
  
  

  1394مهر و آبان _  مديريت ورزشي 
  573 -559 : ص ،4شمارة ، 7دورة 

  92  / 07/ 26 : تاريخ دريافت 

  92 /11/ 19 : پذيرشتاريخ 

  
نقش استرس در ارتباط هوش هيجاني با سالمت رواني در داوران ليگ 

  برتر فوتبال ايران
  

 3محمد صيادفر  – 2رسول الوندي -1حسين پور سلطاني زرندي
كارشناس ارشد مديريت ورزشي، دانشگاه . 2استاديار مديريت ورزشي، دانشگاه پيام نور كرج، كرج، ايران، .1

دانشجوي دكتري مديريت ورزشي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران مركز، تهران، .3خوارزمي تهران، تهران، ايران، 
  ايران

 
  
  

  چكيده
روش . بـود  ايران فوتبال داوران در رواني سالمت با هيجاني هوش ارتباط استرس در نقش حاضر بررسي از پژوهش هدف

 داوران كمـك  و داوران را كلية پژوهش آماري جامعة. گرفته است انجام ميداني صورت به بوده و همبستگي نوع پژوهش از
. ر گرفتـه شـد  و نمونة آماري برابر با كل جامعـه در نظـ  ) N=79(تشكيل دادند  )1391-92فصل (فوتبال ايران  برتر ليگ
 و هـوش ) 1974شـرمربورن،   جـان (شغلي  ، استرس)GHQ-28( عمومي پرسشنامة سالمت سه شامل گيرياندازه ابزار

تأييـد   بدني تربيت متخصصان و استادان ها راپرسشنامه محتوايي و صوري روايي. بود )1993گريوز،  و برادبري( هيجاني
هاي توصيفي و ها از شاخصوتحليل داده منظور تجزيه به. شد تأييد كرونباخ فايآل ضريب از استفاده با آنها پايايي كردند و
بـين   داد نشـان  نتـايج . اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره استفاده شـد نمونه تك tهاي آماري آزمون

روانـي و اسـترس    سـالمت  بـا  شغلي استرس دارد؛ اما بين وجود مثبت و معناداري  هوش هيجاني با سالمت رواني رابطة
   تنهـايي  بـه  شـغلي  نتايج تحليل رگرسيون نشـان داد كـه اسـترس   . مشاهده نشد شغلي با هوش هيجاني رابطة معناداري

هيجاني پيشگوي مناسـبي بـراي    هوش همراه از طرفي استرس شغلي به .كند بينيپيش را داوران رواني سالمت تواندنمي
 بهبـود  روان داوران سـالمت  اسـترس شـغلي   و كاهش هيجاني هوش افزايش با كه نامع بدين. سالمت رواني داوران است

   .يابدمي
  

  هاي كليدي  واژه
  .داوران، سالمت رواني، فوتبال، هوش هيجاني استرس شغلي،
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   مقدمه
 فوتبال امروزه .دنياست كشورهاي اغلب در ورزشي رشتة پرطرفدارترين و ترينمحبوب فوتبال شك بي
 تحقيقات و اصول با كه است سياسي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي يك پديدة يست، بلكهن ورزش تنها

چون ورزشكاران،  مهمي عناصر از خود مديريتي ساختار از جدا فوتبال ).4(است  خورده گره علمي
 فوتبال داوري بحث حاضر حال در .است شده غيره تشكيل و مربيان، تماشاچيان، هواداران، داوران

 و تحصيل به و گرفته خود به علمي شكل) ايران در و اخير هايسال در خصوص به( ها بخش ديگر همانند
 ارزشمندي بسيار كارهاي و دارد فوتبال در ايكننده تعيين و ويژه جايگاه داوري. است نيازمند تجربه

 از يكي فوتبال رشتة داوري در ) .13( است انجام حال در آن كيفي سطح ارتقاي و رشد منظور به
 مشكالت و موانع با كه بوده جهان و ايران ورزشي محافل هايبحث پرسروصداترين و ترين جنجالي
 تيتر يا بررسي فوتبال را داوران عملكرد و اشتباهات هاو رسانه هاروزنامه امروزه. روست روبه متعددي

