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هدف از اين پژوهش عبارت اس��ت از مطالعة ميزان كار )مس��افت پيموده ش��ده( و برخي شاخص هاي فيزيولوژي چكيده:
ش��امل ضرب��ان قلب و غلظت الكتات خ��ون داوران نخبة فوتبال در نيم فصل اول رقابت هاي ليگ برتر س��ال 86-
87 كش��ور. براي اين منظور 10 داور بين المللي و ملي نخبة ليگ برتر فوتبال، با ميانگين س��ن 3/97±35/5 س��ال، 
قد 4/48±180/1 س��انتي متر، وزن 8/4±78/18 كيلوگرم، ش��اخص تودة بدن��ی 1/53±23/98 كيلوگرم بر مجذور 
ق��د، چربي ب��دن 3/3±19/38درصد، غلظت الكتات پاي��ة 0/49±1/83ميلي مول/ ليتر و حداكثر اكس��يژن مصرفي 
5/41±48/27 ميلي ليتر به ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن پيش از ش��روع رقابت ها به صورت غير تصادفی انتخاب 
شدند. آزمون ها شامل اندازه گيري ميزان كار، ضربان قلب و سطح الكتات در نيمة اول و دوم مسابقه بود. تجزيه و 
تحليل يافته ها با اس��تفاده از آزمون t زوجي تفاوت معناداري بين ميزان كار و مقادير الكتات داوران در نيمة اول و 
دوم نشان نداد )P<0/05(. همچنين، بين ميانگين ضربان قلب داوران در نيمة اول و دوم تفاوت معناداري مشاهده 
نشد )P<0/05(. با توجه به اينكه پاسخ های فيزيولوژی و مسافت پيموده شدة داوران فوتبال متأثر از عوامل مهمی 
نظير ميزان كار بازيكنان، س��طح، شدت، و سرعت رقابت هاست، يافته های پژوهش مبين اين است كه داوران نخبة 
فوتبال كش��ور در معرض فش��ار فيزيولوژی و عملكردی تقريبًا يكنواختي در دو نيمة مسابقه قرار دارند، هر چند از 

ضربان قلب بااليي نسبت به ميزان كار انجام شده برخوردارند.

واژگان كليدي: داوران نخبه فوتبال، ضربان قلب، الكتات خون، ميزان كار

* اين پژوهش با حمايت مالی فدراسيون فوتبال جمهوری اسالمی ايران انجام شده است.     
 **Email : shadmehr.mirdar@gmail.com  

مطالعة ميزان كار و برخي شاخص هاي 
فيزيولوژي داوران نخبة فوتبال ايران*

 دكتر شادمهر ميردار؛ استاديار دانشگاه مازندران**
  دكتر رضا قراخانلو، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

   توحيد مبهوت مقدم، كارشناس ارشد 
    دكتر بهرام صادق پور، استاديار دانشگاه مازندران

سال هجدهم- شماره 3 )پياپي 51( پاييز 1389

مقدمه
فوتبال با داش��تن گس��ترده ترين مجموعه قوانين 
و مقررات، بی ش��ك يكی از محبوب ترين رشته های 

ورزش��ی در دنياس��ت. به همين دليل، بيش از ديگر 
ورزش ها ارزيابي و تحليل علمي می شود )2(. اكنون، 
204 فدراسيون در فدراسيون بين المللي فوتبال )فيفا( 
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عضوند كه در مجموع حدود 220 ميليون عضو فعال 
)زن و مرد( را دربرمي گيرد )23(. طبق آمار فيفا، 1/3 
ميليون داور در جهان مسابقات فوتبال 600 هزار باشگاه 
با 4 ميلي��ون تيم عضو آن را داوري مي كنند )9،23(. 
مطالعات نش��ان مي دهند داوران نقش تعيين كننده اي 
در اقتصاد فوتبال دارند، به ويژه در س��طوح حرفه ای، 
پيامدهاي ناش��ي از قض��اوت داوران تأثير عميقی در 
نتيج��ة بازی دارد. از اين رو، برخورداري از آمادگي 
جسماني مطلوب براي داوران فوتبال شاخصی اساسي 
در موفقيت آن ها محسوب مي شود. بنابراين، با توجه 
به اينكه داوران فوتبال جزء ضروری مسابقة فوتبال به 
ش��مار می آيند، بررسي عملكرد آن ها اهميت زيادي 

