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چكیده
. بررسي ارتباط تعداد تماشاگران با کورتیزول بزاقي و ارزیابي عملكرد داوران لیگ برتر فوتبال است،هدف از پژوهش حاضر
 کورتیزول بزاقي. که داوطلب شرکت در این پژوهش شدند، بودند88-88  داور لیگ برتر (مرد) در فصل51 جامعة آماری تعداد
 پس از کسب آمار تماشاگران از. نیم ساعت پیش و پس از مسابقه اندازهگیری شد، روز پیش از مسابقه،آنان در سه مرحله
 دادهها با استفاده از آزمونهای. برگ ارزشیابي عملكرد داوران از ناظر بازی گرفته شد،مسئول ورزشگاه و سرپرست مسابقات
 یافتهها نشان داد که تعداد تماشاگران. تي وابسته و تحلیل واریانس با اندازههای تكراری تجزیه و تحلیل شد،آماری پیرسون
 عملكرد با کورتیزول پس. ولي با عملكرد رابطة منفي معناداری دارد،با کورتیزول پیش و پس از مسابقه رابطة معناداری ندارد
 همچنین.از مسابقه رابطة مثبت معناداری نشان داد و تجربة داوران با کورتیزول پیش از مسابقه رابطة منفي معناداری داشت
 نتایج نشان ميدهد.نتایج حاکي از آن بود که کورتیزول بزاقي پس از مسابقه نسبت به سایر مراحل افزایش چشمگیری دارد
.که در این زمینه به علم روانشناسي ورزشي برای آموزش راهكارهای مقابله با استرس به داوران نیاز است
. داوران فوتبال، عملكرد، کورتیزول بزاقي، تماشاگران:کلیدواژهها

The Relationship between the Number of Spectators with Salivary
Cortisol and Performance of the Soccer's Referee
Hashem Hoseini. Behrouz Abdoli. Maryam Malekshahi
Abstract
The current research is intended to study the relationship between the numbers of the
spectators with salivary cortisol and performance evaluation of the referees at Iranian soccer
premier league. The statistical sample includes 15 male referees (2008-2009) who
participated. Their salivary cortisol levels were completed in 3 stages (a day before, before,
and end of the match). The numbers of the spectators from the officials of the stadium and
match supervisors, an evaluation sheet for referees' performances were obtained from match
supervisor. The data was analyzed by using Pearson's test, dependent t and variance analysis
with repetitive measures. The results shown there wasn't a meaningful relationship between
the number of spectators and the cortisol levels before and after the match. There was a
negative meaningful relationship with performance In addition; there was a positive
meaningful relationship between the performance and cortisol level after the match. There
was a negative meaningful relationship between referees' experiences and cortisol level before
the match. Also, the results indicated that salivary cortisol increased significantly after the
match as compared to other stages. There is a need to sport psychology science for learning
the coping stress's strategies.
Key words: Spectators, Salivary Cortisol, Performance, Soccer Referees.
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مقدمه
فوتبال ورزشي پرهیجان و پرتماشاگر است که
قضاوت و داوری آن نیز به سبب وجود این عوامل
حساسیت و فشار رواني بسیاری را بههمراه دارد.
استرسهای فیزیكي و رواني موجب تغییراتي در
ترشح هورمونها از جمله کورتیزول 5ميشود (واعظ
موسوی ،آذربایجاني و باغدارنیا ،5383 ،ص .)5 .در
واقع استرس بهعنوان عامل رهایي هورمونهای
مختلف گلوکوکورتیكوئیدی از طریق فعالکردن محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز-آدرنالین 2و کاتكوالمینها (از
طریق سیستم عصبي سمپاتیكي) شناخته شده است
(هو ،نیو ،چوا ،چیک و ماک ،2252 ،3ص595 .؛ وب و
همكاران ،2228 ،4ص983 .؛ وبستر و گالسر،2228 ،1
ص  )53محصول نهایي هیپوتاالموس-هیپوفیز آدرنال
کورتیزول است ،که به هنگام رویارویي با شرایط
رواني استرس فعال ميشود (گلسون ،2228 ،3ص.
393؛ وبستر و گالسر .)2228 ،بین سیستم ایمني،
سیستم عصبي مرکزی و سیستم هورموني رابطة
متقابلي وجود دارد (هو و همكاران .)2252 ،کورتیزول
یكي از سازوکارهای احتمالي است که از طریق آن
استرس رواني ميتواند عملكرد ایمني را تغییر دهد،
هرچند شواهد انساني محدودی در این مورد وجود
دارد (وب و همكاران2228 ،؛ وبستر و گالسر.)2228 ،
نتایج پژوهشهای مختلف نشان داده است که
عوامل رواني در ترشح هورمونهای کورتیزول و
آدرنالین در هنگام فعالیتهای ورزشي نقش عمدهای
دارد (مازون ،5981 ،8ص .)335 .کورتیزول افزایش
قابل مالحظهای در طول مسابقه دارد .اضطراب بدني
با میزان کورتیزول پیش از شروع متناسب است و
1. Cortisol
)2. Hipotalamus-Hipofisis-Adrenal axix (HPA
3. Ho, Neo, Chua, Cheak, & Mak
4. Webb et al.
5. Webster & Glaser
6. Glesson
7. Mazon