 يا گيريرشوه برچسب رانداو از برخي به حتي. كنندمي ياد فاجعه منزلة حتي به آن از و كنندمي
 نتايج تغيير و بنديشرط جرم به داوران كشورها، تعدادي از در و شودمي زده نيز خاصي تيم از حمايت

   ).9( شوندمي مجازات فوتبال مسابقات
 و قاضي گري؛ نقش ميانجي نقش از عبارتند كه دارند متفاوت نقش سه ورزشي هايرشته در داوران
 و ها تعارض حل داوران اصلي وظيفة كل در). بازي مديريت(مدير  نقش و ؛بازي نينقوا صحيح اجراكنندة

   انجام شرايطي در هانقش و تصميمات اين حال است، بازي در موقع به و صحيح هايتصميم اتخاذ
 .)1( اند مواجه) رواني( شناختي روان عوامل جمله از زيادي بيروني و دروني عوامل با داوران كه گيردمي

خوانده  ارزشمند و را پرچالش، مهيج ايحرفه ورزشي رويدادهاي قضاوت) 2006(ريچاردسون  و وينبرگ
 را بازيكنان خطاهاي و اعمال بر قضاوت و نظارت مسئوليت حالي در فوتبال داوران اند كهو اظهار داشته

حاصل،  درآمدهاي در داوران كنندة تعيين نقش و فوتبال مسابقات اقتصادي اهميت افزايش كه دارند
سرخوردگي،  معرض در را داوران و افزايش ايالعاده فوق طور به را داوران رواني و جسماني هايآسيب

 تأثير فوتبال داوري بر متعددي متغيرهاي و عوامل ).11(است  داده قرار حرمتي بي و بدرفتاري
 بسزايي نقش )بازي قوانين حيحص اجراي(داور  مهم عملكرد هدف به دستيابي روند در كه گذارند مي
 كاري و عملكرد بر كه است شناختي روان متغيرهاي يا عوامل زمينه اين در مهم عوامل از جمله. دارد

 فوتبال داوري بحث در تأثيرگذار عوامل ترين مهم جزء و گذاردمي زيادي تأثير فوتبال داوران شغلي
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 از عبارت است و بوده اجتماعي مفاهيم ترينياديبن از يكي 1رواني در اين راستا سالمت ).9(هستند 
 و شناختي، احساسي اختالالت وخامت روند پيشرفت يا ايجاد از پيشگيري در كه عواملي مجموعه
 با همراه ذهني، حالت را روان سالمت )1999(رسيني  ).29( دارند مؤثري نقش انسان در رفتاري
با  مقابله سازنده، روابط برقراري در ناتواني و طراباض هاينشانه از رهاشده نسبتاً هيجاني سالمت
  ). 14(داند مي زندگي زايتنش هايمحرك و هاخواسته

هاي اخير توجه بسياري را به خود جلب كرده، هوش هيجاني يكي از موضوعات رواني كه در سال
 هيجاني ديگر، هوش عبارت به .است خود هايهيجان كنترل و شناخت شامل 2هيجاني هوش. است
 ).12(است  تفكر سطح ارتقاي عاطفي، براي احساسات مورد در دقيق استدالل انجام توانايي شامل
 با كارامد مقابلة احساس، موجب مديريت و درك، توصيف، فهم همچون هيجاني هوش هايويژگي
 ،روابط بمطلو كيفيت،رواني سالمت همچون نتايجي و شودمي زندگي مهم اتفاقات و روزانه هاياسترس
 هيجاني هوش كه دهد مي نشان تحقيقات نتايج). 12،22(دارد  پي در را رواني سالمت و شغلي رضايت
دارد  زندگي از رضايت و زندگي كيفيت با مثبتي رابطة و داشته شناختي روان ناراحتي با منفي رابطة

