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 عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران
 3دکتر افسر جعفری حجین، 2ابراهیم علی دوست قهفرخی، 1امید رفیعی

 : دهیچک

کاربردی ، حاضر ازنظر هدف تحقیق. قضاوت داوران فوتبال ایران بودنحوه عوامل بازدارنده موثر بر  یبررس، هدف از پژوهش حاضر: هدف

 . ای انجام شدتابخانهک -که به شکل میدانیبود، مایشی یها توصیفی از نوع پداده یآورنظر چگونگی جمع و از

فوتبال کشور تشکیل  نفر از داوران و کمک داوران شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول 230را  پژوهش آماری جامعه: روش شناسی 

وایی صوری و محتوایی ر. ارزشی لیکرت بود 5با مقیاس  عامل 25ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته شامل . دادندمی
نفری از داوران با استفاده از  30روی نمونه  مقدماتیو پایایی آن در یک مطالعه نفر از اساتید و کارشناسان داوری  10پرسشنامه بوسیله 

انحراف  و انگینیفی )میآمار توص یهااز روش. (-90/0rکرونباخ تایید شد) آلفای کردن و با استفاده ازبه روش دو نیمه آزمون ضریب پایایی
ار استنباطی )آزمون کرویت همچنین از آم. و میزان اهمیت متغیرها استفاده شد شناختیجمعیتهای استاندارد( به منظور تعیین ویژگی

 . استفاده شد تحقیق ( برای اولویت بندی عواملاکتشافی و آزمون فریدمن تحلیل عاملی ،یر و اوکلینمیـ  کیسر، بارتلت

عوامل " مولفه به ترتیب پنجران بازدارنده موثر بر قضاوت داوهای عاملق نشان داد که از دیدگاه داوران در بین ینتایج تحق: هاافتهی

دارای اهمیت بیشتری  "زدعوامل شغل و دستم"و  "عوامل زمان برگزاری" ،"عوامل فرهنگی"، "عوامل بیرونی"، "مرتبط با روز مسابقه
 . بودنده و نیازمند توجه بیشتری ت به سایر عوامل بازدارنده در اولویت قرار داشتسبن وامل فرهنگیع ،در تحلیل عاملیهمچنین . بوده اند

مشکالت ساختاری و فرهنگی  رسد بیشتر مشکالت و موانع داوری در فوتبال ناشی ازبا توجه به نتایج تحقیق، به نظر می :نتیجه گیری

الگوبرداری از ساختار کمیته ربیان؛ ممناسب در بین هواداران، بازیکنان و فرهنگ سازی  شود فدراسیون فوتبال باپیشنهاد میباشد، بنابراین 
عوامل بازدارنده موثر را  اینحد امکان بیمه کردن داوران در همچنین پرداخت حقوق ثابت و  ،ان کشورهای پیشرفته در این زمینهداور

 . کنترل کند
 

 فوتبالبازدارنده،  ، عواملداور، یشغل تیامن: یدیکل واژگان
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 مقدمه
 و هایسخت باتحمل افراد و ادیزی هانهیهز صرف با کشورها. است دارا جوامع نیب دری خاص گاهیجا ورزش امروزه
ی زبانیم و مسابقاتی برگزار نیهمچن. آورند دست به را ورزش افتخاری سکوها کنندیمی سع فراوان تالش

 منابع تیاهم ورزش در. شودیم محسوب کشورهای برای بزرگ افتخار باشکوهی شکل بهی ورزش بزرگی هاتورنمنت
. کنندیمی نیآفرنقش ورزشی ایدن در که هستند افراد نیا رایز کند؛یم دایپ نمود هانهیزم گرید از شیبی انسان

 رقابت دانیم در ونیفدراس ندهینما داوران. هستندی ورزشی هارقابت داوران ورزش در، یانسان منابع نیا ازجمله
 تا شودیم باعث داور کی عادالنه و خوب قضاوت. دارندعهده بر رای ورزش فیوظا نیدشوارتر و شوندیم محسوب
 . (1) زندبپردا رقابت برگزارکننده نهاد از دیتمج به( رهیغ تماشاگران، انیمرب، ورزشکاران) همگان

 سراسر در مرد و زن نفر میلیون 200 حدود کهطوریبه، است امروز دنیای در هاورزش پرطرفدارترین از فوتبال      

 موفقیت در تماشاگران و بازیکنان، مربیان متعددی مانند عوامل، سنتی دیدگاه از.  اندمشغول آن در فعالیت به جهان

، هاتیم سرنوشت در دیگر تأثیرگذار و مهم عامل که شدهمشخص امروزه اما، دارند دخالت ورزشی هایتیم شکست یا
 ایران فوتبال هایبحث ترینجنجالی از داوری، امروزه. است میدان قاضی یا داور، مختلف ورزشی هایرشته در

 نیز شغل داوری دهدیم نشان پژوهشی یهاگزارش. (1است) روبرو متعددی مشکالت و موانع با که است وجهان

زیادی  عوامل. (3، 2روبرو هستند ) متنوعی یزااسترس عوامل با داوران و سزاست استر، خاص مشاغل برخی مانند
، ساختاری، فردی، به عوامل محیطی توانیمی این عوامل ازجمله دهند کهی قرارم ریتأثقضاوت داوران را تحت 

