150 90 83 142 26 43 208 فراوانی
 8/0 58/3 77/59 85/35 07/33 57/56 36/10 13/17 87/82 درصد
 درجه مربیگری وضعیت تأهل 
 المللیدرجه بین درجه ملی 1درجه  2درجه  3درجه  متأهل مجرد متغیر

 14 42 63 58 74 139 112 فراوانی
 58/5 73/16 10/25 11/23 48/29 38/55 62/44 درصد
 تعداد داوری در سال گذشته سابقه داوری 

 متغیر
 5زیر 

 سال
 10بیشتر از  5 -10 مورد 5زیر  سال به باال 15 15-11 10-5

 15 80 156 24 33 103 91 فراوانی
 98/5 87/31 15/62 56/9 15/13 04/41 25/36 درصد

 
 3همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول شماره 

ین بیشتر 3ارائه شده است. با توجه به جدول شماره 
 همبستگی بین متغیرهای تعارض نقش با فشار بازی 

( و کمترین همبستگی بین متغیرهای 653/0اخالقی )
( 11/0رویکرد شناختی رفتاری و ترس از شکست )

 باشد.می
 

 ضرايب همبستگی بين متغيرهای مدل پژوهش .3جدول 

ير
تغ

م
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1                 

2 0/472** 1               

3 0/191* 0/360** 1             

4 0/147* 0/197* 0/540** 1           

5 0/237** 0/250** 0/477** 0/462** 1         

6 0/332** 0/225** 0/360** 0/358** 0/653** 1       

7 -/415** 
-

0/260** 
-

0/325** 
-

0/200** 
-

0/351** 
-

0/266** 
1     

8 -0/212** -0/190* 
-

0/289** 
-0/187* 

-
0/306** 

-
0/231** 

-
0/277** 

1   

9 -0/360** -0/110* 
-

0/220** 
-0/134* -/244** -0/190* 

-
0/315** 

-
0/185* 

1 

= رویکرد 8رویکرد مثبت،  =7= تعارض نقش، 6= فشار بازی، 5= عملکرد فنی، 4= فشار زمان، 3= ترس از شکست، 2فردی، = تعارض بین1توجه: 
 = رویکرد رفتاری9منفی، 

05/0 * P ≤ ،01/0 ** P ≤01 



 1398، پاييز 29، شماره 8وره دورزشی ،  شناسیروان مطالعات                                                  194

 1مدل پژوهش  .2شکل

 
اول پژوهش یعنی تأثیر  ۀمسیر فرضی 2شکل شماره 

ل را رویکرد شناختی بر منابع استرس در داوران فوتبا
تناسب مدل در حالت  ایشاخصهدهد. نتایج نشان می

نسبت  ایشاخصهاستاندارد، گویای این مطلب است که 
( و 3)کمتر از  استخی دو به درجه آزادی مناسب 

شاخص نرم شده برازندگی، شاخص  ایشاخصه
 ص برازندگی تطبیقی، نیکویی برازش اصالح شده، شاخ

و  90/0 که بیشتر از برازندگی فراینده، نیکویی برازش
کمتر از  ریشه میانگین مربعات خطای برآوردشاخص 

در حد قابل قبولی قرار دارند. بدین معنی که مدل  08/0
دارای برازش مناسب و ساختار عاملی  پژوهش حاضر

در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و به 
 پژوهشمدل نظری پژوهش های حاصل از عبارتی داده

 کنند.یید میتأرا حمایت و 
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 2مدل پژوهش  .3شکل 

 
 برازش مدل پژوهش ایشاخصه .4جدول 

ی
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92/218 75 91/2 92/0 90/0 94/0 90/0 078/0 

 
)مدل  3که برای شکل شماره  4نتایج جدول شماره 

گردیده، گویای این مطلب است که گزارش ( 2پروهش 
 استآزادی مناسب  ۀنسبت خی دو به درج یهاشاخصه

شاخص برازندگی تطبیقی، نیکویی برازش ( و 3)کمتر از 
اصالح شده، شاخص برازندگی فراینده، نیکویی برازش 

ریشه میانگین مربعات و شاخص  90/0 که بیشتر از

در حد مطلوبی قرار دارند.  1/0کمتر از  خطای برآورد
بدین معنی که مدل پژوهش حاضر دارای برازش 
مناسب و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن 

