
August-September 2020, Volume 9, Issue 4

The Correlation of Emotional Intelligence with Burnout Caused by 

Refereeing in Female Referees of Iranian Football

 *Hamid Reza Safari Jafarloo1, Jamileh Keshavarz2, Mahdi Bashiri3

1- Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Jahrom University, 
Jahrom, Iran. (Corresponding author) 
Email:hamidsafari83@yahoo.com
2- M.Sc., Department of Sports Sciences, Faculty of Architecture, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, 
Iran.
3- Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid 
Madani University, Trbaiz, Iran.

Received: 2 March 2020                   Accepted: 9 June 2020

Abstract 
Introduction: Refereeing in football is one of the jobs that can lead to negative consequences for the 
health of the referees. Therefore, the aim of the present study was to determine the correlation between 
emotional intelligence and burnout caused by refereeing in female referees of Iranian football.
Methods: The present study was a descriptive-correlational study. The number of the community 
was 51 female referees working in the Women's Football League in 2016. Due to the small number 
of the community, a statistical sample equal to the total population was considered. The "Schutte Self 
Report Emotional Intelligence Test" (SSEIT) and the "Burnout Inventory for Referees" were used to 
collect data. Face validity was confirmed by experts and reliability of instruments using Cronbach's 
alpha coefficient method. Data was analysied by SPSS . 21.
Results: There is a significant correlation between refereeing burnout and optimism and emotion 
regulation (r = -0.59) as well as appraisal and expression of emotion (r = -31.31) (P <0.05). However, 
there is no significant correlation between the utilization of emotions (r = -0.10) and job refereeing 
burnout (P <0.05). Also, there is a significant correlation between emotional intelligence (r = -0.43) 
and refereeing burnout in negative direction (P <0.05).
Conclusions: Increased emotional intelligence is correlated with decreased burnout due to female 
referee. It is suggested that appropriate training be used to increase emotional intelligence and reduce 
burnout caused by refereeing in female referees working in the Football League.
Keywords: Burnout, Emotional Intelligence, Referee, Football, Women.
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چکیده 
 مقدمــه: داوری در فوتبــال، از شــغل هایــی اســت کــه در معــرض هیجــان هــای بــاال، می توانــد پیامدهــای منفــی بــرای ســالمتی داوران در پــی 
داشــته باشــد. بنابرایــن ، هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن میــزان همبســتگی هــوش هیجانــی و فرســودگی ناشــی از داوری در داوران زن فوتبــال ایــران 

  . د بو
روش کار: پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش توصیفــی- همبســتگي بــود . تعــداد جامعــه 51 داور زن شــاغل در لیــگ فوتبــال ســال 1395 بانــوان بــود 
کــه بــا توجــه بــه تعــداد کــم جامعــه، نمونــه آمــاري برابــر بــا کل جامعــه لحــاظ گردیــد. جهــت جمــع آوری داده هــا از "آزمــون خــود گزارشــی هــوش 
هیجانــي شــاته " (The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test) )SSEIT( و "ســیاهه فرســودگی ناشــي از داوری" 
(Burnout Inventory for Referees( اســتفاده شــد. روایــی صــوری بــا نظــر متخصصــان و پایایــی ابزارهــا بــه روش ضریــب آلفــای کرونبــاخ 

مــورد تائیــد قــرار گرفــت. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده نرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 21 انجــام شــد.  
ــان                    ــراز هیج ــی و اب ــن ارزیاب ــان (r=-0/59( و همچنی ــم هیج ــی و تنظی ــای خوش بین ــا مؤلفه ه ــی از داوری ب ــودگی ناش ــن فرس ــا: بی یافته ه
ــتگی  ــغلی داوران همبس ــودگی ش ــان (r=-0/10( و فرس ــرد هیج ــه کارب ــن مولف ــا بی ــود دارد (P<0/05(. ام ــاداری وج ــتگی معن (r=-0/31( همبس
ــاداری در  ــدارد (P<0/05(. همچنیــن، بیــن هــوش هیجانــی (r=-0/43( و فرســودگی ناشــی از داوری در داوران همبســتگی معن ــاداری وجــود ن معن

 .)P<0/05) ــود دارد ــی وج ــت منف جه
نتیجه گیــری: افزایــش هــوش هیجانــی بــا کاهــش فرســودگی ناشــی از داوری در داوران زن همبســتگی دارد. پیشــنهاد می گــردد از آمــوزش هــاي 

مناســب  جهــت افزایــش هــوش هیجانــي و کاهــش فرســودگی ناشــی از داوری در داوران زن شــاغل در لیــگ فوتبــال اســتفاده شــود. 
کلیدواژه ها: فرسودگی، هوش هیجاني، داور، فوتبال، زن. 