به نحوی باعث ایجاد استرس در  تواندیماز این عوامل  هرکدام. و تجهیزات اشاره کرد امکانات، اقتصادی، اجرایی
 5244در  را داور 50 یهاقضاوت (2007)1همکاران  بایکو و. قرار دهد ریتأثداوران بشود و قضاوت آنان را تحت 

 متفاوت، مختلف یهاتیموقعدر  داوران قضاوت که گرفتند نتیجه و کردند بررسی انگلستان فوتبال برتر لیگ مسابقه

 .. (4است ) داشته وجود مسابقات در سوگیری و بوده
ی خالی هاورزشگاه: فشارهای اجتماعی ریتأثرفتار داور تحت »بررسی  ( به2007) 2میان لیدبم و پریکس نیدر ا     

و نشان دادند که فشارهای اجتماعی ناشی از حضور تماشاچیان بر رفتار داوران  پرداختند« داور سوگیریایتالیا و 
، نسبت زمانی که ورزشگاه خالی بوده به، هنگام مملو بودن ورزشگاه از تماشاچی کهیطوربه، دارد ریتأثفوتبال ایتالیا 

کیفی به بررسی  ( در مطالعه2006) 3همکاران و لن. (5)اندکاربردهبهی را علیه بازیکنان ترسختتنبیهات  داوران
ی زیادی زااسترسی بالقوه هاصحنهاشاره کردند داوران با  هاآن. ی در داوران فوتبال پرداختندریگمیتصمی ندهایفرآ

عوامل ، این موارد فشار تماشاچیان ازجمله. گذاردیم ریتأث هاآنکه بر تصمیمات  شوندیمداوری مواجه  نیدر ح
اسماعیلی در پژوهشی که توسط امیر . (6)استو عوامل وضعیتی مانند تعویض بازیکنان یا تماشاچیان  تجارب، فردی

 کشورها دیگر داوران با مقایسه در را کمتری فیزیولوژیکی فشار ایرانی داوران، و همکاران انجام شد مشخص شد

 لیگ به نسبت ایران برتر لیگ در بازی کُند جریان از ناشی توانیم را امر این دالیل احتماالً. شوندیم متحمل

 کم یهاتیفعال درصد افزایش آن تبعبه و قضاوت راهبرد تغییر به که کمتر جسمانی آمادگی یا مطرح کشورهای

همانند مربیان و ورزشکاران در معرض  داوران. (7دانست )، شودیم منجر زیاد شدت با یهاتیفعال به نسبت شدت
 . فشار هیجانات زیادی قرار دارند
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 قضاوت بر کنانیباز رفتار و صدا ریتاث عنوان با خود پژوهش در( 2014) 1همکاران و لکسدر همین رابطه،       
 خطا گرفتن بر آنها رفتار نحوه و خطا وقوع هنگام در کنانیبازی صدا که دادند نشان فوتبال داوران کمک و داوران
 مشاهده با، یشگاهیآزما طیمح کی در آنها. داردی ادیز ریتاثی پنالت گرفتنی حت وی شخص مهیجر و داوران توسط

 را داوران قضاوت نحوه کنانیبازی صدا بدون گرید حالت و کنیبازی صدا وجود بای کی، حالت دو در و دئوهایو
 آب طیشرا اثر عنوان تحت خود پژوهش در زین( 2014)2همکاران و نسیواتک. (8)دادند قراری بررس و لیتحل مورد

 دندیرس جهینت نیا به اروپا قهرمانان گیل مسابقات در( پنجم داور)دروازه پشت داوران عملکرد بر متفاوت ییهوا و
 به نسبت داشتند یبهتر عمکرد اریبس گرادی سانت درجه 18 حرارت درجه با گرم و معتدلی هوا و آب در آنها که
 طول در آنها بودن ساکن تواندی م امر نیا علت و کراند قضاوت ،درجه 5منفی  با سردی هوا و آب در کهیزمان

 . (9)باشد مسابقه

 فوتبال داوران قضاوت رب گذار ریتاث عواملی برخی نظر اتیادبی بررس به خود پژوهش در( 2013) پور ...ا فیس     
 ریغ وی تجرب اتمطالع طبق بری جسمان وی روان، یشخص ازعواملی اریبس که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند

 طور به عوامل نیا زا کیهری رو بر محققان تا دادند شنهادیپ و گذاردیم ریتاث فوتبال داوران قضاوت بری تجرب
 یالمللنیب وی مل داوران یزااسترس عواملی بررس به، (1390) همکاران و نژادی رمضان. (10)کنند قیتحق جداگانه
 اشتباه از ترس املعو بیترت به داوران در زااسترس عامل شش از داد نشان پژوهش جینتا. پرداختند رانیا ورزش

 استرسی میت یهازشور داوران. دارند قرار تیاولو نیباالتر در عملکردی ابیارز وی فن وی فرد عملکرد، یداور
 عامل در رای شتریب استرسی انفراد یهاورزش داوران وی زمان طیشرا وی فرد انیم تعارضات عامل در رای شتریب

ی خوب ملکردع اگر داور، ورزشی ایدن در. (11)کردند گزارشی فن عملکرد وی شخص مشکالت، عملکردی ابیارز
 نشانی باز در زین را دخو عملکرد نیبهتر اگری حت کهیدرحال. بود خواهد اوی سوبه انتقاداتی تمام، باشد نداشته