 و جسمي عوارض ايجاد و هاسازمان در وريبهره كاهش در اساسي عوامل از يكي 3شغلي استرس ).16(
به  ).5( است رايج مختلف بسيار نهادهاي و هاسازمان كارمندان ميان در امروزه و بوده كاركنان در رواني

 با كه هاييدرخواست مقابل در بدن كه است غيراختصاصي پاسخي استرس) 1974( گفتة هانس سليه
منشأ استرس را در ) 2005(همكاران  تسورباتزاديس و ).1(دهد مي نشان خود شود، ازمي مواجه آن

فردي و ترس از ناكارامدي ذكر  داوران هندبال يونان، ترس از آسيب ديدن، ارزيابي عملكرد، تعارض درون
  ). 33(اند كرده
 با رواني متغيرهاي اين ارتباط تأثير احتمال و رواني سالمت و هيجاني شغلي، هوش استرس 

 صحنة در كه افرادي جمله از .اند  مطرح ورزشي محققان بين در مهم مفاهيمي عنوان يكديگر، به
 خصوص به ورزشي هايرشته درگيرند، داوران و دارند سروكار رواني متغيرهاي اين با ورزشي رويدادهاي

 و استرس با ورزشي مسابقات تمامي در طور معمول داوري به حرفة .است فوتبال مسابقات داوران
 رضايت و شغلي استرس بين ارتباط« عنوان با پژوهشي طي )1390(بطيان ضا). 1(است  همراه اضطراب
 استرس كاهش با به اين نتيجه رسيد كه »فوتبال ايران برتر ليگ داوران كاري زندگي كيفيت با شغلي

                                                           
1 . Mental Health 
2 . Emotional Inteligence 
3 . Job Stress 
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 همكاران سلن و. )8(داد  افزايش را داوران كاري كيفيت زندگي توانمي رضايت شغلي افزايش و شغلي
 و ساختار از پرستاران و پزشكان شغلي استرس منبع ترين مهم كه كردند بيان هشيپژو در) 2009(

 تغيير و شغلي استرس ايجاد كليدي عوامل حذف و شناسايي گيرد، بنابراينمي نشأت آنها شغلي شرايط
 اذعان داشت كه استرس عامل )1388(غالميان . )28(شود  منجر استرس كاهش به تواندمي شرايط
 ايران فوتبال المللي بين و ملي داوران ميان در قضاوت از ناشي فرسودگي ميزان بيني پيش ايبر مناسبي

 .)11(دارند  زيادي استرس قضاوت، هنگام ايراني داوران داد نشان پژوهش نتايج اين همچنين. است
 رواني سالمت با هيجاني هوشي بين حاكي از آن بود كه) 1385( همكاران و رجايي نتايج پژوهش

 به پژوهشي در) 2000(و اندرسون  سياروچي). 6( دارد وجود معناداري و رابطة مثبت مدارس معلمان
 لشكاا برخي داد نشان نتايج و پرداختند سالمت بهبود و استرس كاهش در هيجاني هوش نقش بررسي

 بين طةراب بررسي در )1390( مهري. )19(نجامد امي سالمت و ريگازسا به سترـسا و انيـهيج شوـه
 كه رسيد نتيجه اين به اردبيل نور پيام دانشگاه دانشجويان بين در هيجاني هوش و رواني سالمت

) 2012( پاتريشيا پژوهش نتايج ).12(افزايش سطح هوش هيجاني در سالمت دانشجويان مؤثر است 
كه  ودشمي كار محل در خشونت و استرس كاهش موجبپرستاران  يجانيهوش ه يشنشان داد كه افزا

 معنادارمثبت و  رابطةبه ) 2012( زادهكريمي همچنين). 27( استآنان  يسالمت روان يشافزا آن نتيجة
 در ).25( است كرده اشاره ابتدايي مقاطع معلمان عمومي سالمت و هيجاني هايمهارت افزايش بين

