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 چکیده 

اهمیت و حساسیت زیاد رویدادهاي ورزشی از یك سو و امور زندگی، حقوقی، شغلی و خانوادگی از 

سوي دیگر باعث می شود داوران همانند مربیان و ورزشکاران در معرض فشار و هیجانات زیادي قرار 

لعه ي هدف این مطا. افزایش فشارها در بسیاري موارد موجب تحلیل رفتگی این افراد می شود. گیرند

، ملی و بین 1،2،3توصیفی و همبستگی تعیین ارتباط بین تحلیل رفتگی و خودكارآمدي داوران درجه

نفر از  312در این تحقیق  . فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز  استان گلستان بودالمللی 

مسابقات به عنوان  داور فعال لیگ ها و 222داوران به روش تصادفی و بر اساس جدول مورگان از بین 

تحلیل رفتگی ناشی براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه ویژگی هاي فردي، . نمونه انتخاب شدند

استفاده ( 3993)و خودكارآمدي عمومی شوارتز و جروسلم( 3992)از قضاوت وینبرگ و ریچاردسون و 

و ( α=67/2)گی ناشی از قضاوتپایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفاي كرونباخ براي فرسود. گردید

براي تحلیل آماري یافته هاي از روش هاي آمار .  محاسبه شد(  α=69/2)براي خودكارآمدي عمومی

( و ضریب همبستگی پیرسون ANOVA) و آمار استنباطی ( درصد، میانگین و انحراف معیار)توصیفی 

بین خودكارآمدي و تحلیل  یافته هاي تحقیق نشان داد كه. استفاده گردید( ≥20/2p)در سطح 

منفی و  ارتباط(  =r -424/2)و والیبال(  =r -414/2)، بسکتبال( =r-123/2)رفتگی در داوران فوتبال

( =r 297/2)اما بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران تنیس روي میز. معناداري وجود دارد

و سابقه داوري ( =r 222/2)ا سنهمچنین بین میزان تحلیل رفتگی ب .رابطه معناداري یافت نشد

(392/2 r= )همچنین نتایج این . با تحلیل رفتگی در داوران رابطه مثبت و معناداري بدست آمد

تحقیق نشان داد كه میزان تحلیل رفتگی در داوران با مدارك تحصیلی مختلف تفاوت معنی داري 

 .ت اختالف معنی داري مشاهده شداما میزان تحلیل رفتگی در داوران با درجه داوري متفاو. ندارد
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 مقدمه

 انگیزشی عوامل و كارایی با خاص اي گونه به اي حرفه ورزش بویژه و ورزش حیطه در قضاوت امر

 عوامل از اي مجموعه به قضاوت كیفیت آن در كه داوري شغل مانند مشاغلی در .ددار رابطه داوران

 به زیادي روانی فشارهاي دارد، بستگی ...و امنیتی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، عوامل محیطی،

 3رفتگی تحلیل به ابتال معرض در بیشتر را داوران رو این از و شود می وارد در حین قضاوت داوران

 اي حرفه دنیاي به توجه با .قضاوت یك حرفه پرچالش، مهیج و ارزشمند است .قرار می دهد شغلی

 در موفقیت كسب از ناشی سرشار منابع) اقتصادي عوامل با ورزش تنگاتنگ رابطه و امروزه

 و داوران قضاوت كیفیت افزایش بر ثرؤم عوامل بررسی كه رسد می نظر به (المللی بین رویدادهاي

 این در مؤثر فاكتوري عنوان به تحلیل رفتگی ایجاد از پیشگیري جهت كاربردي هاي استراتژي ارائه

 داوري اشتباهات از ناشی اغتشاشات و ها نابسامانی از جلوگیري در بسزایی تأثیرمی تواند  ،زمینه

در .داوران در معرض سرخوردگی، بدرفتاري و بی حرمتی قرار دارند بطور مشخص،. باشد داشته

مسلم است كه عوامل روانی . تجربه مثبت و منفی به رویکرد روانی داور در قضاوت بستگی دارد حالیکه

ممکن است كه بازیکنان، مربیان و . در عین ظریف بودن، مهمترین جنبه ي قضاوت هستند

 . تماشاگران، تصور كنند كه داوران همانند آدم هاي ماشینی فکر و عمل می كنند

 طبق دیگر طرف از.و ورزشکاران در معرض فشار و هیجانات زیادي قرار دارندداوران همانند مربیان 

 هر نیازهاي مهمترین و ترین ابتدایی جزء احترام و ایمنی به نیاز و یكژفیزیولو نیازهاي مازلو نظریه

داوران عالوه . باشد داشته وجود افراد شغلی هاي ویژگی زمره در باید كه، شود می محسوب شخصی

بر غلبه كردن بر فشارهاي روانی و جسمی باید نسبت به امورات زندگی، حقوقی، شغلی و خانوادگی 

نتایج پژوهش . [3]لذا تعجبی ندارد كه بعضی از داوران دچار تحلیل رفتگی شوند . خود اهتمام ورزند

زیاد، كمبود وقت، فشردگی هاي بسیار زیاد در زمینه داوران نشان داد كه در این گروه حجم كار 

                                                           
1- Burnout



3 
 

هاي فرهنگی رایج بین  بازیها، طی مسافت هاي طوالنی به محل برگزاري بازي ها، ناهنجاري

تماشاچیان در نقاط مختلف و تغییرات محیط داوري از شایع ترین عوامل استرس زا و تحلیل رفتگی 

باشد و با خستگی و بد بنابراین در موقعیت كاري كه فشار مزمن و شدیدي وجود داشته . [2]است

بینی  همچنین دگرسان. فرد امر بعیدي نیست 3گمانی نیز توأم باشد، زائل شدن احساس خودكارآمدي

زیرا داشتن احساس شایستگی و پیشرفت، هنگام  .یجاد ناكارآمدي دخیل استدر ا خود، احتماالٌ

 .شوار استاحساس خستگی یا هنگامی كه یاري كردن به دیگران داراي اهمیت نیست، د

به نظر می رسد فقدان كارآمدي، بیشتر ناشی از فقدان منابع شغلی و حمایتی باشد و حال آنکه  

 همچنین[. 1]خستگی و بدگمانی، از وجود فشار كار، تضاد اجتماعی و انتظارهاي شغلی ناشی می شود

د، احتمال بروز مطرح نموده اند كه هر چقدر میان فرد و شغل وي، عدم تناسب بیشتري برقرار باش

افراد واكنش هاي متفاوتی در برابر تحلیل رفتگی نشان می . ی در وي بیشتر خواهد بودتحلیل رفتگ

 . [4]دهند و این مسئله كم و بیش، تطابق آنها نسبت به محیط را تسهیل می كند

كه رابطه بسیار نزدیکی میان فرسودگی  در نتایج تحقیقات خود گزارش كرد( 2224) 2سیتزمانك 

مهمترین  ي جسمانی و احساس خستگی شدیدژكاهش انر ،شغلی و تنیدگی در محیط كار وجود دارد

همچنین افسردگی ناشی از عدم خودكارآمدي یکی از عوامل  .عوارض تحلیل رفتگی به شمار می رود

 گیرد، قرار توجه مورد قضاوت امر در باید كه موضوعی مهمترین بنابراین .[0]استمهم تحلیل رفتگی 

 و روانی سالمت از اندازه هر كه است (مناسب داوري كادر از برخورداري )انسانی منابع به توجه

 آنها كارایی مراتب به و داده نشان خود از بیشتري رغبت و میل باشند، برخوردار بیشتري جسمانی

با توجه به اهمیت داوران در برگزاري شایسته و مناسب مسابقات، در تحقیق حاضر  .یابد می افزایش

سعی بر آن شد، به رابطه بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و 

 .تنیس روي میز استان گلستان پرداخته شود

 

                                                           
1- Self- efficacy

2-sitzmank 
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 بیان مسأله. 9-9

بررسی وضعیت لیگ هاي معتبر و پر طرفدار دنیا مؤید این مطلب است كه برخورداري از قضاوت با 

كیفیت و عادالنه یکی از مهمترین فاكتورهایی است كه نظر مسئولین برگزاري مسابقات و همچنین  

در این راستا به نظر می رسد كه . متخصصان و تماشاگران ورزشی را به خود اختصاص داده است

بر كیفیت قضاوت داوران و همچنین بهبود میزان خودكارآمدي و اثربخشی آنها  مؤثرشناسایی عوامل 

رشته هاي ورزشی جدا از . چشمگیري در جهت برخورداري از لیگی منظم و معتبر داشته باشد تأثیر

کیل شده تش... ساختار مدیریتی خود، از عناصر مهمی چون ورزشکاران، مربیان، داوران، تماشاچیان و

است، در حال حاضر بحث داوري آن همانند دیگر بخش ها، شکل علمی به خود گرفته و به تحصیل و 

داوري جایگاه ویژه و تعیین كننده اي در ورزش دارد وكارهاي بسیار ارزشمندي . تجربه نیازمند است

انتظارات مختلف  داوران همواره با فشارها و. ارتقاي سطح كیفی آن درحال انجام است درجهت رشد و

افزایش فشارهاي روانی می تواند زمینه ي . از طرف كادر فنی، تماشاگران و مسئولین مواجه هستند

تحلیل رفتگی عبارت است از یك فرآیند روان شناختی كه تحت شرایط . تحلیل رفتگی را فراهم كند

كاهش انگیزه  استرس شغلی شدید حادث می شود و خود را بصورت خستگی عاطفی، مسخ شخصیت،

خستگی عاطفی كامالٌ همانند متغیر فشار روانی است [. 7]نشان می دهد (تضعیف عملکرد)و پیشرفت 

و احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد می باشد، مسخ شخصیت، پاسخ 

هستند و به  به اشخاصی است كه معموالٌ دریافت كنندگان خدمت از سوي فرد سنگدانهمنفی 

كاهش احساس كفایت شخص، كم شدن احساس . برداشت منفی فرد از مددجویش اشاره دارد

همچنین استرس هاي شدید ناشی از ماهیت، نوع و یا [. 6]شایستگی در انجام كار به شمار می رود

. [9]وضیعیت نامناسب كار منجر به پیدایش حالتی در افراد می شود كه تحلیل رفتگی نامیده می شود

تحلیل رفتگی را حالتی می داند كه از خستگی جسمی، عاطفی و روحی ناشی می ( 3991) 1سنیپا

                                                           
1-Pines 
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 .[9]شود كه آن هم در نتیجه توسعه گرایش هاي منفی و از دست دادن احساس عالقه ایجاد می شود

در مرحله اول یعنی : حركت به سوي تحلیل رفتگی را در چند مرحله برشمرد( 3992)1چرنس

ی، منابع تنیدگی موجد تحلیل رفتگی متعدد هستند و می توان از عوامل تنیدگی زاي بین تنیدگ

فردي مانند تماس با مراجعان، روابط با همکاران، مدیران و سرپرستان و عوامل تنیدگی زاي سازمانی 

اي مرحله دوم یعنی فشار روانی با مؤلفه ه. مانند تراكم كار، مقررات اداري و فشار كار نام برد

استفاده از )و رفتاري ( سردرد و خستگی )، جسمانی (حرمت خود و خستگی هیجانی )روانشناختی 

مرحله سوم كه مرحله مقابله دفاعی است براساس آثار فرآیند . همراه است( الکل و مشکالت خانوادگی 

عی با مقابله دفا. فرسودگی روانی و چگونگی كیفیت كمك به مراجعان از سوي فرد مشخص می شود

تغییر در بازخورد و رفتار مانند سرزنش كردن مراجعان به خاطر خطاهاي خود، فقدان عالقه و 

فرد از طریق مقابله دفاعی . همدردي نسبت به آنان و متأثر نشدن از درد و رنج دیگران همراه است

شی، یا یك تالش می كند مانع از دست دادن انرژي هیجانی شود و در نتیجه با افراد به صورت یك 

، در (3999) 2ارديرینی و ه .[32]شماره برخورد می كند و نه به عنوان یك شخصیت انسانی

پژوهشی با عنوان بررسی منابع استرس، فرسودگی شغلی و ترك شغل در داوران راگبی كه بر 

ي داور انجام شد، بیان كرد كه فشار زمانی و درگیري هاي بین افراد از مهمترین پیشگوها 792روي

همچنین رینی [. 33]تحلیل رفتگی در داوران است و تحلیل رفتگی و سن با ترك شغل ارتباط داشتند

بر تحلیل رفتگی داوران بسکتبال پرداخت و گزارش كرد  مؤثرطی تحقیقی به بررسی عوامل ( 3999)

داوران  كه سطح عملکرد، فشار زمانی و تعارضات بین فردي از مهمترین عوامل مؤثر بر تحلیل رفتگی

البته نتایج تحقیقات رینی مؤید آن بود كه سن و تحلیل رفتگی از متغیرهاي پیش بینی . می باشد

تحلیل رفتگی سندرمی شامل خستگی هیجانی، [. 32]كننده میل به بازنشستگی در داوران می باشد

مستقیم  این سندرم در افرادي كه شغل آنها در برخورد. شخصیت باختگی و كاهش عملکرد می باشد

با مردم است، رخ می دهد و می تواند منجر به كاهش اعتماد به نفس، احساس بی كفایتی و نارضایتی 

                                                           
1-Cherness 
2-Rainey & Hardy 
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از كار، شکایت هاي جسمی مبهم و بدون علت قابل شناسایی، تحریك پذیري، كاهش تمركز حواس و 

دگی یا كاهش عملکرد از عالئم این سندروم است و عالوه بر آن، ممکن است عوارضی چون افسر

بین فشارهاي روانی و تحلیل رفتگی ارتباط تنگاتنگی وجود . مصرف مواد را نیز در پی داشته باشد

فشارهاي روانی وقتی رخ می دهد كه عدم تعادل بین مطالبات و خواسته هاي محیطی با توانایی . دارد

محیطی افزایش یابد و هر چه مطالبات و خواسته هاي . فرد براي پاسخ دادن به آنها وجود داشته باشد

توانایی فرد براي پاسخ دادن به آنها كاهش یابد، فشار روانی بیشتري ایجاد می شود و باعث تجربه 

تحلیل رفتگی شغلی تنها خستگی و فشار ناشی از كار . منفی در فرد و تحلیل رفتگی شغلی می گردد

دگی فرد و ساعت هاي بیداري او بلکه به سبك كلی زن. نیست كه بعد از كار مداوم به وجود می آید

می گوید تحلیل رفتگی به معناي عقب نشینی روانی، (  3997) 1اسمیت [.31]نیز سرایت می كند 

جسمی و عاطفی از فعالیتی است كه به دلیل فشارهاي طوالنی و مزمن دیگر جذابیت خود را از دست 

ادراك شده ي فرد در انطباق با  خودكارآمدي به معناي تواتایی( 3996) 2بندورا[. 34]داده است

موقعیت هاي مشخص است و به قضاوت افراد درباره ي توانایی آنها در انجام دادن یك كار یا انطباق با 

خودكارآمدي به احساس عزت نفس، ارزش خود،  همچنین[. 30]یك موقعیت خاص مربوط است

هاي شخص در مورد توانایی هایش باور. احساس كفایت و كارآیی در برخورد با زندگی اطالق می شود

خودكارآمدي اعتقاد راسخ فرد [. 37]براي كنار آمدن با موقعیت هاي متفاوت خودكارآمدي می گویند

است به اینکه می تواند به طور موفقیت آمیزي رفتارهاي ضروري براي  تولید نتایج دلخواه را اجرا كند 

د براي كنترل و تسلط داشتن بر درخواستهاي محیطی و نیز بیان كننده اعتماد كلی فرد به توانایی خو

نیز در تعریف خودكارآمدي آن را نحوه ي مقابله ي افراد با ( 3164)،3پروین وجان[. 36]می باشد

 [.39]موقعیت هاي مختلف در دست یابی به اهداف بر شمردند

                                                           
1- Smith 
2 - Bandura 
3-Parvin & John 
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متناقض بود به  همچنین در بررسی ویژگی هاي جمعیت شناختی روي داوران نتایج تحقیقات تا حدي

سی فرسودگی ناشی از قضاوت در ر، در تحقیقی با عنوان بر(3199)غالمیان و همکاران عنوان نمونه 

سن، سطح  بین كه ندداوران ملی و بین المللی فوتبال ایران و رابطه آن با میزان استرس بیان كرد

 .[77]ی داري یافت نشدتحصیالت، سطح در آمد، سابقه و درجه داوري با تحلیل رفتگی رابطه معن

در تحقیقی با عنوان منابع استرس، تحلیل رفتگی و میل به بازنشستگی ، (3199)احمدي و همکاران 

ارتباط بین تحلیل رفتگی و استرس با ویژگی هاي  در داوران حرفه اي فوتبال ایران بیان كردند كه

 ن و تحلیل رفتگی ارتباطنشان داد كه فقط بین س( سن، سابقه وسطح تحصیالت) جمعیت شناختی

، در تحقیقی با عنوان تحلیل رفتگی در داوران فوتبال بر (3199)مطهري .[69]وجود داردمعنی داري 

 اساس درجات و پست داوري آنها بیان كرد كه بین درجه داوري، سن و سابقه با تحلیل رفتگی ارتباط

 .[03]گی رابطه معنی داري یافت نشدتحلیل رفت بااما بین سطح تحصیالت . معناداري یافت شد مثبت

و  درجه داوري ،سابقه لذا با توجه به این امر ما در تحقیق حاضر ویژگی هاي جمعیت شناختی سن،

 .مورد بررسی قرار گرفت تحلیل رفتگیبا میزان سطح تحصیالت 

 

 :ضرورت و اهمیت تحقیق. 9-2

شناختی، وجودي و روانشناختی  تحلیل رفتگی در میان حرفه هاي خدمات از سه دید گاه جامعه

 0از دیدگاه جامعه شناختی، تحلیل رفتگی شکلی از خود بیگانگی است كه داراي . توصیف شده است

از دیدگاه دوم فرد  .بعد احساس بی قدرتی، پوچی، بی هنجاري، كناره گیري و بیگانگی می باشد

می كند كه زندگی پوچ و بی  تحلیل رفته دچار یك نوع بحران وجودي و هویتی می شود و احساس

معنی است، افراد حس می كنند كه كارشان از ارزش و شخصیت آنها می كاهد و این باعث می شود 

در خود شك و تردید كنند و در نتیجه از میزان ارزشی كه براي خود قائلند، كاسته می شود و این 

عواملی مثل ( 3992)3پاریك   [.9]می شودفرد  ها منجر به یك نوع بحران وجودي درعکس العمل 

                                                           
1-Parnek 
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سطح فشار روانی، نوع فشار روانی، شخصیت فرد، ماهیت شغل یا نقش فرد، نوع زندگی فرد در خارج 

از محیط، سبك زندگی فرد، سبك هاي كه فرد براي مقابله با فشار روانی به كار می گیرد و جو یا 

( 2220) 3و همکارانجونز مارك  [.39]می داننداقلیم سازمانی را در تحلیل رفتگی شغلی دخیل 

معتقد است داورانی كه از استرس و تحلیل رفتگی رنج می برند از لحاظ هیجانی خسته اند، انگیزه كار 

