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تاثیرگذار عومل  بررسی  حاضر  پژوهش  از    اشتباهات   بر  هدف 
فوتبال  داوران برتر  لیگ  و  يک  اين    ايران  لیگ  تحقیق  روش  بود. 

اين  جامعه آماری    پژوهش پیمايشی و به لحاظ هدف کاربردی بود.
فوتبال لیگ يک و لیگ برتر ايران در سال داوران  پژوهش را تمامی

(، که نمونه پژوهش بصورت تمام  N=165تشکیل دادند )  99-1398
بود که    ایپرسشنامه محقق ساخته  ،ابزار پژوهش  .شمار انتخاب شد

با  يیروا اکتشافیعامل  لیتحل  آن  پا  ی  آلفا  يیايو  با  کرونباخ    یآن 
(93/0  =αمحاسبه گرد )ها از آزمون  جهت تجزيه و تحلیل داده   .دي

پارامتريک تی تک نمونه ای و آنالیز واريانس مکرر با استفاده از نرم  
عامل    spssافزار   جز  به  که  داد  نشان  پژوهش  نتايج  شد.  استفاده 

اقتصادی،  و  مديريتی  آموزشی،  فردی،  شامل:  عوامل  بقیه  محیطی 
و همچنین اين مولفه ها  گذاشته    داوران   تأثیر معناداری بر اشتباهات

های پژوهش  اند. بر اساس يافتهداری داشته با يکديگر اختالف معنی
و روحی می بیشتر وضعیت جسمی  با کنترل  نتیجه گرفت که  توان 

-داوران، برگزاری کالسهای آموزشی بیشتر در طول فصل، متناسب
کردن حقوق داوران با کل دنیا و پرداخت به موقع آن و استفاده از  

ايران می توان    مديران ورزشی و کارآزموده در حوزه داوری فوتبال 
و   بوده  داوری  اشتباهات  کمتر شاهد  تا هر چه  کرد  ايجاد  شرايطی 

 تری نزديک شوند.  داوران روز به روز به سطح مطلوب

 هاي کليدي واژه 
 داوران، لیگ فوتبالايران، اشتباهات،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this study was to investigate 

the factors influencing the mistakes of referees of 

League 1 and Iranian Premier League. The 

research method of this study was survey and 

purposeful. The statistical population of this study 

consisted of all the referees of Iranian Football 

League 1 and Premier League in 2019-20 (N = 

165). The research tool was a researcher-made 

questionnaire whose validity was calculated by 

exploratory factor analysis and its reliability by 

Cronbach's alpha (α = 0.93). One-sample t-test 

and repeated measures analysis of variance were 

used to analyze the data using SPSS software. 

The results showed that except for the 

environmental factor, other factors including: 

individual, educational, managerial and 

economic, had a significant effect on the errors of 

referees of League One and Premier League and 

also these components had significant differences 

with each other. Based on the findings of this 

study, it can be concluded that: By controlling the 

physical and mental status of the referees, 

conducting more training and justification 

sessions throughout the season, adjusting the 

referees' rights to the whole world and paying it 

on time and using managers. Sport and training in 

the field of refereeing of Iranian football can 

create conditions that are less likely to see the 

referees' mistakes in judging and referees to reach 

the desired level of referees day by day. 
Keywords 

Mistakes, Iran, Referees, Soccer League.  

.  

   رانیبرتر فوتبال ا گيو ل کی گيبر اشتباهات داوران ل رگذار يعوامل تاث یبررس

 3یميرح رحساميام ، 2*یقربان  اليل  ، 1یاحد سلطان 

 ران یا  ،بندرعباس ،نور  امیدانشگاه پ ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب   ،یورزش تیریگروه مد  ،یورزش تیریارشد مد   یکارشناس-1

 . ایران ، تهران ،دانشگاه پیام نور  ،یت ورزشیاستادیار مدیر  ،گروه مدیریت ورزشی -2

 ران ی ا ،اصفهان  ،دانشگاه اصفهان  ،یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب  ،یورزش تیریگروه مد  ،یورزش تیریمد  یدکتر-3

23/6/1399تاریخ پذیرش:  14/3/1399تاریخ دریافت:   
 

Investigating of Factors Affecting the Mistakes of Referees in the Iranian 

Football Premier and 1 Leagues 
Ahad soltani1, Leila Ghorbani*2, Amirhesam Raimi3 

1-MA of Sports Management, Department of Sport Management,  Faculty of Physical Education and Sport 
Sciences, Payam Noor University of Bandar Abbas, Iran, 2- Ph.D. Sports Management, Department of 

Sport Management,  Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Payam Noor University of Bandar 
Abbas, Iran, 3- Ph.D. of Sports Management, Department of Sport Management, Faculty of Physical 

Education and Sport Sciences, University of Esfahan, Iran 
Received: (2020/09/13) Accepted: (2020/06/03) 

 
  چکيده 

Abstract   



 60 1399، زمستان 28ورزش، دوره هفتم، شماره مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در  

 

 مقدمه 
ورزش نوعی بازی سازمان يافتهه و هدفمنهد اسهت کهه در آن 
حرکت ها به منظور تقويت قوای جسمانی ، افزايش روحیهه و 

 روزافزون به  اهمیت توجه با(. 11کشف مهارت اجرا می شود )

 سهطح در ورزشی مسابقات برگزاری و جهانی سطح در ورزش

 در ها تیم توسط شده کسب نتايج بالطبع اهمیت و المللی بین

قابلیت  ديگر سوی ديگراز  و سو يک از مختلف های تورنمنت
 کهه رسهد مهی نظهر بهه جهانی، تجارت يک به ورزش تبديل