عملكرد خوب با تستوسترون یا کورتیزول میزان پایین
در ارتباط است .همچنین اضطراب بدني نیز با پاسخ-
های فیزیولوژیكي مرتبط است (دونا ،نیوتن ،کرامر،
کوان و شیت ،2223 ،8ص .)482 .مقادیر کورتیزول
در ساعات اولیة روز افزایش قابل مالحظهای دارد .در
طول روز بیشتر ميشود و هنگام شروع مسابقه به
باالترین حد ميرسد (فیلیر ،الیكس ،روویكس و لي
اسكنف ،2228 ،9ص .)5285.هنگام استرس ،غلظت
کورتیزول افزایش ميیابد و زمانيکه شرایط رواني
نسبتاً ثابت باقي ميماند غلظت آن کاهش ميیابد
(الومي و همكاران ،2228 ،52ص .)323 .در پژوهشي
که در مورد  53نفر از مربیان حرفه ای لیگ برتر
فوتبال در فصل  84-83انجام شد و نمونههای بزاقي
در روز مسابقه و در پنج مرحله (یک ساعت پیش از
مسابقه ،پیش از مسابقه ،بین دو نیمه ،پایان مسابقه و
یک ساعت پس از مسابقه) جمعآوری شد ،مالحظه
شد که بین میزان غلظت کورتیزول بزاقي مربیان در
زمان استراحت با یک ساعت پیش از مسابقه ،پیش از
مسابقه ،بین دو نیمه و پایان مسابقه و همچنین بین
دو نیمه با یک ساعت پس از مسابقه تفاوت معناداری
وجود دارد (معیني ،5384 ،ص.)83 .
اهمیت کورتیزول در حرفة داوری از آن روست که
بدانیم برای داوری مسابقه صرفاً دانستن قوانین و
مقررات ،آمادگي جسماني و جاگیری مناسب داور
کافي نیست .زیرا بروز فشار رواني و اضطراب بیش از
اندازه سبب ميشود که داور خونسردی خود را از
دست بدهد و این مهارتها را مختل کند؛ چنانکه
پژوهشگران نیز دریافته اند که اضطراب شناختي پیش
از مسابقه نسبت به پس از مسابقه بیشتر است (بورکه،
جوینر ،پیم ،و کزچ ،2222 ،55ص .)55 .برخي دیگر از
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پژوهشگران معتقدند که حضور تماشاگران و طرفداران
باعث ایجاد استرس و اضطراب در داوران ميشود.
همین موضوع در مواردی به اتخاذ تصمیم نادرست
داور منجر ميشود (تایلور ،5992 ،5ص84 .؛
کاسیدیس و آنشل ،5993 ،2ص .)98 .همچنین نشان
داده شد که حضور تماشاگران اثر بسیار مهم و
هیجانزایي در تصمیمگیریهای داوران دارد .داوران
با دیدن اعتراضات و سروصدای تماشاگران ،در
مقایسه با تماشاگراني که آرام و ساکت هستند ،در
گرفتن خطاهای جزئي مردد ميشوند (نویل ،بالمر و
ویلیام ،2222 ،3ص .)235 .قضاوت بازی فوتبال نیز،
به لحاظ نیاز به تصمیمگیریهای سریع ،بسیار دشوار
است ،بهویژه زمانيکه باید تصمیمگیری در حضور
تماشاگران انبوه انجام شود .زیرا چنانچه حضور
تماشاگران و طرفداران موجب افزایش اضطراب شود،
ميتواند باعث مشكلتر شدن تصمیمگیری شود ،که
در این صورت اگر داوران نتوانند اضطراب و فشار
ایجاد شده را تعدیل کنند ،با مشكالت پیچیدهتری
مواجه خواهند بود (وینبرگ و آریچاردسون ،ترجمة
چوبینه ،5385 ،ص .)529 .ازآنجاکه برخي
پژوهشهای پیشین حاکي از افزایش کورتیزول در
طول مسابقه و ارتباط عملكرد خوب با میزان پایین
کورتیزول بوده است (دونا و همكاران ،)2223 ،و به-
نظر ميرسد تاکنون هیچ مطالعهای به بررسي ارتباط
سطح کورتیزول با عملكرد داوران در حضور
تماشاگران نپرداخته است و از طرف دیگر ،با استناد به
پژوهشهایي که تأثیر تماشاگران را در مرددکردن
داوران در گرفتن خطاهای جزئي (نویل و همكاران،
 ،)2222و افزایش اضطراب و مشكلتر شدن تصمیم
گیری (وینبرگ و آریچاردسون )5385 ،نشان ميدهد،
پژوهش حاضر بر آن است که به بررسي نقش تعداد
1. Taylor
2. Kaissidis & Anshel
3. Nevill, Balmer & Williams
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تماشاگران بر کورتیزول بزاقي و ارزیابي عملكرد
داوران فوتبال بپردازد .بهعبارت دیگر ،دریابد که آیا
تعداد تماشاگران بر کورتیزول بزاقي و عملكرد داوران
فوتبال تأثیر ميگذارد؟
روش پژوهش
پژوهش از لحاظ روش ،نیمهتجربي و از لحاظ نوع از
انواع پژوهشهای همبستگي است .جامعة آماری
پژوهش حاضر داوران مرد لیگ برتر فوتبال در فصل
مسابقات  88-88بودند ،که همگي دارای درجة ملي و
بین المللي و دارای سابقة قضاوت در لیگ برتر بودند.
 51نفر از این داوران بهصورت داوطلبانه در پژوهش
شرکت کردند ،که نمونة آماری پژوهش حاضر را
تشكیل مي دهند.
ابزارهای اندازهگیری پژوهش حاضر عبارت بودند از:
پرسشنامة ویژگيهای فردی ،نمونة کورتیزول بزاقي
با روش الیزا 4و برگة نظارت و ارزشیابي عملكرد
داوران فدراسیون فوتبال.
پس از شناسایي داوران داوطلب بهعنووان آزموودني،
اطالعووات الزم در خصوووص اهووداف و روش اجوورای
پژوهش به آنان داده شد .همچنین یوک روز پویش از
مسووابقه و پوویش از اولووین جمووعآوری نمون وة بزاقووي،
پرسشنامة ویژگيهای فردی به آنها داده شود توا بوه
سؤاالت پاسخ دهند.
نمون وة بزاقووي داوران داوطلووب ،بووهمنظووور سوونجش
کورتیزول ،در ساعت هشت صبح روز پیش از مسوابقه
جمعآوری شد .در روز مسوابقه ،نویم سواعت پویش از
شروع و نیم ساعت پس از پایان مسابقه ،نمونة بزاقوي
داوران مسابقه گرفته شد .برای ایون منظوور ،پوس از
یکبار شستشوی دهان با آب ،داوران بهمدت یک الي
دو دقیقه بزاق خود را در دهان نگه داشتند و با کمک
سوورنگ یووکبووار مصوورف ،بووزاق جمووعآوری و بووه
میكروتیوب دو میليلیتوری منتقول شود .نمونوههوای
4. Elisa
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بین المللي و کشوری ،که زیر نظر فدراسیون جهاني
فوتبال (فیفا) برگزار ميشود ،استفاده کردند .نمرات
این برگهها بین یک تا  52و نمرات باالتر نشانة
عملكرد بهتر بود.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفي و
استنباطي و برای طبقهبندی ،توصیف شاخصهای
مرکزی ،ترسیم جداول و نمودارها از آمار توصیفي
استفاده شد .برای بررسي رابطة بین متغیرها از آزمون
آماری پیرسون و برای بررسي تفاوت بین متغیرها از
آزمونهای تي وابسته و تحلیل واریانس با اندازههای
تكراری با سطح معناداری به میزان   2/21در تمام
موارد استفاده شد.