 كانادا و آمريكا رهايكشو از دانشجويان نفري 325 نمونة روي )1982( مورس و واگنر از ديگري مطالعة
 وجود معناداري رابطة است، رواني سالمت از حاكي كه و عواملي هيجاني هوش بين مشخص شد كه

 هوش آموزش كه رسيدند نتيجه اين به خود تحقيقات در) 2002( رايت كارت اسالسكي و ).3( دارد
 سياروچي و همكاران). 31(است  مؤثر مديران بهزيستي و تندرستي ارتقاي در استرس تحمل و هيجاني

 نفر 302 روي ايمطالعه رواني، سالمت شغلي و هيجاني، استرس هوش بين در پژوهشي رابطة) 2000(
 هايهيجان و عواطف ادارة مديريت و در كه افرادي داد نشان نتايج و رساندند انجام به دانشجويان از

 اين برخوردارند، بيشتري مندي رضايت احساس اجتماعي و حمايت دارند و از خوبي عملكرد خود
 .)18(كند  ايفا رواني مشكالت ديگر و اضطراب افسردگي، برابر در حفاظتي مهمي نقش تواندمي حمايت
 بر هيجاني هوش از مختلفي هايمؤلفه كه نشان داد )2008( الندا آگوستا و مارا جوزه پژوهش نتايج

 بيان داشتند افرادي) 2001( سياروچي و همكاران). 24(دارد  تأثير آنها شغلي استرس و رواني سالمت
 تريانطباق ضعيف و سازگاري زندگي، زاياسترس با عوامل مواجهه در دارند، كمتري هيجاني هوش كه
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شوند و مبتال مي زندگي منفي پيامدهاي ديگر و نااميدي افسردگي، به بيشتر نتيجه در و داشت خواهند
 سالمت در هيجاني هوش نقش«عنوان  با پژوهشي در) 2011( يهامفر يلو ن ديويس ).17( برعكس
و اختالالت  يدر بهبود سالمت روان چشمگيريسهم  يجانيكه هوش ه دادند نشان »نوجوانان رواني
 استرس با رواني سالمت بين اظهار كردند كه )1389(و همكاران  شهركي .)20(نوجوانان دارد  يروان

كننده  احيا. )7(و كاهش استرس در سالمت رواني پرستاران مؤثر است  دارد وجود معناداري رابطة شغلي
 وجود معناداري رابطة دانشجويان رواني سالمت و هيجاني هوش بين كه دادند نشان) 1388( همكاران و

 هاينشيب و فراز در دارند، را اضطراب مانند منفي هايهيجان از اجتناب قابليت كه افرادي و دارد
نتايج پژوهش ويسي  ).3(برخوردارند  بااليي روان سالمت از و شوندمي مواجه مشكل با كمتر زندگي

دارد، همچنين  وجود داريمعنا و منفي رابطة رواني سالمت و شغلي استرس بين نشان داد كه )1379(
 روان سالمت كم، از سرسختي داراي افراد از بيش سرسخت افراد پراسترس، شرايط در كه مشخص شد

 و شغلي استرس با افزايش نيز در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه) 1382(نژاد عقيلي ).15( ارندبرخورد
  ). 10( يابدمي كاهش رواني سالمت زندگي، زاياسترس رويدادهاي

عملكرد  در ينقش مهم يو استرس شغل يسالمت روان يجاني،هوش ه يرهايمتغ ينكهتوجه به ا با
 است، نرسيده انجام به فوتبال داوران حوزةدر  يپژوهش ينهزم ينا كه در اداوران فوتبال دارند و از آنج

 داوران كميتةفوتبال و  فدراسيوناهداف  يشبردپ منظور به را يخوب كارهايراه تواندمي تحقيق نتايج اين
  .باشيمكشور  يداور سطح ارتقايو  بهبودشاهد  آن نتيجة در كند كه ارائه

  