 از بايهد مسهابقات نیهز برگهزاری انهدرکاران دسهت و عوامهل

مقولهه  (.6) باشند برخوردار زمینه اين در الزم 1های شايستگی
ورزش يکههی از پديههده هههای اجتمههاعی اسههت کههه بهها وجههود 
تاثیرگذاری بسیار در رفتارها و تعامالت جامعهه، خهود از سهاير 

پذيرد. از ديد سنتی در بدسهت آوردن موفقیهت عوامل تاثیر می
يا شکست يک تیم ورزشی، عوامهل متعهددی ماننهد مربیهان، 

طرفی مشخص شده بازيکنان و تماشاگران دخالت دارند. اما از  
که يکی از عوامل و عناصر مهم و تاثیرگذار در سرنوشت ايهن 

 داوران اخیر هایسال در ها داور يا قاضی میدان می باشد.تیم

 برگهزاری کهادر از بخهش مهمتهرين و تهرينعنوان اصهلی به

 ههایتصهمیم و قضاوت سطح و بوده مطرحورزشی  مسابقات

 از دارد، ههاتهیم توسط شده کسب نتايج بر مستقیم ها تأثیرآن

 و توجهه کارشناسهان مهورد کهارايی و عملکهرد سهطح لحهاظ
 رسهد مهی نظهر بهه لهذا انهد. گرفتهه قرار ورزشی متخصصان

 سهبب توانهد مهی داوران برقضاوت تأثیرگذار عوامل شناسايی

 را ايرانی داوران موفق حضور زمینه و گردد داوری سطح بهبود

 در داوری (. حرفه 6سازد ) مهیا المپیک و جهانی در مسابقات

 همهراه استرس و اضطراب با همیشه ورزشی، رشته های تمام

 داوری حرف  به ورود داوطلبان میرسد نظر به اغلب و است بوده

 بازيکنان و مربیان تفسیر و تعبیر همیشه تقريباً .باشند کم بسیار

 اشاره داوری مطلوب کیفیت به ندرت به و بوده منفی داوری، از

 نشهده انهد، برنده مسابقات در که مربیانی و بازيکنان .کنندمی

 (.29داده انهد ) نسهبت داوری به را خود باخت از بخشی حداقل
 بهه .1 :متفهاوت دارنهد نقش سه ورزشی های رشته در داوران

 صهدد در و شهوند گفتگوها مهی و بحث درگیر میانجی، عنوان

 کهه آيند برمی گروه دو يا فرددو  بین آمده وجود به تنش حل

 قاضی، عنوان به .2 .دارند هم با ای تمايالت ناسازگارانه اغلب

. 3 .دارد دنبهال به را تصمیماتی و اتخاذ قوانین کارگیری به که
 عوامل تمامی گیرد و می عهده به را مسئولیت مدير، عنوان به

در حهال حاضهر بحهث  (.2کند ) می مديريت را بازی در درگیر
داوری همانند ديگر بخش ها، شکل علمی به خود گرفته و به 
تحصیل و تجربه نیازمند است و از سوی ديگر عوامهل متعهدد 
ديگری از جمله عوامل فردی )عقیده، تمرکز، کنترل(، عوامهل 
موقعیتی )جمعیت، عوامل محیطی، عکس العمل بازيکنان( بهر 

 
1. competency 

 (. 20قضاوت داوران موثرند )
 تعیهین نقهش که ورزشی حساس است مشاغل از يکیاوری د

در اين میهان فوتبهال بهه ورزشی دارد و  مسابقات در ای کننده
عنوان ورزشی که تقريبا اکثر افراد جامعه را به انحها  مختلهف 

و  سازد به هیچ وجه از اين قاعده مستثنی نیستدرگیر خود می
 جهانیان توجه مورد موجود ورزشی هایرشته سرآمد عنوان به

 و پرطرفدارترين شواهد موجود گواه بهو  (  15)است   گرفته قرار
 کهه جهايی تها اسهت المللی بین عرصه در ورزش محبوبترين

 خود ملی ورزش رديف در را آن قاره پنج کشورهای از بسیاری

میلیون نفر زن و مهرد  200میدارند و از طرفی حدود  محسوب
 (.  7) در سراسر جهان به فعالیت در آن مشغولند

 همچنهین و ههاورزشگاه در هوادار و هزاران تماشاچی حضور .

از  ادعا است. اين بر محکم دلیلی تلويزيونی یبیننده هامیلیون
 فوتبهال بهازی از جزئهی عنوان به نیز داوری تصمیمات رو اين

 بنهابراين .اسهت فوتبهال کهارگزاران و مندانعالقه توجه مورد

 مهمی عامل تواندمی آنان   هایگیری تصمیم و داوران آمادگی

باشهد  تماشهاگران و بازيکنهان، مربیهان نارضايتی يا رضايت در
(19.) 

ترين و پر سر و صداترين بحهث داوری فوتبال يکی از جنجالی
موانع و مشکالت های محافل ورزشی ايران و جهان بوده و با  

ههای ورزشهی اشهتباهات متعددی روبه روست. امروزه روزنامه
داوران فوتبال را تیتر کرده و از آن بهه عنهوان فاجعهه قلمهداد 

ای در فوتبهال (. داوری، جايگاه ويژه و تعیین کننده1کنند )می
دارد و کارهای بسیار ارزشمندی در جهت رشد و ارتقها  سهطح 

 اسهت شخصی داور فیفا، نظر ازاست.  کیفی آن در حال انجام

 شهده ابهال  وی به که هايیمسابقه در قوانین اجرای برای که

. داوران در رشته پرطرفدار فوتبهال کهانون دارد تام اختیار است
ها و تماشاگران بوده و يکی از مهمترين عوامل در توجه رسانه

  .(15ها می باشند )سرنوشت و موفقیت تیم
 بهه فوتبهال داوریدر بیان بهتر موضوع بايد عنوان کهرد کهه 