گرفتهشوده بوه کموک سوانتریفیوژ بوا  52222دور در
دقیقووه بووه موودت  52دقیقووه (ترجیحوواً در  4درجووة
سانتیگراد) سانتریفیوژ شدند ،تا هموة خوردهریوزهوای
غذایي و مواد جامد از نمونهها جودا شووند .بوه دلیول
غلظت نمونة بزاقي ،از سانتریفیوژ با دور بواال اسوتفاده
شد .سپس محلول شفاف فوقواني در دو میكروتیووب
یک میليلیتری الیكوت شد .نمونههای الیكوتشده در
 -82درجة سانتیگراد تا زمان انجام آزمایشات ذخیره و
سپس به روش الیزا اندازهگیری شودند .بورای تعیوین
تعداد تماشاگران ،آمار بازدیدکنندگان و تماشواچیان از
مسئول ورزشگاه و سرپرست مسوابقات پرسویده شود.
پس از پایان مسوابقه نیوز برگوة نظوارت و ارزشویابي
عملكرد داوران ،که شامل نمرة ارزیابي عملكورد آنهوا
بود ،از ناظر بازی گرفته شد.
ناظران فدراسیون فوتبال برای ارزیابي عملكرد داوران
و نمرهدادن به قضاوت آنها ،از برگههای نظارت و
ارزشیابي عملكرد داوران در تمامي مسابقات رسمي،