 ریدرگ، یانجیم عنوانبه( 1: دارند متفاوت نقش سهی ورزشی هارشته در داوران. شودینمی توجه او به بازهم، دهد
 التیتما اغلب ندکهیآیبرم گروه دو ای فرد دو نیب، آمده بهوجود تنش حل درصدد و شوندیم گفتگوها بحث

 عنوانبه( 3. دارد دنبال به رای ماتیتصم اتخاذ و نیقوانی ریکارگبه که، یقاض عنوانبه( 2. دارند باهمی اناسازگارانه
 مسابقات دری باز هرطرف. کندیم تیریمد رای باز در ریدرگ عواملی تمام و ردیگیم عهده به را تیمسئول، ریمد

یی هاعارضت به ورزش در هاتفاوت نیا اغلب و کنندیم درک متفاوت طوربه را مسابقهی هاتیموقع، یورزش
 . (12)است هاتعارض نیا حل داوران فهیوظ. انجامدیم

 سطح شیافزا منظوربهی کشور هر در فوتبال یهاونیفدراس و (FIFA) فوتبالی المللنیب ونیفدراس امروزه     
 کار نیا صرفی ادیز زمان و نهیهز و نندیبیم تدارک داورانی برای اژهیوی آموزش یهابرنامه مسابقاتی فیک
. کرد خواهد مربوطهی نهادها متوجه رایی ضررها نییپا نیسن در داوران دنیکش کنار ای یبازنشستگ مسلماً. شودیم

. است شیافزا به رو اندکردهی ریگکناره قضاوتی ایدن ازی بازنشستگ سن از قبل کهی داوران تعداد ریاخی هاسال در
 را نهیعملکرد، زم بر آن ریتأث زانیم و داوران قضاوتنحوه  بر مؤثر بازدارنده عواملیی شناسا با ستیضرور نیبنابرا

 فراهم و بلندمدت یهایزیربرنامه با نیهمچن و ردهک فراهم برتر گیل مسابقات در داوران بهتر هرچه قضاوتی برا
 . ردک آماده یالمللنیب سطح در قضاوتی برا را هاآن مناسب امکانات و هارساختیز آوردن

 ازی اریبس و است شدهاشارهی جزئ صورتبه داوران قضاوت بر مؤثر عوامل ازی برخ به نیشیپ قاتیتحق اکثر در     
 هیکل امکان حد در تا است نیا دنبال به محقق پژوهش نیا در. است نگرفته قراری بررس و لیتحل مورد عوامل

 

1 - Lex, H et al 2-Watkins, S. L et al 
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 داوران بهتر عملکردی برا را قضاوت نحوه در هاآن از کیهر ریتأث زانیم و داوران قضاوت بر مؤثر بازدارنده عوامل
 . کند فراهم
این سه عمل آشکار . اعمال بازیکنان را در متن قانون تفسیر و جریمه آنان را بر طبق آن لحاظ کند یستیداور با     
ت پیچیده است برای اینکه اغلب این تصمیم مهم باید در کمتر از ینهایدن به یک تصمیم بیر و رسیتفس، تیرعا

از قبیل جام جهانی فوتبال یک اهمیت  صالحیت داوری دررویدادهایی. شود گرفته یشرایط فشار روح در و یک ثانیه
ها و ییها و موارد مالی دارد؛ بنابراین آماده کردن داوران با یک سری از منابع و توانارسانه، ضروری در جوامع

در . ن رتبه موردنیاز برآیند ضروری استیها که قادر خواهند بود آنان را که از عهده این کار سخت و با بهترمهارت
 داوران برقضاوت موثر بازدارنده عوامل نیمهمتر (1. بدنبال پاسخ دو سوال اساسی بوده اندمحققین این پژوهش 

 ؟ است چگونه رانیا فوتبال داوران برقضاوت موثر بازدارنده عواملی بند تیاولو (2؟ کدامند رانیا فوتبال
 

 پژوهشی شناسروش

. آیدمی شمار بهی شیمایپ نوع از توصیفی هاداده یآورجمع چگونگی ازنظر و کاربردی، هدف ازنظر حاضر تحقیق
 از عمدتاً ازیموردن اطالعات و هادادهی گرداور منظوربه. استی دانیم و یاکتابخانه نوع از مکان ازنظر قیتحق نیا

ی داوران کمک و داوران از بودند عبارت قیتحق یآمار جامعه. است شدهاستفادهی دانیم روش و یاکتابخانه روش دو
 نفر 230 آنها تعداد و بودهبه قضاوت  مشغول اول دسته گیل و( چهاردهم گیل) برتر گیل 1394-95 فصل در که
 تعداد بودن محدود علت به قیتحق نیا در. بودندی الملل نیب وی مل، کی درجهی دارا داوران کمک و داوران نیا. بود

 ابزار. بودی آمار جامعه با برابر پژوهشی آمار نمونه. شد استفاده شمار کلی ریگ نمونه روش از جامعهی اعضا
 بود عامل 25 شامل ساخته محقق یاپرسشنامه جهت سنجش عوامل بازدارنده، قیتحق نیا در اطالعاتی گردآور