حقوق ناكافی، عدم وجود  همچنین .[22]در آنها كم است و از سالمت روانی پایینی برخوردار هستند

كه منبع تنیدگی  هپژوهش ها نشان داد. ن استحمایت، ازجمله جنبه هاي منفی و فشارزا براي داورا

حرفه اي و سازمانی به عواملی چون شغل فرد، ساختار جو سازمانی، جریان پیشرفت حرفه اي، روابط 

استاد روان شناسی دانشگاه ( 3999) 2دیوید یوكلسون .[23]حرفه اي یا رویارویی با كار بستگی دارد

ی كه غالباٌ از آن تحت عنوان تحلیل رفتگی یاد می خستگی عاطفی و جسمان: گوید پن استیت می

افراد . زشکاران و مربیان حرفه اي و آماتور، پیر و جوان یك مساله مهم به حساب می آیدركنند براي و

موفق، تعالی طلب و بلند پرواز از جمله كسانی هستند كه بیش از سایرین در معرض تحلیل رفتگی 

بیان می كند این خستگی و بیزاري شاغل از انجام وظایف باعث ( 3193)علیزاده اقدم  [.22]قرار دارند

فشار در فرد ایجاد تحلیل رفتگی می كند كه نتایج منفی روانی، . فشار روانی در فرد می گردد

از آنجایی كه تحلیل رفتگی به عنوان یك پیامد مرتبط با استرس [. 21]فیزیولوژیکی و رفتاري دارد

 .و داوري نیز به عنوان فعالیتی استرس آور شناخته می شود [24]ردیده استمزمن در حرفه عنوان گ

در [. 3]بنابراین داوري از جمله حرفه هایی است كه تحلیل رفتگی در آن به نسبت بیشتر است

و رابطه آن با زمان  تحلیل رفتگیتحقیقات گذشته بر تحلیل رفتگی شغلی در ورزش بیشتر بر تعریف 

با توجه به [. 20] متر به عوامل گوناگون مؤثر بر این پدیده، پرداخته شده استخدمت توجه شده و ك

بالطبع  و اهمیت روزافزون ورزش در سطح جهانی و برگزاري مسابقات ورزشی در سطح بین المللی

اهمیت نتایج كسب شده توسط تیم ها در تورنمنت هاي مختلف از یك سو و از طرق دیگر قابلیت 

تجارت جهانی، به نظر می رسد كه عوامل و دست اندركاران برگزاري مسابقات  تبدیل ورزش به یك

                                                           
1-Jones marc 
2-David Yukelson 
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اخیر داوران كه به عنوان  هايدر سال. نیز باید از شایستگی هاي الزم در این زمینه برخوردار باشند

سطح قضاوت و تصمیم هاي آنها  اصلی ترین و مهمترین بخش از كادر برگزاري مسابقات مطرح بوده و

تقیم بر نتایج كسب شده توسط تیم ها دارند، از لحاظ سطح عملکرد و كارایی مورد توجه مس تأثیر

ار بر ذگتأثیرلذا به نظر می رسد شناسایی عوامل . كارشناسان و متخصصان ورزشی قرار گرفته اند

گردد و زمینه حضور موفق داوران ایرانی را در  قضاوت داوران می تواند سبب بهبود سطح داوري

در چند سال اخیر تحقیقات زیادي در زمینه شناسایی عوامل  .ات جهانی و المپیك مهیا سازدمسابق

بر تحلیل رفتگی شغلی در سازمانهاي مختلف انجام شده است، اما اطالعات كمی در زمینه ورزش  مؤثر

تحقیق بنابراین هدف این  .خودكارآمدي داوران وجود دارد و ارتباط تحلیل رفتگیو بویژه شناسایی 

بررسی ارتباط خودكارآمدي با تحلیل رفتگی بر داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس  پیمایشی

 .بودروي میز استان گلستان 
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 اهداف تحقیق  .9-3

 : هدف کلی.  9-3-9

و  ارتباط خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبالهدف از تحقیق حاضر 

 .است تنیس روي میز استان گلستان

 : اهداف اختصاصی. 9-3-2

 گلستان  تعیین ارتباط بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران فوتبال استان -3

 خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران بسکتبال استان گلستان  تعیین ارتباط بین -2

 تعیین ارتباط بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران والیبال استان گلستان  -1

 تعیین ارتباط بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران تنیس روي میز استان گلستان  -4

تعیین ارتباط بین سن با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز  -0

 استان گلستان

و تنیس  داوران فوتبال، بسکتبال، والیبالارتباط بین سابقه داوري با تحلیل رفتگی در  تعیین -7

 روي میز استان گلستان

و تنیس روي میز استان  داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال تحلیل رفتگی اختالف تعیین -6

 گلستان بر اساس مدرك تحصیلی

و تنیس روي میز استان  والیبالداوران فوتبال، بسکتبال،  تحلیل رفتگی اختالف تعیین -9

 گلستان بر اساس درجه داوري
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 فرضیه های تحقیق . 9-4

بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران فوتبال استان گلستان رابطه معناداري وجود  -3

 .دارد

بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران بسکتبال استان گلستان رابطه معناداري وجود  -2

 .دارد

خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران والیبال استان گلستان رابطه معناداري وجود بین  -1

 .دارد

بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران تنیس روي میز استان گلستان رابطه معناداري  -4

 .وجود دارد

و تنیس روي میز استان  وران فوتبال، بسکتبال، والیبالبین سن با تحلیل رفتگی در دا -0

 .ن رابطه معناداري وجود داردگلستا

و تنیس روي میز  وران فوتبال، بسکتبال، والیبالبین سابقه داوري با تحلیل رفتگی در دا -7

 .استان گلستان رابطه معناداري وجود دارد

و تنیس روي میز استان گلستان بر اساس  داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال تحلیل رفتگی بین -6

 .دارد اري وجودمعناد اختالف مدرك تحصیلی

و تنیس روي میز استان گلستان بر اساس  داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال تحلیل رفتگیبین  -9

 .معناداري وجود دارد اختالفدرجه داوري 
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 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 9-5

 تحلیل رفتگی. 9-5-9

تحلیل رفتگی، كنار كشیدن از فعالیتی است كه زمانی ذاتاً به آن عالقه داشتید اما اكنون برایتان  

 [.27]مالل آور، غیر قابل انجام و طاقت فرساست 

 خودکارآمدی. 9-5-2

به معناي توانایی ادراك شده فرد در انطباق با موقعیت هاي مشخص است و به قضاوت افراد  

در انجام دادن یك كار یا انطباق آنها در انجام یك كار یا موقعیت خاص مربوط  درباره توانایی آنها

  [.30]شود  كارایی در برخورد با زندگی اطالق می و كفایتخودكارآمدي به احساس  .است

 داور ورزشی. 9-5-3

هر فردي كه بازي واقعی را در قالب یك رقابت با بکارگیري قوانین و مقررات ورزشی براي  

ي در زمان نقض قانون، اجراي عملکرد ورزشی، مدت زمان بازي یا امتیاز تیم أت و صدور رقضاو

 .  [26.]ها، كنترل كند داور ورزشی نامیده می شود

 جمعیت شناختیویژگی های . 9-5-4

سن، جنسیت، میزان تحصیالت، وضعیت تأهل، میزان : شامل خصوصیات فردي است از جمله 

در این تحقیق بر اساس مطالعات انجام شده، محقق به بررسی ویژگی . می باشد... درآمد، سابقه و 

 . میزان تحصیالت و درجه داوري پرداخته است ،سن، سابقه جنسیت، هاي

 درجه داوری. 9-5-5

تبه بندي داوران اطالق می شود كه در پی عملکرد داور در طول سال هاي قضاوت در به میزان ر 

داوري و قبولی در آزمون كتبی و عملی رشته مربوطه به  ءمسابقات و شركت در كالس هاي ارتقا

 .، ملی و بین المللی می باشد1،2،3وي اعطا می گردد و به ترتیب شامل درجه
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 تعریف عملیاتی واژگان. 9-6

 تحلیل رفتگی.  9-6-9

در این تحقیق تحلیل رفتگی امتیاز كسب شده از پرسشنامه فرسودگی ناشی از قضاوت   

 .می باشد( 3992)ریچاردسون و وینبرگ 

 

 خودکارآمدی.  9-6-2

 خودكارآمدي عمومی در این تحقیق خودكارآمدي در این تحقیق امتیاز كسب شده از پرسشنامه 

 .باشد می( 3993)شوارتز و جروسلم 

 داوران.  3-6-3

منظور از داوران در این تحقیق داوران رشته هاي ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي  

مشغول به  99-92شوري در فصل كگلستان می باشند كه در مسابقات استانی و میز استان

 .قضاوت بوده اند می باشند
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 محدودیت های تحقیق. 9-7

 

 : محدودیت های که توسط محقق کنترل شده اند. 9-7-9

 .پرسشنامه ها زمانی بین داوران توزیع شد كه داوران در حال استراحت بودند -3

نمونه آماري از داوران ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان تشکیل  -2

 . شده است

 

 : نشده اند محدودیت های که توسط محقق کنترل. 9-7-2

ها  ویژگی هاي همچون وضعیت اجتماعی، فرهنگی، نژادي و غیره در پاسخ آزمودنیممکن است  -3

 . اثر گذاشته باشد

 . امکان جمع آوري آزمودنی ها در یك مکان و اجراي آزمون با شرایط كامالٌ مساوي وجود نداشت -2

 .پاسخگویی به سواالت تحقیقعدم كنترل محقق بر جلوگیري از اعمال نظرهاي شخصی در  -1

سواالت به دلیل عواملی از قبیل عدم توجه و دقت برخی احتمال برداشت هاي متفاوت آزمودنی از  -4

 .كافی
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 تحقیقپیشینه 
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 مقدمه

. تحقیق مورد بررسی قرار گرفته استدر این فصل، مطالب در قالب دو بخش مبانی نظري و پیشینه 

در بخش مبانی نظري ویژگی هاي داوران، نیازهاي جسمانی و روانی قضاوت، مهارتهاي روانی مورد 

نیاز داوران، خودكارآمدي، ابعاد خودكارآمدي، منابع خودكارآمدي، فرآیند هاي فعال شونده مرتبط با 

خودكارآمدي بر فرآیندهاي انگیزشی،  خودكارآمدي، برداشت انسان از خودكارآمدي، تاثیر

خودكارآمدي و عملکرد، مراحل رشد خودكارآمدي، راهکارهایی براي غلبه بر ضعف ها و رسیدن به 

خودكارآمدي باال و موفقیت، عوامل ایجاد اضطراب، تکنیك هاي كنترل اضطراب، تحلیل رفتگی، 

حلیل رفتگی، تحلیل رفتگی در ورزش، مهمترین علل بروز پدیده تحلیل رفتگی، عالئم ونشانه هاي ت

روند تحلیل رفتگی و راههاي مقابله و پیشگیري از تحلیل رفتگی براي درك بهتر مطلب آورده شده و 

در بخش پیشینه تحقیق مروري بر تحقیقات ارتباط تحلیل رفتگی و ویژگی هاي جمعیت شناختی، 

ه در زمینه ارتباط خودكارآمدي با تحلیل تحقیقات انجام شده بر روي داوران و تحقیقات انجام گرفت

 .رفتگی بیان گردیده است

 ویژگی های داوران. 2-9

هر چند كه قضاوت دانشی فنی است، ولی به طور حتم یك داور خوب شدن، خود یك هنر است و 

هنري كه یك داور مسابقه از خود به نمایش می گذارد تا حد زیادي بستگی به ویژگیهاي شخصیتی او 

: ویژگیهاي داوران برجسته براساس جدید ترین یافته هاي تحقیقی را می توان چنین ذكر كرد .دارد

/ تعادل روحی، صداقت، تشخیص، اطمینان، لذت  ،برخورد مناسب، قاطعیت یکنواختی قضاوت،

 .[3]انگیزش

تصمیمات داوران باید یکسان و داراي شرایط مشابهی باشد و قوانین را : یکنواختی قضاوت -

 . طور مساوي براي هر دو رقیب اعمال نمایند به 
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ارتباط صحیح . داوران باید برخورد خوبی با مربیان و بازیکنان داشته باشند :برخورد مناسب -

 .و احترام متقابل عوامل بسیار مهمی در برقراري یك برخورد خوب می باشند

تصمیمات یك داور از لحاظ زمانی باید با عمل مشاهده شده سازگاري داشته باشد  :قاطعیت -

و یا در حداقل، در كوتاهترین زمان بعد از مشاهده عمل اتخاذ شود و داور با تصمیم گیري 

هر چند تصمیم دقیق تر موجب . سریع و قاطع از جدال بحث برانگیز جلوگیري می كند

 .ودآشکار شدن اهمیت قاطعیت می ش

داوران باید در تمامی اوقات، بخصوص در لحظات تنش زاي شدید، نزاع ها، : تعادل روانی -

در حین قضاوت، میزان . آسیب دیدگی ها، خطاها، آشوب هاي شدید خویشتن دار باشند

است كه داور هیجانات و اعمال خود را  معینی از هیجان، طبیعی است اما نکته مهم این

 .آیی او را به عنوان یك داور به مخاطره اندازدكنترل و نگذارد كه كار

صداقت یعنی اینکه یك بازي را بدون غرض، با راستی و بدون توجه به عکس العمل  :صداقت -

هاي بازیکنان، مربیان یا تماشاگران، زمان باقی مانده، امتیاز بازي، سوت زدن هاي قبلی و یا 

سپر براي حفظ صداقت، به خاطر سپردن  بهترین. هر نوع منبع ذاتاً مداخله گر، سوت بزند

 . «هر آنچه را دیده اند، سوت بزنند»این عبارت است 

تشخیص صحیح با فهم تمام و كامل قوانین و مقررات خاص آن  رشته ورزشی  :تشخیص -

وقتی كه چنین شناختی حاصل شد می توان نیازهاي مربوط به قضاوت را در . همراه است

داوري كه مرتباٌ قوانین را مطالعه می كند و از تجربه داوري  .شرایط مختلف برآورده ساخت

دانند كه داوران می . اور شایسته اي خواهد بودبراي پیشرفت فردي خود استفاده می كند د

یك انحراف در تمركز می تواند منجر به تصمیم غلطی شود كه جاي برنده و بازنده مسابقه را 

 . عوض كند
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بدین معنا كه با زدن . قادر به حفظ كنترل در شرایط دشوار هستندداوران مطمئن،  :اطمینان -

داوران شایسته . یك سوت اشتباه یا برخورد با سایر موانع، اطمینان خود را از دست نمی دهند

چنین اعتماد به نفسی بر هر بازي یا شرایط . اطمینان دارند به خود و توانایی هاي خویش

 .ه قضاوت موفقیت آمیز استاطمینان، الزم .خاص غلبه می كند

حس لذت و شادي رابطه . داوران برجسته لذت زیادي از قضاوت می برند :انگیزش/ لذت  -

اگر یك داور لذتی از قضاوت  .قوي با نگرش روانی مثبت و احساسات ناشی از نیرومندي دارد

 .[3]نبرد، انگیزه او براي تمرین و تالش در قضاوت از بین می رود 

 

 های جسمانی و روانی قضاوتنیاز . 2-2

بنابراین موفقیت یك داور به .  بین مهارتهاي روانی و عملکرد جسمانی داوران رابطه قوي وجود دارد

مانند آمادگی در نیاز هاي خاص یك رشته ورزشی، تکنیك ها، مکانیك داوري )توانایی هاي جسمانی

 .[3]بستگی دارد  (رل هیجان تمركز،كنت اطمینان،)و مهارتهاي بصري و آمادگی هاي روانی 

 -داوران اغلب درباره مهارت هاي روانی، یعنی مهارت ؛رابطه بین جنبه هاي جسمانی و روانی قضاوت

هاي مؤثر در وظایف دشوار از قبیل سوت زدن هاي غیر معمول،كنترل كردن بازي، خونسردي و 

كارآزموده اذعان دارند كه به  نداورا. تحریك ناپذیري بیشتر از مهارت هاي جسمانی سخن می گویند

به همین نحو . درصد موفقیت در داوري را تضمین می كند 62تا 02كارگیري مهارت هاي روانی 

در لیگ  2ادوارگو در لیگ ملی فوتبال،3آرت مك نالی )ناظران داوري در ورزش هاي حرفه اي مختلف 

كه قضاوت سر داوران و داوران را سنجیده و ارزشیابی می ( در رشته تنیس  1نلسون.ر.ل بیسبال،

كنند، روي یکنواختی قضاوت، ثبات عقیده در تصمیم گیري سریع و دقیق و آرامش به عنوان مهم 

بدون تردید مهارت هاي روانی داوران در ورزش . ترین سرمایه هاي یك داور خوب، تأكید می كنند

                                                           
1-Art Mc Naly 
2- Ed Vargo 
3-L.R Nelson 
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و میدانی، والیبال و فوتبال از اهمیت بسزایی برخوردار است و داوران هم به  هاي مانند تنیس، دو

 .مادگی جسمانی و هم به آمادگی روانی نیاز دارندآ

بنابراین تعجب برانگیز است كه در كالس ها و كلنیك هاي داوري، فقط روي تکنیك هاي جسمانی، 

اگر داوران و ناظران . عملی تأكید می شودتفسیر قوانین، وضع ظاهري مطلوب و آزمون هاي كتبی و 

روي جنبه روانی قضاوت كه الزمه موفقیت داور می باشد، اتفاق نظر دارند، پس چرا روي توسعه و 

 .تمرین مهارت هاي روانی چندان وقت نمی گذارند و كمتر به آن توجه دارند

عنی این كه یا آنها را دارا علت اصلی، این باور نادرست است كه مهارتهاي روانی، ذاتی هستند؛ ی

در واقع، مهارت هاي روانی نیز همانند مهارت هاي جسمانی قابل . هستند یا فاقد آن می باشند

بلکه آنان توانایی . داوران خوب، داراي مجموعه كاملی از مهارت هاي روانی نیستند. گسترش هستند

طمینان و برقراري ارتباط با سایر داوران خود را در زمینه تمركز، آرام سازي در شرایط فشارزا، حفظ ا

به طور مکرر و منظم تمرین می كنند و چون این ویژگی ها همان مهارت هاي روانی هستند، لذا اگر 

بنابراین تركیب معینی از مهارت هاي . همانند مهارت هاي جسمانی تمرین نشوند، گسترش نمی یابند

 [.3]می باشد جسمانی و روانی براي موفقیت در داوري الزم 

 مهارتهای روانی مورد نیاز داوران. 2-3

یك داور زمانی می تواند حداكثر توان ذاتی خود را در یك قضاوت به كار گیرد كه به حالت روانی 

داوران در مراحل بحرانی . تعادل روحی وابسته به مهارت روانی و آرام سازي است. مطلوبی دست یابد

مقابله با فشار ناشی از . عنوان یك مهارت روانی مهم، نیاز دارند مسابقه به آرامش و آسودگی به

این . تماشاگران، مربیان و بازیکنان و رسانه ها به توانایی حفظ آرامش جسمانی و روانی نیاز دارد