دارد )19،23(. 
از سوي ديگر، با توجه به ضرورت حضور فعال 
داور در تمامی لحظات رقابت، به خصوص مسابقات 
فوتبال، اين مس��ئوليت نش��ان دهندة ضرورت حضور 
اجتناب ناپذير و هماهنگ داور در تمامی جريان بازي 
در زمين مسابقه به منظور استقرار در موقعيتي مطلوب 
براي مش��اهده و تشخيص مناس��ب و اعمال مقررات 
مرب��وط اس��ت. بنابراين، مي��زان آمادگی جس��مانی 
داوران نقش تعيين كننده اي در عملكرد آن ها هنگام 
مسابقه خواهد داشت، و به طور ويژه بر شاخص های 
مي��زان كار، ضربان قل��ب، و الكتات خ��ون داوران 
اثرگذار اس��ت )2،22(. با اين  حال، موفقيت داوران 
فوتب��ال تا حدود زيادي به آمادگ��ي هوازي آن ها به 
عنوان سيستم غالب انرژي و عملكردي آن ها وابسته 
اس��ت. در نتيجه به نظر مي رس��د تقويت اين دستگاه 
در بهبود ميزان كار و شاخص های فيزيولوژي داوران 

مؤثر باشد )22(. 
تحقيقات انجام ش��ده دربارة ميزان كار داوران 

در حي��ن مس��ابقه نش��ان مي ده��د داوران س��طوح 
عالي در هر مس��ابقه بين 9 ت��ا 13 كيلومتر مي دوند 
)2،14،17(. ريل��ي )2006( در تحقيق خود نش��ان 
داد داوران ليگ انگلس��تان به ط��ور ميانگين در هر 
مس��ابقه مس��افتي بالغ بر 10هزار مت��ر را مي دوند. با 
وج��ود اين، تفاوت معناداري بين ميزان كار داوران 
در نيمة اول و دوم مش��اهده نك��رد )24(. مطالعات 
محققان نش��ان می دهد، مقادير مي��زان كار داوران 
مش��ابه با ارزش هاي به دست آمده از بازيكنان خط 
ميانی اس��ت. اين تش��ابه بيانگر آن اس��ت كه ميزان 
كار داوران ت��ا حدود زيادي به ميزان كار بازيكنان 
پس��ت ميانی نزديك است. بنابراين، به نظر می رسد 
ض��رورت نياز داوران براي خ��وب ديدن، قضاوت 
صحي��ح و پيش گي��ري از بروز ح��وادث احتمالي، 
ممكن اس��ت علت تش��ابه ميزان كار پيموده ش��دة 
داوران با بازيكنان پست ميانی در طول يك رقابت 
باش��د )3،8،11،21(. از سوی ديگر، تنوع و تناوب 
فعاليت هاي داوران فوتبال ب��راي هماهنگ بودن با 
جريان مس��ابقه و حضور ثمربخ��ش در صحنه هاي 
مختلف بازي، فش��ار فيزيولوژي زي��ادي را بر آنان 
تحمي��ل مي كند ك��ه عامل اصل��ي آن دويدن هاي 

خيلي شديد در كوتاه مدت است )2(. 
از جمله متغيرهاي مؤثر در تعيين ميزان آمادگي 
افراد، كنترل ميزان ضربان قلب است. برخی محققان 
بر اين باورند كه با كنترل ضربان قلب در حين مسابقه 
مي توان فش��ار فيزيولوژي وارد بر داوران را ارزيابي 
كرد )2،7(. مطالعات نش��ان مي دهند متوسط ضربان 
قلب داوران در حين رقابت ليگ های معتبر بين 160 

تا 165 ضربه در دقيقه است )2،13،14،24(. 
جانسون و مك ناگتون )1994( در مطالعة خود 
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روي داوران ليگ استراليا به اين نتيجه رسيدند كه 
بين ميانگين ضربان قل��ب داوران در دو نيمة يك 
مس��ابقه ك��ه به ترتي��ب 162 و 163 ضرب��ه در هر 
نيمه بوده اس��ت اختالف معن��اداری وجود ندارد 
)20(. محققان علت افزاي��ش ضربان قلب داوران 
فوتبال را متناس��ب با شدت فعاليت در حين مسابقه 
عنوان كرده اند و معتقدند افزايش ش��دت فعاليت 
با افزايش اكس��يژن مصرفي مرتبط است )14،21(. 
مطالعات پيش��ين نش��ان می دهند، مقادير الكتات 
خون طی مس��ابقه، نشانة ناخالصي از سوخت وساز 
بی هوازی اس��ت )16،21(. همچنين، پژوهش هاي 
انجام ش��ده حاكي از آن اس��ت ك��ه 20 درصد از 
فعاليت هاي داور فوتبال در جريان مسابقه، اجراي 
فعاليت هاي خيلي ش��ديد اس��ت. تحمل اين فشار 
باع��ث افزايش مقادير الكتات در خون مي ش��ود، 
در نتيجه اين مقادير ش��اخصی از آمادگي هوازي 
و بي هوازي در حين تمرينات محس��وب می شوند 
)2،12(. تحقيقات اندكی در مورد مقادير الكتات 
داوران در ش��رايط مسابقه صورت گرفته است، به 
طوری كه مقادير گزارش شده در داوران بين 4/9 
ت��ا 9/4 ميلي مول بر ليتر بوده اس��ت )12،21(. اين 
ارزش ها نشان دهندة آن است كه بين دويدن سريع 
داوران و س��طح الكتات خون آن��ان ارتباط مثبتي 