  پژوهش شناسيروش
كلية داوران و  پژوهش را آماري جامعة. شد اجرا ميداني صورت به و همبستگي روش به تحقيق
كه با توجه به كوچك ) N=79(دادند تشكيل ) 1391-92فصل (داوران ليگ برتر فوتبال ايران  كمك

توسط محقق در روز  هابودن حجم جامعه، نمونة آماري برابر با كل جامعه در نظر گرفته شد و پرسشنامه
 61 يتدر نها كه شد آوريجمع دوم روز درو  يعفوتبال توز يمل يحضور داوران در محل آكادم اول

   .تكميل و تجزيه و تحليل نهايي شد) درصد 77(پرسشنامه 
  :ها از سه پرسشنامه به شرح زير استفاده شدآوري داده منظور جمع به
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سؤال و شامل  28 مشتمل بر) 1979(، گلدبرگ و هيلر )GHQ-28( 1عمومي سالمت پرسشنامة. 1
  عالئم جسماني، اضطراب و اختالل خواب، اختالل در كنش اجتماعي و افسردگي؛

هاي ميزان سؤال و شامل عامل 14داراي  ،)1974شرمربورن،  جان(شغلي  استرس پرسشنامة. 2
  .برنامگي خواهي، ميزان حريص بودن و بي عجلة كاري، رقابت

 هايسؤال و شامل عامل 28داراي  )1993بري و گريوز، براد( هيجاني هوش پرسشنامة. 3
  .خودآگاهي، خودمديريتي، آگاهي اجتماعي و مديريت رابطه

 پايايي و شد بدني تأييدتربيت  متخصصان و استادان توسط هاپرسشنامه صوري و محتوايي روايي
 ترتيب به كرونباخ آلفاي ضريب از استفاده با استرس و هوش هيجاني سالمت رواني، هاي پرسشنامه

هاي هاي توصيفي و آزمونها از شاخصوتحليل داده منظور تجزيه به. دست آمد به 91/0 و 82/0 ،83/0
و در سطح  SPSSافزار  اي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره در نرمنمونه تك tآماري 

  .استفاده شد P≥05/0معناداري 
  

  هاي پژوهشيافته
ها نشان داد كه ميانگين و انحراف استاندارد سن نمونة تحقيق برابر با دهنتايج بررسي دا

18/4±81/36M±SD= 46(نفر  28همچنين در بررسي رشتة تحصيلي داوران مشخص شد كه . است 
. اندبدني تحصيل كردههاي غير تربيت در رشته) درصد 54(نفر  33بدني و  در رشتة تربيت) درصد

 آنان از )درصد 35( نفر 21. مجرد بودند) درصد 12(نفر  7متأهل و ) صددر 88(نفر  54همچنين 
 و داوران از نفر 47 .بودند فعاليت به مشغول داور كمك عنوان به) درصد 65(نفر  40 و داور عنوان به

 .داشتند المللي بين درجة نفر 14 و ملي داوري درجة داوران كمك

همچنين نمودار . آمد دست به 686/1 2واتسون ربيندو آزمون مقدار ،2 جدول نتايج به توجه با
دهد كه هر دو مقدار مذكور اجراي نشان مي 98/0و انحراف معيار را  000/0هيستوگرام، ميانگين را 

  .آزمون با رگرسيون را تأييد كرد

                                                           
1 . General Health Questionnaire 
 2. Durbin-watson 
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      دار استمعنا ≥P 01/0 در سطح*

  خطاها وابستگي عدم جهت اتسونو دوربين آزمون نتيجة .2جدول
  دوربين واتسون  خطاي استاندارد برآورد شدهتعديل Rمجذور Rمجذور  مدل
1  001/0 015/- 81515/0  686/1  
2  158/0 129/0 75495/0  

  

 
 

متغيرهاي  بين خطي رابطة رگرسيون، معادلة معناداري آزمون در ،3 جدول به نتايج توجه با
است، اما رابطة خطي  معنادار) F=526/5و  P≥01/0 سطح در(سالمت رواني  استرس و هوش هيجاني با