مهارت را می توان از طریق روش هاي آرام سازي پیشرونده، كنترل نفس و خودگفتاري مثبت فرا 

به كارگیري تمرین . وجه خود را بر روي عمل متمركز كنند و دچار آشفتگی نشوندداوران باید ت. گرفت

در طی مسابقه  برخی از شیوه هایی هستند كه حال انجام، كنترل چشمی و حفظ تمركز روي كار در
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براي پیشرفت یك قضاوت موفقیت  مهارت هاي روانی مهم كه. به حفظ كانون مناسب كمك می كنند

و  آرام سازي، تمركز انگیزش، ارتباط، اطمینان،: به شرح ذیل می باشد شند،آمیز ضروري می با

 .تصویرسازي ذهنی

 

داوران در . ارتباط شامل ارسال و دریافت پیام ها به صورت كالمی و غیر كالمی است: ارتباط -

باید به دنبال بازخورد و تأمل روي . وهله اول به صورت غیر كالمی ارتباط برقرار می كنند

باید مشخص كنند كه آیا با سایر افراد . ارتباطی خود باشند تا نقاط ضعف مشخص شود سبك

ارتباط مؤثري را برقرار ( ورزشکاران، مربیان، تماشاگران و مقامات مربوطه)حاضر در مسابقه 

 .می كنند

یك داور اگر می خواهد . اطمینان بر نوع احساس، تفکر و عمل اثر می گذارد :اطمینان -

خود را در قضاوت نشان دهد، باید توانایی هاي جسمانی و ذهنی خود را باور كند و شایستگی 

بینی یا كم خود بینی شود یك احساس اطمینان  بزرگ تالش كند بدون اینکه دچار خود

اطمینان تفکري است كه داور می تواند به آن وجود خارجی دهد . قوي را در خود ایجاد كند

الزم است كه تفکر مطمئن را تمرین كند زیرا این . به آن به موفقیت دست یابد ءو با اتکا

مثبت در حین قضاوت، اطمینان  3خود اظهاري هاي. خودگفتاري را مثبت تر می سازد تفکر،

به . اگر به سوت زدن هاي صحیح و حفظ كنترل بازي فکر كند. دهد بیشتري به داور می

منفی و داشتن یك تفکر مثبت و مطمئن امري ضروري همین دلیل اجتناب از گفتارهاي 

 .است

 

به هدف . در قضاوت نداشته باشداي براي دستیابی به توان بالقوه ه داور اگر انگیز :انگیزش -

اما انگیزه مند بودن همیشه كار . كه همانا یك داور الیق شدن است دست نمی یابدخود 

                                                           
1.Self-statements 
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هاي مالی یا اجتماعی بسیار باال دریافت می زیرا اكثر داوران به ندرت پاداش  .آسانی نیست

وقتی اهداف خود را به . تدوین هدف یکی از شیوه هاي مؤثر براي حفظ انگیزش است. كنند

درستی تدوین كند آنها می توانند به طور شگفت انگیزي به ابزارهاي مناسب براي افزایش 

ب و ماهیتاٌ به صورت بلند اهداف باید به صورت مکتو. انگیزش و بهبود عملکرد مبدل شوند

راهبردهاي رسیدن به هدف باید مشخص . مدت و كوتاه مدت، اما به طور چالشی تدوین شوند

شود و برنامه اي طرح ریزي شود كه فرد را قادر سازد تا روند پیشرفت خود به سوي موفقیت 

ت هایی بر همه اهداف باید تحت كنترل باشند و انعکاس دهنده پیشرف. را مرحله بندي كند

گرفتن از الگوها،  الهام عالوه بر اهداف مواردي همچون .اساس معیارهاي برجسته فردي باشند

پاداش دادن به خود، ایجاد شبکه حمایتی اجتماعی و پرورش انگیزش درونی موجب تداوم 

 .پایبندي به قضاوت می شوند

 

ماج حمالت تماشاگران داوران اغلب آ. افزا و فشارزا است قضاوت یك شغل هیجان :آرامش -

اضطراب بیش از حد علت اصلی . آشوب طلب، مربیان آشفته و ورزشکاران ستیزه جو قرار داند

وقتی فشار روانی بیش از حد به فرد وارد می شود به انواع مختلفی از افت . انرژي منفی است

 هاي جسمانی و روانی منجر می شود كه موجب تحریك عملکرد و از بین بردن حالوت

منابع بالقوه فشارزا را كه خاص داوران هستند شامل ترس از عدم موفقیت، . قضاوت می شود

ترس از عدم موفقیت سبب می شود كه . می نامند ...ترس از بی كفایتی، درك عدم كنترل و 

داوران در تصمیم خود دودل باشند و عکس العمل هایشان در شرایط بحرانی با قاطعیت 

كه از اشتباه كردن می ترسد، به انزوا راضی می شود و در مواقع ضروري  داوري. همراه نباشد

ترس از بی كفایتی بیشتر ناشی از ناتوانی در كنترل تنش، . كنترلی بر بازي اعمال نمی كند

دستیابی به آمادگی جسمانی كافی، حفظ اعتماد به نفس، كنترل بر بازي و تفسیر و به 

اعمال كنترل . ترل داور بر شرایط می تواند اضطراب زا باشدعدم كن. كارگیري قوانین می باشد
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مستلزم این باور است كه اعمال و تالش هاي فردي اثر مستقیمی بر نتیجه یك وضعیت 

 .[3]ناتوانی است در مقابل، درك عدم كنترل ناشی از احساس عدم كارآیی و. خاص دارند

 

ز كردن توجه روي نشانه هاي مرتبط با در روانشناسی تمركز را اغلب توانایی متمرك :تمرکز -

. تمركز نقش بسیار مهمی در قضاوت دارد. ن در طی مسابقه تعریف می كنندآمحیط و حفظ 

دوره هاي طوالنی، كار دشواري است اما یك داور خوب و  تداوم فعالیت ذهنی و هوشیاري در

ز نکات كلیدي براي یکی ا. برتر باید چگونگی گوش به زنگ بودن را در كل بازي فرا گیرد

تمركز خوب، توانایی جابجایی كانون توجه در هنگام مقتضی و حفظ یك تمركز خاص در 

باقیمانده بازي با مانع  متمركز كردن توجه روي سوت قبلی، عملکرد را در. مواقع الزم است

پس از اشتباهات گذشته را باید فراموش كرد و توجه خود را روي مسابقه . روبرو می كند

تمركز معموالٌ زمانی به بهترین وجه . تمركز كرد تا چنین حادثه اي دوباره تکرار نشودم

اما اگر چه عمل تمركز یك . حاصل می شود كه سعی نشود با زور و اجبار آن را انجام داد

 . عمل انفعالی است ولی انجام آن مستلزم آمادگی از جانب فرد است

به نفس اجرا كننده را افزایش می دهد و عملکرد را اعتماد  مرور ذهنی،: تصویر سازی ذهنی -

تصویر سازي ذهنی به فراخوانی و آفرینش یك تجربه در ذهن اطالق می . بهبود می بخشد

تصویر سازي ذهنی او را قادر  بنابراین وقتی كه عمالٌ داور یك بازي را قضاوت نمی كند،. شود

تصویر سازي ذهنی همچنین  به . ندمی سازد تا قضاوت را به طور واضح در ذهن تجربه ك

این تکنیك ها كه . عنوان تجسم سازي ذهنی، مرور ذهنی و تمرین ذهنی نیز معروف است

كه بدون  حضور محرك هاي (بینایی، حسی و شنوایی)همه به تجربه حسی كاملی نیاز دارند 

لس هاي فواید تصویر سازي ذهنی در قضاوت، از طریق كنترل پا. بیرونی انجام می شوند

هیجانی، بهبود تمركز، اطمینان سازي، توسعه تکنیك و جاگیري صحیح در قضاوت صورت 
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مهمترین . می توان تصویر سازي ذهنی را از جنبه هاي درونی و بیرونی تمرین كرد. می گیرد

 [.3]این است كه تصوراتی واضح و قابل كنترل در ذهن آفرید  كار

-  

 

 خودکارآمدی. 2-4

 .باورهاي خودكارآمدي است اصلی ترین مکانیسم در كاركرد شناختن انسان، ترین و عمده

باورهاي  بر زندگی اصطالحاً مؤثرباورهاي افراد در مورد لیاقتشان جهت اعمال كنترل روي حوادث 

 [.29]خودكارآمدي نامیده می شوند

 .است توسط بندورا مطرح شده3966مفهوم خودكارآمدي تاریخچه مختصري دارد كه از سال 

 .هاي گوناگون آزمون شده است در موقعیت اصول خودكارآمدي در رشته هاي مختلف و

سهم  «خودكارآمدي»یکی از نظریه پردازان یادگیري است كه با بکار گیري مفهوم  (3966) بندورا

بندورا معتقد است كه در بعضی از موارد، نتیجه  .بسزایی در فهم نظریه یادگیري اجتماعی دارد

از نظر  .خود بسیار قوي تر از نتایجی است كه محیط خارج می تواند در فرد ایجاد نماید كنترل

 .وي چیزي سهمگین تر و ویرانگر تر از خوار شمردن خود وجود ندارد

ریشه در یك باور در مورد عملکرد آدمی  اجتماعی كه بندورا مطرح كرده است، -تئوري شناختی

این نیرو هستند كه به طور فعاالنه در پیشرفت خود دخالت كه از طریق آن افراد داراي  دارد

كلید این .توانند به وسیله اعمالشان باعث شوند كه رویدادها اتفاق بیافتند و می داشته باشند

افراد داراي خودباوري  شخصی، عواملمیان دیگر  دراحساس توانایی در این حقیقت است كه 

اندیشه ها  مقداري از كنترلشان را بر روي احساسات،آنها را قادر می سازد  هایی هستند كه

باور دارند و احساس می كنند بر روي  آنچه كه مردم فکر می كنند،زیرا  .واعمالشان بکار بندند

 .[29]گذار است تأثیرچگونگی رفتارشان 
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مورد  در واقع بندورا دیدگاهی را در مورد رفتار آدمی فراهم نمود كه در آن باورهایی كه افراد در

 از نظر بندورا .حیاتی به شمار می آیندو عمل شخص مهم  خودشان دارند در اجراي كنترل و

این یك ویژگی برجسته تئوري  .یی انسان خود انعکاسی استنامشخص ترین توا (3966)

شناخت ها  از طریق خودانعکاسی افراد به تجربیاتشان معنی می دهند، .اجتماعی است -شناختی

رفتارشان را  به همین شکل افکار و و ارزیابی قرار می دهند بررسی و هایشان را موردخود باوري  و

 -در مركز تئوري شناختی و قرار می دهد تأثیرآنچه عملکرد انسان را تحت  .اصالح می كنند

اجتماعی قرار دارد باورهاي خودكارآمدي است كه به قضاوت افراد در مورد توانایی هایشان براي 

باورهاي خودكارآمدي زمینه  .اطالق می گردد و انجام سطوح طراحی نشده عملکرد سازماندهی

 .پیشرفت شخصی فراهم می كند سعادت و اي را براي انگیزه،

درباره نقش باورهاي خودكارآمدي در عملکرد انسان این  ( 3996)هاي كلیدي بندورا  استدالل

شتر بر پایه آنچه كه آنها اعتقاد دارند قرار است كه سطح انگیزه به شرایط مطلوب واعمال افراد بی

به همین خاطر چگونگی رفتار انسان می تواند به وسیله  .دارد تا آنچه كه واقعا درست است

باورهایی كه در مورد توانایی هایشان دارند بهتر پیش بینی شود تا به وسیله آنچه كه واقعا قادر به 

 .[29]انجام دادن آن هستند

 

 خودکارآمدیابعاد . 2-5

باورهاي خودكارآمدي را داراي سه بعد سطح ، عمومیت و نیرومندي می داند كه در  (3996)بندورا 

 .آنها مورد بحث قرار می گیرند  زیر هر یك از

 9سطح. 2-5-9

                                                           
1-Level 
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كارآمدي یك فرد در یك قلمرو ممکن است در حد كارهاي . سطح اولین بعد خودكارآمدي می باشد 

اگر هیچ مانعی وجود نداشته باشد، انجام آن كار ساده . مل سطوح سخت گرددساده، متوسط و یا شا

 .[12]بوده و هر كس ممکن است خودكارآمدي باالیی در مورد انجام آن داشته باشد

 9عمومیت. 2-5-2

دومین تفاوت باورهاي خودكارآمدي در بعد تعمیم پذیري است، برخی از تجارب باورهاي  

كنند و برخی دیگر از تجارب، خودكارآمدي تعمیم یافته تري را به  اد میخودكارآمدي محدودیت ایج

افراد ممکن است در یك قلمرو و یا از آن خود را كارآمد بدانند بعد عمومیت در . دنبال دارند

ها حیطه بروز آنها، كیفیت، شرایط و خصوصیات  خودكارآمدي از عواملی مانند شباهت فعالیت

 .[12]می پذیرد تأثیرها مربوط است اشخاصی كه فعالیت به آن

 2نیرومندی. 2-5-3

باورهاي خودكارآمدي ضعیف در اثر تجارب ناموفق به آسانی بی اعتبار می شوند، اما كسانی كه  

باورهاي خودكارآمدي نیرومند دارند در برابر تجارب تضعیف كننده آن را حفظ می كنند، باور هاي 

اط می خودكارآمدي هر قدر نیرومندتر باشند، دوام بیشتري پیدا می كنند و با رفتار، بیشتر ارتب

 .[12]یابند

 

 منابع خودکارآمدی. 2-6

 :پیشنهاد نمود كه چهار منبع براي انتظارات كارآیی وجود دارد( 3996)بندورا

 :تجارب تسلط. 2-6-9

درك این كه موفقیت در عملکرد، عقاید كارآیی را . تجارب تسلط نیرومندترین منبع براي كارآیی است

انتظار است كه عملکرد در آینده با مهارت انجام خواهد  افزایش خواهد داد، با سهیم شدن در این

                                                           
2 -Generality 
1 -Strength 
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درك این كه عملکرد فرد با شکست مواجهه خواهد شد در این انتظار كه عملکرد آتی نیز . گرفت

معتقد است كه انتظار ( 3996)بندورا .نامناسب و ناقص خواهد بود، عقاید كارآیی را تضعیف می كند

تجارب موفق متمایلند كه انتظارات . ها مهارت دارد، ریشه داردیی در تجربیاتی كه شخص در آنآكار

 .[13] كه تجارب شکست تمایل به تولید انتظارات سطح پایین دارند سطح باال ایجاد كنند، در حالی

زیادي بر  تأثیریی قوي و باال ایجاد شد، احتمال این كه شکست هاي موقتی آیکبار كه انتظارات كار

بر عکس، یك بار كه انتظارات كارآمدي . قضاوت فرد از قابلیت هاي خود داشته باشد اندك است

ضعیف و پایین ایجاد شد، موفقیت هاي گهگاهی در قضاوت افراد از قابلیت هاي خودشان چندان مؤثر 

از . مکرر تغییر یابد به هر حال انتظارات سطح پایین می تواند به وسیله موفقیت هاي فراوان و. نیستند

 .[13]طریق چنین كوشش هایی باالخره افراد می توانند بر مشکل ترین موانع غالب آیند و چیره شوند

 :تجربیات جانشینی. 2-6-2

دومین منبع شکل گیري خودكارآمدي، تجربیات جانشینی است كه بوسیله عمل دیگران ایجاد می 

تجارب جانشینی كه الگوسازي . سلط ضعیف تر می باشدات این منبع نسبت به تجربیات تتأثیرشود، 

خودكارآمدي فرد در صورتی كه . از عملکرد مطلوب را شامل می شود، عقاید كارآیی را متأثر می سازند

با افرادي كه به آنها كمتر عالقه دارد، در موقعیت هاي مشابه، مقایسه شود معموالً كاهش می یابد، اما 

بعالوه، ویژگی هاي الگو، اثر الگو سازي را . عالقه مقایسه گردد افزایش می یابد زمانی كه با افراد مورد

كفایت مندي، تشابه ادراك : این خصوصیات عبارتند از . قرار می دهد تأثیردر خودكارآمدي تحت 

الگو هر چه قدر بیشتر كفایت مند، مشابه، قابل پیش بینی . شده، پیش بینی پذیري و عالقه و اشتیاق

 [.12]می گذارد تأثیرشتاق باشد، بیشتر روي مشاهده كننده و م

 : ترغیب کالمی . 2-6-3

همساالن، والدین، معلمان و دیگر افراد براي ما . ترغیب كالمی سومین منبع باور خودكارآمدي است

یگر منابع نوعاً اثر كلی اگر چه این منبع نسبت به د. پیام هاي كالمی و غیر كالمی فراهم می كنند

می  تأثیرخودكارآمدي دارد، باورخودكارآمدي خردساالن از باورهاي اطرافیانشان بیشتر روي باور 
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ترغیب كالمی به منظور متقاعد كردن مردم در مورد این كه توانایی خاصی دارند كه آن ها را . پذیرند

تشویق و . می گیردقادر می سازد آن چه را كه به دنبالش هستند، به دست بیاورند، مورد استفاده قرار 

محدودي در ایجاد و افزایش خودكارآمدي پایدار و مداوم دارد ولی  تأثیرترغیب اجتماعی به تنهایی 

افرادي كه از طریق ترغیب كالمی . می تواند روي عملکرد مؤثر باشد به شرط آن كه واقع بینانه باشد

یگیر و مداوم تري از خودشان نشان متقاعد شده اند كه داراي توانایی هاي الزم هستند، تالش هاي پ

برعکس كسانی كه به توانایی هاي خود شك دارند در مقابله با شکست كمبود هاي شخصی . می دهند

 .[11]را در ترغیب كالمی دریافت خواهند كرد تأثیركمترین . خود را در نظر می گیرند

 :برانگیختگی هیجانی. 2-6-4

گیختگی، خستگی و حاالت خلقی، اطالعاتی درباره عادات فیزیولوژیکی از قبیل ترس، بران

 .[13]خودكارآمدي فراهم می كند

همچنین خلق . فشار روانی و تنش اغلب به عنوان شاخص هاي آمادگی براي شکست تفسیر می شود

نوعاً خوش بینی و خلق . عمده اي روي باورهاي خودكارآمدي داشته باشد تأثیرفرد نیز می تواند 

ودكارآمدي را افزایش می دهند، در صورتی كه نا امیدي و افسردگی باورهاي مثبت باورهاي خ

موقعیت هاي مشکل باعث ایجاد حالت هاي برانگیختگی باال در اكثر . خودكارآمدي را كاهش می دهند

چون . افراد می گردد  و افراد با توجه به این اطالعات، قابلیت توانایی خود را قضاوت می كنند

اال عملکرد افراد را كاهش می دهد و بیشتر احتمال دارد كه افراد منتظر شکست باشند و برانگیختگی ب

 [.13]انتظارات كارآمدي پایین داشته باشند

 

 فرایندهای فعال شونده مرتبط با خودکارآمدی .  2-7

وري هاي آدمی را به وسیله فرآیندهاي باورهاي خودكارآمدي كنش ( 3996)ا بنا به نظر بندور

این فرآیند متفاوت در جریان و روند  .چهارگانه شناختی، انگیزشی، عاطفی و گزینشی تنظیم می كنند