مقدمه
طــی دهه هــای گذشــته، تغییــرات اجتماعــی فراگیــر باعــث 
افزایــش چشــمگیر اختــالالت مرتبــط بــا تنــش در نیــروی کار، بــه 
 ویــژه در میــان زنــان شــاغل شــده اســت کــه تــداوم ایــن شــرایط 
مــی توانــد منجــر به فرســودگی شــغلی شــود (1(. فرســودگی، یکی 
ــات  ــر جریان ــد تأثیــرات منفــی ب از متغیرهایــی اســت کــه می توان
ــد تمرکــز، توجــه، تــالش و  ــی و عملکردهــای شــناختی مانن روان
انگیختگــی فــرد بگــذارد و بــه ایــن ترتیــب مشــکلی شــایع و جدی 
ــات  ــغل های خدم ــژه در ش ــه  وی ــه ب ــت ک ــرادی اس ــان اف در می
ــوان  ــودگی به عن ــتند (2(. فرس ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــانی مش انس
ــده  ــف ش ــی تعری ــی و ذهن ــمی، هیجان ــتگی جس ــی از خس حالت
اســت کــه بــه دلیــل فشــار مــداوم و مکــرر هیجانــی در طوالنــی 
ــالمتی  ــر س ــم گی ــش چش ــا کاه ــد و ب ــود می آی ــه وج ــدت ب م

روان، زمینه ســاز بیماری هــای جســمانی و روانــی مــی شــود 
ــی،  ــاس درماندگ ــد از احس ــت عبارت ان ــن حال ــانه های ای (3(. نش
ــه خــود و  ــدگاه منفــی نســبت ب ــدی، ســرخوردگی، رشــد دی ناامی
ــمانی،  ــی، جس ــورت عاطف ــود را به ص ــودگی خ ــران (4(. فرس دیگ
مســخ شــخصیت، کاهــش انگیــزه و پســرفت (تضعیــف عملکــرد( 
نشــان می دهــد (3(. بــه  ســادگی و بــا توجــه مطالعــات ســال های 
ــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه فرســودگی  ــوان ب ــر مــی ت اخی

ــدازد (5(.  ــر ان ــه خط ــان را ب ــی کارکن ــالمت روان ــد س می توان
ســازمان جهانــی بهداشــت نیــز فرســودگی را یکــی از مهم تریــن 
ــد  ــان مــی کن ــد و بی ــه مــی دان تهدیدکننده هــای ســالمتی جامع
ــم و  ــرژی ک ــواًل دارای ان ــد اص ــج می برن ــه از آن رن ــرادی ک اف
احســاس بیــش  از حــد خســتگی هســتند. تــدوام ایــن رونــد باعــث 
ایجــاد افســردگی، احســاس درماندگــی و عدم کارایی شــغلی اســت 
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ــه دیگــران، بی اعتمــادی،  ــد بدبینــی نســبت ب ــا عالئمــی مانن و ب
ــان  ــود را نش ــران خ ــت دیگ ــتی و صداق ــی نســبت به درس بدگمان
می دهــد (6(. بــه  یقیــن مــی تــوان گفــت احساســات و هیجــان هــا 
تــا حــد زیــادی مــی توانــد به طــور متقابــل بــر احســاس درماندگــی 
و فرســودگی تأثیــر بگــذارد و یکــی از مهم تریــن مباحــث در ایــن 

رابطــه بــه هــوش هیجانــی مربــوط مــی شــود (9-7(. 
هــوش هیجانــی (emotional intelligence( را می تــوان 
جدیدتریــن تحــول در زمینــه درک ارتبــاط میــان تعقــل و هیجـــان 
دانـــست.  نتایــج حاصــل از پژوهشــی نشــان داد کــه داوران فوتبال 
می تواننــد ویژگی هــای زیــادی داشــته باشــند کــه کنتــرل هیجــان 
یکــی از آن هاســت (10(. هــوش هیجانــی نوعــی مهــارت ذهنــی 
ــزش،  ــط، انگی ــت از محی ــی درک درس ــامل توانای ــه ش ــت ک اس
شــناخت و کنتــرل احساســات خــود و دیگــران هســت بــه  نوعــی 

کــه بتوانــد بــه حــل مشــکالت ایشــان کمــک کنــد (11(. 
ــش  ــه اهمیت ــه ب ــا توج ــودگی ب ــی و فرس ــوش هیجان ــاط ه ارتب
ــورد بررســی  ــم م ــد ه ــات جدی ــات در مطالع ــه  دفع ــم ب ــوز ه هن
قــرار گرفتــه اســت (12-14( و در مطالعــات ورزشــی هــم بررســی 
شــده اســت (15(. مطالعــات صــورت گرفتــه بیانگــر آن اســت کــه 
ــون و  ــازه های گوناگ ــودگی و س ــا فرس ــی ی ــوش هیجان ــن ه بی
متعــددی از جملــه تــاب آوری (16( عملکــرد ورزشــی (17( ســالمت 
روانــی (18( و فشــار روانــی (19( ارتبــاط وجــود دارد. عمدتــًا 
ــان هــوش  ــه بررســی همبســتگی می نتایــج پژوهش هایــی کــه ب
هیجانــی و فرســودگی پرداختــه اســت، حاکــی از آن هســتند کــه 
ناهنجاری هــای هیجانــی می تواننــد پیش بینــی کننــده مهــم 
فرســودگی در انســان باشــد (18،20،21(. دراین بیــن، زنــان شــاغل 
ــتی و  ــا، مشــکالت بهداش ــرض بیماری ه ــردان در مع ــتر از م بیش