 فوتبهال توسهع  و رشهد در فوتبال اصلی ارکان از يکی عنوان

 خهود به فوتبال در را ایکننده تعیین و ويژه استج و ايگاه مؤثر

 نقهش داوران دههدمهی نشهان است. مطالعات داده اختصاص

 در ويهژه بهه کننهد، می ايفا  اقتصاد فوتبال در ایکننده تعیین

 عمیقی تاثیر داوران قضاوت از ناشی پیامدهای ای،حرفه سطوح

 فوتبهال اقتصهاد و صنعت در داوری نقش .دارد بازی در نتیجه

 يک ایحرفه کامالً فوتبال در ويژه به است، کننده تعیین بسیار

بگذارد  باشگاه درآمد روی بدی تأثیر است ممکن اشتباه تصمیم
 مطلهوب جسمانی و روانی آمادگی از برخورداری رو اين از(. 4)

 ههاآن موفقیهت در شهاخص اساسهی يک فوتبال داوران برای

 (.17) شود می محسوب
ههای مختلفهی داوران در مستطیل سبز با استفاده از شهاخص 
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چون اجرای قوانین به طور منصفانه، داشتن آمادگی جسهمانی 
شخصههیت بههاالی مناسههب در طههول دوران قضههاوت، داشههتن 

داوری، روان شناسی بازی و در نهايت مديريت کردن جريهان 
بازی و يا همان عقل سلیم که امروز به عنوان قانون هجهدهم 
فوتبهال از طههرف قشههر داوری پذيرفتهه شههده اسههت سههعی در 
برگزاری عدالت و شادابی که جز  اهداف ورزش است را دارند. 

یری، سخنرانی و های مهمی همچون تصمیم گدر واقع مهارت
فن بیان، برقراری ارتباط مناسب با بازيکنان، مربیهان و رسهانه 
ها، می تواند يک داور را از بحران موجود در بازی خارج کهرده 

بايهد  (. 15و از او يک قضاوت خوب و ايهده آل بجها بگهذارد )
بههدانیم کههه داوران فوتبههال هماننههد ورزشههکاران و مربیههان در 

زيادی قرار دارند. داوران بايهد عهالوه   معرض فشار و هیجانات
بر غلبه کردن بر فشارهای روانهی و جسهمی نسهبت بهه امهور 
زندگی، حقوقی، شهغلی و خهانوادگی خهود اهتمهام ورزنهد و از 

هها، مربیهان عصهبی، تماشهاگران طرفی بايد با انتقادات رسانه
پرخاشههگر، ورزشههکاران ناراضههی و فشههار بههی امههان ناشههی از 

روبه رو گردند. اگهر بهه درسهتی از عههده ايهن اشتباهات خود  
شوند، کهه فشارها بر نیايند دچار افسردگی و تحلیل رفتگی می

(. 16درصد زيادی از آن ناشی از فشارهای روانهی مهی باشهد )
 جز  ضهروری يک فوتبال داوران که اين به عنايت با بنابراين

 آنها از عملکرد بررسی شوند، می محسوب فوتبال مسابقه يک

 برخورداراست. زيادی اهمیت
ی داوری انجام شده های مختلف و متعددی در زمینهپژوهش 

 ( بهه بررسهی رفتهار2007)  1پريکس و در اين راستا لیدبمکه 

 و ايتالیا های خالیورزشگاه اجتماعی فشارهای تاثیر تحت داور
 ناشی اجتماعی فشارهای که دادند نشان و پرداختند داور تمايل

 به دارد، تاثیر ايتالیا فوتبال داوران رفتار بر تماشاچیان حضور از

 نسهبت بهه تماشاچی، از ورزشگاه بودن مملو هنگام که طوری

 را تهریسهخت تنبیهات داوران بوده، ورزشگاه خالی که زمانی

 2کهاراکوس و همکهاران (.14انهد )بهرده کهار به بازيکنان علیه
عوامهل مهؤثر بهر   یابيهارز( در پژوهش خود با عنهوان  2011)

به اين نتیجه رسیدند که   هیعملکرد داوران فعال فوتبال در ترک
عواملی از جمله حقوق و دستمزد، مشهخص شهدن معیارههای 
ارزيابی عملکرد داوران، مشخص شدن برنامه آمهوزش داوران، 

ران ورزشی ها، تماشاچیان، مفسو همچنین نحوه برخورد رسانه
ها با داوران، بر عملکرد آنان تاثیرگذار خواههد و مديران باشگاه

( در پژوهش خود با عنهوان 2013سیف اهلل پور )  (.10گذاشت )
 د؟یهکن یداوران فوتبهال توجهه مه یبه عوامل مؤثر بر داور  ايآ
و   یکيولهو يزی، ف  یعوامل روانهی عنوان کرد که  مرور کل  کي

(. 27) اسههت رگهذاریبهر عملکهرد داوران تأث یاریبسه یشخصه
پژوهشهی بها عنهوان ( در  1389همچنین عبدی و همکهاران )

 
1 . Lidbom and Priks 
2 . Karakus & et all 

انگلسهتان  و ايهران در فوتبهال داوری وضهعیت تطبیقی مطالع 
 فوتبهال داوری که نتايج آن نشهان داد، تشهکیالت اشاره کرد

سطوح  در چشمگیری اختالف و ندارد تطابق انگلستان با ايران
 با ايران فوتبال برتر لیگ داوران دستمزد و داوران بندی طبقه

نژاد (. پناهی و سلیمان1وجود دارد ) انگلستان فوتبال برتر لیگ
 بهر مؤثر عوامل بررسی( در پژوهش خود تحت عنوان 1397)

عنوان کردند عوامهل  ايران فوتبال برتر لیگ داوران تصمیمات
شخصههی در اولويههت اول، عوامههل مههديريتی، عوامههل فنههی و 

-ای در رتبهاجتماعی و عوامل رسانه-اجرايی، عوامل فرهنگی
های دوم تا پنجم عوامل اثرگذار بر تصهمیمات داوران فوتبهال 