 .تنظیم كنش وري هاي آدمی به صورت وحدت یافته، یکپارچه و هماهنگ عمل می كنند
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 9فرآیندهای شناختی. 2-7-9

اغلب رفتار آدمی، . باورهاي خودكارآمدي به شکل هاي متفاوت بر فرآیند هاي شناختی اثر می گذارند

به خصوص آنهایی كه هدفمند هستند، به واسطه قصدمندي براي دست یابی به اهداف ارزشمند 

كه  خودارزیابی از قابلیت ها قرار دارد و افرادي تأثیرانتخاب اهداف شخصی تحت . تنظیم می گردند

انگیزتر را انتخاب می كنند و نسبت به آن برخودكارآمدي نیرومندي دارند اهداف باالتر و چالش 

كه ( انتظاري )باورهاي افراد درباره كارآمدیشان به واسطه انواع داستان هاي پیش آیند . متعهدترند

 - دارند داستانافرادي كه احساس كارآمدي باال. افراد می سازند یا تمرین می كنند، شکل می گیرد

هاي موفقیت آمیز را تصویر سازي می كند تا راهنماي عملکرد فرد گردد و افرادي كه درباره 

وقتی افراد با ابعاد . كارآمدیشان خود تردیدي دارند داستان هاي ناموفقی را تصویر سازي می كنند

ورتی از تفکر تحلیلی محیطی مشکل و پرتنش روبرو می شوند كه الزم است آن را اداره كنند، در ص

و  عالی استفاده خواهند كرد و عملکرد مناسب تر نشان خواهند داد كه از احساس خودكارآمدي باال

 .[12]نیرومندي برخوردار باشند 

 

 2 فرآیند های انگیزشی. 2-7-2

نظم جویی انگیزشی دارند، بیشتر انگیزه هاي انسانی  باورهاي خودكارآمدي نقش كلیدي در خود

افراد اهداف خود را بر می گزینند و اعمال مورد انتظار خود را از طریق . ه شناخت می باشدزائید

آن ها باور هاي خود را پیش بینی كرده و هدف برمی گزینند و براي . اندیشیدن هدایت می كنند

 [.11]تحقق بخشیدن به اهداف، رشته اعمالی را طرح می كنند 

اسنادهاي علّی، اهداف  :اننده شناختی وجود دارد كه عبارتند از سه نوع انگیز( 3996)به نظر بندورا

 [.43]می گذارند  تأثیرباورهاي شناختی بر هر سه انگیزش شناختی . ادراك شده و انتظارات پیامد

                                                           
1- Cognitive processes 
 

2-Motivational processes 
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 9فرایندهای عاطفی. 2-7-3

نده چه باورهاي افراد درباره قابلیت هاي كنارآمدنشان بر این كه آنها در موقعیت مشکل و تهدید كن

كارآمدي ادراك شده در تمرین مهار . بسزایی دارد تأثیرمقدار تنیدگی و افسردگی را تجربه می كنند، 

افرادي كه باور دارند تهدید هاي بالقوه غیر . زاها و در بر انگیختگی اضطراب نقش مهمی دارد تنیدگی

تلقی می كند و كارآمدي و قابل كنترل هستند، اكثر جنبه هاي محیطشان را خطرناك و مخاطره آمیز 

توانایی كنار آمدنشان را ناچیز می پندارند، به واسطه چنین تفکرات ناكارآمدي افراد خودشان را 

درمانده می بینند و سطح عملکردشان پایین می آید و برعکس افرادي كه باور دارند می توانند 

. ط سازش یافتگی پیدا می كنندتهدیدهاي بالقوه را تحت كنترل خود در آورند، به خوبی با شرای

پیشرفت و سالمت روانی مثبت آدمی نیازمند باورهاي خودكارآمدي شخصی خوشبینانه می باشد 

[12] . 

 2فرایند های گزینشی . 2-7-4

افراد می توانند از طریق انتخاب و ساخت محیط زندگی خود تا حدي در جریان زندگی خویش اثر 

آنها تمایل دارند تا فعالیت ها و موقعیت هایی كه باور دارند بیش از توانایی آنهاست اجتناب . بگذارند

می توانند از  كنند و در محیط هاي اجتماعی، فعالیت هاي چالش انگیزي را انتخاب كنند كه معتقدند

خصوصا این كه گزینش یك موقعیت یا فعالیت می تواند تا مدت ها پس از آن بر . عهده آنها برآیند

 .[14]جریان زندگی فرد اثر گذار باشد 

 برداشت انسان از خودکارآمدی. 2-8

 :برداشت انسان از خودكارآمدي گسترده است و موارد زیر را در بر می گیرد

 .الیت هایی می پردازندافراد به چه فع -3 

 .براي چه مدت در مقابل موانع ایستادگی می كنند -2

                                                           
2 - Affective processes 
2 - Selective processes 
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 واكنش هاي هیجانی افراد به هنگام پیش بینی یك موقعیت یا هنگام وقوع آن چگونه است؟ -1

احساسات و رفتار انسان در موقعیت هایی كه به توانایی خود احساس  بدیهی است كه تفکر، انگیزش،

متفاوت با رفتار وي در موقعیت هایی است كه در آنها احساس عدم امنیت یا فقدان اطمینان می كند، 

انگیزش، عملکرد و برانگیختگی هیجانی  درك انسان از خودكارآمدي بر الگوهاي تفکر،. صالحیت دارد

 .[10]می گذارد تأثیرفرد 

 

 

 

 خودکارآمدی بر فرایندهای انگیزشی تأثیر. 2-1

گرفتن هدف ها یا معیار هایی براي خود و استفاده از آنها براي ارتقاي انگیزش به معناي در نظر 

عملکرد فرد است، براي مثال، انگیزش فرد در تحصیالت تا وقتی باقی است كه معیار هاي باال، نتایج 

مثبت احساس غرور از دست یابی به این معیار ها و احساس توانمندي از این دستیابی ها همچنان در 

از طرف دیگر، مالك و انگیزه ي پایین وقتی به سراغ فرد می آید كه معیارهایش پایین . وي حفظ شود

باشد؛ پاداش هاي بیرونی یا درونی كمی از انجام دادن كار حاصل شود یا فرد احساس كند كه دست 

هاي خودكارآمدي قوي به عنوان یك منبع شخصیتی در رباو. یابی به عملکرد موفق، غیر ممکن است

 .[17]رویی با موقعیت هاي استرس زا مطرح اند و با عملکرد رابطه ي مستقیم و مثبت دارندرویا

 تأثیرباورهاي خودكارآمدي در نحوه ي مقابله ي افراد با موقعیت هاي مختلف در دست یابی به اهداف 

 :عبارتند از آنها همچنین اثر وسیعی بر فرآیند هاي انگیزشی دارند و این فرآیند ها . [81]می گذارند

یعنی افراد داراي باورهاي )باورهاي خودكارآمدي با انتخاب اهداف در ارتباط اند : انتخاب -3

خودكارآمدي باال، اهداف پیچیده تري را، كه متضمن تالش بیش تري هستند، انتخاب می 

 (. كنند
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بیش افراد داراي باورهاي خودكارآمدي باال، تالش و مداومت : تالش ، پشتکار و عملکرد -2

تري در كارها دارند و در مقایسه با افراد داراي باورهاي خودكارآمدي پایین، عملکرد بهتري از 

 .خود نشان می دهند

افراد داراي باورهاي خودكارآمدي باال در مقایسه با افراد داراي خودكارآمدي پایین در  :هیجان -1

و افسردگی كم تري را یعنی اضطراب )زمینه انجام دادن تکالیف خلق و خوي بهتري دارند

 (.تجربه می كنند

افراد با باورهاي خودكارآمدي باال در مقایسه با افراد داراي  :مقابله با موقعیت های فشار زا -4

 .خودكارآمدي پایین، بیشتر می توانند با موقعیت هاي فشارزا و نومید كننده كنار بیایند

تري براي  ف دشوار برآیند، تالش جدياگر افراد مطمئن باشند كه می توانند از عهده ي تکالی

كارایی شخصی ...( ارتباطی ، شغلی و )به افرادي كه در موقعیت خاصی . موفق شدن می كنند

ندارند، می توان آموزش داد كه به توانایی خود براي موفق شدن بیشتر اعتماد كنند و بدین ترتیب، 

 [.16]احساس ارزشمندي و امکان موفقیت خود را تقویت كنند 

 

 خودکارآمدی و عملکرد. 2-91

این ادراك بر تفکر و عمل انسان  .ادراك فرد از كارآمدي خود به عنوان میانجی شناختی عمل می كند

براي كمك داوران می توان آنان را ترغیب نمود تا وظایف خود را به اهداف جزئی . می گذارد تأثیر

نان، به نحوي كه موجب افزایش احساس نظارت بر عملکرد و دادن بازخورد به آ. تقسیم كنند

به یادگیري افزایش می دهد و سطح عملکرد آنان را باال می  آنها شود، عالقه آنان را خودكارآمدي در

صورتی تحقیق پذیرد كه فرد براي دست یابی به معیارهاي هیجان انگیز ر رشد عالیق درونی د. برد

بالقوه براي دست یابی به این گونه معیارها در در این صورت، هم یك حس خودكارآمدي . تالش كند

فرد ایجاد می شود و هم در صورت دست یابی به آنها، فرد به خود سنجی مثبتی از خویش دست می 
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این عالقه درونی می تواند تالش هاي انسان را در درازمدت و در شرایط فقدان پاداش هاي . یابد

 .[39]. محیطی تسهیل كند

 

 خودکارآمدی مراحل رشد . 2-99

 کودکی. 2-99-9

معتقد است كه خودكارآمدي به تدریج در انسان رشد می كند زمانی كه كودكان می ( 3996)بندورا

آنها با . كوشند تا بر محیط پیرامونی اعمال نفوذ كنند، پرورش و رشد خودكارآمدي را آغاز می كنند

می گذارند، تعامل  تأثیربر محیط خود .. .آموختن توانایی هایی مانند زبان و مهارت هاي اجتماعی و 

هاي تحریك كننده را فراهم می آورند و اجازه  والدین، محیط. بین كودك و والدین برقرار می شود

. این تجربیات اولیه كارایی ساز، بر والدین متمركز است. آزادي رشد و كاوش را به كودك می دهند

ات والدین تأثیرات همشیر ها، همساالن و بزرگساالن دیگر را می پذیرد، تأثیرزمانی كه دنیاي كودك 

دریافت كه فرزندان اول ( 3996)بندورا. كه در سال هاي اوان كودكی بسیار مهم بودند،كاهش می یابد

همچنین همشیر . و تك فرزندان از فرزندان دیگر مبناي قضاوت متفاوتی براي توانایی هایشان دارند

ز همشیر هاي جنس مخالف، رقابت طلب تر هستند، عاملی كه به رشد احساس هاي هاي همجنس ا

در بین همبازي ها، كودكانی كه در بازي ها و تکلیف ها با تجربه هستند، . شایستگی نیز مربوط است

براي ارزیابی سطح موفقیت . نقش الگوهاي داراي كارآیی زیاد را براي كودكان دیگر ایفا می كنند

 .[41]الن مالك هاي مقایسه اي را فراهم می آورند شخص، همسا

همساالن و دوستان در خودكارآمدي از چند طریق صورت می گیرد، یکی از راه ها سرمشق  تأثیر

گیري از همساالنی است كه شبیه او هستند و مشاهده موفقیت افرادي كه كودك خود را شبیه آنها 

می برد و آنها را به این باور می رساند كه می توانند عملکرد می داند، انگیزه و خودكارآمدي او را باال 

موفقیت آمیز داشته باشند، در عوض با مشاهده شکست افرادي كه شبیه كودك هستند، این باور 

درآنها شکل می گیرد كه آنها فاقد قابلیت و توانایی براي انجام تکالیف هستند و دست از تالش و 
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ه ویژه در دانش آموزانی كه درباره قابلیت هایشان مطمئن نیستند بسیار كوشش بردارند ، این موضوع ب

  [.11]گذار است  تأثیر

 نوجوانی . 2-99-2

تجربیات انتقالی نوجوانی شامل كنار آمدن با درخواست ها و فشارها، از آگاهی جنسی گرفته تا انتخاب 

باید شایستگی هاي جدید،  در موقعیتی كه مستلزم سازگاري است، نوجوانان. رشته و شغل است

خاطر نشان ساخت كه موقعیت ( 3996)بندورا . ارزیابی هاي مجدد از توانایی هایشان را ایجاد نمایند

این مرحله انتقالی بین كودكی و بزرگسالی به سطح كارآیی شخصی ایجاد شده در طول سال هاي 

، دست به آزمایشگري در حیطه در این مرحله نوجوان با كسب استقالل بیشتر. كودكی بستگی دارد

انتقال از دوره كودكی به بزرگسالی . رفتارهاي پر مخاطره گسترش می دهد و آن را قدرت می بخشد

متکی به قدرت كارآیی شخص از طریق آموختن تجربیات و تسلط بر امور در دوره نوجوانی می باشد 

[11.] 

 بزرگسالی . 2-99-3

ین مرحله از زندگی را به دو دوره جوانی و میانسالی تقسیم می در بحث بزرگسالی، ا( 3996)بندورا 

دوره جوانی غالباٌ شامل سازگاري هاي دیگر، از قبیل شکل دادن رابطه زناشویی، آغاز پدر و مادر . كند

( 3996)بندورا . خودكارآمدي براي همه این تکالیف حیاتی است. شدن و تسلط چیرگی بر شغل است

داراي خودكارآمدي ضعیفی هستند نمی توانند به خوبی از عهده این  معتقد است اشخاصی كه

سال هاي بزرگسالی با منابع تازه اي از فشار . موقعیت ها برآیند و احتماالٌ سازگاري پیدا نمی كنند

روانی همراه است، چرا كه مردم زندگی خود را دوباره ارزیابی كرده و با محدودیت هاي خود مواجه 

افراد میانسال باید به طور دائم توانایی ها، . دارند تأثیردوي اینها بر خودكارآمدي  می شوند كه هر

مهارت ها و هدف هاي خود را دوباره ارزیابی كرده و فرصت هاي جدید را براي رشد و تجلی خویشتن 

 .[11]پیدا كنند

 پیری . 2-99-4
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ي جسمی و ذهنی، بازنشسته شدن تنزل توانایی ها. ارزشیابی هاي خودكارآمدي در پیري دشوار است

كاهش . از كار فعال و كناره گیري از زندگی، افق جدیدي از خودكارآمدي را ایجاد می كند

خودكارآمدي حاصل از این ارزیابی ها می تواند كاركردهاي جسمی و ذهنی را در نوعی از پیشگویی 

است به كاهش توانایی و از  براي مثال، احساس كارآیی ضعیف ممکن. قرار دهد تأثیركامبخش تحت 

ما معتقد نباشیم كه می توانیم كار را انجام دهیم در آن صورت  اگر. این رو به فعالیت كمتر منجر شود

 . [11]ما حتی ممکن است كوششی را نیز به عمل نیاوریم

 

 

 

 راه کارهایی برای غلبه بر ضعف ها و رسیدن به خودکارآمدی باال و موفقیت . 2-92

گرفتن در معرض تجربه هاي موفق از طریق ترتیب دادن هدف هاي قابل دسترس /دادنقرار  -3

 . و بدین وسیله، افزایش دادن امکان حصول عملکرد

گرفتن شخص در معرض الگو هاي مناسبی كه در عمل موفق اند و بدین وسیله، /با قرار دادن -2

 .افزودن تجربه هاي جانشینی موفق او 

و تشویق هاي كالمی جهت عملکرد موفق روش هاي مختلفی  فراهم آوردن متقاعد سازي -1

 .دارد، از جمله می توان گفت كه من توانایی عملکرد موفق را دارم

با تقویت برانگیختگی فیزیولوزیکی از طریق رژیم غذایی و برنامه هاي ورزشی، نیرومندي و  -4

 .انرژي حیاتی را می توان افزایش داد

زیبایی زندگی در  »ال از تغییرات و قبول این مطلب كهجست و جوي ناشناخته ها، استقب -0

 .«تغییرات است 

 .راضی بودن نسبت به همنوعان خود احساس تعلق داشتن، عدم خود بینی و از خود -7

 .تحرك و پویایی در مقابله با بی عدالتی و كشف یك راه حل خالق و حفظ آرامش -6
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 . توجه به خود تشویقی و نیروهاي برانگیزاننده ي درونی -9

فرد با احساس خودكارآمدي پایین، شکوه هاي خویش را )از زندگی شکوه و شکایت نداشتن؛  -9

 (.كه حمایت آنان را به دست آورد با دیگران در میان می گذارد

 .عدم احساس نگرانی نسبت به كسانی كه او را رد می كنند -32

 .موزدآ آموختن نکات مفید از شکست، به همان میزان كه از موفقیت می-33

 .عدم احساس مالکیت نسبت به دیگران و مصونیت نسبت به حسادت-32

این فنون را براي افزایش خودكارآمدي و غلبه بر هراس و درد هاي جسمی به كار ( 3996)بندورا 

 [.19]برد 

 

 عوامل ایجاد اضطراب در ورزش. 2-93

و نیز عوامل موقعیتی چگونگی احساس اضطراب در هر زمان، محصول ساختار روانشناختی فردي 

زمانی كه بررسی اضطراب شخص پرداخته می شود بایستی به هر . یابداست كه فرد خود را در آن می

 .دو عامل موقعیتی و فردي توجه نمود

 عوامل موقعیتی. 2-93-9

 اهمیت رویداد ورزشی. 2-93-9-9

این . به همراه دارد هر چه رویداد ورزشی از اهمیت باالتري برخوردار باشد اضطراب بیشتري 

 .اهمیت رویداد از نظر شخص مشخص می شود و براي افراد متفاوت است

 انتظارات. 2-93-9-2

توقعات خیلی زیاد از طرف مربیان، معلمان و خانواده می تواند اضطراب ناشی از مسابقه را به میزان  

 فرد یا تیمی كه خود را كامالً تواند صادق باشدالبته عکس این قضیه هم می. بسیار زیادي اضافه كند
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بیند ممکن است به سادگی نتوان به او روحیه داد و لذا با انگیزه ي بسیار پایین مغلوب تیم مقابل می

 .پردازدبه بازي می

 (تردید)عدم اطمینان . 2-93-9-3

-به طور كلی عدم اطمینان تنش زاست و هرچه عدم اطمینان پیرامون مسابقه بیشتر باشد شركت 

البته اگر در مورد نتیجه مسابقات ورزشی اطمینان وجود . كنندگان اضطراب بیشتري خواهد داشت

اشاره دارد  3گونه كه گولدلیکن، همان. داشته باشد بایستی در برگزاري مسابقه كمی بیشتر دقت كرد

و اینکار از توانند عامل عدم اطمینان را تا حدي از مسابقه ورزشی حذف نمایند معلمین و مربیان می

طریق اطمینان بخشی به ورزشکارانی كه از روند زمان و مکان مسابقه، قواعد شروع مسابقه و غیره 