ــد (22، 23(.  ــرار دارن ــده ســالمتی ق تهدیدکنن
ــه  ــت ک ــغلی اس ــودگی ش ــر فرس ــه حاض ــی در مقال ــاله اصل مس
ســالمت داوران زن را تهدیــد مــی کنــد چراکــه بــا تمــام شــرایط 
تنــش زایــی کــه ایــن زنــان در مســئولیت خانوادگی و شــغل بیرون 
از خانــه دارنــد، داوری و قضــاوت، آن هــم در یــک میــدان رقابــت را 
بایــد اضافــه کــرد. شــغل داوری بــه خاطــر شــرایط تصمیم گیــری 
ــه شــغل های  ــودن از شــرایط خاصــی نســبت ب ــن ب ــر ذره بی و زی
دیگــر بهــره منــد اســت. خصوصــاً کــه اگــر ایــن داوری در یــک 
ــی  ــال در حال ــد. داوران زن فوتب ــی باش ــی و هیجان ــط رقابت محی
ــان را  ــای بازیکن ــال و خطاه ــر اعم ــارت و داوری ب ــئولیت نظ مس
دارنــد کــه افزایــش اهمیــت اقتصــادی مســابقات فوتبــال و نقــش 
ــی  ــت، تنش هــای روان ــده داوران در اجــرای عدال بســیار تعیین کنن
ــت (24( و در  ــش داده اس ــاده افزای ــوق  الع ــور ف ــه  ط داوران را ب

ــش  ــی و کاه ــردگی، دل زدگ ــد افس ــی مانن ــدت عواقب طوالنی م
ــر  ــد تأثی ــی  دارد کــه می توان ــرای ایشــان در پ اعتمادبه نفــس را ب
مســتقیمی در ســالمت ایشــان و غیرمســتقیم در ســالمت خانــواده 
ــش و  ــه از تن ــی ک ــت داوران ــد اس ــد. Marco  معتق ــا باش آن ه
ــزه  ــته اند، انگی ــی خس ــاظ هیجان ــد، ازلح ــج می برن ــودگی رن فرس
کار در آن هــا کــم اســت و از ســالمت روانــی پایینــی برخوردارنــد و 
ایــن مســاله مهمــی اســت کــه مطالعــات بایــد پیوســته آن را مــد 

نظــر داشــته باشــند (25(. 
در مــورد ضــرورت پژوهــش بایــد بــه چهــار موضــوع مهــم در ایــن 
بــاره اشــاره کــرد. اول اینکــه زنــان ورزشــکار، خصوصــاً داوران زن 
فوتبــال، مــی تواننــد بــه عنــوان یــک نمــاد اجتماعــی از اعتمــاد به 
نفــس و عــزت نفــس در بیــن زنــان مطــرح باشــند کــه بــا تحمــل 
ســختی هــا و محدودیــت هــای زیــادی بــه ایــن مهــم نایــل شــده 
انــد و ایــن ضــرورت توجــه بیشــتر نســبت بــه ایــن قشــر را توجیــه 
مــی کنــد. دوم اینکــه بــه نظــر مــی رســد فشــار روانــی، بصــورت 
ــاال اســت  ــژه در داوری بســیار ب ــی در قضــاوت و بصــورت وی کل
و بــا توجــه بــه نقــش مهــم اجتماعــی زنــان در خانــواده هــا مــی 
توانــد بــرای ســالمت ایشــان بســیار پراهمیــت باشــد. ســوم اینکــه 
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش مــی توانــد نشــان دهنــده شــرایط 
ــد فدراســیون  ــرای ســازمان هــای مربوطــه مانن شــغلی ایشــان ب
فوتبــال باشــد و چهــارم اینکــه مــی توانــد در عیــن حــال جامعــه 
را از وجــود حرفــه هایــی بــرای زنــان مطلــع کنــد کــه کمتــر مــورد 
توجــه هســتند ولــی در عیــن حــال بســیار جــذاب و الهــام بخــش 

مــی باشــند. 
ــان در  ــه در حیطــه فرســودگی شــغلی زن مطالعــات صــورت گرفت
ــدان  ــتاران (27(، کارمن ــکان (26(، پرس ــد پزش ــی مانن ــه های نمون
ــودگی در  ــات فرس ــه مطالع ــود و در حیط ــان (28( ب (12( و معلم
ورزش و داوری نیــز غالبــاً مــردان بــه عنــوان نمونــه در نظــر گرفته 
شــده اســت (24، 29(، امــا توجهــی بــه داوران زن در ایــن حیطــه 
نشــده اســت. بنابرایــن، بــا توجــه بــه شــکاف مطالعاتــی حاضــر و 
اهمیتــی کــه شــادابی و ســالمتی ایــن قشــر در پیشــبرد هویــت 
اجتماعــی و عــزت نفــس زنــان جامعــه، پژوهــش حاضــر بــا هــدف 
تعییــن میــزان همبســتگی هــوش هیجانــی و فرســودگی ناشــی از 

داوری در داوران زن فوتبــال ایــران اانجــام شــد.  

روش کار
روش پژوهــش حاضــر توصیفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری 
ایــن پژوهــش شــامل کلیــه داوران زن فوتبــال، در قلمــرو مکانــی 
ــروج داوران در  ــار ورود و خ ــود. معی ــال 1395ب ــران و در س کل ای
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ــازی در یکــی از  پژوهــش، داشــتن حداقــل ســابقه داوری یــک ب
لیگ¬هــای فوتبــال بانــوان کشــور (برتــر یــا دســته یــک( بــود. 
بــر اســاس آمــار کمیتــه داوران فدراســیون فوتبــال ایــران، جامعــه 
داوران و کمــک داوران شــاغل در لیــگ برتــر بانــوان 51 تــن بــود 
کــه بــه علــت محــدود بــودن تعــداد جامعــه آمــاری، نمونــه آمــاری 