های حاصل از قابل قبول است و به عبارتی داده
 کنند.یید میتأپژوهش مدل نظری پژوهش را حمایت و 
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 ضرايب رگرسيونی مسيرهای مدل پژوهش .5جدول 

 مسير
وزن رگرسيونی 

 استاندارد شده

خطای 

 برآورد

نسبت 

 بحرانی
 معناداری

 000/0 556/4 03/0 -413/0 منابع استرس ---> شناختی رویکرد
 000/0 552/4 03/0 -409/0 منابع استرس ---> رویکرد مثبت

-230/0 منابع استرس ---> رویکرد منفی  07/0 490/3 001/0 
 000/0 3/891 05/0 -299/0 منابع استرس ---> رویکرد رفتاری

 
های دوم، اطالعات مربوط به فرضیه 5در جدول شماره 

 هاآنکه بر اساس  شدسوم و چهارم پژوهش گزارش 
اند. همچنین پژوهش نیز پذیرفته شده ۀاین سه فرضی

مستقیم، اثرات کل مسیرهای مدل تأثیر مستقیم، غیر
بیان شده است. با توجه به  6پژوهش، در جدول شماره 

بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به مسیر رویکرد  6جدول 
با شناختی با منابع استرس و رویکرد شناختی مثبت 

یم مربوط به مسیر منابع استرس و کمترین تأثیر مستق
 رویکرد شناختی منفی با منابع استرس است.

 

 اثرات کل متغيرهای پژوهش مستقيم وتأثير مستقيم، غير .6جدول 

 مسير
 ضرايب اثر در حالت استاندارد

 اثر کل اثر مستقيم مستقيماثر غير

 -41/0 -41/0 000/0 منابع استرس ---> شناختی رویکرد

 -41/0 -41/0 000/0 منابع استرس ---> رویکرد مثبت

 -23/0 -23/0 000/0 منابع استرس ---> رویکرد منفی
 -30/0 -30/0 000/0 منابع استرس ---> رویکرد رفتاری

 

 گیریبحث و نتیجه
 شودمحسوب می در جهان امروز، استرس مسئله بزرگی

های جسمی با بیماری درصد 75شده که  و گفته
عوامل مؤثر در  استرس ارتباط دارند و یکی از

)فروزنده و دالرام،  استهای قلبی و سرطان بیماری
بسیاری از  دهندمتون علمی نشان می(. 2003

عامل اصلی  عنوان پژوهشگران باور دارند استرس به
ا سالمت ب مؤثر بر زندگی مردم، به صورت تنگاتنگی

عنوان یکی  به حال که استرس .خورده است روان گره
شود، شناخته می هاترین عوامل پیدایش بیماریاز مهم

تواند در می آن پاسخ یا واکنش به ۀنحوبنابراین 

 باشد نقش بسزایی داشته با این پدیده سازگاری فرد
 (.2017)فارسی و مردای، 
کیفیت  با وجود اهمیت داوری دراز یک طرف، 

های ورزشی، کاهش پرخاشگری تماشاگران رقابت
( و 2000، نیا، صالحی، کیاالشکینژاد، رحمانی)همتی

نظر و تماشاگران ورزش به اندرکاراندسترضایت 
بسیار  زای زیادی در محیطرسد عوامل استرسمی

د که کمتر نوجود دار متغیر و پویای ورزش برای داوران
نقش حساس داوری  همچنینتوجه شده است.  هاآنبه 
 مربوط به این بخش از نیروی هایپژوهش ۀزمیندر 

چون  ،نادیده گرفته شده است انسانی ورزش
زای داوران عوامل استرس ە  اندکی دربار هایپژوهش
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نژاد و )رمضانی است کشور انجام شده خارج و داخلدر 
بله با های مقا(. از طرف دیگر، روش2010همکاران، 

استرس داوران نیز به شدت از طرف دانشگاهیان و 
به همین  پژوهشگران مورد غفلت قرار گرفته است.