 . شدی ازبندیامت (1ـ تاثیر زیاد،  5)بدون تاثیر،  کرتیل یارزش 5 اسیمق اساس بر که
 هیته مشاور و راهنما دیاساتیی راهنما با وی خارج وی داخل قاتیتحق از حاصل اطالعات براساس هیاول پرسشنامه     

، کشوری داور برجسته کارشناسان وی ورزش تیریمد صاحبنظران از تن 10 توسط آنیی محتوا وی صوریی روا و
 به توجه با قیتحق یهاپرسشنامهیی ایپا دییتأی برا. گرفت قرار دییتا مورد الزم اصالحاتی اجرا از بعد

 یهاپرسشنامه نیب از پرسشنامه 30 تعداد، موردنظر جامعه نیب هیاولی بررس منظوربه، موجودی هاتیمحدود
به  همبستگی بیضرآزمون  و SPSS آماری افزارنرم از استفاده با و انتخابی تصادف کامالً صورتبه شدهعیتوز

 90/0 پرسشنامه درونی سئواالت و همبستگی ییایپا مقدار ،کرونباخی آلفا کردن و با استفاده از ضریبروش دو نیمه
 برخوردار آزمون کی یبرایی باالیی ایپا از پرسشنامه که گفت توانیم بیضرا نیا مقدار به توجه با که شد گزارش

توجه به روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بررسی و تایید شد، که با . است
 مولفه دسته بندی شدند. پنجعامل حذف شد و مابقی عوامل در  دوها بارعاملی گویه

 مدتی ط در و شد هیته پرسشنامه 230 تعداد پرسشنامه ییایپا ویی روا اتمام از پس قیتحق نیای اجرا منظوربه     
 و برتر گیلی هیتوج کالس چهار در محقق توسط هاپرسشنامه 01/5/94ی ال 01/4/94 خیتار ازی متوال روز 30

 پرسشنامه به صورت کامل 200تعداد  ،لیتکم از پس و عیتوز رازیش و مشهد، کرج، تهرانی هااستان در کی گیل
 . شد یآورجمع
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ی فیتوص آمار روش از. دش استفاده مطالعه نیا دری آمار لیوتحلهیتجزی برا 21 نسخه SPSS افزارنرم از     
 رهایمتغ تیاهم زانیم نییتع نیهمچن وی شناخت تیجمعی هایژگیوی ابیارزی برا( استاندارد انحراف و نیانگیم)

 آزمونی )استنباط آمار از نیهمچن. شد استفاده نامهپرسشیی ایپا زانیم نییتعی برا زین کرونباخی آلفا از. شد استفاده
 قیتحق عواملی بند تیاولوی برا( و آزمون فریدمناکتشافی ی عامل لیتحل، نیاوکل و ری یم -سریک،  بارتلت تیکرو

 . شد استفاده قیتحق ینمودارهای طراح منظوربه 2012 نسخه EXCEL افزار نرم از و

 

 پژوهشی هاافتهی
. در این جدول، است شده ذکر لیتفصبه، 1 شماره جدول دری شناخت تیجمعی هایژگیوی بررس جهتی فیتوص آمار

 نمونه به تفکیک تخصص، تحصیالت، شغل و سابقه داوری ارائه شده است.اطالعات توصیفی افراد 
 

 (=N 200) جمعیت شناختی افراد نمونهی هایژگیو فیتوص -1 جدول
 قضاوت سابقه شغل التیتحص تخصص 

فراوان
داور ی
 

ک
کم

 
داور

 

ید
پلم

 

کلردان
کارشناس ی

 ی

کارشناس
ی 

ارشد
 

دکتر
کارمند ی

 

آزاد
 

یب
کار

دانشجو 
 

یل
 گ

برتر
 

یل
ی گ

 ک

 126 52 18 10 63 109 3 59 98 25 15 117 83 تعداد

 64 26 9 5 5/31 5/54 5/1 5/29 49 5/12 5/7 5/85 5/41 درصد

 نمونه حجم که بود نیا دهنده نشان آمد بدست 867/0 نیاوکل و رییم ـ  سریک آزمون مقدار، 2 جدول توجه با     
 معنادار( P  ،171/6338 =2X≥001/0) بارتلت تیکرو آزمون مقدار نیهمچن. است مناسبی عامل لیتحل انجامی برا

 انجامی برا الزم طیشرا نیتام دهنده نشان و شتهدا وجود الزمی همبستگ هاعامل نیب شودی م مشخص که بوده
 . است مطالعه نیا دری عامل لیتحل

 نیاوکل و ری یم -سریک و بارتلت آزمون جینتا -2 جدول
 پایایی آلفای کرونباخ پیش فرض 

 

 آزمون کرویت بارتلت

KMO 867/0 آزمون 
 171/6338 مقدار مجذور کای

 1540 درجه آزادی
 001/0 سطح معناداری

دهد. اگر هر یک از مقادیر اشتراک استخراجی ها را نشان میمقادیر اشتراک استخراجی مربوط به عامل ، 3 جدول     
، مقدار 3باید حذف شوند. با توجه به مقادیر جدول عامل مورد نظر (، 5/0تر از )معموال کوچکخیلی کوچک باشد 
بود که این عوامل از پرسشنامه حذف شده و تجزیه و تحلیل اطالعات  5/0کمتر از عامل دو اشتراک مربوط به 