وجود دارد          )12(. 
كراس��تراپ و بانگس��بو )2001( مقادير غلظت 
الكت��ات خون داوران نخبه در ليگ دانمارك را به 
ترتي��ب 4/8 و 5/1 ميلي مول ب��ر ليتر در انتهاي نيمة 
اول و دوم گزارش نمودند و مش��خص ش��د مقادير 
الكتات خ��ون داوران به طور نامحس��وس در نيمة 
دوم باالتر اس��ت اما اين افزايش معنادار نبود )21(. 

مطالعات مربوط به ميزان كار و برآورد شاخص های 
فيزيولوژی داوران فوتبال در شرايط واقعي مسابقه، 
نس��بتاً جديد اس��ت و مطالعات اندكي در اين زمينه 
صورت گرفته است، به طوری كه محقق در داخل 
كش��ور به تحقيقي در زمينة بررس��ي مي��زان كار و 
ش��اخص هاي فيزيولوژي داوران فوتبال در شرايط 
واقعي مس��ابقه دس��ت نياف��ت. پژوه��ش حاضر با 
بررسی فعاليت داور در شرايط واقعی رقابت فوتبال 
می كوش��د، ميزان اثرگذاری هر ي��ك از نيمه های 
مس��ابقة فوتب��ال را بر مي��زان كار، ضرب��ان قلب، و 
مقادي��ر الكتات خون داوران شناس��ايی و تغييرات 
حاصل را بررس��ی كند. ل��ذا، تحقيق حاضر در نظر 
دارد تا ضمن بررس��ی و ترس��يم نيمرخ فيزيولوژی 
داوران در ش��رايط واقعی مس��ابقه، اين پرس��ش را 
بررس��ي كند كه آيا بين ميزان كار، ضربان قلب، و 
سطوح الكتات خون نيمة اول و دوم مسابقه داوران 
نخب��ه در نيم فص��ل اول رقابت ه��اي ليگ حرفه اي 

كشور تفاوت معناداري وجود دارد؟ 

روش شناسي 
در تحقيقی شبه تجربی، 10 داور بين المللی و ملی 
فوتبال با حداقل 2 س��ال سابقة قضاوت در ليگ برتر 
به طور در دس��ترس به عنوان نمون��ة آماری انتخاب 
ش��دند. با توجه به محدوديت تحقيق در اس��تفاده از 
گ��روه كنترل و روش تصادفي، از طرح تك گروهي 
پيش آزم��ون– پس آزم��ون ي��ا طرح شبه آزمايش��ي 
استفاده شد )4،6(. پس از انتخاب آزمودنی ها، هدف 
تحقيق و مراحل كار تشريح شد. سپس، داوران برگة 
رضايت نامة شركت در آزمون و پرسش نامة سالمتي 
)محق��ق س��اخته( را پر كردن��د. در مرحل��ة بعدی، 
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آزمودني ها يك هفته قب��ل از آزمون با نحوة اجراي 
صحيح آزمون ها و ش��يوة نصب و عملكرد تجهيزات 
آشنا شدند. پس از توجيه آزمودنی ها و دادن اطالعات 
كافی در مورد تحقيق، و پيش از آزمون در ش��رايط 
واقعی مسابقه، اندازه گيری های بدنی و فيزيولوژی از 

تمامی آن ها به عمل آمد )جدول 1(.