نقش رویکرد جهت هدف از پژوهش حاضر بررسی 
 شناختی در مقابله با استرس داوران فوتبال بود.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از رویکرد 
توانند به عنوان یک استراتژی برای مقابله شناختی می

با استرس در داوران فوتبال مورد توجه قرار گیرد. با 
رویکرد شناختی با ضریب  5توجه به جدول شماره 

بر استرس داوران  -41/0رگرسیونی منفی برابر با 
یافته بیانگر این است که  گذارد. اینفوتبال اثر می

ای با تواند نقش مقابلهاستفاده از رویکرد شناختی می
استرس داوران فوتبال داشته باشد. نتایج این پژوهش 

( مبنی بر تأثیر 2015با یافته پژوهش گورپینار )
کارگیری رویکرد شناختی در مهار و کاهش استرس هب

این  یجهگرفتن نت نظر با درداوران، همخوان است. 
کارگیری هبا ب توانندمی رسد داوراننظر می به پژوهش،

برای مهار  های الزماستراتژیاز رویکرد شناختی  مقابله
 برخوردارزا های استرسو کاهش شرایط و موقعیت

در فضای پر استرس قرار  ،تا در هنگام داوری باشند
و بهترین  نندو بتوانند بر روند مسابقه تمرکز ک گرفتهن

 از خود یقضاوت مناسبو  نمایندعملکرد خود را اجرا 
دهند تا ضمن حفظ جذابیت رویداد ورزشی و لذت نشان 

هیچ مشکل  دبیشتر و هیجان بیشتر تماشاگر، بدون ایجا
 و هرج و مرجی رویداد ورزشی برگزار شود.

همچنین بخشی دیگر از نتایج پژوهش حاضر حاکی از 
رویکرد شناختی با ضریب  این است که بعد مثبت

بر استرس داوران فوتبال اثر  -/410رگرسیونی برابر با 
های گوپینار معناداری دارد. این یافته با نتایج پزوهش

( مبنی بر تأثیر بیشتر در رویکرد 2009) وویت( و 2015)
در شناختی مثبت در مقابله با استرس، همخوان است. 

بسکتبال  یل داوران( تما2015توصیفی گوپینار ) ۀمطالع
های رویکرد شناختی مثبت برابر به استفاده از استراتژی

بود. این مقدار از تمایل به این بعد  62/3با میانگین
منابع ها و نشان از اهمیت آن در جهت مقابله با موقعیت

مورد  نۀ( نمو2009یت )زا است. در مطالعه وواسترس
زا بیشتر مطالعه ابراز کرده بودند که در شرایط استرس
بر این  تمایل به انجام رویکرد شناختی مثبت دارند.

کارگیری بعد هتوان بیان داشت توجه و باساس می
تواند مهارکننده و کاهنده مثبت رویکرد شناختی می

استرس داوران باشد. برای دستیابی به این امر مهم 
همچون  به نکاتیبایست ل کشورمان میداوران فوتبا

آمادگی برای استرس و تالش برای مقابله با آن، تمرکز 
که روند بازی، فکر کردن به این ۀروی مسابقه و ادام

ادامه روند به و  استاین موقعیت تنها بخشی از مسابقه 
رسیدن به این سطح از آمادگی و  .قضاوت توجه کنند

ی درست مسئولین در توجه به ریزنیازمند برنامه ،قابلیت
ها و کارگیری برنامههدشواری امر قضاوت و لزوم ب

هایی برای افزایش سطح امادگی در امر استراتژی
این با توجه به آگاهی و  است.قضاوت داوران فوتبال 

زا و های استرساطالع داوران از شرایط و موقعیت
 ایجاد و توسعه راهکارهایی برای مهار و کاهش این

 شود.شرایط و وضعیت فراهم می
توان بیان داشت در نهایت با توجه نتایج پژوهش می

 -23/0بعد منفی رویکرد شناختی با ضریب رگرسیونی 
اثر معناداری دارد. این رشتۀ فوتبال بر استرس داوران 

مبنی بر تأثیر کم ( 2015گوپینار ) پژوهشیافته با نتایج 
ا استرس داوران، رویکرد شناختی منفی در مقابله ب

( 2015در مطالعه توصیفی گوپینار )همخوان است. 
تمایل داوران داروان بسکتبال به استفاده از ابعاد رویکرد 

میانگین  با بررابرویکرد شناختی منفی شناختی، بعد 
بود که به نسبت دو بعد دیگر، سهم نسبتاً کمی  67/1

اساس نتایج پژوهش حاضر این بعد  هرچند بردارد. 
رشتۀ سهم کمتری در کاهش و مهار استرس در داوران 

دارد اما به لحاظ اهمیت و ضرورت راهکارها و فوتبال 
تواند مفید ای استرس داوران میهای مقابلهاستراتژی