 .پذیردآگاهی كامل دارند، انجام می

 عوامل فردی. 2-93-2

 اضطراب خصلتی.  2-93-2-9 

وضعیت را این . صرفنظر از موقعیت، برخی از افراد نسبت به دیگران بیشتر مستعد اضطراب هستند 

رسد افراد با اضطراب خصلتی چنین به نظر می. توان از طریق عامل ژنتیك و تجربه توضیح دادمی

 [.34]كنند زیاد، رقابتهاي ورزشی را بسیار تنش زا قلمداد می

 

 خود باوری و خود کفایی. 2-93-2-2 

ها از نظر معنایی ن این تفاوتاختالفات ظریفی با یکدیگر دارند، لیک اگر چه این واژگان پیچیده عموماً 

گردد كه ما در مورد خودمان چه به این اطالق می( اعتماد به نفس)2خودباوري. بسیار مهم است

                                                           
1- Goald 
1 - Self- esteem  
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بنابراین . گرددهایش اطالق می به باورهاي فرد در مورد توانایی 3خودكفایی. احساسی داریم

خودباوري و خودكفایی . استخودباوري، یك احساس طبیعی است ولی خودكفایی، احساسی شناختی 

میزان خود باوري و خود كفایی ضعیف، هنگامی كه . هر دو مربوط به توانایی سازگاري با تنش هستند

  [.42]برد تحت فشار هستیم، میزان اضطراب را باال می

 تکنیک های کنترل اضطراب. 2-94

و شناختی ( بوط به بدنمر)توان به دو گروه جسمانیسودمند ترین راههاي كاهش اضطراب را می

هاي در این زمینه بهتر است براي اضطراب جسمانی از روش. دسته بندي كرد( مربوط به ذهن)

گاهی اوقات ورزشکاران هر دو .هاي ذهنی بهره بردجسمانی و براي اضطراب شناختی از روش 2آرامیدن

 .روندكار می كنند بنابراین، هر دو روش با هم بهگونه اضطراب را همزمان احساس می

 های جسمانیروش. 2-94-9

 3بازخورد زیستی. 2-94-9-9

كند تا چگونگی كنترل گیري فیزیولوژیك استفاده میدر این روش، ورزشکار از ابزارهاي اندازه 

توانند ، اگر  ورزشکاران ضربان قلب خود را بشنوند، می۫ مثأل. هاي فیزیولوژیك خود را فرا گیردپاسخ

بنابراین آنها می . كند، بیابندآرام بخش بیندیشند و افکاري را كه ضربان قلب را آهسته میبه چیزهاي 

 [.43]توانند با تمرین از این افکار استفاده كنند و ضربان قلب و اضطراب خودشان را كاهش دهند

 

 تنفس. 2-94-9-2

                                                           
2 - Self- efficacy 

1 - Relaxation 

2 - Biofeedback 
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نگ تنفس را كم كند، هایی كه آهافزایش آهنگ تنفس از پیامدهاي اضطراب است و بنابراین، روش 

این روش . توان آهنگ تنفس را كند كردبا كشیدن نفس عمیق می. آورداضطراب را به كنترل در می

  [.43]ترین راه هاي كنترل اضطراب است هاي دیگر یکی از آساندر مقایسه با روش

 آرامیدگی . 2-94-9-3

ترین یکی از معمول. ارائه شد( 3919)3كه در ابتدا بوسیله جاكوبسن( آرامش تدریجی)آرامیدگی 

آرامش . بکارگیري این تکنیك بسیار ساده است. هاي آرامش است كه امروزه كاربرد فراوان داردتکنیك

تدریجی شامل انقباض و رهاسازي گروههاي مختلف عضالنی است كه یك روانشناس یا روانشناس 

عضالت ویژه اي طی چندین جلسه با  ورزشی یا مربی با دادن نشانه براي انقباض و شل كردن

 . [43]كند ورزشکار كار می

 روش های شناختی. 2-94-2

 . این روش ها بر نقش ذهن در كنترل اضطراب تأكید می كنند

  2هدف گزینی. 2-94-2-9  

كند تا بر چیزي دور از منبع اضطراب و البته دست یافتنی هدف گزینی به ورزشکاران كمك می 

توان به ورزشکاران كمك كرد تا بر هدفی مشخص و دست یافتنی در همچنین، می. تمركز كند

آفرینند، به عملکرد متمركز شوند و توجه خود را از عوامل بیرونی كه چه بسا اضطراب و نگرانی می

 .سوي این هدف برگردانند

 

 9تصویر سازی .2-94-2-2

                                                           
3- Jacobsan

1 - Goal setting  
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. روندراي كاهش اضطراب به كار میهاي آرام سازي است كه بتصویر سازي اغلب همراه با روش

از تصویر . كند كه با آرام بودن در پیوند استاي را مجسم میورزشکار شرایط محیطی و احساساتی

یا  2چیزي استفاده كرد كه در این صورت به آن مرور ذهنی( یا مرور)توان براي تمرین سازي می

را در ذهنش مرور كند، درباره چگونگی روبه تواند عملکرد خود ورزشکار می. گویندمی 1تمرین ذهنی

بدین . هایی خواهد زدرو شدن با تاكتیك حریف تصمیم بگیرد و پیش بینی كند كه او چه ضربه

ي اضطراب، یعنی عدم اطمینان، فشار، اعتماد به نفس تواند بر روي برخی از منابع بالقوهترتیب، او می

هایی را كه پر اضطرابند، بدون تجربه تواند موقعیتاو می .كم و به حداقل رساندن اثر آنها كار كند

  [.43]هاي منفی آن مرور كند كردن پیامد

 4گفت و گوی درونی. 2-94-2-3 

پیش از فعالیت و در حین  0توانایی اینکه اضطراب را مثبت درك كنیم و نیز حفظ نگرش مسئله مدار

كند تا اضطراب را مثبت درونی به ورزشکار كمك میگوي گفت. اجراي آن، اثر مثبتی برعملکرد دارد

 (. 2221جارویس، )ببیند 

 اعتماد به نفس.  2-94-2-4 

بسیاري از ورزشکاران . دهد كه اعتماد به نفس ارتباط نزدیکی با عملکرد داردها نشان میپژوهش 

عتماد به نفس رسد كه ابه نظر می. دانندشان مینخبه اعتماد به نفس را ویژگی اصلی موفقیت

. بینند ورزشکاران با اعتماد به نفس اضطراب را مثبت می. كندورزشکار را از اضطراب محافظت می

آورند هاي پیشین و نیز از آگاهی از این نکته به دست میورزشکاران اعتماد به نفس خود را از موفقیت

                                                                                                                                                                          
2 - Imagery  
3 - Mental rehearsal 

4- Mental practice  
1 - Self talk  
2 - Problem focused 
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وانگهی، وقتی ورزشکار . ببینندتوانند تعبیر خود را از موفقیت كنترل كنند و آن را مثبت كه می

   .[42]یابد كند كه از نظر ذهنی و جسمی آماده است، اعتماد به نفس میاحساس می

 

 

 

 

 

 

 تحلیل رفتگی. 2-95

واژه تحلیل رفتگی را به كار برد و پس از آن هربرت فردون  3973اولین بار گراهام گرین در سال 

آن را براي توصیف سندرمی به كاربرد كه  اصطالح تحلیل رفتگی را بیان نمود و 3964در سال  3برگر

شامل خستگی و كنار گیري از كار بود و آن را به صورت حاالتی از تخلیه ي عاطفی و فیزیکی ناشی از 

نیسم هاي او بر مکا. كار تعریف كرد و نظریاتی براي درمان و پیشگیري از تحلیل رفتگی ارائه نمود

 . [41]ایجاد كننده تحلیل رفتگی تأكید خاصی داشت

فشار روانی ناشی از شغل از جمله استرس می تواند سبب عوارض جسمی، روانی و رفتاري براي فرد 

شده، سالمت وي را به مخاطره انداخته، اهداف سازمانی را تهدید كرده و به كاهش عملکرد فرد منجر 

شکی ناشی از استرس هاي شغلی و محیط شغلی و همچنین تحلیل بیمارهاي روان پز. [44]شود

تحلیل رفتگی سندرمی است كه . رفتگی افراد می تواند باعث كاهش كارایی افراد در سازمان گردد

شامل خستگی و كناره گیري از كار می شود استرس هاي شغلی در ایجاد پدیده تحلیل رفتگی و 

 .[41]غیبت از محل كار نقش مهمی دارند

                                                           
1-Feudenberger 
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تحلیل رفتگی فرآیندي است كه در آن یك كارمند عالقمند و برانگیخته سرخورده گردیده و دچار 

 . [34]احساس بیهودگی شده و در نهایت به سمت ناامیدي حركت می كند 

این پدیده یك سندروم روانی متشکل از خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و كاهش احساس موفقیت 

نفی از خود، نگرش منفی نسبت به شغل و احساس عدم ارتباط با فردي است كه به ایجاد تصور م

تحلیل رفتگی  .[47]مراجعین می انجامد و به شدت روابط فردي، شغلی و سازمانی را در بر می گیرد

به )اغلب به شکل غیبت هاي مکرر، تمایل به جابجایی، ترك شغل و همچنین اضطراب و افسردگی 

 .[46]همراه می شود( عنوان پیشگویی كننده این پدیده

 

 

 [49]اختالالت عملکردي، رفتاري و جسمانی در اثر تحلیل رفتگی :3-2جدول

 شاخص هاي جسمانی تغییرات رفتاري عملکرد شغلی

صرف زمان )كاهش كارآمدي -3

زیادي براي انجام دادن یك كار 

كم در عین حال با بهره گیري 

 (ناچیز

 كاهش عالقه نسبت به كار  -2

عملکرد اثربخش در كاهش  -1

مواردي كه فرد تحت فشار روانی 

 .قرار گرفته است

انعطاف ناپذیري فکري  -4

تفکر وابسته و غیر قابل )فزاینده

 (انعطاف

 تحریك پذیري  -3

 تغییرات خلقی -2

كاهش ظرفیت تحمل در  -1

 مقابل ناكامی

آمادگی بیشتر براي قبول  -4

 خطر

 افزایش سوءظن به دیگران -0

راي خود درمانی با تالش ب -7

 داروها و مواد مخدر

 انواع سردرد -3

 اختالل در خواب  -2

 كاهش وزن -1

اختالالت معده اي و روده  -4

 اي

 تحلیل رفتگی و خستگی -0

 

 مهمترین علل بروز پدیده تحلیل رفتگی.  2-96

 كمبود مهارت شخص و كم تجربه گی او 
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  نبود و یا كمبود امکانات و لوازم كار 

  كهنه بودن ابزارهاي كار 

  كم توجهی مدیران به پیچیدگی هاي كار و ارزش مهارت اقتصادي آن در مقایسه با سایر

 مشاغل سطح پایین

 انتظارات طاقت فرساي مدیران 

  باال رفتن سن فرد 

 رنجور بودن یا وجود بیماري هاي مزمن و ناشناخته 

 مساعد نبودن موقعیت محیط كار 

  اطرافیانتحقیر از سوي 

  ابهام و كشمکش در نقش 

 سرو صدا و محیط فیزیکی خطرناك 

  [.49]مشکالت عاطفی و خانوادگی 

 

 عالئم و نشانه های تحلیل رفتگی. 2-97

در مورد عالئم و نشانه هاي كه همراه تحلیل رفتگی دیده می شوند، مطالعات زیادي انجام شده است 

 :كه نشانه هاي زیر را بیان نموده اند

روحیه پایین، نگرش منفی نسبت : عالئم زیر را براي تحلیل رفتگی برشمرد( 3999)مو و همکاران كالی

به مراجعان، نگرش تمسخر آمیز نسبت به پیشرفت هاي علمی، غیبت از كار، تغییر مکرر شغل و سایر 

 . [02]رفتارهاي گریز از واقعیت مثل مصرف مواد مخدر

جسمانی، شناختی، هیجانی و بین فردي تقسیم می : دسته 4ه عالئم تحلیل رفتگی را ب( 3999)كوري

. كند، منظور از عالئم جسمانی؛ كاهش قواي جسمی، ضعف مزمن، سردرد و اختالل در خواب است

منظور از عالئم شناختی؛ عالئمی مانند از دست دادن حس كنجکاوي، عدم تمایل براي سؤال كردن و 
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؛ عالئمی مانند احساس جدایی از دیگران و تنهایی، سرزنش منظور از عالئم هیجانی. یادگیري است

منظور از عالئم بین فردي؛ عالئمی مانند عدم عالقه به ارتباط با دیگران و . خود و بی ارزشی است

 . [03]اشکال در رابطه با خانواده است

 

 

 

 

 

 

 [03]مهمترین نشانه هاي تحلیل رفتگی : 2-2ل .جد

عالئم اخالقی و   عالئم عاطفی عالئم ذهنی عالئم جسمانی

 ارتباطی 

شاخص هاي 

 شغلی و سازمانی

شاخص هاي 

 رفتاري

خستگی، 

كسالت،كمبود 

خواب، تغذیه 

ناكافی، داشتن 

سردرد ومعده 

درد، كم شدن 

ایمنی، 

سرماخوردگی 

مکرر، فشار 

 ...خون باال و 

فقدان عالقه به 

پرسیدن و 

كنجکاوي، 

فقدان قدرت 

نگهداري مطالب 

بارز   در ذهن،

بودن فراموشی، 

عدم عالقه به 

گفتگو و مرور 

 دائمی افکار

 احساس نا امیدي، 

بی انگیزگی،  

احساس مورد 

تشویق و تأیید 

قرار نگرفتن، 

مالمت و بیزاري 

 از دیگران

فقدان عالقه با دیگران 

احساس مردم بودن،  

لغو دیدار ها و  گریزي،

قرار مالقات، عدم 

رضایت از چنین 

افزایش   رویدادهایی،

موارد دروغ گویی، 

دزدي یا رشوه و 

 خالفکاري

كاهش 

كارآمدي،  

فقدان عالقه به  

كار و بی تفاوتی 

و كاهش 

رسیدگی به 

ارباب رجوع، 

افزایش غیبت و 

 ترك محل كار 

پرخاشگري، 

تحریك 

پذیري،  

سستی و بی 

حالی،در 

گیري با 

همکاران و 

سرپرستان، 

مصرف مواد 

 مخدر
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 رفتگی در ورزشتحلیل . 2-98

از دیدگاه روان شناسان و متخصصین تربیت بدنی و ورزش نیز تحلیل رفتگی بخصوص در سالهاي 

 :اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و تعاریفی به شرح ذیل ارائه شده است

تحلیل رفتگی عبارت است از كناره گیري و انزواي روانی، عاطفی و جسمانی از فعالیت هاي ورزشی 

 [.02]قبلی در نتیجه ي استرس هاي شدید كه در طول زمان بر ورزشکار وارد شده است 

 :نیز تحلیل رفتگی ورزشی را به صورت ذیل تعریف می كند( 3997)اسمیت 

ه گیري و انزواي عاطفی، جسمانی و روانی از ورزش كه از آن لذت تحلیل رفتگی عبارت است از كنار

 .[34]می برده كه این كناره گیري در نتیجه فشار روانی زیاد در طی مدتی به ورزشکار وارد شده است

تحلیل رفتگی ورزشی حالت و عناصري از واماندگی بدنی و عاطفی را شامل می ( 3996)از نظر ریدیك

رتبط با ورزش را كاهش می دهد و باعث ضعف در عملکرد ورزشی می شود كه پیشرفت هاي م

 .[01]شود

با جمع بندي نظر متخصصین عوامل ایجاد تحلیل رفتگی ورزشی را به شرح زیر (  2222) 3جیم براون

 :می داند

 شروع به تمرین در سنین پایین  -3

و پاداش، بطوري كه آنها در  كسب تجربه هاي مختلف ورزشی از قبیل برد، باخت، مسافرت، جوایز -2

 .سن خیلی كم فکر می كنند به همه آنچه كه در ورزش الزم بود رسیده اند در واقع اشباع می شوند

 بازي و مسابقات خیلی زیاد -1

تالش و سعی بسیار زیاد براي كسب موفقیت به طوري كه آنها در بین تفکر برد و باخت محصور  -4

 .می شوند

كودكی كه داراي مربی بد است یا مربی تأكید بر پیروزي و كسب نتیجه به هر .سبمربی بد و نامنا -0

 .[04]قیمتی دارد، آنها را دچار تحلیل رفتگی می كند

                                                           
1-Jim brown 
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پس از بررسی نقطه نظر هاي اندیشمندانی روانشناسی ورزشی عوامل زیر را در ایجاد ( 2223)3والدرین

 :تحلیل رفتگی ورزشکاران سهیم می داند

 بیش از حد تمرین -3 

 آرمان گرایی و ایده آلی فکر كردن-2

 [.00]جا توسط خود و دیگران فشار والدین و انتظارهاي بی -1

 

 

 

 مراحل تحلیل رفتگی. 2-91

مراحل ظهور آن را متخصصین كه تحلیل رفتگی یك پدیده ي حاد و ناگهانی نیست،  با توجه به این

 : به شرح زیر بیان نموده اند

 شخصیتزوال . 2-91-9

در این مرحله ورزشکار خود را از دیگران جدا كرده و حالت غیر صمیمی، هیجان زده و بی عالقه  

 . دارد

 احساس کاهش پیشرفت. 2-91-2

فرد احساس می كند كه نمی تواند با دیگران در امور مشاركت داشته باشد و برنامه هایی را كه تنظیم  

زیادي است كه از فعالیت و ورزش احساس رضایت نمی مدت زمان  .می كند نمی تواند انجام دهد

 .كند

 انزوا و کناره گیری. 2-91-3

كه ورزشکار خود را از هم تیمی ها و دوستان جدا كرده به دنبال بهانه اي است تا از انجام  در حالی 

 . تمرین و شركت در مسابقه خودداري كند

                                                           
1-Walderon 
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 خستگی و تحلیل رفتگی روانی و جسمانی. 2-91-4

ظر عاطفی و جسمانی افت شدیدي داشته و مراحل تحلیل رفتگی به تدریج ظاهر و تکمیل می از ن 

شود، بطوري ورزشکار آرزو می كند كاش در مسابقه و تمرین شركت نکند، هر چند انرژي فعالیت را 

 .[07]نیز در خود نمی بیند

 

 

 

 

 

 روند تحلیل رفتگی. 2-21

جریان تحلیل رفتگی را روندي می دانند كه طی آن فرد به آرامی و به صورت  (3996)میلر و اسمیت

این مراحل شامل موارد زیر . غیر محسوس و بدون اینکه خود آگاه باشد به این ورطه كشیده می شود

 : است

 ماه عسل.  2-21-9

شغل  .ند استي انرژي بی پایان ؛ مشتاق و عالقمافرد دار. در طول این دوره كار فوق العاده است 

 .گویا شغل نیز فرد را دوست دارد و همه چیز ممکن به نظر می رسد براي فرد دوست داشتنی است،

فرد عقیده دارد كه حرفه وي براي تمام آرزو و نیازهایش ارضاء كننده است و همه مشکالت قابل حل 

در این مرحله فرد در جایی استخدام می شود . هستند و وي از شغل، همکاران و سازمان لذت می برد

اضر شود و با شور و شوق خاصی كار خود را شروع می كند ممکن است زودتر از وقت معمول سركار ح