یافتهها
در جدول  5تعدادی از شاخصهای مرکزی مربوط
به میانگین و انحراف معیار سن و سابقة آزمودنيها
ارائه شده است.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار مشخصات عمومی آزمودنیها
شاخص های آماری
متغیر

سن (سال)
سابقه داوری (در لیگ برتر)

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

33/83
3/28

1/48
2/92

32
3

43
8

همانطورکه در جدول  5مشاهده ميشود ،میانگین و
انحراف معیار سن آزمودنيها  33/83 ± 3/28و سابقة
داوری آنها  1/48 ± 2/92است .شرکتکنندگان 51
نفر از داوران دارای درجة ملي و بینالمللي و سابقة

قضاوت در لیگ برتر فوتبال در فصل مسابقات -88
 88بودند ،که بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت
کردند.

جدول  .9میانگین و انحراف معیار برخی از متغیرها
متغیر
شاخص آماری

میانگین
انحراف معیار

کورتیزول روز

کورتیزول

کورتیزول پس از

قبل

پیش از بازی

بازی

53
4/928

9/93
4/222

28/48
55/828

عملكرد

8/122
2/1884

تعداد
تماشاگران

25822
28529/313
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همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،میانگین
کورتیزول روز پیش از بازی  ،53کورتیزول پیش از
بازی  9/93و کورتیزول پس از بازی  28/48است.
غلظت کورتیزول داوران پیش از بازی نسبت به روز
قبل کاهش یافت ،اما غلظت کورتیزول آنها پس از
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بازی نسبت به روز قبل و پیش از بازی افزایش یافت.
ضمناً میانگین عملكرد داوران  8/12بود .مقیاس این
عملكرد بین صفر و  ،52و بهترین نمره معادل 52
است .میانگین تماشاگران نیز  25822نفر بود
(شكل.)5

شكل  .3میانگین نمرة غلظت کورتیزول بزاقی در سه مرحله
جدول .1نتایج ضریب همبستگی کورتیزول بزاقی داوران پیش از بازی با تجربة داوری
متغیر مستقل
متغیر وابسته

میزان همبستگی با تجربة داوران ()r

سطح معناداری ()P

-2/488

2/249

کورتیزول بزاقي پیش از بازی

همانگونه که در جدول  3مشاهده ميشود ،ضریب
همبستگي کورتیزول بزاقي داوران پیش از بازی با
تجربة آنان از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین بین
کورتیزول بزاقي داوران پیش از بازی با تجربة قضاوت

آنان در لیگ برتر رابطة منفي وجود دارد ،یعني داوران
با تجربه ،پیش از بازی ،از میزان غلظت کورتیزول
بزاقي کمتری برخوردارند.