 مانده انجام شد.عامل باقی 23روی 
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 روایی سازهآزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین  -3جدول 

مقدار  عامل

 اشتراک
 511/0 ی پشت پردههادستانتخاب داور توسط 

 428/0 تغییرات در قوانین فوتبال

 500/0 وضعیت شغلی داوران برای گرفتن مرخصی

 634/0 وجود فرهنگ نامناسب هواداری بین تماشاگران )فحاشی، توهین و ...(

 661/0 داوران از طرف افراد ناشناس تهدید

 699/0 هاو رفتارهای نامطلوب در  نیمکت فنی تیم مرج و هرج

 639/0 ی جمعیهارسانهانتقاد از تیم داوری در 

 538/0 عدم آشنایی تماشاگران به قوانین داوری

 551/0 فرهنگ حاکم در جامعه داوری ) تخریب و تضعیف توسط خود داوران(

 714/0 تداخل زمان داوری با موقعیت کاری داور 

 589/0 انجام مسابقات در زمان نامناسب

 756/0 اصرار  مسئولین به برگزاری در شرایط آب و هوایی نامناسب )کمیته مسابقات، کمیته داوران و ......(

 686/0 برگزاری مسابقات در فصول نامناسب سال

 585/0 مسابقاتپیشنهاد رشوه به داوران قبل از 

 678/0 داوری الزحمهحقپایین بودن میزان 

 763/0 اختالف زیاد بین درآمد مالی بازیکنان با داوران

 741/0. فقدان امنیت شغلی )درآمد پایدار، بیمه و ....(

 611/0 )تاثیر منفی( 90تحلیل و بررسی عملکرد داوران در برنامه 

 623/0 گزار در بازی و محروم کردن داوران از قضاوت  ریتأثاشتباهات 

 389/0 داوری کم توجهی به داوران دارای سنین باال و خارج کردن آنها از لیست

 703/0 حساسیت مسابقه

 650/0 جو استادیوم

 630/0 وجود تفاسیر مختلف از قوانین

 498/0 خشونت کالمی و فیزیکی داوران

 617/0 ها، مربیان یا بازیکنان هنگام داورینسبت به بعضی تیمی و ذهنیت داوران ریسوگ

هایی چون عوامل فرهنگی، عوامل مرتبط با در مولفهی داور بر موثر بازدارنده عوامل ،4 جدول جینتا اساس بر     
شده است. بندی و بارعاملی هر کدام نیز مشخص روز مسابقه، شغل و دستمزد، زمان برگزاری و عوامل بیرونی دسته

بیشترین تاثیر را  "زمان برگزاری"و  "شغل و دستمزد"، "عوامل فرهنگی"های بر اساس میانگین بارعاملی، مولفه
  بر نحوه قضاوت داوران داشته است.
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 (مکسیوار چرخش با) انداورنحوه قضاوت  بر مؤثر بازدارنده عواملی عامل لیتحل -4 جدول
 5 4 3 2 1 عامل مولفه

عوامل 
 فرهنگی

792/0 هایمکت تیمنرفتارهای نامطلوب در       

716/0 فرهنگ نامناسب هواداری بین تماشاگران       

694/0 تهدید داوران از طرف افراد ناشناس      

688/0 های جمعیانتقاد از تیم داوری در رسانه      

653/0 عدم آشنایی تماشاگران به قوانین داوری      

623/0 فرهنگ حاکم در جامعه داوری       

عوامل مرتبط 
 با مسابقه

716/0  وجود تفاسیر مختلف از قوانین     

695/0  حساسیت مسابقه     

648/0  جو استادیوم     

618/0  سوگیری و ذهنیت داوران     

582/0  خشونت کالمی و فیزیکی داوران     

541/0  مسابقاتپیشنهاد رشوه به داوران قبل از      

شغل و 
 دستمزد

794/0   فقدان امنیت شغلی )درآمد پایدار، بیمه و ....(    

786/0   الزحمه داوریپایین بودن میزان حق    

785/0   اختالف زیاد بین درآمد مالی بازیکنان با داوران    

413/0   وضعیت شغلی داوران برای گرفتن مرخصی    

زمان 
 برگزاری

808/0    اصرار به برگزاری در شرایط آب و هوایی نامناسب    

771/0    برگزاری مسابقات در فصول نامناسب سال   
635/0    انجام مسابقات در زمان نامناسب   

526/0    تداخل زمان داوری با موقعیت کاری داور    

عوامل 
 بیرونی

647/0      90تحلیل و نقد منفی عملکرد داوران در برنامه   

631/0     محرومیت داوران به دلیل اشتباهات تأثیرگذار   

623/0     های پشت پردهانتخاب داور توسط دست  

مربوط به رتبه  ، نشان داد بیشترین میانگینِانداورحوه قضاوت نبازدارنده موثر بر  هایمولفه رتبه بندینتایج      
( بوده 28/2) «شغل و دستمزدعوامل »مربوط به  رتبه کمترین میانگین( و 90/3) «مرتبط با روز مسابقهعوامل »

 است. 