   .معنادار نيست )F=087/0 و P≤01/0 سطح در(بين دو متغير استرس و سالمت رواني 
 

  رگرسيون معادلة معناداري آزمون .3 جدول
مجموع 

 مجذورات
درجة
 آزادي

ميانگين 
  مجذورات

F   سطح
  معناداري

  087/0769/0  058/0 1 058/0 رگرسيون  استرس
  664/0 60 868/39 باقيمانده

  ............ 61 926/39 كل
 استرس و 

هوش 
  هيجاني

  006/0 526/5  150/3/0 2 300/6 رگرسيون
  570/0 59 627/33 باقيمانده

  ............ 61 926/39 كل
 

 اما ندارد؛ را رواني سالمت بينيپيش توانايي تنهايي به استرس كه دهدمي نشان ،4 جدول نتايج
به  بتا ضريب نتايج براساس. بيني كندقادر است سالمت رواني را پيش هيجاني هوش همراه به استرس

 ميانگين و انحراف معيار.1شكل
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 واحد 400/0 سالمت رواني ميزان هوش هيجاني و كاهش استرس شغلي، در افزايش واحد يك ازاي 
  : داري، معادلة رگرسيون به شرح زير استعناو سطح م tبنابراين با توجه به مقادير . يابدمي افزايش

 
Y=  (استرس شغلي و هوش هيجاني)  873/10+ 0/ 213

  متغير معنادار در رگرسيون چندمتغيره .4 جدول

 
  گيريبحث و نتيجه

 مثبت و خوشايند هيجانات و پرورش منفي هيجانات بودبه هيجان، تنظيم توانايي مهم فوايد از يكي
 حاالت جبران براي بيشتري از توانايي دارند، مهارت خود هيجانات تنظيم در كه افرادي بنابراين. است

 تعديل در هيجاني هاي توانايي. برخوردارند خوشايند، هايفعاليت در شركت طريق از منفي هيجاني
 استرس از را هيجاني فرد هوش اشكال همچنين برخي. دارند مهمي نقش روان، سالمت و استرس
 حفظ گرايش به با هيجان كنترل توانايي مثال براي. شودمنجر مي بهتر سازگاري به و دارد مي مصون
از اين  رو هدف ازاين). 17( شودمنجر مي افسردگي حاالت از پيشگيري به و دارد ارتباط مثبت خلق

  .بود ايران فوتبال داوران در رواني سالمت با هيجاني هوش ارتباط در ساستر نقش بررسي پژوهش
هاي كه بين هوش هيجاني و عامل داد نشان هاي اين پژوهشوتحليل فرضيه نتايج حاصل از تجزيه

  رابطة مثبت و ) جز عالئم جسماني به(هاي سالمت رواني آن و همچنين بين هوش هيجاني با عامل
هاي آن و همچنين داري بين سالمت رواني و عاملهمچنين رابطة مثبت و معنا. داري وجود داردمعنا
هيجاني  هوش هرچه داوران از كه اين يافته بدان معناست. هاي مفهوم هوش هيجاني مشاهده شدعامل

سطح 
  معناداري

t  ضريب
  استاندارد

مدل ضرايب غير استاندارد

خطاي بتا
 استاندارد

B

 ر ثابتمقدا 023/14 647/0  ...............  676/21  001/0
  

١ 769/0  295/0 -  038/0 - 062/0 018/0-  استرس
 مقدار ثابت 873/10 125/1  ...............  667/9  001/0

٢ 
 استرس -047/0 058/0  - 098/0  - 814/0  419/0
هوشواسترس 213/0 064/0  4/0  309/3  002/0

 هيجاني
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اين نتايج با نتايج  .يابد بهبود مي نيز رواني آنان سالمت بيشتري برخوردار باشند، به همان نسبت
 همكاران و رجايي، )2011( يهامفر يلو ن يويسد ،)2012(زاده يميكر ،)2012( يشياپاترت تحقيقا