جدول .8نتایج ضریب همبستگی کورتیزول بزاقی داوران پیش و پس از بازی با تعداد تماشاگران
متغیر مستقل
متغیرهای وابسته

کورتیزول بزاقي پیش از بازی
کورتیزول بزاقي پس از بازی

میزان همبستگی با تعداد
تماشاگران ()r

-2/223
-2/239

سطح معنادار ()P

2/995
2/332
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بنابراین ميتوان دریافت که بین کورتیزول بزاقي
داوران پیش و پس از بازی با تعداد تماشاگران رابطة
معناداری وجود ندارد.

چنانكه در جدول  4مشاهده مي شود ،ضریب
همبستگي کورتیزول بزاقي داوران پیش و پس از
بازی با تعداد تماشاگران از لحاظ آماری معنادار نیست.

جدول .8نتایج آزمون کرویت موچلی
اثر درون آزمودنی
متغیر

خی دو تقریبی

درجه آزادی

ارزش ()P

52/143

2

2/221

کورتیزول

اپسیلین گرین هاوس و گیزر برای تعدیل درجات
آزادی استفاده شده ،که نتایج آن در جدول  3ارائه
شده است.

با در نظر گرفتن نتایج جدول  ،1فرض برابری
واریانسها برآورد شده است ( .) p= 2/221پس از
آن،با توجه به عدم برابری واریانسها ،از روش

جدول .8نتایج تحلیل واریانس با اندازههای تكراری کورتیزول بزاقی داوران در روز مسابقه ،قبل و بعد مسابقه
شاخصهای
آماری
متغیر

کورتیزول

میانگین
مجذورات

232/823

درجه آزادی

58/999و5/283

میانگین

میانگین

میانگین

کورتیزول روز

کورتیزول قبل از

ارزش

کورتیزول بعد

مسابقه

مسابقه

از مسابقه

F

()P

53

9/933

28/48

23/181

2/225

p<2/221

با توجه به جدول  ، 3مالحظه ميشود که
و برابر با  p=2/225است .همچنین اف برابر با
 23/181در درجه آزادی  58/999و  5/283است.
بنابراین ،کورتیزول بزاقي داوران در روز پیش از
مسابقه با روز مسابقه تفاوت معناداری دارد.
سپس ،برای اینكه مشخص شود بین کدام یک از
مراحل روز پیش از مسابقه ،پیش و پس از مسابقه
تفاوت معناداری وجود دارد ،از آزمون تي همبسته و از

روش بنفروني بهمنظور تعدیل سطح معناداری در
مقایسههای چندگانه استفاده شده است .بنابراین،
سطح معناداری  α=2/21به تعداد آزمونهای تي (روز
پیش از مسابقه ،پیش و پس از مسابقه ) تقسیم
ميشود و سطح معناداری جدید برای پذیرش تفاوت
معناداری  α=2/258در نظر گرفته ميشود .نتایج در
جدول  8گزارش شده است.

جدول .7مقایسة زوجی مراحل سه گانة کورتیزول نتایج آزمون اپسیلن گرین هاوس گیزر
تفاوت میانگین ها و ارزشp
مرحله

روز پیش ازمسابقه
پیش از مسابقه
پس از مسابقه

روز پیش ازمسابقه

پیش از مسابقه

پس از مسابقه

3/238
2/584

-51/438
2/222
-58/133
2/225
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همانطور که جدول 8نشان ميدهد ،بین روز پیش از
مسابقه و پس از مسابقه ( (p=2/222و بین پیش از
مسابقه و پس از مسابقه ( (p=2/225در میزان پي
تفاوت معناداری مشاهده ميشود .اما بین روز پیش از
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مسابقه و پیش از مسابقه ( (p=2/584تفاوت
معناداری میان این مقادیر وجود ندارد .بنابراین ،مي-
توان چنین نتیجه گرفت که داوری مسابقة فوتبال بر
غلظت کورتیزول بزاقي داوران اثر دارد.