( در پهژوهش 1397(. رفیعی و همکهاران )22باشند )ايران می
موثر بهر نحهوه قضهاوت داوران   عوامل بازدارندهخود با عنوان  

عوامهل مهرتبط بها روز "،  پهنج مولفهه به ترتیهب  فوتبال ايران

عوامل زمان "،  "عوامل فرهنگی"،  "عوامل بیرونی"،  "مسابقه

دارای اهمیت بیشهتری   "عوامل شغل و دستمزد"و    "برگزاری
با توجهه   (.23اند )بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ايران دانسته

ق در می يابیم که داوران فوتبال همواره تحهت به تحقیقات فو
تاثیر دو گروه از عوامل قرار میگیرند که اين عوامل يها داخلهی 

شوند و يا خارجی هسهتند و از هستند و مربوط به خود داور می
بیرون بر عملکرد داوران تاثیر می گذارند. بايد خاطر نشان کرد 

ل خهارجی مهی که در اکثر اين تحقیقات تمرکز اصلی بر عوام
باشد زيرا کنترل آنهها بهه مراتهب دشهوارتر بهوده و از طرفهی 

 تاثیرات منفی آنها بر عملکرد داوران نیز بیشتر می باشد.

ورزش بهه  تنگاتنهگ رابطه و ای امروزهحرفه دنیای به توجه با
 از ناشهی سرشهار منهابع) اقتصهادی عوامل با خصوص فوتبال

 کهه رسد می نظر به المللی( بین در رويدادهای کسب موفقیت

 و ارائهه داوران قضهاوت کیفیت افزايش بر مؤثر عوامل بررسی

 رفتگی تحلیل ايجاد از پیشگیری جهت کاربردی هاییاستراتژ

 بسهزايی تأثیر تواند می اين زمینه، در مؤثر فاکتوری عنوان به

 اشهتباهات از ناشهی اغتشاشهات و هانابسامانی از جلوگیری در

 در انسهانی منهابع مهديريت مجموع (. در6باشد ) داوری داشته

 هسهتند، فوتبهال داوران ارزشمند منابع اين از يکی که ورزش

. است برخوردار اهمیت بیشتری از منابع ساير به مديريت نسبت
 در موجود منابع توزيع و سازمان اهداف با مختلف برتصمیمات

 ايهن ديگهر سهوی گذارند. ازمی  تأثیر اهداف به اين دستیابی

 ايجهاد مهم منابع عنوان به را تجهیزات و پول که هستند افراد

حرفهه  به توجه (. با24) کنند می ثروت تبديل به را آنها و کرده
 در مطلهوب نتهايج کسهب اهمیت و کشور در فوتبال شدن ای

 و شهده برجسهته، گذشهته از داوران بهیش نقهش مسهابقات،
تها  شود می ارزيابی تری بیش دقت با آنها حرکات و تصمیمات

 بهه را تیمهايشهان ناکامیهای اکثر مربیان برخی حتی که جايی

 کهاهش منظهور بهه بنهابراين. دهند می نسبت داور تصمیمات

 مقولهه بهه ويهژه توجهه کهاذب، فشارهای اين از زيادی بخش
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 و داوران فعالیهت نیمهرخ از روشهنی نمهايش تصهوير و داوری
 نظر ضروری به مسابقه حین در آنها جسمانی آمادگی وضعیت

 اهمیت نیز فوتبال فدراسیون مديران برای (. داوران26میرسد )

می  برگزار را فوتبال مسابقه که هستند آنها چون دارند، بسیاری
 مسابقات بیشتر و بهتر نظم موجب خود قضاوت خوب با و کنند

می  داوران روانی و شغلی ويژگی های به توجه پس می شوند.
 فدراسهیون بهرای بهتهر و قضاوت سالمتر کننده تضمین تواند

 نظهم و کمتهر حواشهی با را فوتبال مسابقات نهايت در تا باشد

 در داوران مخصوصهاً بهر تمرکهز همچنین .کنند برگزار بیشتر

 انسهانی نیهروی مههم منهابع از يکهی مثابهه به فوتبال ورزش

 ويژگی هايی به توجه و مسابقات، برگزاری زمینه در فدراسیون

 شهغل مجهدد طراحهی منظهور بهه دارد وجود شغل در اين که

 (.24می رسد ) نظر به ضروری فوتبال، داوری

بايد اذعان کرد که داور به عنهوان بیسهت و سهومین بهازيکن 
میدان از طرفی مجبور به هماهنگ بودن با جريان بازی است 

یح و غلهط آن نقهش بسهیار و از سوی ديگر، تصهمیمات صهح
ها دارد که اين خود ی مسابقه و سرنوشت تیممهمی در نتیجه

با توجهه مسولیت و حساسیت کار آنها را دو چندان کرده است. 
به اين موضوع در سالهای گذشهته افهزايش اشهتباهات داوران 

فوتبال به يک مسئله مهم در محافل ورزشی  بدل شده اسهت 
ها همگی اين اشتباهات را مربیان، بازيکنان، مديران و رسانه  و

ها در انتههای لیهگ مهوثر میداننهد و از در تعیین سرنوشت تیم
های متعهددی از اخالقیطرفی اين اشتباهات منجر به بروز بی

های نام برده به خصوص تماشهاچیان شهده اسهت. جانب گروه
است که هیچ ارگهان وارد شده ها در حالی به داوراناين هجمه

يا نهادی دلیل اين اشتباهات را بهه صهورت علمهی و منطقهی 
بررسی نکرده و فقط به محکوم کردن داوران، اين قشر شريف 

اند. البته توجه به اين نکته حائز اهمیهت ورزش فوتبال پرداخته
اسههت کههه هرچههه در طههی يههک مسههابقه اشههتباهات داوران 

یجه مسهابقه کمتهر باشهد بخصوص اشتباهات تاثیر گذار در نت
آرامش بیشتری در ورزشگاه و زمین مسهابقه حکهم فرمها مهی 

توانیم در جوی سالم به ورزش پرداخته و ار آن لذت شود و می
از آنجا که مطالعه در حهوزه بررسهی عوامهل منجهر بهه   ببريم.