شروع به كار، ذخایر و انرژي آغاز می شود و فرد بدون آنکه . و دیرتر از همه محیط كار را ترك كند

 .خودش متوجه شود به تدریج از انرژي جسمی و روانی تهی می شود
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 آگاهی و هوشیاری. 2-21-2

ه چه توقعات و گذارد و مرحله آگاهی نسبت به واقعیات همراه با این ك ماه عسل رو به نقصان می 

آن جهتی نیست كه فرد به آن  دیگر شغل در. راه وجود داشته، پدید می آید انتظارات غیر واقعی در

همچنین وجود رضایت خاطر در حد نیازهاي فرد نیست و همکاران و سازمان كمتر از حد . تمایل دارد

فرد گیج و . ي رشد می كندپاداش و شناخت، ناكافی است و سرخوردگی و نا امید. مورد انتظار هستند

مهبوت شده است، بعضی چیزها اشتباه به نظر می رسند اما نمی توان آنها را مشخص كرد و روي آنها 

در این مرحله هنوز فرد سخت كار می كند تا رؤیاهاي وي به واقعیت تبدیل شود، اما . انگشت گذاشت

یدي شگل می گیرد و توانایی ها خود كار سخت هیچ چیز را تغییر نمی دهد و خستگی، كسلی و نا ام

 .فرد زیر سؤال می رود

 مرحله تحلیل رفتگی. 2-21-3

كاهش می یابد و در عوض خستگی دائمی و تند تالش براي آن  در این مرحله اشتیاق به انجام كار و

از كند و فرد به دنبال راهکارهایی براي خالصی  الگوهاي خواب و غذا تغییر می. خویی آغاز می گردد

از قبیل استفاده از مشروبات . این وضعیت است كه در این راه ها اغلب ناخوشایند و نامطلوب می باشد

 . الکلی، مصرف دارو، شركت در مهمانی و قدم زدن بی هدف

كار . در این مرحله عدم توانایی تصمیم گیري و تردید می آید و همراه با آن بهره وري كاهش می یابد

در صورتی كه تحلیل رفتگی . شود و همکاران و سرپرستان را به باد انتقاد می گیردروز به روز بد می 

. در این مرحله از بین نرود، مراحل بعدي آغاز می شود ، فرد شدیداً دچار ناامیدي و عصبانیت می شود

مقصر دانستن او توسط دیگران درباره مشکالت بدبینی، كناره گیري و انتقاد شدید و آشکار وي از 

فرد در بدترین شرایط براي بروز افسردگی، زمان در این . سازمان، سرپرستان و همکاران می گردد

 .اضطراب و بیمارهاي جسمی قرار دارد

 

 کامل شدن میزان تحلیل رفتگی. 2-21-4
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در صورت عدم مداخله افراد دیگر و یا سازمان تحلیل رفتگی به سرعت فرد را به طرف كامل شدن  

براي رسیدن به پایان این مرحله سه تا . شاند یأس و ناامیدي بر فرد مسلط می شودمیزان آن می ك

چهار ماه وقت الزم است تا در طی آن فرد به طرز خطرناكی احساس خرد شدن در برابر شکست، از 

دست رفتن عزت نفس و اعتماد به نفس برسد تا آن حد كه افسرده می شود و احساس تنهایی و 

ندگی براي او بی معنی شود و یا بدگمانی نسبت به آینده سخن گوید در این جاست پوچی بنماید و ز

در این شرایط، خودكشی، سکته یا . كه تحلیل رفتگی ذهنی و جسمی به طور كامل مشاهده می گردد

در حالی كه در ابتدا با آن همه امید، انرژي، اشتیاق و خوش بینی . حمله قلبی غیر متعارف نیست

 .ع شده بودفعالیت شرو

 

 پدیده فونیکس یا ققنوس . 2-21-5

انسان همانند ققنوس می تواند از خاكستر آتش یا تحلیل رفتگی برخیزد، اما این امر نیاز به زمان براي 

 كارها را  زیرا در آنجا نمی تواند به درستی. ي كندااردباید از بردن كار به منزل خود. استراحت دارد

 .شودمی  ار پدید در  شخص ناه ناشی از كم كاريفقط احساس گو  دداانجام 

و اهداف و امیال نیز  براي خالصی از تحلیل رفتگی، انتظارات از شغل باید بر مبناي واقع گرایی باشد

سازگاري با اهداف و آمال باید توسط خود فرد صورت گیرد و او آنها را . در این جهت سامان داده شود

اموري را كه افراد مطمئن و با صالحیت در انجام كار از او می خواهند . یدها قبول نما به عنوان واقعیت

 . [48]به عنوان دستور العمل مطمئن براي جلوگیري از روند ناكامی و تحلیل رفتگی انجام دهد

 

 راه های مقابله و پیشگیری از تحلیل رفتگی. 2-29

تواند منشاء مشکالت متعدد و جدي در استرس در افراد به شکل هاي متفاوتی بروز می كند و می 

. واكنش افراد در برابر استرس با یکدیگر متفاوت است و چندان قابل پیش بینی نیست. سالمت باشد

كه به استرس داده می شود، پیش از آنکه به شدت محرك به وجود آورنده بستگی داشته  واكنشی
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بنابراین، این گوناگونی و . بستگی داردباشد، به حساسیت فیزیولوژیکی و میزان استعداد هیجانی 

شرایط و وضعیت مشابه و یکسان . تفاوت واكنش ها موضوع را پیچیده و درك آن را ارزشمند می سازد

 [.06]درافراد مختلف، واكنش گوناگونی را ایجاد می كند كه این امر به ذهنیت فرد بستگی دارد 

ي اشاره دارد كه توسط یك فرد براي اداره خواسته مقابله به یك سري از راهبردهاي شناختی و رفتار

  [.09]هایش در موقعیت هاي استرس زا به كار می رود

یك فرد ممکن است به طیف گستردهاي از راهبردهاي مقابله اي براي مهار یك واقعه استرس زاي 

به ماهیت عامل واحد استفاده كند این كه كدام پاسخ مقابله اي به كار گرفته خواهد شد تا حد زیادي 

 [.09]آن كه تحلیل رفتگی یکی از این مشکالت است بستگی دارد  استرس زا و مشکالت حاصل از

مشاهده كردند كه بین ویژگی هاي فردي، سیستم اجتماعی و جنسیتی و ( 2226)3كومار و همکاران 

ؤلفه حمایت م 1آنها دریافتند كه حمایت اجتماعی كه خود شامل  تحلیل رفتگی رابطه وجود دارد

 . [72]عاطفی، اطالعاتی و ابزاري است با تحلیل رفتگی رابطه دارد

 

 : شیو ه های مقابله با تحلیل رفتگی را چنین توصیف می کند( 9387)بردبار . 2-29-9

تغییر طرز فکر نسبت به كار و زندگی، خوش بینی و استفاده از خرده گیري هاي مثبت نسبت  .3

 . به خود و دیگران

به تفریحات و سرگرمی هاي سالم از قبیل شعر همراه با موسیقی، مسافرت، پیاده روي  پرداختن .2

 .كردن، شنا كردن، كوهنوردي و شركت در جشنواره ها

 .ورزش و استراحت توجه جدي به رفاه جسمی و روانی از قبیل تغذیه مناسب، .1

سمی الزم براي آنها شناسایی محدودیت ها و پرهیز كردن از انجام كارهایی كه توان ذهنی و ج .4

 .را نداریم

 . تقسیم كارها و كمك گرفتن از دیگران .0

                                                           
1 -Kumar 
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 .شناخت و قبول توانایی ها و ناتوانی هاي خود .7

 .پذیرش واقعیت ها و رها كردن آرمان ها و آرزو هاي ناممکن .6

 .توسعه روابط دوستانه و صمیمانه با دیگران .9

 .اتکاي به نفس و عدم انتظار زیاد از تأیید هاي بیرونی .9

 .داریدنترك كردن محیطی كه كار كردن در آن را دوست  .32

 .باز بودن و انعطاف پذیري در پذیرش دیدگاه هاي دیگران .33

 .پرورش حس شوخ طبعی و خندیدن .32

 .رها كردن كارها در صورتی كه احساس تحلیل رفتگی می كنیم .31

 . شناسایی عالئم اولیه تحلیل رفتگی و انجام دادن سریع عملیات جبرانی و ترمیمی .34

 .[73]در صورت حل نشدن مشکل، استفاده از خدمات روان شناسی و مشاوره تخصصی .30

 

 مروری بر پیشینه پژوهش. 2-22

در این بخش با استفاده از تحقیقات انجام شده  مرتبط با موضوع به مروري بر پیشینه پژوهش 

 .پرداخته شده است

 

  شناختی جمعیتتحقیقات ارتباط تحلیل رفتگی و ویژگی های . 2-22-9

، با بررسی میزان فشار روانی و ارتباط آن با تحلیل رفتگی شغلی پرستاران شاغل در (3161)عبدي 

سن، جنس، )بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان شهر یزد نشان دادند كه متغیر هاي زمینه اي 

وضعیت تأهل با بروز مؤلفه هاي سه گانه تحلیل رفتگی به جزء در رابطه با ( وضعیت تأهل و سابقه 

 . [26]رابطه معنا داري ندارند
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سی تحلیل رفتگی و راهبرد هاي مقابله اي به این نتیجه رسید كه متغیرهاي ردر بر ،(3164)فیلیان 

انه تحلیل رفتگی شغلی رابطه با بروز تشدید مؤلفه هاي سه گ( وضعیت تأهل و سن، جنس)مانند 

 .[71]داري وجود داردمعنا

در تحقیقی میزان تحلیل رفتگی شغلی مدیران مدارس پسرانه شهر تهران را  ،(3167)بابلی بهمئی 

در این تحقیق رابطه بین رشته تحصیلی و تحلیل رفتگی شغلی مدیران مثبت و . مورد بررسی قرار داد

 .[23]وجود نداشت اي معنی دار بوده، اما بین سابقه و سن با میزان تحلیل رفتگی رابطه

تحلیل رفتگی بر عملکرد نیروي انسانی مدیریت دانشگاه امام صادق  تأثیر، با بررسی (3169)كیمیایی

نشان داد كه با افزایش فشار روانی، عملکرد تا یك سطح خاص افزایش و از آن پس، افزایش فشار 

رابطه  ضمناٌ بین تحلیل رفتگی شغلی با عملکرد نیروي انسانی. روانی موجب كاهش عملکرد می شود

 [.70]داري وجود داردی معن

، در تحقیقی با عنوان رابطه تحلیل رفتگی شغلی با سالمت روانی در بین (3169)نجفی و همکاران 

كاركنان مركز تحقیقات و تولید سوخت هسته اي اصفهان نشان داد كه هیچ گونه رابطه اي بین 

خدمت و سابقه وجود تحلیل رفتگی و متغیر هاي سن، جنس، تأهل و بخش هاي مختلف 

 .[77]نداشت

، در تحقیقی به این نتیجه دست یافت كه بین سن مدیران دانشگاه ها و مدیران غیر (3193)گودرزي  

به طوري كه با باال رفتن سن این . تربیت بدنی و میزان تحلیل رفتگی ارتباط معناداري وجود دارد

اما این وضعیت در مدیران تربیت بدنی صادق . مدیران بر میزان تحلیل رفتگی آنها افزوده شده است

 . [76]همچنین بین تحلیل رفتگی با میزان تحصیالت رابطه معنی داري مشاهده نشد .نیست

تحت عنوان بررسی ارتباط بین عوامل فشارزاي شغلی با  ، در رساله خود(3192)صادقی بروجردي 

دانشگاه هاي دولتی بیان كرد كه  جسمی و تحلیل رفتگی شغلی اعضاي هیئت علمی ـسالمت روانی 

بین تحلیل رفتگی شغلی و مدرك تحصیلی ارتباط معناداري وجود داشت و افراد داراي مدرك دكتري 

 . [79]نسبت به كارشناس ارشد، داراي تحلیل رفتگی بیشتري بودند
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خصات ، در تحقیق با عنوان توصیف تحلیل رفتگی شغلی و ارتباط آن با برخی از مش(3190)رضایی 

فردي كاركنان سازمان تربیت بدنی ارتباط بین سن، جنسیت و پرداختن به فعالیت ورزشی را با 

تحلیل رفتگی معنی دار گزارش كرد ولی رابطه معنی دار دیگري در هر سه مؤلفه با مشخصات فردي 

 .[79]پیدا نکرد

ند بیان دوان انجام دامعلمان كودكستان در تای ، در تحقیقی كه بر روي(2229)3چنگ و مائو نان 

جنس، وضعیت تأهل، سن، سطح تحصیالت و طبقه )ویژگی هاي جمعیت شناختی كه بین كردند

و خودكارآمدي با تحلیل ( ساعات كاري، حقوق مناسب و تجربه آموزش )و شرایط كاري  (اجتماعی

 .[62]معنی داري وجود دارد رابطهرفتگی 

دریافت اگر چه  مورد بررسی قرار داد وفوتبال را بر عملکرد داوران  ، اثر سن داوران(2229)وستون  

سال از بازیکنان بزرگ تر باشند ولی از لحاظ آمادگی جسمانی اختالف آن  30-32داوران ممکن است 

با ( سال 47-41)همچنین اختالف عملکرد آمادگی جسمانی داوران مسن تر . ها چشمگیر نیست

چشمگیر نبوده، ضمن این كه در این زمینه تجربه احتمالی داوران به (  سال 17-13)داوران جوان تر

 .[63]كمك آنها خواهد آمد

سی عوامل فردي و سازمانی مرتبط با تحلیل رفتگی در كاركنان ر، در بر(3199)انیسی و همکاران 

ح بیان كردند كه بین تأهل و سط. نفر از كاركنان انجام گرفت 121نیروي دریایی كه بر روي 

اما بین سن و سابقه با تحلیل رفتگی رابطه  .نشدتحصیالت با تحلیل رفتگی رابطه معناداري پیدا 

 .[62]معکوس و معنی داري وجود داشت

، در بررسی تحلیل رفتگی در كتابداران كتابخانه هاي عمومی مازندران كه بر روي (3199)حریري 

سن،  سابقه و سطح ) جمعیت شناختی نفر انجام گرفت، بیان كردند كه بین ویژگی هاي 311

 .[61]با تحلیل رفتگی آنها رابطه معناداري وجود دارد( تحصیالت

                                                           
1-Cheng & mao-nan 
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، در تحقیقی میزان تحلیل رفتگی و رابطه آن با منتخبی از متغیر هاي (3199)عارفی و همکاران 

د بیان كردند كه بین جمعیت شناختی در اعضاي هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی انجام ش

با ابعاد تحلیل رفتگی رابطه   (سن، سابقه، نوع استخدام و مرتبه علمی)جمعیت شناختی تغیرهاي م

 .[64]معنی داري یافت نشد

در تحقیقی بر روي تحلیل رفتگی مردان و زنان به این نتیجه رسید كه بین  ،(2232)3رادوستینا 

تحلیل رفتگی در زنان بیشتر از  داري وجود دارد و میزانی معن اختالفتحلیل رفتگی زنان و مردان 

 .[60]مردان بود

در بررسی تحلیل رفتگی مربیان فوتبال یونان بیان كرد كه بین تحلیل رفتگی و ( 2232)2كلوسیلوس

 . [72]داري یافت نشد یمعن ارتباطسن آنها 

 تحقیقات انجام شده بر روی تحلیل رفتگی داوران.2-22-2

خود بیان داشتند كه بین تحلیل رفتگی داوران و ابعاد خستگی ، در تحقیق (3199)نیازي و همکاران 

دار و با بعد موفقیت فردي ارتباط مثبت و  عاطفی و مسخ شخصیت با سالمت روانی آنها ارتباط معنی

 . [23]معنی دار وجود دارد

و  سی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملیر، در تحقیقی با عنوان بر(3199)غالمیان و همکاران 

بین المللی فوتبال ایران و رابطه آن با میزان استرس بیان كرد كه بین تحلیل رفتگی و میزان استرس 

همچنین بین سن، سطح تحصیالت، سطح در آمد، سابقه و . ارتباط معنی داري وجود دارد داوران

 .[77]درجه داوري با تحلیل رفتگی رابطه معنی داري یافت نشد

سی ارتباط بین تحلیل رفتگی و استرس نشان داده كه بین این ر، در بر(3199)احمدي و همکاران 

همچنین نتایج ارتباط بین تحلیل رفتگی و استرس . متغیرها، ارتباط مثبت و معنی داري وجود دارد

نشان داد كه فقط بین سن و تحلیل ( سن، سابقه وسطح تحصیالت) جمعیت شناختیبا ویژگی هاي 

 .[69]وجود داردمعنی داري  رفتگی ارتباط
                                                           

1-Raddostina 
2- koustelios 
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، در تحقیقی با عنوان تحلیل رفتگی در داوران فوتبال بر اساس درجات و پست (3199)مطهري 

. معناداري وجود دارد مثبت داوري آنها بیان كرد كه بین خستگی عاطفی و درجه داروي آنها ارتباط

اما بین . ي یافت شدمعنادار مثبت و همچنین بین درجه داوري، سن و سابقه با تحلیل رفتگی ارتباط

 . [03]تحلیل رفتگی رابطه معنی داري یافت نشد باسطح تحصیالت 

 

 

 

 

 

 تحقیقات انجام شده ارتباط بین خودکارآمدی و تحلیل رفتگی . 2-22-3

در بررسی تحلیل رفتگی و خودكارآمدي معلمان بیان كردند كه بین  ،(2223) 3براورز و همکاران

ارتباط معنی داري  تحلیل رفتگی ابعاد تحلیل رفتگی كاهش عملکرد فردي یکی از خودكارآمدي و

 .[69]وجود دارد

در تحقیقی با عنوان اثر رفتار تهاجمی و خودكارآمدي درك شده روي  ،(2223)2اورس و همکاران 

 نفر صورت گرفت بین خودكارآمدي و 002تحلیل رفتگی میان كاركنان خانه سالمندان كه بر روي 

همچنین . ابعاد تحلیل رفتگی كاهش عملکرد فردي ارتباط معکوس و معنی داري وجود دارد یکی از 

 . [92]داري یافت نشد یبین سن و جنسیت با تحلیل رفتگی رابطه معن

صورت  492در بررسی تحلیل رفتگی و خودكارآمدي در معلمان بر روي  ،(2222)اورس و همکاران  

ي و ابعاد تحلیل رفتگی خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و گرفت نشان دادند كه بین خودكارآمد

 .[93]كاهش عملکرد فردي ارتباط منفی و معنی داري وجود دارد

                                                           
1 -BROUWERS et al 
2-EVERS et al 
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در تحقیقی با عنوان خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در كاركنان فناوري  ،(2222)3ساالنو وهمکاران 

رفتگی ارتباط معکوس و نفر صورت گرفت بین خودكارآمدي و ابعاد تحلیل  420اطالعات كه بر روي 

 .[92]معنی داري را گزارش كردند

معلم انجام شد   122در تحقیقی با عنوان خودكارآمدي و تحلیل رفتگی كه بر روي  ،(2221)2فریدمن 

 . [91]داري وجود داردنی بیان كردند كه بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی معلمان ارتباط مع