برابــر بــا کل جامعــه لحــاظ گردیــد. 
در پژوهــش حاضــر، بــرای ســنجش هــوش هیجانــی از "آزمــون 
 The Schutte Self) "خــود گزارشــی هــوش هیجانــي شــاته
  )Report Emotional Intelligence Test) )SSEIT
اســتفاده شــد (30(. ایــن آزمــون دارای 33 عبــارت اســت. عبــارت 
ــان   ــراز هیج ــی و اب ــامل ارزیاب ــه ش ــه مقول ــون در س ــای آزم ه
 13 بــا   )appraisal and expression of emotion)
 optimism) ــم هیجــان ــی و تنظی عبــارت، مولفــه خوش بین
کاربــرد  و  عبــارت   10 بــا   )and emotion regulation
هیجــان (utilization of emotions( بــا 10 عبــارت طراحــی 
شــده اســت. شــیوه نمــره دهــی ایــن آزمــون در مقیــاس لیکــرت 
پنــج گزینــه ای اســت کــه از نمــره 1 (خیلــی مخالفــم( تــا 5 (خیلی 
ــا  موافقــم( نمــره گــذاری گردیــد و دامنــه نمــرات کل بیــن 33 ت
165 متغیــر مــی باشــد. نمــره بــاال در ایــن آزمــون نشــان دهنــده 
هــوش هیجانــی بــاال اســت.  Schutte و همــکاران ایــن آزمــون 
را، بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــه اولیــه در ســال 1998 بــود، در بیــن 
ــد  ــی کردن ــکا بررس ــرقی آمری ــوب ش ــهروندان جن ــن از ش 346 ت
ــا "آزمــون جهــت گیــری زندگــی"         ــی آن ب (30(. روایــی همگرای
(Life Orientation Test( میــزان 0/52 گــزارش شــد. ثبــات 
درونــی ایــن ابــزار  0/90 در مطالعــه اول و پایایــی مجــدد بعــد از دو 

هفتــه 0/78 گــزارش شــدکه مــورد قبــول بــود. 
Azad و همــکاران روایــی صــوری آزمــون را از دیــدگاه 15 تــن 
از مدرســین یکــی از دانشــگاه هــای هنــد مــورد تاییــد قــرار دادنــد 
ــجویان  ــن از دانش ــن 89 ت ــزار را در بی ــن اب ــی ای ــی درون و پایای
موسســات آمــوزش عالی کشــور هنــد 0/83 محاســبه کردنــد (31(. 
در مطالعــات داخلــی، آقاجانــی و صمــدی فــرد روایــی صــوری را 
ــق  ــگاه محّق ــی دانش ــروه روانشناس ــین گ ــن از مدرس ــط 5 ت توس
ــق  ــی را از طری ــدار پایای ــد و مق ــرار دادن ــد ق ــورد تایی ــی م اردبیل
ــجویان  ــن 382 از دانش ــاخ در بی ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری محاس
ــت  ــی، 0/71 بدس ــق اردبیل ــگاه محق ــف دانش ــای مختل ــته ه رش
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــکاران ب ــردی زاده و هم ــد (32(. تاروی آوردن
ــن از دانشــجویان  ــن 135 ت ــی در بی ــی مالک ــب روای ــی ضری قبل
ــار-اون"  ــی ب ــوش هیجان ــنامه ه ــا "پرسش ــران ب ــگاه ته دانش
 The Bar-On Questionnaire of Eemotional)

Intelligence(، 0/78 گــزارش کردنــد و پایایــی را در بیــن ایــن 
ــاخ 0/88  ــای کرونب ــب آلف ــبه ضری ــق محاس دانشــجویان، از طری

ــد (16(. ــر کردن ذک
ــون خــود  ــی صــوری "آزم ــن روای ــرای تعیی ــه حاضــر ب در مطالع
ــن از مدرســین و  ــي شــاته"  از نظــر 8 ت گزارشــی هــوش هیجان
متخصصــان ورزشــی در دانشــگاه آزاد شــیراز و کمیتــه داوران 
فدراســیون فوتبــال اســتفاده شــد و همچنیــن بــرای تعییــن پایایی، 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ در بیــن نمونــه آمــاری بــا تعــداد 51 تــن 
ــد. ــت کــه 0/78 بدســت آم ــکار رف ــران، ب ــال در ای از داوران فوتب

ــیاهه  ــغلی داوران، از"س ــودگی ش ــنجش فرس ــرای س ــالوه، ب بع
 Burnout Inventory) داوری"  از  ناشــي  فرســودگی 
ــط  ــیاهه توس ــن س ــد (33(. ای ــتفاده گردی for Referees( اس
Weinberg & Richardson طراحــی شــد و حــاوی 16 
ــودگی را در داوران  ــاس فرس ــت احس ــه در نهای ــود ک ــارت ب عب
می ســنجید. شــیوه نمــره دهــی ایــن ابــزار در مقیــاس لیکــرت پنج 
ــی  ــا 5 (خیل ــم( ت ــی مخالف ــره 1 (خیل ــه از نم ــود ک ــه ای ب گزین
ــا  ــن 16 ت ــرات کل بی ــه نم ــد و دامن ــذاری ش ــره گ ــم( نم موافق
80 متغیــر مــی باشــد. نمــره بــاال در ایــن آزمــون نشــان دهنــده 