جدول .8نتایج ضریب همبستگی کورتیزول بزاقی داوران پیش و پس از بازی با عملكرد
شاخصهای آماری
متغیرها

کورتیزول روز پیش از بازی
کورتیزول نیم ساعت پیش از بازی
کورتیزول نیم ساعت پس از بازی

همانطور که در جدول  8مشاهده ميشود ،ضریب
همبستگي کورتیزول روز پیش از بازی ،کورتیزول نیم
ساعت پیش از بازی و کورتیزول نیم ساعت پس از
بازی داوران با عملكرد آنها بهترتیب برابر با ،2/231
 2/213و  2/148است ،که فقط کورتیزول پس از
بازی با عملكرد داوران در سطح  p=2/221از لحاظ
آماری معنادار است .بنابراین تنها کورتیزول پس از
بازی با عملكرد داوران رابطة مثبت و معنادار دارد .در
نتیجه عملكرد بهتر با افزایش میزان غلظت کورتیزول
بزاقي همراه است.
بحث
یافتهها نشان داد که بین کورتیزول بزاقي پیش از
بازی و تجربة داوران رابطة منفي وجود داشت؛ به-
گونهای که غلظت کورتیزول بزاقي در داوراني که
دارای سابقة بیشتری بودند بهطور معناداری کمتر بود.
نتایج برخي از پژوهشهایي که تغییر غلظت
کورتیزول را در فعالیتهای غیر بدني گزارش کردهاند
(وانیک ،برخوف ،نیكلسون و سولون ،5993 ،5ص.
448؛ توني ،بوچانن ،آالبسي ،ویلیام و لووالو،5998 ،2
ص228 .؛ اسپانگلر ،5998 ،3ص )423 .و همچنین
1. Vaneck, Berkhof, Nicolson, & Sulon
2. Tony, Buchanan, Alabsi, William & Lovallo
3. Spangler

میزان همبستگی با عملكرد ()r

سطح معناداری ()P

-2/231
2/213
2/148

2/925
2/842
2/221

پژوهشهایي که نشان دادهاند بین کورتیزول بزاقي
پیش از بازی و تجربة ورزشكاران رابطة منفي وجود
دارد (ریمله و همكاران ،2228 ،4ص328 .؛ مویا و
همكاران ،2225 ،1ص  )48مؤید نتایج این پژوهش
است .کورتیزول مهمترین هورموني است که در پاسخ
به استرسهای وارد شده بر ارگانیسم (جسماني و
شناختي) ترشح ميشود .علت تغییر در غلظت
کورتیزول داوران را ميتوان بهدلیل استرسهای
روانشناختي ناشي از قضاوت داوران دانست .زیرا با
توجه به اینكه داوران پیش از بازی از نظر بدني فشار
جسماني باالیي را تحمل نكردهاند ،ميتوان تغییر
غلظت کورتیزول را با فشارهای رواني ناشي از مسابقه
تبیین کرد .داوراني که دارای قضاوتهای بیشتری
بودند بهدلیل مواجهة بیشتر با چنین موقعیتهای
استرسزایي ،کمتر دچار استرس و اضطراب شدند و
تغییر غلظت کورتیزول کمتری را نشان دادند.
عالوه بر این ،پژوهش نشان داد که بین کورتیزول
بزاقي پیش و پس از بازی با تعداد تماشاگران رابطه-
ای وجود ندارد .همانطورکه در اولین نتیجة پژوهش
حاضر نیز بین خرده مقیاسهای اضطراب حالتي پیش
و پس از بازی با تعداد تماشاگران رابطهای وجود
4. Rimmele et al.
5. Moya et al.
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نداشت .ازآنجاکه سطح کورتیزول با اضطراب رابطة
مستقیم دارد ،فقدان ارتباط در اولین نتیجة پژوهش
حاضر احتماالً به عدم ارتباط بین کورتیزول بزاقي
پیش و پس از بازی با تعداد تماشاگران منجر شده
است که ميتوان دلیل احتمالي آن را تغییرپذیری زیاد
بین گروهي تعداد تماشاگران (بر مبنای انحراف معیار)
ذکر کرد.
یافتة دیگر پوژوهش حاضور نشوان داد کوه مسوابقة
فوتبال تأثیر معنواداری بور غلظوت کوورتیزول بزاقوي
داوران دارد .غلظت کورتیزول پیش از مسابقه نسوبت
به روز پیش از مسابقه افزایش داشت ،اما این افزایش
معنادار نبود .ولي غلظت آن پس از بازی هم افوزایش
داشت ،که این افزایش نسبت به میوانگین کوورتیزول
روز پیش از بازی و نیوز نویم سواعت پویش از بوازی
معنادار بود .برخي پژوهشها (پاسلرگ ،رابرت ،الک،5
 ،5991ص298 .؛ فیلیوور ،سووانگل ،فررانوود ،ماسووو و
الک ،2225 ،2ص233 .؛ الووومي ،ماسووو ،میچووواکس،
رابوورت و الک ،2223 ،3ص23 .؛ سووالوادور ،سوووای،
گنزالووز و سوورانو ،2223 ،4ص.334؛ و معینووي،5384 ،
ص )83 .نیووز افووزایش غلظووت کووورتیزول را پووس از
رقابت گزارش کردند ،که با یافتههای پژوهش حاضور
همخووواني دارد ،ام وا بووا پووژوهش واعووظ موسوووی و
همكوواران ( ،)5383کووه در پووژوهش خووود در مووورد
تیراندازان تغییر معناداری در غلظت کوورتیزول بزاقوي
در مراحل تیراندازی نیافتند ،مغایرت داشت .دلیل این
مغایرت را ميتوان به ماهیت تكلیف مورد نظور و نیوز
شرایط رقابتي آن نسبت داد .تغییر غلظوت کوورتیزول
در مطالعة حاضر را ميتوان ناشي از فشار جسماني در
طول مسابقه دانست .در ضمن ،برخي از مطالعوات در
مورد فعالیتهایي که ماهیت غیربدني داشوتهانود نیوز