 كه  ندیقی كه بین معلمین كانادایی انجام داد به این نتیجه رسیددر تحق ،(2227)لیندبلوم و همکاران 

خستگی عاطفی و مسخ شخصیت در بین معلمین زن و خستگی هیجانی و كاهش عملکرد را در بین 

 . [94]معلمین مرد بیشتر است

دارد و در این تحقیق  تأثیربه این نتیجه رسید كه خستگی عاطفی در كارمندان  ،(12227)سیوفن 

 .  [90]مشخص شد كه بین درگیري و تحلیل رفتگی ارتباط وجود دارد

در تحقیق با عنوان خودكارآمدي به عنوان پیش بینی كننده استرس و  ،(2229)4اسچوارزر و هالوم 

معلم آلمانی و سوري انجام گرفت بیان كردند كه بین خودكارآمدي  3221تحلیل رفتگی كه بر روي 

ی عمومی و ابعاد تحلیل رفتگی خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، كاهش موفقیت فردي ارتباط معن

 . ]97]داري وجود دارد

با عنوان خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در معلمان عمومی انجام كه در تحقیقی ، (2229)0برادنیك 

همچنین بین تحلیل . رابطه معناداري را بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در آنها گزارش كردند .شد

 [.96]رابطه معناداري را گزارش كردندنیز رفتگی و خودكارآمدي معلمان علوم انسانی و تربیت بدنی 

                                                           
1-Salanova et al 
2-Fredman 
3-Su-fen 
4-Schwarzer & hallum 
5-Brudnik 
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تحلیل رفتگی و  در تحقیق با عنوان تفاوت در سطوح رضایت شغلی ،(2229)3هرلیکسون 

داري میان رضایت شغلی،  تحلیل رفتگی، ی خودكارآمدي فیزیوتراپیست ها بیان كردند كه تفاوت معن

 . [99]خودكارآمدي، محیط كار و شخصیت یافت شد

انگیزه و تحلیل رفتگی  ،رضایت شغلی ،ارآمديدر تحقیقی با عنوان خودك ،(2229) 2اریکسون و الینی

نفر انجام گرفت بیان كرد كه خودكارآمدي و رضایت باال با سطوح  332دا كه بر روي امشاوران كان

 . [18]داري وجود داردی معن پایین تحلیل رفتگی ارتباط

نشان داد كه اساتید دانشگاهی در هند حد پایینی از خستگی عاطفی و مسخ  ،(2232)1عظیم 

هستند و در نهایت از حد پایین تحلیل رفتگی  االیی از احساس فقدان كفایت فرديشخصیت و حد ب

 .  [92]در آنها خبر داد

در در تحقیقی با عنوان تحلیل رفتگی، خودكارآمدي و رضایت شغلی  ،(2232)4مانتلو و همکاران

 .داري وجود نداردی معن كارمندان بانك یونان نشان داد كه بین تحلیل رفتگی و خودكارآمدي رابطه

همچنین بین ویژگی هاي . داري وجود داردی رضایت شغلی با تحلیل رفتگی رابطه معن بین ولی

داري ی معن با ابعاد تحلیل رفتگی رابطه( سن، سطح تحصیالت، تجربه كاري )دموگرافیك كارمندان 

 . [93]وجود دارد

در تحقیقی با عنوان بررسی تحلیل رفتگی و خودكارآمدي در میان  ،(2232)0تیزوتی و همکاران 

بین خودكارآمدي و تحلیل  ،معلم صورت گرفت بیان كردند 322معلمان ابتدایی یونان كه بر روي 

 .[92]رفتگی ارتباط منفی و معنی داري وجود دارد

                                                           
1-Herlickson 
2-Erikson & laine 
6-Azeem 
1 -Mantelou et al 
2 -Tzioti et al 
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تحقیق خودكارآمدي و تحلیل رفتگی معلمان ابتدایی و راهنمایی نروژ بیان در  ،(2232)3اسکالویك 

كرد كه بین  خودكارآمدي و ابعاد تحلیل رفتگی خستگی هیجانی و مسخ شخصیت ارتباط معنی دار و 

 . [91]معکوس وجود دارد

تگی را در تحقیقی با عنوان اینکه آیا خودكارآمدي می تواند تحلیل رف ،(2233)2برسو و همکاران 

معنی دار   كاهش دهد و اجرا را بهبود بخشد گزارش كرد كه بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی ارتباط

 .[94]و منفی وجود دارد

 

 :جمع بندي فصل دوم. 2-21

بر روي معلمان انجام شده بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط خودكارآمدي و تحلیل رفتگی 

  .ارتباط معنی داري را بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی گزارش نموده اندكه در تمام موارد هم 

دسته دوم تحقیقات نیز در ادارات و سازمان ها انجام شده است كه در برخی تحقیقات ارتباط معنی 

در مجموع نتایج نشان دهنده ي . داري و برخی عدم ارتباط را بین این متغیرهاي پیدا كرده اند

ل مختلف است و در این میان مشاغلی كه شاغلین آنها استرس بیشتري را تجربه اختالف بین مشاغ

. می كنند شیوع تحلیل رفتگی در آنها بیشتر است و خودكارآمدي نیز در این مشاغل پایین تر است

در میان تحقیقات انجام شده به ارتباط بین تحلیل رفتگی و خودكارآمدي در شغل داوري كه از 

است پرداخته نشده است كه این تحقیق به دنبال یافتن ارتباط بین تحلیل رفتگی مشاغل پر استرس 

 .و خودكارآمدي در این گروه است

 

 

                                                           
3 -Skaalvik 
4 -Berso et al 
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 روش شناسی تحقیق
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 مقدمه

در این فصل، فرآیند تحقیق بررسی شده است و روش تحقیق، جامعه و نمونه آماري، ابزار گردآوري 

 .متغییر هاي تحقیق و روش هاي آماري بیان گردیده استداده ها، 

 

 نوع تحقیق . 3-9

هدف . و از نظر هدف، از نوع تحقیقات كاربردي می باشد همبستگی ـتحقیق حاضر از نوع توصیفی 

تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي  باارتباط خودكارآمدي  تحقیقاصلی 

به منظور گردآوري داده ها و اطالعات مورد نیاز عمدتاٌ از دو روش . میز استان گلستان می باشد

در روش كتابخانه اي با رجوع به اسناد و مدارك، . اي و روش میدانی استفاده شده است -كتابخانه

نشریات موجود در ارتباط با موضوع تحقیق در جهت بررسی  ه ها، مقاالت وكتب، جزوات، پایان نام

از . كارهاي انجام شده در زمینه موضوع تحقیق بررسی انجام پذیرفته است منابع موجود و بازنگري

هاي تحقیق و اطالعات مورد نیاز براي تحلیل آماري و  روش میدانی با استفاده از پرسشنامه داده

 .گردآوري شده است آزمون فرضیه ها

 

 متغیرهای تحقیق . 3-2

 .یر مستقل در نظر گرفته شده استبه عنوان متغ تحلیل رفتگی در این تحقیق: متغیر مستقل

 .ر وابسته در نظر گرفته شده استبه عنوان متغیدر این تحقیق خودكارآمدي : متغیر وابسته

 

 جامعه و نمونه تحقیق . 3-3

جامعه آماري این تحقیق را كلیه داوران مرد و زن رشته هاي ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال و 

 99-92تنیس روي میز استان گلستان تشکیل داده است كه در لیگ هاي رشته هاي مربوطه در سال 

ط براساس اطالعات ارایه شده توس. بودند تشکیل شده استدر مسابقات كشوري و استانی به قضاوت 
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 جامعه آماري تحقیق ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستانهیئت هاي 

پرسشنامه ها . انتخاب شد تحقیق نفر به عنوان نمونه 312بر اساس جدول مورگان  كه. بودداور  222

پس از جمع . دبه روش نمونه گیري طبقه اي با توجه به فراوانی داوران هر رشته بین آنها توزیع گردی

 .پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت 313آوري 

 

 ابزار گرد آوری اطالعات. 3-4

-2 جمعیت شناختیویژگی هاي  -3 :جهت گرد آوري داده ها در این تحقیق از سه پرسشنامه

 آمدي عمومی راسوال می باشد و خودكار32كه شامل (3993)خودكارآمدي عمومی شوارتز و جروسلم

سوال  37كه شامل ( 3992)تحلیل رفتگی ناشی از قضاوت ریچاردسون و وینبرگ-1ارزیابی می كند 

 . می باشد؛ استفاده شده است

 

 روایی و پایایی پرسشنامه ها. 3-5

همچنین . براي تأیید روایی صوري و محتوایی، پرسشنامه در اختیار ده نفر از صاحبنظران قرار گرفت

پایایی  داور توزیع شد كه، 12پرسشنامه ها، در یك مطالعه راهنما بین  پایایی به منظور تأیید

براي  و α=67/2براي فرسودگی ناشی از قضاوت با استفاده از آلفاي كرونباخها پرسشنامه 

 . محاسبه شد α=69/2 خودكارآمدي 

 096نه اي به منظور هنجاریابی آزمون خودكارآمدي عمومی در ایران آن را بر روي نمو( 3190)رجبی 

. [90]نفري از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت اجرا كرد

 .نتایج مربوط به پایایی در زیر خالصه شده است
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ضریب همسانی درونی ویرایش هاي مقیاس خودكارآمدي عمومی را براي ( 3996)شوارترز و همکاران 

همچنین  .به دست آوردند 93/2و در چین  93/2؛ در كاستاریکا و اسپانیا 94/2دانشجویان، در آلمان 

با عنوان بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین المللی در تحقیق ( 3199)غالمیان 

گزارش  92/2ت را وفوتبال ایران و رابطۀ آن با میزان استرس پایایی پرسشنامه فرسودگی ناشی از قضا

 .[66]كردند

 

 روش اجرای تحقیق . 3-6

س روي میز استان گلستان پس از هماهنگی الزم با هیئت هاي ورزشی فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنی

و كمیته داوران آنها و اخذ مجوز هاي مورد نیاز جهت انجام تحقیق توسط محقق، پرسشنامه ها در 

با حضور محقق و پس از توضیحات  و در مسابقات كالس هاي ارتقاي داوران ،جلسات توجیهی داوران 

از تکمیل پرسشنامه را جمع آوري الزم در مورد نحوه تکمیل پرسشنامه، بین داوران توزیع شد و پس 

 . نمود

 

 

 

 دختران پسران آلفاي كرونباخ تعداد گویه ها دانشگاه

 آلفاي كرونباخ آلفاي كرونباخ

 97/2 92/2 94/2 32 شهید چمران

 92/2 09/2 92/2 32 آزاد مرودشت

 94/2 92/2 92/2 32 كل
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 آماری های روش. 3-7

 spss37پس از جمع آوري اطالعات خام و استخراج آنها جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

 داده ها منظور گزارش توصیفی به( فراوانی، میانگین، انحراف معیار)از روش آمار توصیفی . استفاده شد

جهت بررسی نرمال بودن داده ها استفاده شد و پس از اسمیرنف  –گروف لموكواز آزمون . استفاده شد

جهت تجزیه و  LSDو آزمون تعقیبی   ANOVA ،نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون 

 . دشاستفاده تحلیل داده ها 
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 یافته های تحقیق
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 :مقدمه

كلیه اطالعات و داده هاي . این فصل به تجزیه و تحلیل اطالعات تحقیق اختصاص یافته است

به داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان از پرسشنامه ها  مربوط

استنباطی به سپس از روش هاي آمار توصیفی و . استخراج و در جدول ها تنظیم شده است

همچنین براي محاسبه . منظور گزارش توصیفی و تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه استفاده شد

 .استفاده شده است spss 37 هاي آماري از نرم افزار

 

 یافته های توصیفی . 4-9

 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی . 4-9-9

 توزیع جوامع تحت بررسی بر حسب سن. 4-9-9-9

 توزیع نمونه مورد بررسی برحسب سن داوران 3-4جدول 

 

درصد  7/11 نفر نمونه تحت بررسی، 313از مجموع گویاي این مطلب است كه 3-4نتایج جدول 

 9/7و  19-46بین  انداوردرصد  29،2/30-16بین   انداوردرصد  39،1/44-26بین  انداور

 . قرار دارند 49-09بین  انداوردرصد 

 (بر حسب سال)امنه سنی د فراوانی درصد

7/11 44 26-39 

1/44 09 16-29 

2/30 22 46-19 

9/7 9 09-49 

 جمع 313 322
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 توزیع جوامع تحت بررسی بر حسب سطح تحصیالت . 4-9-9-2

 

 توزیع نمونه مورد بررسی برحسب سطح تحصیالت داوران 3-4نمودار 

 

داور داراي مدرك  22داور داراي مدرك تحصیلی دیپلم،  12نشان می دهد،  3-4نمودار همانطور كه 

 . ور داراي مدرك فوق لیسانس و باالتر می باشنداد 36داور داراي مدرك لیسانس و  72فوق دیپلم،

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

22 

62 

17 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

دیپلم فوق دیپلم باالتر و لیسانس فوق لیسانس   

 تعدادداوران

 سطحتحصیالت
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 توزیع جوامع تحت بررسی بر حسب سابقه. 4-9-9-3

 سی برحسب سابقه داورانرتوزیع نمونه مورد بر 2-4جدول 

 

 

 

سال  9-37داور بین 43سال سابقه ، 3-9بین    داور 62. نشان می دهد 2-4جدول همانطور كه 

 .سال سابقه داشتند 20-11داور بین  9سال سابقه و 36-24داور بین  33سابقه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (بر حسب سال) سابقه فراوانی درصد

4/01 62 9-3 

1/13 43 37-9 

4/9 33 24-36 

9/7 9 11-20 

 جمع 313 322
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 توزیع جوامع تحت بررسی بر حسب درجه داوری . 4-9-9-4

 

 

 سی برحسب درجه داوري داورانرتوزیع نمونه مورد بر 2-4نمودار 

 

نفر معادل  12داور كه در این تحقیق شركت كرده اند  313از  .نشان می دهد 2-4نمودار همانطور كه 

داوران %( 1/39)نفر معادل 24، 2داوران درجه%( 6/21)نفر معادل  13، 1داوران درجه%( 9/22)

 .داوران بین المللی بود%( 3/1)نفر معادل  4داوران ملی و  %( 3/12)نفر معادل 42، 3درجه
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 بررسی بر حسب رشته ورزشی توزیع جوامع تحت. 4-9-9-5

 

 

 سی برحسب رشته ورزشی داورانرتوزیع نمونه مورد بر 1-4نمودار 

 

نفر داور فوتبال،  77داور شركت كننده در تحقیق   313از  .می دهد نشان1-4نمودار همانطور كه 

نفر داور تنیس روي میز در این تحقیق  21نفر داور داور والیبال و  22نفر داور بسکتبال، 22

 .شركت داشتند
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 توزیع جوامع تحت بررسی بر حسب جنسیت. 4-9-9-6

 

 

 

 سی برحسب جنسیت داورانرتوزیع نمونه مورد بر4-4نمودار 

 

نفر  12داوران مرد و% 3/66نفر معادل 323داورر،  313از . نشان می دهد 4-4همانطور كه نمودار 

 .داوران زن در این تحقیق شركت داشتند% 9/22معادل 
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 نتایج یافته های توصیفی خودکارآمدی و تحلیل رفتگی. 4-2

 نتایج توصیفی خودكارآمدي و تحلیل رفتگی: 1-4جدول

انحراف  میانگین تعداد رشته هاي ورزشی پرسشنامه

 معیار

حداقل 

 امتیاز

حداكثر 

 امتیاز

 فوتبال خودكارآمدي

 بسکتبال

 والیبال  

 تنیس روي میز

 كل

77 

22 

22 

21 

313 

12.79 

11.90 

13.26 

29.93 

13.30 

4.344 

1.940 

1.940 

4.299 

4.323 

23 

26 

20 

21 

23 

42 

42 

17 

16 

42 

ل تحلی

 رفتگی

 فوتبال

 بسکتبال

 والیبال  

 تنیس روي میز

 كل

77 

22 

22 

21 

313 

11.22 

12.20 

19.12 

12.24 

11.09 

31.231 

33.290 

32.769 

9.712 

33.997 

37 

36 

23 

36 

37 

74 

03 

72 

00 

74 

 

 

یافته هاي توصیفی خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال،  1-4با توجه به جدول 

باالترین  (11.90)والیبال و تنیس روي میز استان گلستان نشان داد كه داوران بسکتبال با میانگین

دارند  اكمترین میزان خودكارآمدي ر(29.93)میزان خودكارآمدي و داوران تنیس روي میز با 

باالترین میزان تحلیل رفتگی و داوران تنیس روي میز با ( 19.12)همچنین داوران والیبال با میانگین 

 .دارنددر این تحقیق تحلیل رفتگی را  میزان كمترین( 12.24)میانگین
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 اسمیرنف –کولموگروف نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون . 4-3

 جهت  توریع داده ها اسمیرنف –كولموگروف آزمون نتایج : 4-4جدول

  Zنمره فراوانی پرسشنامه

 

سطح معنی  میانگین

 داري

وضعیت  

 توزیع

 نرمال 294/2 30/11 217/3 313 خودكارآمدي

 نرمال 314/2 09/11 371/3 313 تحلیل رفتگی

 

اسمیرنف به منظور توزیع طبیعی داده ها استفاده می شود كه با توجه به     -از آزمون كلوموگرف

آزمون هاي  لذا از ه ها نرمال بود،دادتوزیع  ،توزیع یافته هاي خودكارآمدي و تحلیل رفتگی

 .شداستفاده براي تجزیه و تحلیل  داده ها  پارامتریك
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 استنباطی یافته های. 4-4

 اول یهفرض. 4-4-9

بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران فوتبال استان گلستان رابطه معناداري : فرض صفر

 .وجود ندارد

 رابطه خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال: 0-4جدول

 N R Sig یرمتغ

 229/2 -123/2 77 ارتباط بین خودكارآمدي با تحلیل رفتگی داوران فوتبال

 (≥20/2p)                     سطح معنی داري                                                               

 

. باشد فرض صفر رد می شود و فرضیه ي اول مورد قبول می 0-4باتوجه به نتایج جدول 

رابطه معناداري بنابراین بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی داوران فوتبال استان گلستان 

 .وجود دارد
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 دوم یهفرض. 4-4-2

بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران بسکتبال استان گلستان رابطه معناداري : فرض صفر

 .وجود ندارد

 رابطه خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران بسکتبال: 7-4جدول

 N R Sig یرمتغ

 229/2 -414/2 22 داوران بسکتبالارتباط بین خودكارآمدي با تحلیل رفتگی 

 (≥20/2p)                 سطح معنی داري                                                               

 

. باشد فرض صفر رد می شود و فرضیه ي اول مورد قبول می 7-4باتوجه به نتایج جدول 

بسکتبال استان گلستان رابطه معناداري  بنابراین بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی داوران

 .وجود دارد
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 سوم یه فرض. 4-4-3

بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران والیبال استان گلستان رابطه معناداري : فرض صفر