اشتباهات داوری در کشور ما کمتر انجام شده است و همچنین 
يدگاه داوران يعنی مهمتهرين گهروه در تا کنون اين مسئله از د

شهود کهه اين موضوع بررسی نشده است اين سوال مطرح می
بر اشتباهات داوران لیگ يک و لیگ برتر فوتبهال   چه عواملی

  باشند؟ايران تاثیرگذار می

 شناسیروش 

 از نوع پیمايشی و به صورت میدانی اجرا گرديهدهاين پژوهش  
است. جامع  اين پژوهش، کلیه داوران لیگ دسته يک و لیگ 

(، و N=165هسههتند )1397-98برتههر فوتبههال ايههران در سههال 
 نمونه آماری پژوهش به صورت تمام شمار بود. 

ابزار مورد استفاده در ايهن پهژوهش بها اسهتفاده از پرسشهنامه 
ساخته گهردآوری شهد. قسهمت اول پرسشهنامه بهرای   محقق

ههای جمعیهت شهناختی نمونهه پهژوهش، و از بررسی ويژگهی
قسمت دوم برای بررسی سواالت پژوهش استفاده گرديهد کهه 
در طراحی آن سه محور نگارش، اصول اندازه گیهری و اهاهر 

نام  مهورد نظهر کلی پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت. پرسش
نفهراز متخصصهان  10ايهی صهوری بهه تايیهد برای تعیهین رو

مديريت ورزشی رسهید و بها اسهتفاده از مهدل الوشهی روايهی 
( بهه دسهت آمهد. بهر 1CVI=93/0محتوايی کهل پرسشهنامه )

»مربوط بودن«، »واضح بودن«   ،متخصصاناساس اين روش  
 4و »ساده بودن« هر گويه را بر اسهاس يهک طیهف لیکرتهی 

را  4و  3تعداد خبرگانی کهه گزينهه   قسمتی مشخص می کنند
انتخاب کرده اند را بر تعداد کهل خبرگهان تقسهیم کنیهد. اگهر 

 7/0شود اگر بین کوچکتر بود گويه رد می  7/0مقدار حاصل از  
بزرگتهر بهود 79/0زبینی انجام شود و اگر از  بود بايد با  79/0تا  

درونی آن با استفاده از ضريب   .  ضريب پايايیقابل قبول است
 (. 1الفای کرونباخ محاسبه گرديد )جدول 

 آزمون پايايی درونی  . 1جدول 

 
1 . Content Validity Index 

عوامل موثر در اشتباهات  

 داوران 

 ضریب آلفای کرونباخ

 79/0 فردی 

 77/0 آموزشی

 80/0 مدیریتی 

 87/0 اقتصادی 

 92/0 محیطی 

 93/0 کل

پرسشههنامه در دو بخههش تنظههیم شههد: بخههش اول شههامل 
سوال، شهامل سهن، وضهعیت   12مشخصات فردی: که حاوی  

تأهل، شغل، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سهابقه داوری، 
درجه داوری، پست داوری، بهاالترين سهطح قضهاوت، سهابقه 

لیگ برتهر در شهش مهاه ورزشی، تعداد داوری در لیگ يک و  
 ، بوده است.1396دوم سال 

گويهه   39بخش دوم شامل سواالت اصلی پژوهش: که حاوی  
، 2،کهم=1با مقیاس پنج ارزشی لیکرت )به ترتیب: خیلی کم=  

امتیاز( بوده کهه در رابطهه   5، و خیلی زياد=4، زياد=3متوسط=
 باعوامل مؤثر بر اشتباهات داوران لیگ برتر و لیگ يک فوتبال

هها از دو در اين پژوهش برای تجزيه و تحلیهل داده  ايران بود.
روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. به منظور سازمان 

بنهدی نمهرات خهام و توصهیف دادن، خالصه کهردن و طبقهه
های نمونه، تنظهیم جهدول توزيهع فراوانهی، درصهدها و اندازه

اف هههای پراکنههدگی نظیههر میههانگین، انحههرمحاسههبه شههاخص



 ران یبرتر فوتبال ا گ یو ل کی گیبر اشتباهات داوران ل  رگذاریعوامل تاث  یبررس 63

 

 

استاندارد و نمودارها از آمار توصیفی استفاده شهد و در بخهش 
آمار استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون تی تک نمونه، 
آزمون تحلیل واريانس مکهرر اسهتفاده شهد و تمهام تجزيهه و 

نسهخه   1اساسپیاس  افزارنرمها در اين تحقیق توسط  یلتحل
 انجام گرفت. 22
برای تعیین روايی سازه پرسشنامه از تحلیل عامهل اکتشهافی  

بهرای تعیهین    2KMOاستفاده شد، به همین منظور از آزمون  
کهل پرسشهنامه  KMOکفايت حجم نمونهه اسهتفاده گرديهد.  

دست آمد واز آزمون بارتلت برای سنجش همبستگی ( به85/0)
 (.2 ها استفاده شد )جدولبین گويه

 و بارتلت KMOنتايج آزمون  . 2جدول 

آزمون  

 بارتلت

شاخص کفایت نمونه 

 ( KMOگیری )

 خی دو 

 درجه آزادی 

سطح 

 داری معنی

266 /3530 
741 
000/0 

85/0 

 

 هاي تحقيقیافته

شناختی نمونه پهژوهش نشهان داد های جمعیتويژگی  بررسی
دامنهه متاههل و    %80داوران مورد بررسهی مجهرد و    %20که  

سهال   42/34±72/4سال با میانگین     19-48ها بین  سنی آن
از کهل آزمهودنی %2/61از کل آزمودنی ها داور و    %8/38بود.  