و مورد توجه مسئولین امر واقع شود. به همین  اشدب
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برای فوتبال رشتۀ جهت مسئولین و داوران فعال در 
تواند افزایش کیفیت قضاوت خود در میادین ورزشی می

از نکات این بعد به عنوان یک استراتژی کاربردی برای 
زا و غلبه بر این شرایط تسلط بر وضعیت استرس

استفاده کنند. برای برخورداری از این فرصت داوران 
ای به مباحثی همچون تالش برای باید توجه ویژه

عدم تمایل به ترک وضعیت  اسات منفی،دوری از احس
و برای  ادامه روند کار داشته باشدو تسلط بر وضعیت و 

رسیدن به این سطح از آمادگی با تمرینات ویژه تالش 
 نمایند.

سرانجام، براساس نتایج فرضیه، بعد رفتاری رویکرد 
بر  -30/0شناختی به میزان ضریب رگرسیونی برابر با 

تأثیر داشت و نقش تبال رشتۀ فواسترس داروان 
کند. این مهارکننده و کاهنده در استرس داوران ایفا می

مبنی بر تأثیر ( و 2015گوپینار ) پژوهشیافته با نتایج 
رویکرد شناختی رفتاری در مقابله با  مالحظهقابل 

در مطالعه توصیفی استرس داوران، همخوان است. 
( تمایل داروان بسکتبال به استفاده از 2015گوپینار )

بود که  44/2رویکرد شناختی رفتاری برابر با میانگین 
تأییدکننده نتایج پژوهش حاضر نیز است. به همین 

تواند راهکار و جهت استفاده از این بعد هم می
 بررشتۀ فوتبال ای برای تسلط و غلبه داوران استراتژی
در هنگام قضاوت در میادین رویدادهای  هاآناسترس 

شود داوران و مسئولین امر پیشنهاد میورزشی باشد. 
کارگیری این هبرخورداری از پیامدهای مثبت ب برای

گو در مورد ورویکرد به نکات و مباحث آن از جمله گفت
وجود آمده، توضیح شفاهی و قانع وضعیت و شرایط به

به قدرت قانونی خود  أاز تصمیم و اتکنمودن اطرافیان 
زا )همچون رایط و عوامل استرسبرای تسلط بر ش

 ه( توجه کنند.دان و غیراده از اخطار فنی، هشداراستف
 ایهای روانشناختی، راهبردهای مقابلهتئوری براساس

 نقش مهمی در کاهش استرس و در نتیجه سالمت
در  تنهایی و بدونفهوم استرس به . مروانی افراد دارند

محدودی  ای آنان، ارزشهای مقابلهنظر گرفتن مهارت

بیان دیگر  بینی وضعیت افراد دارد. بهدر توضیح و پیش
کمتر احتمال  هر چه منابع افراد برای مقابله بهتر باشد،

)فارسی شوند  های منجر به آسیبدارد گرفتار موقعیت
ایج پژوهش در نهایت، با توجه به نت(. 1395و مرادی، 
توان چنین بیان داشت که استفاده از رویکرد حاضر می

شناختی به عنوان یک استراتژی برای مقابله با استرس 
تواند مورد توجه فدراسیون فوتبال در داوران فوتبال می

داوران و آموزش قرار گیرد. عالوه بر این  ۀبه ویژه کمیت
 نتایج پژوهش مشخص کرد ابعاد رویکرد شناختی به
ترتیب، رویکرد شناختی مثبت، رویکرد شناختی رفتاری 
و رویکرد شناختی منفی بیشترین نقش را در مقابله با 

داشتند. همچنین منابع رشتۀ فوتبال استرس در داوران 
ترتیب فشار بازی، تعارض نقش، استرس داوران به

عملکرد فنی، فشار زمان، ترس از شکست و تعارض 
ا در تبیین منابع استرس فردی بیشترین نقش ربین

داوران فوتبال داشتند. بر این اساس مسئولین 
های خود برای بایست در ارائه راهکارها و برنامهمی

مهار و کاهش استرس در داوران بیشتر بر روی مباحث 
زای و محتوای رویکرد شناختی مثبت و عوامل استرس

 فشار بازی، تعارض نقش و عملکرد فنی تمرکز نمایند.
 