علت اين همخواني را ). 27،25،21،20،12،6(دارد  يهمخوان) 2009( فرانك و) 1390( مهري ،)1385(
 مثبت يعني عاطفة وخو، خلق مهم گسترة دو با هيجاني شايد بتوان به اين موضوع نسبت داد كه هوش

 و خصومت، نارضايتي احساس اضطراب،( منفي عاطفة و) غيره مندي و عالقه اشتياق، لذت، احساس(
 ممكن چنين حاالتي كه معتقدند هيجاني تجربة ثبات علت به منفي خلق با افراد. دارد رابطه نيز) غيره
 مثبت، قبا خل افراد كه درحالي كند؛ مواجه مشكل با شودمي احساس كه را آنچه واقعي درك است

 هيجاني، لحاظ توانمندي از را خود بنابراين، دارند؛ هايشانتوانايي دربارة بيني خوش به بيشتري گرايش
 را هاي هيجانيتوانش اين از استفاده و كنترل تشخيص، توانايي كه افرادي و كنندمي ارزيابي مثبت
  ).34( شد خواهند برخوردار يبيشتر رواني سالمت و مندي رضايت احساس اجتماعي، حمايت از دارند،
هاي پژوهش اين بود كه بين استرس و عامل افسردگي از مفهوم سالمت رواني رابطة از ديگر يافته 

بدين معنا كه با افزايش استرس، ميزان افسردگي . وجود داشت) P ،43/0=r≥01/0(مثبت و معناداري 
. همخواني دارد) 2001( و همكاران ق سياروچياين يافته با نتايج تحقي. داوران نيز افزايش خواهد يافت

 تريضعيف سازگاري زندگي، زاياسترس با عوامل مواجهه توان گفت كه افراد دردر توجيه اين مسئله مي
خواهند  مبتال زندگي منفي پيامدهاي ديگر و نااميدي افسردگي، به بيشتر نتيجه در و داشت خواهند

حرفة داوري در ميادين ورزشي پراسترس، مطالب مذكور نيز  با توجه به ماهيت ).17( برعكس و شد
  .   مؤيد آن است

داري بين استرس با سالمت رواني مشاهده نشد صورت كلي رابطة معنا هاي تحقيق، بهبراساس يافته
)05/0>P .(طور مستقل نتوانست سالمت  همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه استرس به

 و ، شهركي)1382(نژاد ، عقيلي)1379( هاي ويسييافته با نتيجه اين .بيني كنديشرواني داوران را پ
مغايرت دارد  )2002(و نيالن و همكاران ) 2002(، گورشان و همكاران )1389(همكاران 

 و منفي رابطة رواني سالمت با شغلي استرس بين معتقدند كه اين گروه از محققان). 26،22،15،10،7(
وجود  .يابد و برعكسيعني با افزايش استرس سطح سالمت روان نيز كاهش مي دارد، دوجو داريمعنا

رابطة ضعيف و غيرمعنادار بين استرس شغلي با سالمت رواني داوران فوتبال كشور را شايد بتوان بدين 
ها قبل از شروع ليگ و فصل كاري داوران آوري پرسشنامه شكل توجيه كرد كه چون زمان توزيع و جمع

زاي زمين مسابقه بودند، اين موضوع انجام گرفت و آنها در وضعيت استراحت و خارج از شرايط استرس
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البته موضوع جالب توجه و مهم در اين پژوهش . تواند در چگونگي پاسخگويي آنان تأثيرگذار باشدمي
المت رواني آنها اين بود كه نتايج نشان داد داوران از سطح مناسب استرس برخوردارند كه در پي آن س

  .دهدرا تحت تأثير قرار نمي
نشان داد بين هوش هيجاني با استرس شغلي رابطة معناداري وجود ندارد؛ فقط در عامل  نتايج

در انتها نتايج تحليل رگرسيون . داري وجود داشتمديريت رابطه از مفهوم هوش هيجاني رابطة معنا
 رواني سالمت بينيپيش توانايي) ميانجي متغير(ني هيجا هوش مداخلة با شغلي نشان داد كه استرس