ــت. ــاد اس ــودگی زی فرس
در مطالعــه ای،Weinberg & Richardson  (33( نیــز روایی 
صــوری "ســیاهه فرســودگی ناشــي از داوری" را از نظــر 10 تــن از 
متخصصــان داوری در ورزش در آمریــکا مــورد تاییــد قــرار گرفــت 
ــیون  ــن از داوران فدراس ــن 32 ت ــز  در بی ــی آن نی ــی درون و پایای
Al- هــای ورزشــی منتخــب میــزان 0/80 بدســت آمد. همچنیــن
Haliq و همــکاران (40( در بیــن 120 داور ورزشــی کشــور اردن، 
روایــی محتوایــی را 0/86 اعــالم مــی کننــد و پایایــی آن را در بیــن 
همیــن 120 تــن از داوران کشــور اردن از طریــق آلفــای کرونبــاخ 

0/91 محاســبه نمودنــد. 
ــیاهه  ــی صــوری "س ــز روای ــکاران نی ــان و هم ــه غالمی در مطالع
فرســودگی ناشــي از داوری" را از دیــدگاه متخصصــان مــورد تاییــد 
قــرار دادنــد، همچنیــن ضریــب پایایــی ایــن ســیاهه را در بیــن 32 
تــن از داوران ملــی و بیــن المللــی لیــگ فوتبــال ایــران محاســبه و 

میــزان 0/79 گــزارش کردنــد (34(. 
در مطالعــه حاضــر بــرای تعییــن روایی صوری "ســیاهه فرســودگی 
ناشــي از داوری"  از نظــر 8 تــن از مدرســین و متخصصــان داوری 
ــای  ــب الف ــی، ضری ــن پایای ــرای تعیی ــن ب اســتفاده شــد و همچنی
کرونبــاخ بــکار رفــت کــه در بیــن نمونــه آمــاری یعنــی داوران زن 
فوتبــال در فدراســیون فوتبــال جمهــوری اســالمی ایــران بــا تعــداد 

51 تــن 0/74 بدســت آمــد کــه قابــل قبــول بــود. 
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در نحــوه جمــع آوری داده هــا، بــا توجــه بــه پراکندگــی داوران در 
ــن  ــع ای ــرای رف ــادی وجــود داشــت کــه ب ــت زی کشــور، محدودی
ــا اخــذ  ــد پرسشــنامه هــا ب محدودیــت، پژوهشــگران ســعی کردن
ــال کــه  مجوزهــای الزم و در جلســات توجیهــی فدراســیون فوتب
داوران زن نیــز حضــور داشــتند، توزیــع گــردد. بــرای نمونــه گیــری 
ــا کل  ــر ب ــاری براب ــه آم از روش سرشــماری اســتفاده شــد و نمون
جامعــه لحــاظ گردیــد. مــدت جمــع آوری داده هــا حــدود 90 روز 

طــول کشــید.  
در مــورد مالحظــات اخالقــی الزم بــه ذکــر اســت کــه پژوهــش با 
کســب رضایــت از آزمودنی هــا و رعایــت کامــل اصــول اخالقــی 
انجــام شــد. در ایــن راســتا، آزمودنی هــا از کلیــه جنبه هــای 

مطالعــه آگاهــی داشــته و هــر زمــان بــا میــل خــود می توانســتند از 
رونــد مطالعــه خــارج شــوند. همچنیــن اصــل محرمانه بودن پاســخ 

ــد.  ــت گردی ــه رعای ــا در مطالع آزمودنی ه

یافته ها
طبــق آمــار توصیفــی پژوهــش، تعداد 14 تــن از داوران مجــرد و 37 
تــن متأهــل بودنــد. ســطح تحصیلــی نمونــه آمــاری شــامل دیپلــم 
ــن( و کارشناســی  ــن(، کارشناســی (30 ت ــی (11 ت ــن(، کاردان (5 ت
ارشــد (5 تــن( بــود. دیگــر ویژگــی هــای توصیفــی شــامل ســن، 

تعــداد و درجــه داوری در (جــدول 1( نشــان داده شــده اســت. 

جدول1: ویژگی های جمعیت شناختی
مقدارطبقهمتغیر

سن 
20سالحداقل
37 سالحداکثر

4/90±30/14میانگین و انحراف معیار

تعداد داوری 
2حداقل
13حداکثر

3/3 ± 6/82میانگین و انحراف معیار

درجه داوری
8درجه بین المللی

9درجه ملی
34درجه یک و پایین تر

همانطــور کــه یافتــه هــای (جــدول 1( نشــان مــی دهــد، میانگیــن 
ــه  ــا توج ــن ب ــت و همچنی ــال اس ــدود 30 س ــنی داوران زن ح س

ــا  ــداد داوری ه ــن تع ــداد داوری، میانگی ــر تع ــل و حداکث ــه حداق ب
در ســطح ملــی نیــز بیــش از شــش بــازی بــرای هــر داور اســت.

جدول 2: شاخص های توصیفی مولفه های پژوهش و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف

نتیجهp-valueنمره Zمیانگین و انحراف معیارمولفه های پژوهش

توزیع طبیعی750/930/36/ 0± 3/86خوش بینی و تنظیم هیجان

توزیع طبیعی0/531/100/17± 3/46ارزیابی و ابراز هیجان 

توزیع طبیعی0/511/290/07 ± 3/18کاربرد هیجان 

توزیع طبیعی0/611/230/09 ± 3/5هوش هیجانی

توزیع طبیعی0/850/690/72 ± 1/95فرسودگی شغلی

(جــدول 2( شــاخص هــای آمــاری میانگیــن و انحــراف اســتاندارد 
ــوده  ــی و فرســودگی را مشــخص نم ــای هــوش هیجان ــر ه متغی
ــه  ــترین، و مولف ــان بیش ــم هیج ــی و تنظی ــه خوش بین ــه مولف ک

ــد. ــن را دارا بودن ــن میانگی ــی از داوری، کمتری ــودگی ناش فرس
نتایــج آزمــون کولموگــروف- اســمیرنوف نشــان داد کــه بــا توجــه 

ــذا داده هــای  ــر از 0/05 اســت. ل ــه اینکــه مقــدار احتمــال باالت ب
مطالعــه حاضــر از توزیــع طبیعــی برخوردارنــد.