جدول	1.	مشخصات	بدنی	و	فيزيولوژی	داوران	ليگ	برتر	فوتبال	كشور

تعداد 
آزمودنی

سن
)سال(

قد
)سانتي متر(

وزن
)کيلوگرم(

سابقه 
داوري
)سال(

الکتات پایه
)ميلي مول/ 

ليتر(

چربی 
)درصد(

حداکثراکسيژن 
مصرفي

)ميلي ليتر/کيلوگرم 
وزن بدن(

1035/5
±3/97

180/1
±4/48

78/18
±8/4

14/51/87
±0/49

19/ 38
±3/3

48/ 27
±5/41

VO 2 max (ml/kg/min)= 14/8- (1/379×T) + (0/451×T×T) - (0/012×T×T×T)
T=100/60×ثانيه(+دقيقه(

محاس��بة درصد چربی هر ي��ك از آزمودنی ها، 
ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه بيوالكتريك )س��اخت كره 
مدل 3embody ( )5( و اكس��يژن مصرفی بيش��ينة 
آزمودنی ها از طريق آزمون بيش��ينة بروس و دستگاه 
 )2b4K تحليل گر گاز كاسمد )ساخت ايتاليا – مدل
يك هفته قبل از مس��ابقات طبق فرمول زير محاس��به 

گرديد )1(.
ارزياب��ی مي��زان كار داوران )ميزان مس��افت 
ط��ي ش��ده(، از طريق دس��تگاه 6Sunto t مجهز 
بهspeed pod  س��اخت فنالن��د صورت گرفت 
كه روی بند كفش و مچ دس��ت نصب ش��د. فعال 

ك��ردن آن را خ��ود آزمودنی ها انج��ام می دادند 
)10،21(. ضرب��ان قلب داوران در طول مس��ابقه با 
كم��ك »امواج كوت��اه راديوتله متری« با اس��تفاده 
از دس��تگاه مذكور و نص��ب گيرنده هاي آن روی 
قفسة س��ينه و فعال كردن آن به دست آزمودنی از 
طري��ق Sunnto نصب ش��ده روی مچ آزمودنی 

ميسر ش��د )20،24(. اندازه گيري الكتات خون از 
طريق دس��تگاهlactate scout  س��اخت آلمان 
انجام ش��د. براي اين منظ��ور خون گيری از نوك 
انگش��تان داوران، در وضعيت اس��تراحت پيش از 
مسابقه، پايان نيمة اول، و دوم به عمل آمد. سپس، 
با استفاده از كيت senslab ساخت آلمان و قرار 
دادن آن در دس��تگاهlactate scout   مقادي��ر 

الكتات خون تعيين شد )16(. 

روش های آماری
پ��س از آنك��ه طبيعی ب��ودن توزي��ع داده ها، با 
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استفاده از آزمون كالموگروف- اسميرنف مشخص 
ش��د، از آزمون t زوجی براي مقايس��ة يافته هاي نيمة 
اول و نيمة دوم و نرم افزار اكسل برای ترسيم شكل ها 

استفاده شد. 

يافته ها
چنانچه يافته های شكل 1 نشان مي دهد، داوران 
نخبة فوتبال كش��ور در نيم فص��ل اول رقابت هاي 
ليگ برتر فوتبال كش��ور به طور ميانگين مس��افتی 
بالغ بر 8044 متر را در مجموع دو نيمه طي كردند، 
به طوری كه ميانگين مس��افت پيموده شده در نيمة 

اول 3958 و در نيمة دوم 4086 متر بود. بر اس��اس 
همين يافته ها، همان طور كه در ش��كل 1 می بينيد 
تع��داد ضربان قل��ب داوران در نيم��ة اول 163/7 
ضرب��ه در دقيقه بود كه در مقايس��ه ب��ا نيمة دوم با 
ميانگين 162/6 ضرب��ه در دقيقه كاهش اندكی را 
نش��ان مي دهد. عالوه بر اين، تغيي��رات مربوط به 
ميزان الكت��ات خون در پايان نيم��ة اول و دوم به 
ترتيب 5/445 و 5/441 ميلي م��ول در ليتر بود كه 
ميزان آن در نيمة دوم نس��بت ب��ه نيمة اول كاهش 

نشان مي دهد. 

 5 

 طور به كشور فوتبال برتر ليگ هاي رقابت اول فصل نيم در كشور فوتبال نخبه داوران دهد مي نشان 1 شكل يها افتهي چنانچه
 اول نيمه در شده مودهيپ مسافت ميانگين كه يطور به. كردند طي نيمه دو مجموع در را متر 8044 بر بالغ يمسافت ميانگين

 تعداد است شده مشخص مذكور شكل در كه طور همان ها، يافته همين اساس بر. باشد يم متر 4086 دوم نيمه در و 3958
 دقيقه در ضربه 6/162 ميانگين با دوم نيمه با مقايسه در كه بوده دقيقه در ضربه 7/163 با برابر اول نيمه در داوران قلب ضربان
 و 445/5 ترتيب به دوم و اول نيمه پايان در خون الكتات ميزان به مربوط تغييرات اين بر عالوه. دهد مي نشان را ياندك كاهش