 )آزمون فریدمن( نحوه قضاوت داورانعوامل بازدارنده مؤثر بر  رتبه بندی -4جدول 
 Pمیزان  درجه آزادی دوآماره خی تعداد

200 610/113 4 001/0 

 میانگین رتبه انحراف معیار میانگین مولفه

81/2 با مسابقهعوامل مرتبط   743/0  90/3  

50/2 عوامل بیرونی  722/0  07/3  

43/2 عوامل فرهنگی  780/0  88/2  

38/2 زمان برگزاری  683/0  87/2  

14/2 عوامل شغل و دستمزد  862/0  28/2  

 



162   97زشي و رفتار حركتي/ سال چهاردهم/ شماره بیست و هفتم/ بهار و تابستان نامة مديريت ورپژوهش 

 یریگجهینت و بحث
 آمدهدستبهبر اساس نتایج . محقق در این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر بر قضاوت داوران فوتبال ایران بود

در بین عوامل بازدارنده دیگر بیشترین تاثیر را بر  «عوامل مرتبط با مسابقه»مولفه ، در توصیف عوامل بازدارنده
وجود تفاسیر مختلف از قوانین، حساسیت مسابقه، جو  ی همچونعوامل .(90/3) قضاوت داوران فوتبال داشته است

 استادیوم، سوگیری و ذهنیت داوران، خشونت کالمی و فیزیکی داوران و پیشنهاد رشوه به داوران قبل از مسابقات
 .براساس تحلیل عاملی در این مولفه قرار گرفتند

 گرفته خطاهای مالحظه قابل طور به نتماشاگرا صدای که شد مشخص( 2002) همکـاران و نویـل پژوهش در     
 در نیهمچن اسـت شـده همانیم میت هیعل شتریب خطاهای گرفتن باعث و داده کاهش را را زبانیم میت هیعل شده

 در موضوع نیا بودنـد، اما گرفته کمتری داشتند، خطای شترییب شهرت که بازیکنانی از خانگی، داوران بازیهای
در خصوص جو  حاضر  پژوهش جینتا صحت بازهم که نمـیکـرد داشتند، صدق کمتری شهرت که بازیکنانی مورد

 (. 16)کندی م دییتا رااستادیوم و سوگیری و ذهنیت داوران 
 کنترل با توانندی م داوران که دندیرس جهیتن نیا به خود پژوهش در( 2013) همکاران و کبختینهمچنین      

 به رای خوب قضاوت و باشند داشته استرس تیریمدی ادیز زانیم به خودی ارتباطی مهارتها بهبود و احساسات
 مکتین به را وتشنج. کرد خواهد جادیا آنهای برا را استرس از پری طی، محیکالم خشونت مقابل بگذارندودر شینما
نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر از جهت تاثیرگذاری منفی خشونت کالمی وفیزیکی (.17)کندیم  وارد ها میتی فن

داور بر نخوه قضاوت همسو می باشد و علت آن شاید حساسیت باالی بازیکنان و کادر فنی به نوع برخورد و رفتار 
  داور در زمین بازی باشد.  

ی بدرست را نیقوان که استی داور میت فهیوظ نیا ؛استی انسان روابط نیتمری نوع کردنی داور از آنجایی که     
 به داوران که دارند لیتما کنانیباز. شوند نیقوانی اجرا به قیتشو کنانیباز تا ندینما جادیا رای طیمح و کنند اجرا

یی خوشرو با توامی برخورد کنانیباز با حال نیع در و باشندی خوب شنوندگان دیبا آنها و کنند توجه آنها نظرات
 وارد انیمرب و مکتین کنانیباز به بلکه نیزم داخل بازکنان به را تنشنج تنها نه داوری کالم خشونت. باشند داشته

 .شود خارج داوران ازکنترلی باز شودی م باعث موضوع نیا خود و کندیم
 نداشته فوتبال داوران قضاوت بری توجه قابل ریتاث رشوه شنهادیپدر بین عوامل مرتبط با مسابقه،  نیهمچن      
 اریبسی هاالزحمه حق افتیدر به توجه با که است داورانی کار وجدان وی اخالق تعهد دیشا موضوع نیا لیدل. است

 . کنندینم دایپ شیگرا رشوه گرقتن سمت به مناسبی شغل تیامن عدم و ونیفدراس از زیناچ
عواملی همچون  بود. 07/3با میانگین رتبه « عوامل بیرونی»دومین مولفه تاثیرگذار بر نحوه قضاوت داوران،      

، محرومیت داوران به دلیل اشتباهات تأثیرگذار و انتخاب داور توسط 90تحلیل و نقد منفی عملکرد داوران در برنامه 
 داوران عملکردی بررس و لیتحلدر این بین، در تحلیل عاملی در این گروه تقسیم بندی شدند.  دست های پشت پرده

( 1393ی)عبود قیتحق با که است داشته داوران عملکرد بر داوران نظر ازی ریگ چشمی منف ریتاث، نود برنامه در
 شتریب اریبس نود برنامهی منف ریتاث داوران دید از که بود دهیرس جهینت نیا به خود پژوهش در محقق نیابود و  همسو

دلیل احتمالی این امر، شاید عدم توجه این برنامه به نکات مثبت  (.15)است بوده داوران قضاوت بر آن مثبت ریتاث از
داوری و تمرکز صرف بر نقاط ضعف و اشتباهات داوران است که موجب باالرفتن استرس آنها شده و تاثیر منفی بر 