 گیری کلینتیجه
زا، استرس در ورزش، گزیرناپذیر است و حوادث استرس

 .شوندای محسوب میناپذیر فوتبال حرفه عنصر جدایی
بینی مواجه زیرا داور با یک محیط غیرقابل پیش

اگرچه شود و نتیجه رقابت در آن بسیار مهم است. می
طور کامل از بین برد، اما با  استرس را به تواننمی

توان راهکارهای مقابله مؤثری آن، می شناخت منابع
. اثرات منفی آن را به حداقل کاهش داد اتخاذ کرد و

 شرایط با موثر مقابله برای استراتژی ایجاد به نیاز
 داوران به و باید برای کمک است ضروری زااسترس

 مدیریت هایتکنیک از عوامل این با مقابله برای
دور تا رقابتی جذاب و با کیفیت و به استفاده کرد استرس
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های از حاشیه برگزار شود. در نتیجه داوران در موقعیت
ای های مقابلهزای مختلف، باید از روشاسترس

بخشند و ارتقأ متفاوتی استفاده کنند تا عملکرد خود را 
و تصمیم درستی اتخاذ نمایند. در  نندبر شرایط غلبه ک

اساس سبک رویکرد  این زمینه پژوهش حاضر بر
رشتۀ شناختی راهکارهایی را برای داوران فعال در 

 در داخل کشور ارائه کرده است.فوتبال 
به لحاظ نیاز به  فوتبال، در مسابقهقضاوت 

ویژه است، به های سریع، بسیار دشوارگیریتصمیم
تماشاگران انبوه  گیری در حضورکه باید تصمیم زمانی

تماشاگران و طرفداران موجب  انجام شود. زیرا حضور
تعدیل  تواناییو عدم  شودمی سطح استرسافزایش 
مواجه خواهند  تریبا مشکالت پیچیدهداور را ، استرس

(. در نتیجه 2013شاهی ملکحسینی، عبدلی و کرد )
های الزم برای مقابله با آمادگی داوران فوتبال اگر

استرس ناشی از قضاوت در رویدادهای ورزشی را 
افکار،  ، استرس از یک سو با تأثیری که برداشته باشندن

دیگر با  ها دارد و از سوییها، عواطف و انگیزهاندیشه
های توانمندی اثرات فیزیولوژیکی که بر بدن دارد،

در  را داورانو  دهدمیرا کاهش آنان جسمی و روانی 
دهد می های روانی و جسمانی قرارمعرض انواع بیماری

طور کلی با توجه  شود. بهتحلیل رفتگی آنان میسبب و 
به نتایج پژوهش حاضر، در زمینه مدیریت استرس 

توان در راهکارهایی را چهار بخش داوران فوتبال می
ای های مقابلهاستفاده از سبک ارائه داد. در بخش اول،

های جهت مدیریت و کاهش استرس و موقعیت
آموزش که طوریرد. بهزا باید مورد توجه قرار گیاسترس
ها در مدیریت استرس و افزایش ها و مهارتتکنیک

زا و پیامدهای استرس بر کار آگاهی از عوامل استرس
داوری باید در دستورر کار فدراسیون فوتبال  قضاوت و

های الزم در برنامه و استراتژی ۀباشد و با ایجاد و توسع
های نامهپرسشها، ها، سمینارها، سخنرانیقالب، کارگاه

های های توجیهی، قضاوتگزارشی، کالسدخو
 خدمات های ذهنی و ارائهتمرینی، آموزش تکنیک

گیری از های آموزشی، بهرهآموزشی مانند دوره
 مستمر های پیشرفته در زمینه داوری، ارزیابیتکنولوژی

پیگیری عملکرد داوران و بازخورد به آنان، کاهش و  و
زا، تشویق و ترغیب داوران به تسهیل عوامل استرس

استفاده از رویکرد شناختی مثبت در مواجه با استرس و 
 زا و غیره اقدام نمایند. شرایط استرس

در بخش دوم، حفظ آمادگی جسمانی است. زیرا 
ذهنی را تقویت های برخورداری از آمادگی بدنی قابلیت

گیری را کرده و توانایی داور در امر قضاوت و تصمیم
آمادگی جسمانی برای  ظدهد. بنابراین حفافزایش می

داوران فوتبال بسیار مهم است. زیرا داوران فوتبال بیش 
های دیگر، دچار خستگی جسمانی از داوران رشته

شوند و این خستگی باعث کاهش قابلیت ذهنی و می
گیری و قضاوت صحیح داور نایی در تصمیمافت توا

شود فدراسیون شود. بر این اساس پیشنهاد میمی
بار آمادگی داوران فوتبال کشور هر چند وقت یک

و متناسب با آن، با تدوین  ندفوتبال کشور را ارزیابی ک
برنامه و راهکارهایی در پی افزایش و حفظ آمادگی 

 جسمانی داوران فوتبال برآید. 
شناختی ها در روانخش سوم، استفاده از آموزهدر ب

 ، تکنیکراهکارهاورزشی است. یکی از این 
ذهنی به  تصویرسازیتصویرسازی ذهنی است. 