1. Passelergue, Robert, & Lac
2. Filaire, Sagnol, Ferrand, Maso, & Lac
3. Elloumi, Maso, Michaux, Robert, & Lac
4. Salvador, Suay, Gonzalez, & Serrano

تغییر در غلظت کورتیزول را گوزارش کوردهانود .پوس
عوامل غیربدني هم احتماالً ميتواننود در ایون رابطوه
موثر باشوند ،خصوصواً زمواني کوه داوران عوالوه بور
استرس جسماني ،استرس روانشناختي را هم تجربوه
ميکنند؛ هماننود قضواوت مسوابقه کوه ،تحوت توأثیر
استرسهای غیور جسوماني اسوت .در نتیجوه ،تغییور
غلظت کورتیزول را ميتوان با فشارهای رواني ناشوي
از قضاوت بازی نیز تبیین کرد.
یافتة دیگر این پژوهش نشان داد که تنها پس از
مسابقه میان تغییر در ترشح غلظت کورتیزول بزاقي و
عملكرد رابطه وجود داشت و این رابطه مثبت بود.
نتایج برخي پژوهشها (پاسلرگ و همكاران5991 ،؛
سالوادور و همكاران2223 ،؛ ریمله و همكاران)2228 ،
با یافتة پژوهش حاضر همخواني دارد .اما نتیجة
پژوهش واعظموسوی و همكاران ( )5383بانتیجة این
پژوهش مغایر است ،که متضاد بودن آن به ماهیت
ورزش تیراندازی و غیررسمي بودن آن نسبت داده
شده است .با توجه به اینكه تغییر غلظت کورتیزول با
شدت و مدت فعالیت رابطة مستقیم دارد و همچنین
بازی فوتبال نیز یک ورزش هوازی و با شدت باال و
نیازمند فعالیت بدني شدید در یک زمان طوالني است،
ازاینرو ،ميتوان افزایش سطوح کورتیزول پس از
بازی نسبت به دیگر مراحل نمونه گیری را به نوع
فعالیت و شدت تجربه آن نسبت داد .فعالیت در شدت
باالتر ،نقشي محافظتي در برابر اختالالت مرتبط با
استرس بهوجود ميآورد که احتماالً با کاهش
اضطراب ،تصمیمگیری راحتتر و بهبود عملكرد افراد
همراه ميشود.
در نهایت ،با توجه به وجود ارتباط منفي بین تعداد
تماشاگران با عملكرد داوران و همچنین سطح
کورتیزول پس از رقابت ميتوان از مسئوالن داوری
فوتبال در کشور انتظار داشت که دورههای روان-
شناسي با هدف مقابله با استرس برای داوران تشكیل
دهند تا در هنگام قضاوت در برابر تعداد زیادی از
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