 بنابرایــن، بــرای ســنجش ارتبــاط بیــن متغیرهــا از آزمون پیرســون 
اســتفاده گردید (جــدول 3(.  
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جدول 3:  نتایج آزمون همبستگی پیرسون در مورد مولفه های هوش هیجانی با فرسودگی شغلی داوران زن
p-valueجهت همبستگیضریب همبستگی با فرسودگی شغلیمتغیرها

0/001 *منفی0/59-خوش بینی و تنظیم هیجان
0/005 *منفی0/31-ارزیابی و ابراز هیجان

0/295منفی0/10-کاربرد هیجان
0/001 *منفی0/43-هوش هیجانی

* : نشان تفاوت معنا داری در سطح 0/05

ــدول3( ــون در (ج ــتگي پیرس ــب همبس ــل از ضری ــج حاص نتای
نشــان مي دهــد، بیــن مولفــه خــوش بینــی و تنظیــم هیجــان هــا 
ــود دارد  ــاداری وج ــتگی معن ــغلی داوران همبس ــودگی ش ــا فرس ب
 )r= -0/43) بــا توجــه بــه جهــت ضریــب همبســتگی  .)P<0/05)
مــی تــوان گفــت افزایــش در مولفــه خوش بینــی و تنظیــم هیجان 
کــه از مولفــه هــوش هیجانی مــی باشــد، باعث کاهش فرســودگی 
شــغلی در بیــن داوران مــی شــود. همچنیــن بیــن مولفــه ارزیابــی 
و ابــراز هیجــان و فرســودگی شــغلی داوران همبســتگی معنــاداری 
ــت  ــی اس ــه منف ــتگی ک ــت همبس ــود دارد (P<0/05(. جه وج
(r=-0/31( نشــان مــی دهــد بــا افزایــش مولفــه ی ارزیابــی و ابراز 
هیجــان، فرســودگی شــغلی در بیــن داوران کاهــش مــی یابــد. امــا 
دیگــر یافتــه (جــدول 3( نشــان مــی دهــد کــه بیــن  مولفــه کاربرد 
هیجــان و فرســودگی شــغلی داوران همبســتگی معنــاداری وجــود 
نــدارد (P<0/05(. همچنیــن نتایــج نشــان مي دهــد، در نهایــت و 
بــر طبــق یافته هــا، نتایــج حاصــل از ضریــب همبســتگي پیرســون 
نشــان مي دهــد، بیــن هــوش هیجانــی و فرســودگی شــغلی داوران 
همبســتگی معنــاداری وجــود دارد (P<0/05(. همچنیــن بــا توجــه 
ــت  ــوان گف ــی ت ــتگی (r = -0/59( م ــب همبس ــدار ضری ــه مق ب
ــی  ــز م ــی، باعــث کاهــش فرســودگی نی ــش هــوش هیجان افزای
شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه شــدت همبســتگی بیــن دو متغیــر 

نیــز نســبتاً قــوی مــی باشــد.

بحث 
ــوش  ــتگی ه ــزان همبس ــن می ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
هیجانــی و فرســودگی ناشــی از داوری در داوران زن فوتبــال ایــران 

انجــام شــد.  
یافتــه هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه میانگین هــوش هیجانی 
ــراز هیجــان، خــوش  ــی و اب و مولفــه هــای آن کــه شــامل ارزیاب
بینــی و تنظیــم هیجــان و کاربــرد هیجــان در داوران زن فوتبــال، 
باالتــر از حــد متوســط مــی باشــد. در نتایجــی همســو، پورســلطانی 
و همــکاران نیــز ســطوح هــوش هیجانــی باالتــر از میانگیــن را در 
داوران نشــان دادنــد کــه موجــب افزایــش ســالمت روانــی آن هــا 

مــی شــود (Tolukan .)29  نیــز ســطح بــاالی هــوش هیجانــی 
را در بیــن مربیــان ورزش مــورد تأییــد قــرار داد کــه ارتبــاط منفــی 
بــا فرســودگی دارد (18(. رضایــی دیــزگاه و همــکاران نیــز هــوش 
ــالن  ــکی گی ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــن کارکن ــی را در بی هیجان
ــا یافتــه  ــد کــه همســو ب ــه دســت آوردن ــر از حــد متوســط ب باالت
هــای ایــن پژوهــش اســت البتــه میانگیــن بدســت آمــده کمتــر از 