.  دهد مي نشان كاهش اول نيمه به نسبت دوم نيمه در آن ميزان كه است بوده ليتر در مول ميلي 441/5
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 

 
  خون الكتات و قلب ضربان كار، زانيم يبرا شده محاسبه  t مقدار و يآمار فيتوص. 2جدول
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 يآمار

 

 مهين نيانگيم تفاضل نيانگيم
 مهين نيانگيم و اول

 دوم

 درجه
 يآزاد

 سطح  tمقدار
 يمعن
اول مهين يدار  دوم مهين 

 247/0 -237/1 9 -128 4086 3958 )متر به شده طي مسافت(كار زانيم
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 994/0 007/0 9 004/0 441/5 445/5 )ليتر در مول ميلي( خون الكتات

 
 است واقعيت اين مبين 2 جدول در دوم و اول نيمه خون الكتات و قلب ضربان كار، زانيم خصوص در زوجي تي آزمون نتايج

 كه يطور به. ندارد وجود يدار يمعن تفاوت مسابقه مهين دو هر در داوران خون الكتات و قلب ضربان كار، زانيم ريمقاد نيب كه
  ،)=247/0P( بيترت به خون الكتات و قلب ضربان كار، زانيم يها شاخص در اول مهين به نسبت دوم مهين يدار يمعن سطح

)375/0P=(، )994/0P= (است بوده  .
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نيمه اول و دوم داوران در نيم فصل اول ، ضربان قلب و الكتات ميزان كار تغييرات ميانگين . 1شكل

 
شکل1.	ميانگين	تغييرات	ميزان	كار	،	ضربان	قلب	و	الكتات	نيمه	اول	و	دوم	داوران	در	نيم	فصل	اول
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مطالعة ميزان كار و برخي شاخص هاي فيزيولوژي داوران نخبة فوتبال ايران

نتايج آزمون t زوج��ي در خصوص ميزان كار، 
ضرب��ان قلب، و الكت��ات خون نيم��ة اول و دوم در 
جدول 2 مبين اين واقعيت است كه بين مقادير ميزان 
كار، ضرب��ان قلب، و الكتات خون داوران در هر دو 

نيمة مسابقه تفاوت معناداری وجود ندارد، به طوری 
كه س��طح معناداری نيمة دوم نس��بت به نيمة اول در 
شاخص های ميزان كار، ضربان قلب، و الكتات خون 

به ترتيب P=0/375 ،P=0/247، و P=0/994 بود. 

شکل2.	تغييرات	درصدي	متغيرهاي		عملکردي	و	فيزيولوژيک	بين	دو	نيمه	داوران	نخبه	فوتبال	ايران

جدول2.	توصيف	آماری	و	مقدار	t		محاسبه	شده	برای	ميزان	كار،	ضربان	قلب،	و	الكتات	خون	

تفاضل ميانگينشاخص های آماری
ميانگين نيمة 
اول و ميانگين 

نيمة دوم

درجة 
آزادی

 tسطح مقدار
معناداری نيمةدوم  نيمة اول

1/2370/247-1289-39584086ميزان كار)مسافت طي شده به متر(

163/7162/61/190/9340/375ضربان قلب )تعداد در دقيقه( 

5/4455/4410/00490/0070/994الكتات خون )ميلي مول در ليتر(

 6 

 
 نيا  بر. دهد مي نشان نيمه دو در را كشور فوتبال نخبه داوران فيزيولوژيك و عملكردي هاي متغير درصدي تغييرات 2شكل
 افزايش رغم علي اما. است داشته شيافزا) درصد 23/3( اول نيمه كار زانيم نيانگيم به نسبت داوران دوم نيمه كار زانيم اساس
 نيع در. دهد مي نشان را) درصد -67/0(كاهش اول نيمه با مقايسه در دوم نيمه پايان در داوران قلب ضربان ميزان كار ميزان
 ميزان به نسبت دوم نيمه پايان الكتات ميزان شد مشخص بازي نيمه دو پايان در خون الكتات تغييرات ميزان بررسي با ،حال

.   است شده كشيده تصوير به 2 شكل در كه است داشته) درصد -073/0( يمحسوس نا كاهش اول نيمه نهايي الكتات

 گيري نتيجه و بحث
 شده انجام كشور فوتبال برتر گيل نخبه داوران فيزيولوژيكي هاي شاخص برخي و كار ميزاني  مطالعه هدف با حاضر قيتحق
  .رديگ يم قرار يبررس و بحث مورد ها آن از كيهر ادامه در كه ،است