، انتخاب داور توسط دست های پشت پرده، تاثیر منفی آمدهدستبهبر اساس نتایج  گذارد. همچنین،نحوه قضاوت می
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عدم ساختار مناسب کمیته داوران و عدم  که گرفت نتیجه توانیم روینازا بر قضاوت داوران فوتبال داشته است؛
های دولت و فدراسیون در انتخاب داوران باعث بوجود آمدن شرایط نامناسب برای استقالل این کمیته و دخالت

 نحوه قضاوت داوران خواهد شد. 
 87/2و  88/2با اختالف کم نسبت به یکدیگر و با میانگین رتبه های «  زمان برگزاری»و  «فرهنگی عوامل»      
و در تحلیل عاملی به  داشته قرار چهارم و  سوم تیاولو در داوران قضاوت بر موثر بازدارنده عوامل گرید به نسبت

ها، فرهنگ نامناسب هواداری بین تماشاگران، تهدید داوران از طرف رفتارهای نامطلوب در نیمکت تیم عامل های
های جمعی، عدم آشنایی تماشاگران به قوانین داوری و فرهنگ حاکم افراد ناشناس، انتقاد از تیم داوری در رسانه

برگزاری مسابقات اصرار به برگزاری در شرایط آب و هوایی نامناسب، و « عوامل فرهنگی»در مولفه  جامعه داوری در
در فصول نامناسب سال، انجام مسابقات در زمان نامناسب و برگزاری مسابقات در فصول نامناسب سال در مولفه 

 خود پژوهش در( 1389) همکاران و انینظر. دارندی شتریب توجه به ازین و تقسیم بندی شدند «  زمان برگزاری»

ی منف ریتاث داوران قضاوت بر گذشته دری انضباط سابقه با کنانیباز حضور ای مشهور کنانیباز حضور کردند عنوان
و از آن جهت که تاثیر منفی این دو مورد در تحقیق حاضر در بین عوامل فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته  گذاردیم

 شیب از شیب خود ها میتی فن مکتین در نامطلوبی رفتارها(. 14)خوانی داشتهم حاضر پژوهش جینتا بابود 
ی فن مکتین کهی میت بلکه دهدی م دست از را خود تمرکز داور تنها نه و دهدی م قرار ریتاث تحت را داور قضاوت

 فرهنگ کردند انیب خود پژوهش در( 2011) همکاران و ترکفر. شودی م متضرر شتریب خود داشته ستیناشا رفتار آن
 سه نیا نیبی معنادار رابطه و گذاردی م ریتاث قضاوت بر ها میتی فن مکتین و کنانیباز برخورد طرز و تماشاگران

از جهت تاثیر عوامل فرهنگی بر قضاوت داوران  حاضر قیتحق با آن جینتا که. دارد وجود داوران قضاوت با فاکتور
احتماال علت این امر را می توان به توقع داور از وجود یک احترام متقابل ما بین خود و بازیکنان و  .داردی همخوان

 است بودهی عوامل جمله از زین داوران گذار ریتاث اشتباهات با داوران تهیکم برخورد نحوه نیمکت فنی تیم ها دانست.
ی عمد و اشتباه شدت به بنا داوران انگلستان مثلی  کشور در. داردی جد توجه به ازین و داشته قرار تیاولو در که
 چهارم داور بعنوان تیفعالی باز چهار ای سه و تیمحروم جلسه چهار ای ، سهینقدی ها مهیجر آن بودنی سهو و

 محروم العمر مادام است داشته نقشی باشگاهی هایبازی تبان در شد ثابت کهی داور ایتالیا کشور در. شوندی م هیتنب
 سال دو از بعد و شودی م محروم سال دو رشوه گرفتن وی تبان علت به داور کی رانیا در کهیحال در اشت شده

 مشخص مالک ای اریمع نبودن دارد تیاهم نجایا کهی زیچ. دهدی م ادامه خود کار به و گرددیم بازی داور به مجددا
 کامالی منف عامل کی عنوان به داوران قضاوت در خود نیا و باشدی م رانیا گیل در داوران تیمحرومی برا
 . باشدی م رگذاریتاث

، پایین بودن میزان با عامل های فقدان امنیت شغلی )درآمد پایدار، بیمه و ....( نیز «شغل و دستمزد»مولفه       
الزحمه داوری، اختالف زیاد بین درآمد مالی بازیکنان با داوران و وضعیت شغلی داوران برای گرفتن مرخصی با حق

از نظر داوران کمترین میزان تاثیر را بر قضاوت آنها داشته است. به نوعی عشق و عالقه ذاتی داوران  28/2میانگین 
ولی به هرحال نمی توان بعد مادی به نحوی نتیجه بدست آمده را توجیه می کند  به قضاوت و نگاه کمتر آنها به

احتمال این است که شخصی بتواند خود را حفظ ، امنیت شغلی اهمیت آن را در امر قضاوت داوران نادیده گرفت.
 اطمینان و است مناسبى شغل داراى که کند احساس فردی اگر. کند و احتمال بیکار شدن شخص بسیار پایین باشد

 به جهت عواملى شخص یا طرف از و داد خواهد ادامه کار به شغل آن در خدمت دوران پایان تا که باشد،  داشته
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در حرفه داوری . (13شغلى است) امنیت داراى، شودنمی واقع تهدید مورد خود شغلى وظایف و نقشها مناسب ایفاى
باشند و این بدلیل در کنار حرفه داوری به مشاغل دیگر نیز مشغول میداوران اکثرا . نیز این امر کامال مشهود است