 .شوداطالق می فراخوانی و آفرینش یک تجربه در ذهن
را  مسابقه داوران یک که عمالًبنابراین حتی وقتی

قادر  کنند، تصویرسازی ذهنی فرد راقضاوت نمی
. کند طور واضح در ذهن تجربهسازد تا قضاوت را بهمی

 شناسانکه متخصصان رفتار حرکتی و روان جاازآن
 ورزش ادعا دارند که تصویرسازی ذهنی مهارت

 سرعت افزایش خواهد داد ورزشی، تمرکز و تحمل را به
 کهبا توجه به این و( 2013)وینبرگ و ریچاردسون )

 یاز به توجه و تمرکز باال وتصمیمات حساس داوری ن
 لحظه از استرس را دارد و این تصمیمات در یک دوربه

 احتمالشود، استفاده از تصویرسازی ذهنی بهگرفته می
 . شوندباعث افزایش تمرکز و تحمل داوران میزیاد 
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تصویرسازی ( معتقدند 2013)وینبرگ و ریچاردسون 
محسوب در قضاوت  بهایی برای پیشرفتسرمایه گران

رسازی تصوی پیامدهای ترینمهماز  یکی. زیرا شودمی
 .تصمیمات در زمان مناسب است ذهنی، تأثیر بر اخذ

های ویژگی ترینمهم یکی از سریع گیریتصمیم
ه از توانند با استفادداوران می. است فوتبالداوران 

ذهنیت خویش را در طول  تصویرسازی ذهنی،
 مسابقه با آن روبرویک  های مختلفی که درموقعیت

نتایج  در اثبات این گفته، .خواهند شد را بهبود بخشند
 ( نشان داد رابطه2016ان )پژوهش باستاگ و همکار

داری بین میزان استرس داوران فوتبال و امعن
 های فوتبال است. مهارت

در نهایت در بخش چهارم، فدراسیون فوتبال و کمیته 
 هایی همچون افزایشبرنامهتوانند با تدوین انظباتی می

 با برای رفتار قوانین سختگیرانه ایجاد و مقامات امنیت
تماشاگران تا حدودی موجب کاهش  و مربیان بازیکنان،

محدودیت همراه با استرس داروان شوند. هر پژوهشی 
پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبود و  .است

 این کهاین هایی بود که از آن جملهدارای محدودیت
چه در سطح  فوتبال داوران ۀهم به محدود مطالعه
 آینده هایپژوهش. ای و چه در سطح مبتدی بودحرفه

 کشور فوتبالبایست روی داوران فعال در لیگ برتر می
دست آمده از آن، راهکار و بر اساس نتایج به ندتمرکز ک

توان پژوهش حاضر را در سایر ارائه دهد. همچنین می
های ورزشی تماشاگر محور، انجام ها از جمله رشتهرشته

 داد
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Abstract 

The purpose of this study is to determine the role of cognitive approaches in coping 

with the stress of football Referees that was done by descriptive-correlational method. 

The the statistical society of the study consist of all 2900 active referees (members) 

of Iran Football Referees’ Academy telegram channel, that 251 people of them were 

randomly chosen as samples. Referees’ stress sources and cognitive approaches’ 

questionnaire was used for accessing to the research’s purposes, and structural 

equations model was used to state the relationship between the research’s variables. 

The findings showed that cognitive approach has a negative and meaningful effect on 

referees’ stress. Also cognitive approach (positive approach, behavoral and negative 

approach) had the most negative effect on football referees’ stress by order. 

Accordingly, the authorities should present their own strategies and plans for 

controlling, reducing and managing the stress of football referees, by focusing on 

cognitive approaches’ issues and content, and its dimensions in the forms of 

workshops, Justification classes and training courses, to increase the level of football 

referees' readiness to cope with stress. 
 

Keywords: Stress, Cognitive Approaches, Referees, Football. 
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