 مي نشان كشور فوتبال اي حرفه ليگ هاي رقابت اول فصل نيم در داوران كار ميزان درخصوص پژوهش اين نتايج: كار زانيم
 نشان مطالعات. است داشته دار معني غير افزايش درصد 23/3 اول نيمه به نسبت دوم نيمه در شده مودهيپ مسافت ميانگين دهد،

 كه يطور به باشد، مرتبط ها رقابت سطوح به تواند يم مسابقه در شده مودهيپ مسافت در شده مشاهده يها تفاوت دهد، يم
 خورد يم چشم به شتريب گريكدي با يالملل نيب و يمل  ،يا منطقه ،ياستان يها رقابت سطح سهيمقا در ها تفاوت نيا
 يها وهيش). 7،10( شود يم كاسته يالملل نيب و يمل مسابقات با شدن مواجه هنگام در ها تفاوت زانيم حال، نيا با). 7،10،21(

 كه يزمان ژهيو به امر نيا ،)10( شود باال سطح يها رقابت در شده مودهيپ مسافت در تفاوت باعث تواند يم زين قضاوت زيمتما
 گزارش مطالعات در كنندگان شركت همه چه اگر). 10،21( شود يم انينما شتريب شوند يم سهيمقا متفاوت يكشورها از داوران

 جمله از ،يجسمان عملكرد بر تواند يم يفرد يها تفاوت اما گذاشتند، سر پشت موفقيت با را فايف يجسمان يها آزمون شده
 از درصد 22 تا 11 حدود نخبه داور يك است؛ آن از حاكي ها پژوهش نيهمچن). 11،18( باشد رگذاريتاث آنان كار زانيم بر

 در تفاوت اصلي داليل جمله از ها ايستادن ميزان در اختالف است شده مشخص حال اين با). 10،15( ايستد مي را مسابقه زمان
 زانيم نبودن معنادار و مطالعه نيا در آمده دست به جينتا به توجه با). 10( شود يم محسوب ها رقابت  هنگام داوران كار ميزان

 بوده كساني مسابقه مهين دو هر در است داوران كار زانيم بر موثر عوامل از كه رقابت شدت و سطح رسد يم نظر به داوران، كار
 ناگتون مك و جانسون نتايج با مسابقه دوم و اول مهين  در داوران كار زانيم راتييتغ با ارتباط در پژوهش نيا جينتا. است
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   تغييرات درصدي متغيرهاي  عملكردي و فيزيولوژيك بين دو نيمه داوران نخبه فوتبال ايران. 2شكل
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دكتر شادمهر ميردار، دكتر رضا قراخانلو، توحيد مبهوت مقدم، دكتر بهرام صادق پور

شكل2 تغييرات درصدي متغيرهاي عملكردي 
و فيزيولوژي داوران نخبة فوتبال كش��ور را در دو 
نيمه نشان مي دهد. بر اين اساس ميزان كار نيمة دوم 
داوران نسبت به ميانگين ميزان كار نيمة اول )3/23 
درصد( افزايش داشت. اما، علي رغم افزايش ميزان 
كار، ميزان ضربان قل��ب داوران در پايان نيمة دوم 
در مقايسه با نيمة اول كاهش )0/67- درصد( نشان 
مي دهد. در عين حال، با بررس��ي مي��زان تغييرات 
الكت��ات خ��ون در پاي��ان دو نيمة بازي مش��خص 
ش��د، ميزان الكتات پايان نيمة دوم نسبت به ميزان 
الكت��ات نهاي��ي نيم��ة اول كاه��ش نامحسوس��ی 
)0/073- درصد( داش��ت كه در شكل 2 به تصوير 

كشيده شده است.  

بحث و نتيجه گيري
تحقيق حاضر با هدف مطالعة ميزان كار و برخي 
ش��اخص هاي فيزيول��وژي داوران نخب��ة ليگ برتر 
فوتبال كش��ور انجام شده اس��ت، كه در ادامه دربارة 

هر يك از آن ها بحث و بررسی خواهيم كرد. 
مي�زان كار: نتاي��ج اين پژوه��ش درخصوص 
رقابت ه��اي  اول  نيم فص��ل  در  داوران  كار  مي��زان 
ليگ حرفه اي فوتبال كش��ور نش��ان مي دهد ميانگين 
مس��افت پيموده ش��ده در نيم��ة دوم نس��بت به نيمة 
اول 3/23 درصد افزايش غيرمعنادار داش��ته اس��ت. 
مطالعات نشان می دهد، تفاوت های مشاهده شده در 
مس��افت پيموده شده در مس��ابقه به سطوح رقابت ها 
مرتبط اس��ت، به طوری كه اين تفاوت ها در س��طح 
رقابت های اس��تانی، منطق��ه ای، مل��ی، و بين المللی 
بيشتر اس��ت )7،10،21(. با اين حال، ميزان تفاوت ها 
هنگام مواجهه با مس��ابقات ملی و بين المللی كاهش 