پشت  انتخاب توسط دست های، تهدید افراد ناشناس، میزان درآمد پایین. عدم امنیت شغلی در این حرفه می باشد
 . خود باعث ایجاد این عدم امنیت شغلی می شود ... پرده و

 که همانطور. بودی مرخص گرفتنی برا آنهای شغل تیوضع داوران نظر از رگذاریتاث بازدارنده عوامل از گریدی کی     
 گرفتن مشکل با موضوع نیا که اند بوده کارمندی آمار نمونه از درصد 5/54 شد مشخصی شناخت تیجمع جینتا از

داوران برای امنیت نسبت به شغل داوری در کشور سبب شده تا خیلی از . دارد میمستق ارتباط داوران توسطی مرخص
های مختلف دچار مشکالت زیادی شوند و فشارهای های مربوطه جهت حضور در مسابقهاز سازمان، گرفتن مرخصی

 . گذاردناشی از این گونه مسائل در بیشتر موارد حتی قضاوت داوران را نیز تحت تاثیر می
 حق زانیم بودن نییپا و داوران با کنانیبازی مال درآمد نیب ادیز اختالف عامل دو آمدهدستبه جینتا اساس بر     

 حقوق داوران تنها نه رانیا فوتبال در. گرفتند قرار نیز در زمره عوامل موثر بر نحوه قضاوت داورانی داور الزحمه
 ساله کی ریتاخ با ردیگی م تعلق آنها بهی باز هری ازا به که رای زیناچ الزحمه حق بلکه ندارندی ثابت ای انهیماه
دستمزدهای جدید داوران در . باشدیم داورانی زگیانگی ب دری اصل عوامل ازی کی خود نیا که کنندیم افتیدر

ای های پیشرفته و توسعه یافتهدر کشورهایی که لیگ. ایران همچنان تقریبا یک دهم دستمزد داوران اروپایی است
به طور . دستمزدشان با دستمزد بازیکنان بسیار زیاد استاما همچنان فاصله ، یا اینکه حقوق داوران باالست، دارند

به ( 1386جه با نتایج پژوهش عبدی)تیاین ن. (1برابر دستمزد داوران است) 50متوسط دستمزد بازیکنان در اروپا 
  دلیل اینکه در هر دوپژوهش درآمد پایین داوران بر نحوه قضاوت تاثیر منفی گذاشته است همخوانی داشت.

نتایج پژوهش حاضر اولویت بندی و اهمیت عوامل بازدارنده مؤثر بر قضاوت داوران از دید آنها را به تفکیک       
با وجود این نتایج ضروری اسـت که کمیته داوران نسبت به کنترل عوامل بازدارنده از دید داوران برنامه  . نشان داد

ترین کار و در عین حال مهمترین اقدام تجدید نظر ابتدایی شاید. ریزی های الزم را انجام داده و به آنها عمل کند
ساختاری که از لحاظ تفکیک نیروی انسانی پتانسیل الزم جهت حمایت همه . در شکل و ساختار کمیته داوران باشد

. استز نیازمند مدیریتی قوی و در عین حال با دانش و برومساله این  که جانبه از داوران فوتبال کشور را داشته باشد
تحت آزمایشات گوناگون قرار دهند تا هنگـام مواجـه شـدن بـا ، داوران را در شرایط مختلف کمیته داوران باید

با توجه به اهمیت نقش داوران در سرنوشت ، از سوی دیگر. شرایط سخت بتوانند تصمیم های ایده آل بگیرند
شایسـته است تداببیر بنیادین و مهمی ، اندمتحمل شده های هنگفتی راهایی که برای رسیدن به قهرمانی هزینهتیم

بنـابراین بـا بررسی موشکافانة عوامل . در مورد کاهش نقش عوامل بادارنده مؤثر بر قضاوت آنها اندیشیده شود
 تـوان میزان تأثیر گذاری این عوامل را بر تصمیم داورانمی، بازدارنده مؤثر بر قضاوت داوران در شـرایط مختلـف

های مدرن و مهیا گیری از روشبا بهره، ضروری اسـت کـه در مراحل آموزش داوران، از طرفی. به حداقل رساند
تر را به آنهـا تر و مصممچگونگی اتخاذ تصمیمات صحیح، نمـودن شـرا یطی متناسـب و مشابه با شرا یط مسابقات

 . مسابقات کاهش دادآمـوزش داد تا بتوان میزان تصمیمات نادرست داوران را در 
فرهنگ سازی مناسب در بین هواداران، با  توان اینگونه نتیجه گیری کرد که،طبق نتایج پژوهش حاضر می     

 ؛الگوبرداری از ساختار کمیته داوران کشورهای پیشرفته در این زمینه همچون کشور انگلستانبازیکنان و مربیان؛ 
حد در  توانمی پرداخت حقوق ثابت و بیمه کردن داوران ؛دهی و چیدماننمرهای به منظور یک سیستم رایانهایجاد 
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و آمار اشتباه داوران در مسابقات مختلف را به  نمودقضاوت داوران را کنترل نحوه امکان عوامل بازدارنده موثر بر 
 حداقل رساند.
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