 .وجود ندارد

 رابطه خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران والیبال: 6-4جدول

 N R Sig یرمتغ

 229/2 -424/2 22 خودكارآمدي با تحلیل رفتگی داوران والیبالارتباط بین 

 (≥20/2p)                 سطح معنی داري                                                               

 

بنابراین . باشد فرض صفر رد می شود و فرضیه ي اول مورد قبول می 6-4باتوجه به نتایج جدول 

 .خودكارآمدي و تحلیل رفتگی داوران والیبال استان گلستان رابطه معناداري وجود داردبین 
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 چهارم یه فرض. 4-4-4

گلستان رابطه  بین خودكارآمدي و تحلیل رفتگی در داوران تنیس روي میز استان: فرض صفر

 .معناداري وجود ندارد

 

 داوران تنیس روي میزرابطه خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در : 9-4جدول

 N R Sig یرمتغ

 799/2 297/2 21 ارتباط بین خودكارآمدي با تحلیل رفتگی داوران تنیس روي میز

 (≥20/2p)                 سطح معنی داري                                                               

 

بنابراین بین خودكارآمدي و تحلیل . فرض صفر مورد پذیرفته می شود 9-4باتوجه به نتایج جدول 

 .لیبال استان گلستان رابطه معناداري وجود نداردارفتگی داوران و
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 پنجم یه فرض. 4-4-5

بین سن با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان : فرض صفر

 .ي وجود نداردگلستان رابطه معنادار

 رابطه سن با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز: 9-4جدول

 N R Sig یرمتغ

، فتگی در داوران فوتبال ، بسکتبالارتباط بین سن با تحلیل ر

 والیبال  و تنیس روي میز

313 222/2 223/2 

 (≥20/2p)                 سطح معنی داري                                                               

 

بنابراین بین . فرض صفر رد می شود و فرض اول مورد قبول می باشد 9-4باتوجه به نتایج جدول 

سن با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان رابطه 

 .معناداري وجود دارد

 

 

 

 



77 
 

 

 

 ششم  یهفرض .4-4-6

و تنیس روي میز  یبالبین سابقه با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، وال: فرض صفر

 .استان گلستان رابطه معناداري وجود ندارد

 رابطه سابقه با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز: 32-4جدول

 N R Sig یرمتغ

، ، بسکتبالتحلیل رفتگی در داوران فوتبال ارتباط بین سابقه با

 والیبال و تنیس روي میز

313 392/2 242/2 

 (≥20/2p)                 سطح معنی داري                                                               

 

بنابراین . فرض صفر رد می شود و فرض اول مورد قبول می باشد 32-4باتوجه به نتایج جدول 

بین سابقه با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان 

 .رابطه معناداري وجود دارد
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 فرضیه  هفتم. 4-4-7

س روي میز استان گلستان بر تحلیل رفتگی داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنی بین: فرض صفر

 .اساس مدرك تحصیلی اختالف معناداري وجود ندارد

 مقایسه ي تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز بر اساس مدرك تحصیلی: 33-4جدول

 

 

بنابراین بین . فرض صفر مورد قبول می باشد و فرض اول رد می شود 33-4باتوجه به نتایج جدول 

با سطح تحصیالت  تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان

 .اختالف معناداري وجود ندارد

 

 

 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادي جمع مجذورات 

 میان گروهی

 بین گروهی

 نهایی

403/111  

292/39274 

 
642/39196 

1 

326 

 

312 

302/333 

219/342 

693/2 027/2 

 (≥20/2p)                 سطح معنی داري                                                               
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 فرضیه  هشتم. 4-4-8

بال  و تنیس روي میز استان گلستان داوران فوتبال، بسکتبال، والی بین تحلیل رفتگی:  فرض صفر

 .معناداري وجود ندارداختالف بر اساس درجه داوري 

 روي میز بر اساس درجه ي داوري مقایسه ي تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس: 32-4جدول

 

بنابراین به . فرض صفر رد می شود و فرض اول قبول می شود 32-4باتوجه به نتایج جدول 

 LSDدرجات مختلف داوري از آزمون تعقیبی  بر اساس منظور تعیین اختالف تحلیل رفتگی

فقط بین تحلیل رفتگی داوران ملی با داوران  نشان داد كه شد یافته هاي این آزموناستفاده 

 .اختالف معناداري مشاهده شد 2و 1درجه 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادي جمع مجذورات 

 میان گروهی

 بین گروهی

 نهایی

977/3109 

664/36216 

642/39196 

4 

327 

312 

992/119 

222/310 

034/2 240/2 

 (≥20/2p)               سطح معنی داري                                                               
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 اختالف میانگین ها تحلیل رفتگی بر اساس درجات مختلف داوري: 31-4جدول

 درجه بین المللی درجه ملی 3درجه 2درجه 1درجه درجه داوري

 236/1 *-797/6 -702/2 -909/3 ------------- 1درجه

 967/4 *-626/0  ------------- 909/3 2درجه

 776/0 -217/0 ------------- 793/2 702/2 3درجه

 622/32 ------------- 217/0 *626/0 *797/6 درجه ملی 

 ------------- -622/32 -776/0 -967/4 -236/1 درجه بین المللی

 .معنی دار است( ≥20/2p)در سطح*
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 بحث و نتیجه گیری
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 مقدمه

بحث در زمینه نتایج آن و نیز  .یکی از نکات مهمی كه در هر تحقیق بایستی مورد توجه قرار گیرد

 بدین منظور، ابتدا فرآیند تحقیق مرور و. سایر تحقیقات است تحلیل نتایج از طریق مقایسه آن با

خالصه شده است و پس از بحث و بررسی نیز پیشنهادات كاربردي و پیشنهاداتی براي تحقیقات بعدي 

 .ارائه شده است

 

 خالصه تحقیق . 5-9

والیبال و  ،هدف از تحقیق حاضر ارتباط خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران فوتبال، بسکتبال

داور فعال در این رشته ها بر اساس  222ین بدین منظور از ب. تنیس روي میز استان گلستان بود

ماري به روش نمونه گیري طبقه اي  انتخاب شده و آنفر به عنوان نمونه  312جدول مورگان 

جمعیت ویژگی هاي از پرسشنامه هاي در این تحقیق . نها توزیع شدآپرسشنامه ها تحقیق بین 

و خودكارآمدي عمومی ( 3992)وینبرگتحلیل رفتگی ناشی از قضاوت  ریچاردسون و ، شناختی

سوال بود كه  32پرسشنامه  خودكارآمدي عمومی داراي  .استفاده شد( 3993)شوارتز و جروسلم

و پرسشنامه فرسودگی  تنظیم شده بود (4=تا همیشه  3=اصالٌ)در مقیاس چهار ارزشی لیکرتی 

تنظیم شده ( حدكثر شدت با= 6با شدت كم تا = 3)ارزشی لیکرتی  6ناشی از قضاوت در مقیاس 

به منظور تعیین روایی صوري و محتوایی ، پرسشنامه بین متخصصین ورزشی و داوران توزیع . بود

پایایی . نها در نسخه نهایی اعمال گردیدآوري نظرات و پیشنهادات اصالحی آ شد و پس از جمع

فاي كرونباخ انجام گرفت لآداور با استفاده از 12پرسشنامه نیز در یك مطالعه راهنما كه بر روي 

براي تجزیه و . محاسبه شد 69/2و براي خودكارآمدي  67/2براي فرسودگی ناشی از قضاوت 

تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص هاي مركزي، فراوانی، انحراف معیار، میانگین، 
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یرنف براي بررسی اسم –گروف لموزمون كوآاز . درصدها و نمودار ستونی و دایره اي استفاده شد

و  ANOVAنوع توزیع داده ها و پس از تأیید نرمال بودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، 

در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده ها . براي آزمون فرضیه ها استفاده  شد LSDآزمون تعقیبی 

ال استان گلستان رابطه بین خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران فوتب :نتایج زیر بدست آمد

رابطه بین خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران . (=229/2sig=،123/-2 r) منفی و معنی دار

رابطه بین خودكارآمدي با . (=229/2sig=،414/-2 r) بسکتبال استان گلستان منفی و معنی دار

اما . (=229/2sig=،424/-2 r) تحلیل رفتگی در داوران والیبال استان گلستان منفی و معنی دار

یافت  بین خودكارآمدي با تحلیل رفتگی در داوران تنیس روي میز استان گلستان رابطه معنی دار

در بخش دیگري از نتایج در بررسی ارتباط سن داوران با تحلیل . (=297/2sig=،799/2 r)نشد

مثبت و معنی رفتگی داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان ارتباط 

همچنین بین سابقه داوران با تحلیل رفتگی داوران . (=223/2sig=،222/2 r) داري یافت شد

فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان ارتباط مثبت و معنی داري یافت 

تحلیل رفتگی  به منظور تعیین اختالف  ANOVAنتایج آزمون . (=242/2sig=،392/2 r)شد

ان فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان بر اساس مدرك تحصیلی نشان داور

تحلیل  نشان داد كه اختالف دیگر تحقیق همچنین نتایج. داد كه تفاوت معنی داري وجود ندارد

داوران فوتبال، بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز استان گلستان بر اساس درجه داوري  رفتگی

به منظور تعیین اختالف تحلیل  LSDمعنی داري وجود دارد كه نتایج آزمون تعقیبی اختالف

فقط اختالف معنی  2و1بین داوران ملی با داوران درجه  ،رفتگی بر اساس درجات مختلف داوري

 .ي را نشان داددار
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 بحث و نتیجه گیری. 5-2

بین میزان خودكارآمدي و تحلیل رفتگی  نتایج تحقیق حاضر موید آن بود كه رابطه معنادار و منفی 

و داوران  (=229/2sig=،414/-2 r)، داوران بسکتیال (=229/2sig=،123/-2 r)در داوران فوتبال

اگر بخواهیم نتایج را با سایر گروه ها مقایسه كنیم، . وجود دارد (=229/2sig=،424/-2 r)والیبال

، ماندي و (2221)، فریدمن (2222)، ساالنو(2222)تحقیقات اورس و همکاران نتایج این تحقیق با 

، هرلیکسون (2229)، برادنیك (2229)، اسچوارزر و هالوم(2229)، چنگ و مائو نان (2224)همکاران

و  برسو و ( 2232)، اسکالویك(2232)، تیزوتی و همکاران(2229)، اریکسون و الینی (2229)

كه بر روي كاركنان بانك  (2232)3لو و همکارانمانتولی با نتایج . همخوانی داشت( 2233)همکاران 

در داوران نشان  تحلیل رفتگیهمانطور كه تحقیقات مربوط به . ها در یونان انجام شد همخوانی ندارد

داد فشار روانی، اضطراب، حقوق ناكافی و عدم وجود حمایت از مهمترین عوامل تشدید كننده تحلیل 

 نیز عوارض جسمانی، رفتاري و شغلی بر داوران به جا می گذارد رفتگی در داوران می باشد كه این امر

بدین صورت كه با باال رفتن میزان تحلیل  .گذاردبمی تواند بر احساس خودكارآمدي داوران تأثیر كه 

رفتگی از میزان خودكارآمدي داوران كاسته می شود كه احتماالً می تواند بر نحوه قضاوت آنها 

 . تأثیرگذار باشد

تحلیل رفتگی و خودكارآمدي در داوران تنیس روي میز ارتباط معنی داري بین  تحقیق حاضردر 

همخوانی ( 2232)كه با تحقیق مانتلو و همکاران  یافت نشد (=297/2sig=،799/2 r)استان گلستان 

، (2221)، فریدمن (2222)، ساالنو(2222)اورس و همکاران داشت ولی با سایر تحقیقات همچون 

، (2229)، برادنیك (2229)، اسچوارزر و هالوم(2229)، چنگ و مائو نان (2224)و همکارانماندي 

و  ( 2232)، اسکالویك(2232)، تیزوتی و همکاران(2229)، اریکسون و الینی (2229)هرلیکسون 

                                                           
1 -Mantelou et al 
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كه این امر می تواند به دلیل سن باالي نمونه مورد . همخوانی نداشت ( 2233)برسو و همکاران 

 .ماهیت انفرادي داوري در این رشته باشد تحقیق و

فوتبال،  نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین تحلیل رفتگی و سن داوران

معنادار و مثبت رابطه  (=223/2sig=،222/2 r) والیبال و تنیس روي میز استان گلستان ،بسکتبال

این داوران بر میزان تحلیل رفتگی آنها افزوده نشان دهنده این است كه با باال رفتن سن در كه . شد

، احمدي و (3190)، رضایی (3193)گودرزي  ،(3164)نتایج فیلیان می شود كه این یافته با 

، چنگ و مائو نان (3199)، حریري(3199)، انیسی و همکاران (3199)، مطهري(3199)همکاران

، نجفی و (3167)اد با نتایج بابلی بهمئی همخوانی دارد و در تض(2232)و مانتلو و همکاران( 2229)

( 2223)، اورس و همکاران (3199)، عارفی و همکاران(3199)و همکاران  ، غالمیان(3169)همکاران 

ورزشی رشته هاي  جامعه مورد نظر تحقیق داوران با توجه به اینکه .می باشد( 2232) و كلیتوسیلوس

یکی از  جسمی و روانیبودند كه آمادگی  والیبال و تنیس روي میز استان گلستان ،فوتبال، بسکتبال

لذا منطقی به نظر می رسد كه با باال رفتن سن داوران از . داوران می باشد این اركان اصلی موفقیت در

شاید عدم  .و بر تحلیل رفتگی آنها افزوده شود آنها كاسته شود جسمانی و روانیمیزان آمادگی 

عارفی  مورد تحقیق باشد به عنوان مثال در تحقیق وانی با برخی از تحقیقات تفاوت در نوع جامعههمخ

همکاران نمونه تحقیق اعضاي هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و اورس و  (3199)و همکاران

نمونه تحقیق كاركنان خانه سالمندان بودند كه ماهیت وظایف این افراد با داوران كامال  (2223)

 همچنین یافته هاي این تحقیق نشان داد كه بین تحلیل رفتگی و سابقه داوري. متفاوت می باشد

رابطه  (=242/2sig=،392/2 r)والیبال و تنیس روي میز استان گلستان ،فوتبال، بسکتبال داوران

ل رفتگی هرچه سابقه داوران باالتر می رود بر میزان تحلیكه بدین معنا  .مثبت و معناداري وجود دارد

، انیسی و (3199)، مطهري(3164)نتایج این تحقیق با نتایج فیلیانآنها نیز افزوده می شود كه 

، (3161)همخوانی دارد و با نتایج عبدي ( 2229)نان و چنگ و مائو (3199)، حریري(3199)همکاران

 همکاران، احمدي و (3199)و همکاران  ، غالمیان(3169)، نجفی و همکاران(3167)بابلی بهمئی
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در تحلیل این نتیجه می توان گفت كه داوران با . همخوانی ندارد(  3199)، عارفی و همکاران(3199)

كه با فشار تماشاگران، بازیکنان و  و سطح باالتري را قضاوت می نمایند سابقه مسابقات حساستر

كه این امر خود یکی از دالیل تحلیل رفتگی در داوران بشمار می رود و مربیان گریبان گیر هستند 

عدم همخوانی با برخی از تحقیقات تفاوت در جامعه آماري می باشد چون بیشتر تحقیقات بر روي 

سازمانها انجام شده و بالطبع هر چه سابقه افراد باالتر می رود  فشار كمتري را نسبت به داوران كه 

تحقیق دیگر همچنین یافته هاي . ت حساستري را قضاوت می كنند تحمل می كنندبالعکس مسابقا

والیبال و تنیس روي میز  ،فوتبال، بسکتبالنشان داد كه بین تحلیل رفتگی و مدرك تحصیلی داوران 

، (3193)اختالف معناداري یافت نشد كه نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات گودرزي استان گلستان

 (3199)، مطهري(3199)، عارفی و همکاران(3199)، احمدي و همکاران(3199)همکاران و  غالمیان

بدین صورت داوران با مدارك تحصیلی مختلف به یك   .همخوانی دارد( 3199)انیسی و همکاران و

مقدار از حوادث پیرامون متأثر می شوند و عوامل موثر بر بروز تحلیل رفتگی به یك میزان در آنها 

 ، چنگ و مائو(3199)، حریري(3192) نتایج صادقی بروجردي یافته هاي تحقیق با ورد تأثیر دا

همخوانی نداشت كه این امر نیز شاید به دلیل تفاوت در ( 2232)و همکاران  و مانتلو( 2229)نان

جامعه آماري این تحقیقات با تحقیق حاضر باشد به عنوان مثال تحقیق بروجردي بر روي مدیران 

همچنین در تحقیق . ها و حریري بر روي كتابداران كتابخانه هاي مازندران انجام شده استدانشگاه 

والیبال و تنیس روي  ،فوتبال، بسکتبال حاضر بین درجات مختلف داوري و تحلیل رفتگی در داوران

 و (3199)اختالف معنی داري یافت شد كه با نتیجه تحقیق مطهري  میز استان گلستان

در توجیه این نتیجه نیز می توان گفت كه هرچه درجه داوران باالتر . همخوانی داشت (3199)غالمیان

می رود، از آنجایی كه داوران مسابقات سطح باالیی را قضاوت می كنند، فشار و استرس بالطبع بیشتر 

 اما در داوران جوان تر با. است كه خود یکی از عوامل مهم در بروز تحلیل رفتگی در آنها می شود

از آنجایی كه سطح مسابقات پایین تر و قضاوت ها به نسبت ساده تر می باشد،  درجه داوري پایین تر

 .تحلیل رفتگی نیز در این داوران كمتر مشاهده می شود
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 پیشنهادات. 5-3

 کاربردیپیشنهادات . 5-3-9

امر قضاوت با توجه به اینکه در سطح استان ها به دالیل مختلف از داوران  بازنشسته در  .3

استفاده می شود لذا پیشنهاد می شود از داورانی كه در سن بازنشستگی هستند، در امر 

 .قضاوت مسابقات حساس استفاده نشود، زیرا تحلیل رفتگی در این داوران بیشتر است

با توجه به نتایج تحقیق از داوران جوانتر و كم تجربه در كنار داوران با سابقه در مسابقات  .2

  .مهم استفاده شودحساس و 

بروز  در مؤثربا توجه به نتایج تحقیق در كالس هاي توجیهی داوري و ارتقاء داوري به عوامل  .1

 .تحلیل رفتگی و راه هاي عملی براي كاهش این پدیده توجه شود

 پیشنهادات پژوهشی. 5-3-2

ال، پیشنهاد می شود تحقیق مشابه در دیگر استان ها و در سطح كشور در داوران فوتب .3

 .بسکتبال، والیبال و تنیس روي میز انجام شود

تحلیل رفتگی داوران با انجام تحقیقات دیگر شناخته كاهش  بر مؤثرپیشنهاد می شود عوامل  .2

 .شود

انجام  تحقیقی كه داراي لیگی منظم هستند، پیشنهاد می شود در دیگر رشته هاي ورزشی .1

 .گیرد

خودكارآمدي در داوران با انجام تحقیقات افزایش احساس بر  مؤثرعوامل  پیشنهاد می شود .4

 .شود شناختهدیگر 
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