می يابند )7،10(. شيوه های متمايز قضاوت نيز باعث 
تفاوت در مس��افت پيموده شده در رقابت های سطح 
باال می ش��ود )10(. اين امر به ويژه زمانی كه داوران 
از كش��ورهای متفاوت مقايسه می شوند بيشتر نمايان 
می ش��ود )10،21(. اگر چه همة شركت كنندگان در 
مطالع��ات گزارش ش��ده آزمون های جس��مانی فيفا 
را با موفقيت پش��ت س��ر گذاش��تند، اما تفاوت های 
فردی بر عملكرد جس��مانی، از جمل��ه بر ميزان كار 
آنان، تأثيرگذار است )11،18(. همچنين، پژوهش ها 
حاكي از آن اس��ت كه داور نخبه ح��دود 11 تا 22 
درصد از زمان مس��ابقه را مي ايستد )10،15(. با اين 
حال، مش��خص ش��ده اختالف در ميزان ايستادن ها، 
از جمل��ه داليل اصلي تف��اوت در ميزان كار داوران 
هنگام رقابت هاس��ت )10(. با توجه به نتايج به دست 
آم��ده در اي��ن مطالعه و معن��ادار نبودن مي��زان كار 
داوران، به نظر می رس��د سطح و شدت رقابت كه از 
عوامل مؤثر بر ميزان كار داوران است در هر دو نيمة 
مس��ابقه يكسان بوده است. نتايج اين پژوهش دربارة 
تغييرات ميزان كار داوران در نيمة اول و دوم مسابقه 
با نتايج جانس��ون و مك ناگتون )1994(، كراستراپ 
و بانگس��بو )2001(، كاس��تاگنا و همكاران )2004( 
همخواني دارد )10،20،21(. اما آس��امي و همكاران 
)1998( افزايش معن��اداری )4/7 درصد( را در نيمة 
دوم دربارة داوران ژاپنی گزارش كردند، كه ممكن 
اس��ت دلي��ل آن افزايش و ارتقای س��رعت، س��طح 
بازي، همچنين شيوة ادارة بازی توسط داور در دادن 

آوانتاژهاي بيشتر باشد )7(. 
ضرب�ان قلب: يافته ها نش��ان مي دهن��د به طور 
ميانگين ضربان قلب داوران در طول رقابت حرفه اي 
به ترتي��ب 163/7 و 162/6 ضربه در نيمة اول و دوم 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


76

سال هجدهم- شماره 3 )پياپي 51( پاييز 1389
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رقابت ها بوده اس��ت. اين ميانگين ها به طور متوس��ط 
87 تا 88 درصد ضربان قلب بيشينة مصرفي داوران را 
شامل مي شود. نتايج، كاهش )0/67- درصد( ميانگين 
ضربان قلب نيمة دوم نس��بت به ميانگين ضربان قلب 
نيمة اول را نشان مي دهند. ميانگين ضربان قلب داوران 
در نيمة دوم نسبت به نيمة اول اندكي پايين تر است، اما 
اين تغيير بسيار ناچيز است و تفاوت قابل مالحظه اي 
بي��ن ميانگين ضربان قلب نيمة اول و دوم را آش��كار 
نمي س��ازد )P=0/474(. لذا، مي توان دليل اين تشابه 
نزديك در ضربان قلب داوران در هر دو نيمة مسابقه 
را به يكسان بودن شدت و ميزان فعاليت آنان در هر 
دو نيمه نسبت داد. تحقيق جانسون )1994( يافته های 
پژو هش حاضر را تأييد می كند. وی ميانگين ضربان 

قلب داوران در طول فصل رقابت هاي ليگ استراليا 
را در نيمة اول و دوم به ترتيب 162 و 163 ضربه در 
دقيقه گزارش كرد، كه اين اختالف بين ضربان قلب 