رواني  سالمت سطح هيجاني و كاهش استرس شغلي هوش افزايش با معنا كه دارد؛ بدين را داوران
، )2002( ورايت كارت ،)2002(اين يافته با نتايج تحقيقات اسالسكي . خواهد يافت افزايش نيز داوران

  ). 30،24،18،17(همسوست  )2008( الندا آگوستا و ارام جوزه و )2000( و اندرسون سياروچي
كنندة استرس  گرفته در اين زمينه بيشتر نقش هوش هيجاني را  عامل تسهيل هاي انجامپژوهش

در واقع يكي از دو متغير استرس و هوش . شودبيان كردند كه در نهايت موجب بهبود سالمت رواني مي
در تحقيقات مختلف اثبات شده . رواني تأثيرگذار بوده استصورت غيرمستقيم بر سالمت  هيجاني به
 وكننده  تسهيل عامل  و شغلي استرس برابر دركننده  محافظت عامل هيجاني هوش است كه

كه بتواند اين مسئله را توجيه كند اين  دليلي شايد. آيدمي حساب به رواني سالمت برايكننده  كمك
را دارند،  خود تنظيم هيجانات توانايي كه افرادي )2001(ران باشد كه براساس گفتة سياروچي و همكا

 استرس از را فرد هيجاني هوش اشكال برخي توانند استرس خود را نيز كنترل كنند، به همين دليل مي
). 17(شود منجر مي رواني سالمت و بهتر سازگاري افسردگي، حاالت از پيشگيري به و دارد مي مصون

اي اهميت و نقش حياتي هوش هيجاني در سالمت رواني داوران و اينكه داوري حرفهبنابراين با توجه به 
است كه نيازمند آگاهي محيطي و توانايي ادراك از خود است، بايد شرايط الزم براي بهبود هوش 

  .هيجاني داوران فراهم شود
از ميانگين فرضي نتايج پژوهش بيانگر آن بود كه سالمت رواني و هوش هيجاني داوران كمي باالتر 

دار است، با اينكه اي معنانمونه تك tسالمت رواني و هوش هيجاني است كه اين اختالف براساس آزمون 
  اي تفاوت نمونه تك t آزمون ميزان استرس شغلي داوران كمتر از ميانگين فرضي است، براساس

  .داري وجود نداردمعنا
 لحاظ از فرد اگر كه معتقدند محققان از ياريبس امروزه كه گفت توانمي كلي، بندي جمع در

 هايتوانش و شود رو روبه زندگي هايچالش با تواندمي بهتر باشد، هيجاني و كنترل استرس توانمند
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 و بينش دامنة گسترش روزمره، رويدادهاي با مواجهه در مناسب هاي هيجانيپاسخ تشخيص در هيجاني
 تشخيص، توانايي كه افرادي بنابراين،. دارند مؤثري نقش نات،و هيجا وقايع دربارة مثبت نگرش ايجاد
 برخوردار بيشتري رواني سالمت از دارند، را هاي هيجاني و كنترل استرستوانش اين از استفاده و كنترل

رو براي بهبود و رشد سالمت رواني داوران فوتبال ليگ برتر ايران، با توجه به اينكه  ازاين. خواهند شد
شود همراه استرس شغلي بر سالمت رواني داوران تأثيرگذار است، پيشنهاد مي ني بههوش هيجا

داوران و برگزاري  مناسب براي خدمات آموزشي فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و كميتة داوران با ارائة
. دسازن آشنا رواني سالمت بر تأثير آن و هيجاني هوش هايهاي آموزشي، داوران را با مؤلفهكارگاه

 مشكالتشان، ابراز به داوران تشويق جمله از آنان شغلي استرس كاهش همچنين اقداماتي در زمينة
  . آيد تا شاهد ارتقاي سالمت رواني داوران باشيم عمل به آگاهي افزايش شغلي و استرس شناسي سبب
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