میانگیــن هــوش هیجانــی در پژوهــش حاضــر اســت (13(. 
هــوش هیجانــی بــه وســیله تجربــه و آمــوزش قابــل اکتســاب و 
یادگیــری اســت (35( و معمــواًل در ســن 40 ســالگی بــه باالتریــن 
ســطح مــی رســد (36(، مهــارت در آن نیــاز بــه تمریــن، صبــوری 
و گذشــت زمــان دارد (37(. بنابرایــن، بــه نظــر مــی رســد برخــی 
ــن داوران  ــن س ــد میانگی ــش مانن ــه پژوه ــای جامع ــی ه ویژگ
ــدود 90  ــگاهی (ح ــالت دانش ــطح تحصی ــال(، س ــدود 30 س (ح
ــن  ــداد داوری آن هــا در مســابقات کشــوری (میانگی درصــد( و تع
ــت داوران  ــده اس ــب گردی ــر داور( موج ــرای ه ــدود 7 داوری ب ح
ــق  ــی و از طری ــه صــورت تجرب ــر کشــور ب ــال لیــگ برت زن فوتب
ــی  ــوش هیجان ــی از ه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــا ب ــش و خط آزمای
دســت یابنــد. البتــه ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه بــه دلیــل 
مخاطــرات داوری غالبــا افــرادی بــه ایــن حرفــه جــذب مــی شــوند 
ــا مدیریــت هیجانــی باالیــی داشــته باشــند.  ــا حــدودی ذات کــه ت
ــد  ــی توان ــران م ــه ای ــان در جامع ــورد زن ــر در م ــن ام خصوصــا اب
ــزاری دوره  ــا برگ ــوان ب ــه مــی ت ــد ک ــد. هرچن بیشــتر صــدق کن
هــای آموزشــی توســط روانشناســان خبــره و متخصــص، میــزان 
هــوش هیجانــی را بــه میــزان مطلوبــی افزایــش داد. داوری، یــک 
شــغل پرهیجــان و فشــارزا اســت و تصمیمــات آن مــی توانــد بــر 
ــت  ــاچیان و دس ــان، تماش ــان، مربی ــه بازیکن ــش کلی ــار و کن رفت
ــدرکاران مســابقات و باشــگاه هــا تاثیرگــذار باشــد (38(. داوران  ان
بــه تدریــج مــی آموزنــد کــه بــا ارزیابــی، ابــراز، تنظیــم و کاربــرد 
مناســبی کــه از هیجــان هــای خــود و دیگــران خواهنــد داشــت، 
بــه طــور مســتمر با انتقــاد رســانه هــا، مربیان عصبــی، تماشــاگران 
پرخاشــگر، ورزشــکاران ناراضــی و فشــار بــی امــان ناشــی از یــک 
ســوت صحیــح یــا ناصحیــح، بــه نحــو منطقــی تعامــل و تقابــل 
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ــا تمریــن و تعدیــل هیجانــی ایــن  داشــته باشــند و بــه تبــع آن ب
تعامــل هــا و تقابــل هــا، هــوش هیجانــی خــود را افزایــش دهنــد. 
ــن پژوهــش نشــان داد کــه میانگیــن فرســودگی  ــه دیگــر ای یافت
ناشــی از داوری در داوران زن لیــگ هــای فوتبــال بانــوان  ایــران 
بــا بــا میانگیــن نســبی داوری 1/95 (از 5( در ســطح نســبتا کمــی 
ــه  ــن آن اســت ک ــه مبی ــن یافت ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــرار دارد. ب ق
داوران زن فوتبــال لیــگ برتــر ایــران از نظــر فرســودگی و مولفــه 
هــای آن در وضعیــت کمتــر از میانگیــن قــرار دارنــد. از آن جایــی 
کــه در ایــن پژوهــش مشــخص گردیــد داوران زن فوتبــال لیــگ 
ــن هســتند  ــر از میانگی ــی باالت ــران دارای هــوش هیجان ــای ای ه
ــا توجــه بــه آن کــه مطالعــات صــورت گرفتــه بخــش عمــده  و ب
ــاالی  ــطح ب ــه س ــودگی را ب ــش فرس ــالمت روان و کاه ای از س
ــکاران  ــلطانی و هم ــد. پورس ــی دهن ــبت م ــی نس ــوش هیجان ه
(29( وTolukan  (18( همســو بــا یافتــه مطالعــه حاضــر، میــزان 
فرســودگی را معکــوس بــا هــوش هیجانــی نشــان دادنــد. بــه نظــر 
مــی رســد داوران زن فوتبــال لیــگ هــای ایــران بــه دلیــل بهــره 
ــی از داوری  ــودگی ناش ــاال، از فرس ــی ب ــوش هیجان ــن از ه گرفت
ــد  ــز در تایی ــکاران نی ــد. Martínez و هم ــوده ان ــری نم جلوگی
ایــن گفتــه نشــان دادنــد که ســطوح بــاالی هــوش هیجانــی باعث 
مــی شــود کــه ســطح فرســودگی کاهــش یابــد (7(. البتــه مطالعــه      
Al-Haliq و همــکاران در نتایجــی ناهمســو میــزان فرســودگی 
ــد کــه شــاید بتــوان متفــاوت بــودن  ــاال نشــان دادن را در داوران ب
جنســیت جامعــه آمــاری را دلیــل ایــن امــر دانســت چــرا کــه بــا 
توجــه بــه حساســیت و عمومیــت بیشــتر بــازی هــای مــردان در 
ایــن رشــته، تنــش بیشــتری در ایــن مســابقات وجــود دارد و فشــار 