هها دارای درجهه درصهد از آن  3/90ها کمک داور بودنهد کهه  
درصد دارای مدرک داوری بین المللهی، بها   7/9داوری ملی و  

ز ايهن میهان بودند،کهه ا 18/15±16/3میانگین سهابقه داوری 
از   %1/6در لیگ برتهر و    %6/37% در لیگ دسته اول ،    4/56

 داوران در مسابقات بین المللی قضاوت داشته اند.
های پژوهش در بخش مقايسه عوامل موثر بر اشهتباهات يافته

داوران لیگ برتر و لیگ يک فوتبال ايران با عدد شهاخص بهه 
ههای در مؤلفههای نشهان داد کهه: وسیله آزمون تی تک نمونه

فردی، آموزشی، مديريتی و اقتصادی میانگین از شاخص باالتر 
بوده و اين عوامل بر اشتباهات داوران تاثیرگذار بوده اسهت در 

تر بهوده و محیطی میانگین از شاخص پايین  حالی که در مولفه
 (.1)جدول اين عامل بر اشتباهات داوران تاثیرگذار نبوده است

 تک نمونه ای فرضیه های tوط به آزمون  نتايج مرب . 3جدول 

 پژوهش

عوامل  

موثر در  

اشتباهات  

 داوران 

انحراف   تعداد 

استاندارد  

 میانگین  ±

اختالف  

 میانگین 

T  سطح

 معناداری 

 
1 - SPSS 
2 . Kaiser–Meyer–olkin measure of sampling adequacy 

 001/0 78/8 41/0 41/3±60/0 165 فردی 

 001/0 10 47/0 47/3±61/0 165 آموزشی

 001/0 89/17 83/0 83/3±60/0 165 مدیریتی 

 001/0 56/11 86/0 86/3±95/0 165 اقتصادی 

 89/0 -134/0 001/0 99/2±84/0 165 محیطی 

تعداد گويه های هر مولفه و سواالت مربوط به هر  (،3جدول )
مولفه بر اساس پرسشنامه را نشهان مهی دههد. در کهل ارزش 

و  330/1،  258/1، 802/1، 675/2) 1 از عامل بیشهتر 5ويژه 
درصد از واريهانس کهل را   885/53عامل،    5( بود. اين  890/1

 کردند.تبیین می
های  نتايج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گويه . 4جدول 

پرسشنامه عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات داوران لیگ يک و لیگ  
  فوتبال برتر

عوامل موثر در اشتباهات  

 داوران 

تعداد  

گویه 

 ها

شماره گویه ها در 

 پرسشنامه 

-33-32-30-29-28-27 9 فردی 
34-35-36 

-24-23-22-21-20-19 9 آموزشی
25-26-31 

 15-14-13-12-4-3-2-1 8 مدیریتی 

 8-7-6-5 4 اقتصادی 

-18-17-16-11-10-9 9 محیطی 
37-38-39 

شاخص مربهوط  9( مشخص شد که 4مطابق با جدول شماره )
شاخص   8شاخص مربوط به عامل آموزش،    5عامل فردی،  به  

شههاخص مربههوط بههه عامههل  4مربههوط بههه عامههل مههديريتی، 
باشهند بهه شاخص مربوط به عامل محیطهی مهی  9اقتصادی،  

هها، از آزمهون آنهالیز واريهانس مکهرر منظور مقايسه میهانگین
( نتیجه آزمون آماری ماخلی برای آزمودن 5استفاده شد.)جدول

داری آن کمتهر از ت، نشهان داد کهه سهطح معنهیفرض کرويّ

05/0  >p  باشد بنابراين از ضرايب تصحیح )اپسیلون( هاين می
( اسهههتفاده شهههد.dfفلهههت بهههرای اصهههالح درجهههه آزادی )
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Mauchly's Wنتايج آزمون  . 5جدول 

نشههان  5همانگونههه کههه اطالعههات حاصههل از جههدول 
 ها رعايت نشده اسهت، چهوندهد، فرض برابری واريانسمی

Mauchly's Wمعنی( 05/0دار ≥ P شده است. بنهابراين )
 Repeatedداری در خروجهههی آزمهههون سهههطح معنهههی

Measure  خهههطGreenhouse-Geisser  گهههزارش
 (.6شود)جدولمی

 
 کشور  ايسه عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات داوران لیگ يک و لیگ برترنتايج آزمون مق. 6جدول شماره 

 تفاوت معنی دار  است*  P≤  05/0* سطح  

عوامل تهاثیر گهذار بهر پس از مشخص شدن اختالف  
کشهور در عناصهر   اشتباهات داوران لیهگ يهک و لیهگ برتهر

ها از آزمون تعقیبی مربوطه جهت مشخص شدن محل اختالف
(.5هها اسهتفاده شهد)جدولبونفرونی برای مقايسه زوجی متغیر

 
 مربوط به عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات داوران لیگ يک و لیگ برتر کشور آزمون تعقیبی .  7جدول 

در نهايت مقايسه زوجی عوامل تاثیر گذار بر اشتباهات 
داوران لیگ يک و لیگ برتر کشور در همه  عوامهل اخهتالف 
معناداری مشاهده شد بطوری که مولفه )مديريتی و اقتصادی( 

بطور مشترک در جايگاه اول، مولفه های )فهردی و آموزشهی( 
سهوم بطور مشترک در جايگاه دوم و مولفه محیطی در جايگاه  

قرار می گیرند. الزم به ذکر است که در مولفه هايی که بطهور 

 .Mauchly's W Approx. Chi-Square df Sig ها اثردرون حیطه 

های عوامل تاثیر  حیطه
 گذار 

42/0 28/137 9 01/0 

های  حیطه 
 عوامل تاثیر گذار 

میانگین   df آماره
 مجذورات 

F Sig. 