دو نيمه معنادار نبود )20(. 
ريل��ي و همكاران )2006( نيز نتايج مش��ابهي را 
گزارش كردند. نتايج اين تحقيق نش��ان داد ميانگين 
ضربان قلب داوران انگلس��تان در طول يك مس��ابقه 
160 ت��ا 165 ضربه در دقيقه اس��ت ك��ه هيچ تفاوت 
معناداري بين ضربان قلب دو نيمه مشاهده نشد )24(. 
همچنين، تحقيقي يافت نش��د كه تغيير معناداري در 
ميانگين ضربان قلب داوران در دو نيمه از يك رقابت 

را نشان دهد.
 الكت�ات خ�ون: نتاي��ج تحقي��ق حاض��ر در 
خص��وص تغيي��رات مقادي��ر الكت��ات داوران نخبة 
فوتب��ال كش��ور، كاه��ش ميانگين مقادي��ر الكتات 
خون نيمة دوم به نس��بت ميانگين الكتات خون نيمة 
اول را نش��ان می ده��د )0/073- درصد(. اما با توجه 

ب��ه يافته ها، مقادي��ر كاهش يافته معنادار نيس��ت. در 
مقايس��ه با مطالعات متعدد انجام ش��ده روي داوران 
فوتبال، مي��زان پژوهش های ص��ورت گرفته دربارة 
مقادير الكتات خون بس��يار اندك اس��ت )16،21(. 
غلظ��ت  مقادي��ر   )2001( بانگس��بو  و  كراس��تراپ 
الكتات خون داوران نخب��ه در ليگ دانمارك را به 
ترتي��ب 4/8 و 5/1 ميلي مول بر ليت��ر در انتهاي نيمة 
اول و دوم گزارش كردند كه مش��خص شد مقادير 
الكت��ات خ��ون داوران به طور نامحس��وس در نيمة 
دوم باالتر است، اما اين افزايش معنادار نيست )21(. 
تغييرپذيري غلظ��ت الكتات خون احتماالً به عوامل 
متعددي بستگي دارد كه مطالعات مختلف مهم ترين 
اين علل را سطح رقابت ها و عامل سن ذكر كرده اند 
)12،16،17،21(. س��طح رقابت ه��ا مهم ترين عامل 
اثرگذار بر مقادير الكتات اس��ت. افزايش س��طح و 
س��رعت رقابت ها و تك��رار فعاليت هاي س��رعتي و 
ش��تابي داوران براي نزديك بودن به صحنه ها امكان 
افزايش مقادير الكتات خون داوران را در پي خواهد 
داشت )13(. عامل سن نيز از جمله عوامل تأثيرگذار 
بر مقادير الكتات است )12،17(. مطالعات كاستاگنا 
)2002( نش��ان می دهد مقادير الكتات داوران نسبت 
به بازيكنان بيشتر اس��ت و اين امر احتماالً مربوط به 
سن باالتر داوران در مقايسه با بازيكنان است )12(. با 
توجه به نتايج تحقيق حاضر، به نظر می رسد تعداد و 
مقدار فعاليت هاي سرعتي و شتابي داوران در هر دو 
نيمة مسابقه در پاس��خ به سرعت و شدت يكسان در 
كل رقابت، دليل تشابه مقادير الكتات خون داوران 

در هر دو نيمة مسابقه است. 

نتيجه گيری
با توجه ب��ه مطالع��ات صورت گرفت��ه، به نظر 
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می رس��د در س��ال های اخير تمايل رو به افزايش��ی 
در مي��زان كار بازيكن��ان و داوران رخ داده اس��ت 
)7،10،21(. در عي��ن حال، نتايج به دس��ت آمده از 
پژوهش حاضر نشان مي دهد هيچ تفاوت معناداری 
بين ش��اخص های اندازه گيری ش��ده )مي��زان كار، 
ضرب��ان قلب، الكتات خ��ون( در نيم��ة اول و دوم 
داوران نخب��ة ليگ برت��ر فوتبال وجود ن��دارد. اين 
نتاي��ج ممكن اس��ت بيانگ��ر يكنواختي در س��طح، 
سرعت، شدت، و ميزان كار بازيكنان در هر دو نيمة 

مسابقه باشد كه آثار مش��ابهی بر ميزان كار، ضربان 
قلب، و مقادير الكتات داوران در هر دو نيمة مسابقه 
داش��ته باش��د. همچنين، يافته های اين پژوهش نشان 
داد علي رغم پايين بودن ميزان كار بازيكنان، سطح، 
شدت، و سرعت رقابت ها در ليگ برتر ايران نسبت 
به ليگ های اروپايی )23،3،2( س��بب ش��ده داوران 
نسبت به ميزان كار، ضربان قلب بااليي داشته باشند، 
كه احتماالً مربوط به پايين بودن آمادگی جس��مانی 

داوران ليگ برتر فوتبال است. 
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