باالیــی بــر آن هــا حاکــم اســت (40(. 
یکــی دیگــر از یافتــه هــای مهــم پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه 
بیــن هــوش هیجانــی و فرســودگی ناشــی از داوری در داوران 
ــن  ــه ای ــود دارد ب ــا داری وج ــتگی معن ــران، همبس ــال ای زن فوتب
ــا افزایــش هــوش هیجانــی، فرســودگی کلــی داوران  ــا کــه ب معن
ــج  ــا نتای ــه ب ــن یافت ــد.  ای ــی یاب ــا داری کاهــش م ــه طــور معن ب
مطالعــات پورســلطانی و همــکاران در داوران همخوانــی دارد 
ــری   ــه دیگ ــده در مطالع ــام ش ــات انج ــا مطالع ــن ب (29( همچنی
Martínezو  همــکاران (7( و همچنیــن Platsidou در مــورد 
ابتدایــی (9(؛ Lee & Chelladurai در  معلمــان مــدارس 
ــکا (24( و Aldaz و  ــی در آمری ــان ورزش ــران و مربی ــورد مدی م
همــکاران در مــورد پرســتاران (8( مبنــی بــر آن کــه بیــن هــوش 
ــی و فرســودگی همبســتگی وجــود دارد، همخــوان اســت.  هیجان
ــدان  ــورد کارمن ــوان Ogunola در م ــای ناهمخ ــش ه در پژوه

بانــک نشــان داد کــه ســطح بــاالی هــوش هیجانــی با فرســودگی 
همبســتگی معنــاداری نــدارد (41(. دلیــل ایــن ناهمخوانــی را شــاید 
بــه ویژگــی هــای کاری مربــوط دانســت چــرا کــه بــه نظــر مــی 
ــدار  ــبتا پای ــرایط نس ــا ش ــه ای در داوری ب ــات لحظ ــد تصمیم رس
در کار بانکــی متفــاوت باشــد. بــه طــور کلــی بــا مطالعــه پژوهــش 
هــای صــورت گرفتــه بــه نظــر می رســد بیــن غالــب پژوهشــگران 
در خصــوص ارتبــاط بیــن هــوش  هیجانــی و فرســودگی، توافــق 
وجــود دارد کــه یافته هــای ایــن پژوهــش نیــز وجــود ایــن ارتبــاط 
ــاط  ــن ارتب ــی ای ــل احتمال ــن دالی ــت تبیی ــد. جه ــد می کن را تایی
ــش  ــد پی ــی می توانن ــای هیجان ــه ناهنجاری ه ــت ک ــوان گف می ت
بینــی کننــده مهــم فرســودگی در افــراد باشــند و فرســودگی نقــش 
ــا  ــن ب ــراد دارد (6(. همچنی ــالمت روان اف ــش س ــزایی در کاه بس
ــالح  ــود و اص ــی در بهب ــوش هیجان ــم ه ــش مه ــه نق ــه ب توج
فعالیــت هــای ورزشــی، رضایــت  شــغلی و کســب مهــارت هــای 
رهبــری و مدیریــت (24( و همچنیــن همبســتگی آن بــر مدیریــت 
ــط  ــا محی ــرد ب ــازگاری ف ــب و س ــه روش مناس ــا ب ــان ه هیج
پیرامــون خویــش (12( مــی توانــد در کاهــش فرســودگی شــغلی 
تاثیــر داشــته باشــد. همچنیــن هــوش هیجانــی بــاال مــی توانــد از 
نظــر معنــوی هــم موجــب افزایــش تندرســتی معنــوی شــود (43( 

کــه ایــن مهــم در تحمــل فشــار روانــی بــی تآثیــر نیســت. 

نتیجه گیری
بیــن هــوش هیجانــی و فرســودگی در داوران زن همبســتگی 
منفــی و معنــا داری وجــود دارد. همچنیــن بیــن مولفه هــای هوش 
هیجانــی شــامل خــوش بینــی و تنظیــم هیجــان، و ارزیابــی و ابراز 
هیجــان؛ و فرســودگی ناشــی از داوری در داوران زن فوتبــال ایــران 
همبســتگی منفــی و معنــاداری وجــود دارد. لــذا پیشــنهاد می شــود 
جهــت پیشــگیری و کاهــش فرســودگی ناشــی از داوری شــرایط 
ــرای داوران زن   ــی ب ــه هــوش هیجان آمــوزش هــای الزم در زمین
ــه حاضــر  ــای مطالع ــورد محدودیت ه ــم شــود. در م ــال فراه فوتب
ــی در  ــز احتمال ــدم تمرک ــتگی و ع ــاید خس ــه ش ــت ک ــد گف بای

جلســات بــر پاســخ هــا تأثیرگــذار بــوده باشــد. 

سپاسگزاری
مقالــه حاضــر برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــجو 
ــری  ــا صف ــر حمیدرض ــای دکت ــی آق ــاورز و راهنمای ــه کش جمیل
جعفرلــو بــه کــد 16321410941001 مصــوب در تاریــخ 94/4/18 
دانشــگاه آزاد شــیراز مــی باشــد. قابــل ذکــر اســت کــه در پژوهــش 
از   )IR.SSRC.REC.1398.046) اخالقــی  کــد  حاضــر 
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ــه برخــود  پژوهشــگاه علــوم ورزشــی اخــذ شــد. نویســندگان مقال
الزم مــی داننــد از تمامــی آزمودنــی هــا کــه در انجــام پژوهــش 
ــد کمــال تشــکر و قدردانــی را اعــالم  حاضــر همراهــی نمــوده ان

دارنــد. همچنیــن از فدراســیون فوتبــال و کمیتــه داوران بــه دلیــل 
مســاعدت در اجــرای مطالعــه نیــز سپاســگزاری مــی شــود.
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