Greenhouse-Geisser 84/2 64/29 91/63 01/0 

 

 عوامل 
 سایر عناصر

اختالف  

 میانگین 

انحراف  

 استاندارد 

سطح 

 اطمینان

 % 95فاصله اطمینان در سطح 

 حد بال  حد پایین 

 

 فردی 

 آموزشی 

 مديريتی 

 اقتصادی 

 محیطی

06/0 

42/0 

44/0 

42/0 

04/0 

05/0 

08/0 

06/0 

1 

01/0 

01/0 

01/0 

19/0- 

56/0- 

67/0- 

25/0 

06/0 

28/0- 

21/0- 

59/0 

 آموزشی

 مديريتی 

 اقتصادی 

 محیطی

35/0 

38/0 

48/0 

04/0 

07/0 

05/0 

01/0 

01/0 

01/0 

47/0- 

60/0- 

32/0 

23/0- 

16/0- 

65/0 

 مدیریتی 
 اقتصادی 

 محیطی

02/0 

84/0 

06/0 

06/0 

1 

01/0 

2/0- 

66/0 

14/0 

02/1 

 1/1 64/0 01/0 08/0 87/0 محیطی اقتصادی 
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 اختالف معناداری نداشتند.مشترک در يک جايگاه قهرار گرفتهه انهد نسهبت بهه يکهديگر 

 

 گيري بحث و نتيجه
امروزه مشخص شده کهه يکهی از عوامهل و عناصهر مههم و   1 

تاثیرگذار در سرنوشت تیم ها در رشته ههای مختلهف ورزشهی  2 

 3 بهه کهه داوران اخیر سالهای در داور يا قاضی میدان می باشد.

 4 مسابقات برگزاری کادر از بخش مهمترين و ترين عنوان اصلی

 5 مسهتقیم تأثیرآنها  های تصمیم و قضاوت سطح و بوده مطرح

اين موضوع به يهک دارند و  ها تیم توسط شده کسب نتايج بر 6 

 7 است. معضل در جامعه فوتبالی ما تبديل شده

کهه مولفهه ی   های پهژوهش نشهان دادنهدبر اين اساس يافته 8 

بر اشتباهات داوران لیگ يک و يکی از عوامل تاثیرگذار  فردی   9 

ان کرد، با توجه باشد. بايد خاطر نشمیلیگ برتر فوتبال ايران   10 

به ضرورت حضور فعال داور در کلیه لحظات يهک رقابهت بهه  11 

خصوص مسابقات فوتبال، اين مسئولیت نشان دهنده ضرورت  12 

حضور اجتناب ناپذير و هماهنگ داور در کلیه جريان بهازی در  13 

زمین مسابقه به منظهور اسهتقرار در مهوقعیتی مطلهوب بهرای  14 

مربوطهه اسهت.  مشاهده وتشخیص مناسب و اعمهال مقهررات 15 

بنابراين میزان آمادگی جسمانی داوران نقش تعیین کننهده ای  16 

(، و از طرفهی 17درعملکرد آنها هنگام مسابقه خواهد داشهت ) 17 

وقتی فشار روانی بیش از حد به فرد وارد می شهود، بهه انهواع  18 

های جسمانی و روانهی منجهر مهی شهود کهه مختلفی به افت 19 

حهالوت قضهاوت مهی   موجب تحريک عملکرد و از بین رفتن 20 

شود. حتی آماده ترين داورانی کهه فشهار روانهی بهیش از حهد  21 

دارنههد، تسههلیم خسههتگی خواهنههد شههد و اگههر داوران سههالمت  22 

جسمانی نداشته باشند اثر منفی بر عملکردشان ايجهاد خواههد  23 

شد. فشار روانی بیش از حهد داور را از نظرجسهمانی و فکهری  24 

ران نیز تسلیم خواهند شد درگیر می کند و حتی آماده ترين داو 25 

. فشار روانی بیش از حد کاهش تمرکز و اخهتالل در تصهمیم  26 

-نتايج به دست آمده، با پژوهش  (.16گیری را به همراه دارد ) 27 

های نظريان و همکاران، مازندرانی و همکهاران، میرجمهالی و  28 

( 27،  13،  18،  16،  20اهلل پور )همکاران، لن و همکاران، سیف 29 

اين پژوهش ها نشان دادند که ههم زمهان بها   باشد.همسو می 30 

افزايش فشهار روانهی، سهالمت عمهومی و سهالمت جسهمانی  31 

داوران کاهش می يابد.از داليل همسو بهودن پهژوهش ههای  32 

توان ( می16،  20نظريان و همکاران و مازندرانی و همکاران  ) 33 

انهد کهه های خود بیان کردهگفت که اين محققان در پژوهش 34 

فشار و پر اضطراب به جای تمرکز روی واهايف داوران تحت   35 

اصلی خود و دقت در بازی، بیشتر بر روی مشهکالت، نگرانهی  36 

ها و حالتهای حسی خهود تمرکهز مهی نماينهد و در نتیجهه در  37 

تصمیم گیری و تشخیص اتفاقات مهم بازی دچار اختالل می  38 

شوند. با اين وجهود ضهروری اسهت کهه داوران را در شهرايط  39 

-زمايشات گوناگون از جمله: )واگهذاری بهازیمختلف، تحت آ 40 

ههای متفهاوت های حساس و سرنوشت ساز، داوری در شرايط 41 

هههای مختلههف سههنی، داوری در آب و هههوايی، داوری در رده 42 

سطوح مختلف لیگ( قرار دهند تا هنگام مواجه شدن با شرايط  43 

سخت بتوانند تصمیم ايده آل بگیرند. از سوی ديگر اين نتهايج  44 

احمهدی و محمهدزاده بها عنهوان  بررسهی عوامهل با پژوهش   45 

(. از داليههل 2اسههترس زای داوران فوتبههال ناهمسههو اسههت ) 46 

توان بهه مهواردی از قبیهل، رشهد روز احتمالی ناهمسويی، می 47 

افزون ورزش فوتبال در سالیان گذشته و توجه بهیش از پهیش  48 

به اين ورزش در بین تمام اقشار جامعه و افزايش حساسیت ها  49 

تغییر زياد قوانین داوری و مهمتر شدن برد و باخت   و همچنین 50 

تیم ها اشاره کرد، که به همین دلیهل حساسهیت بهر عملکهرد  51 

داوران بیشتر شده که اين خود باعهث افهزايش تهنش و فشهار  52 

روانی بر روی آنها می شهود. بهرای جلهوگیری از وارد -جسمی 53 

شدن اين فشارها بهه داوران فوتبهال کهه بهر روی اشهتباهات  54 

تهوان از راهکارههايی ها تهاثیر مسهتقیمی دارد، مهیری آنداو 55 

همچون: افزايش دفعات کنتهرل آمهادگی جسهمانی داوران در  56 

طول فصل فوتبالی، استفاده از روانشناس ورزشی برای کنترل  57 

ها و وضعیت روانی داوران و تعديل فشارهای روانی وارد بر آن 58 

مربیهان و سازی برای تماشاچیان، بازيکنهان،  همچنین فرهنگ 59 

ديگر ذينفعان نتايج مسابقات فوتبال، بهرای کنتهرل رفتارههای  60 

آمیز که منجر به افهزايش فشهارهای روانهی در داوران تحريک 61 

 62 شود، اشاره کرد. می

ای که بر اشتباهات داوران لیگ يک و لیگ برتهر دومین مولفه 63 

باشد مولفه آموزشی است. در همهین میفوتبال ايران تاثیرگذار  64 

( عقیههده دارنههد کههه بحههث 1389عبههدی و همکههاران )ارتبههاط  65 

آمههوزش در همههه زمینههه ههها، اساسههی و چههاره سههاز خیلههی از  66 

مشکالت و نارسايی هاست. بحث نشريه داوری نیهز بايهد بهه  67 

عنوان مولفه آموزشی در داوری ايران بیشتر مورد توجهه قهرار  68 

گیرد. مسئله ای که در داوری حرفه ای انگلستان جايگاه ويژه  69 

ايوانکهوويچ،   ههای(. اين بخش از نتايج، با پژوهش1رد )ای دا 70 

، 8عبدی و همکاران، جونز و همکاران، کاراکوس و همکاران ) 71 

بود که   ها بیان شدهباشد. در اين پژوهش( همسو می10،  9،  1 72 

روش آموزشی داوران فوتبهال ايهران کمبودههايی دارد و بايهد  73 

ران فوتبهال را فدراسیون فوتبال ايران روش های آموزشهی داو 74 

هم از لحاظ کیفی و ههم از لحهاظ کمهی ارتقها  دههد. حتهی  75 

-کنند که داشتن برنامه( بیان می2013کاراکوس و همکاران ) 76 

های آموزشی مناسب در بهبود عمکهرد داوران فوتبهال ترکیهه  77 

تواند تاثیرگذار باشد. از داليل احتمهالی همسهو بهودن ايهن می 78 

حقق در پژوهش خود عنوان توان بیان کرد که مها میپژوهش 79 

است که فدراسیون فوتبال ايران بايد هم از لحاظ کیفهی   کرده 80 



 66 1399، زمستان 28ورزش، دوره هفتم، شماره مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در  

 

-يعنی برگزاری دوره های متفاوت با مدرسین سطح باال و بهه 81 

روز فیفا کیفیت آموزشهی داوران را بهاال ببرنهد و همچنهین از  82 

لحاظ کمی با افزايش تعداد دوره های مختلف باعث باال رفتن  83 

ان شوند، و از طرفی دانش و آگهاهی قبلهی سطح آموزش داور 84 

داوران از مهم ترين عوامل اثرگهذار در تصهمیم گیهری داوران  85 

-بیان کردند. از داليل احتمالی ديگر همسو بودن اين پژوهش 86 

اند که هر  اين است که محققان در پژوهش خود بیان کرده  ها 87 

چه داوران سطح دانهش و آگهاهی خهود را باالببرنهد در رونهد  88 

وتشههان تههاثیر گههذار اسههت کههه ايههن راهکارههها بخشههی از قضا 89 

شوند. مويد اين موضوع نیهز راهکارهای آموزشی محسوب می 90 

نتايج پژوهش عبدی و همکاران که به مقايسهه سهطح داوری  91 

(. او در پهژوهش خهود 1ايران با انگلستان پرداخته می باشهد ) 92 

کنند کهه در انگلسهتان چههار نشهريه آموزشهی بهرای بیان می 93 

ان وجود دارد اما در ايران تنها يک نشريه بهه ايهن مقولهه داور 94 

اختصاص دارد. همچنین کالس هها و دوره ههای تهوجیهی و  95 

هماهنگی در انگلستان با عنوان آموزشهای ضمن خدمت برای  96 

در  FAMOAداوران و توسط اتحاديه داوران و جامعهه داوری  97 

طول سال برگزار می شود اما در ايران پهیش از شهروع فصهل  98 

مسابقات يا در نیم فصل، برای داوران در سهطح لیهگ يهک و  99 

لیگ برتر انجام می گیرد. همه اين داليل نشان دهنده ضهعف  100 

در مولفه آموزشی است که خود اين عامل در اشتباهات داوران  101 

تاثیر بسزايی دارد. باتوجهه بهه بررسهی ههای زيهاد محقهق در  102 

يی مبنی پزوهش های موجود در اين زمینه هیچ نتیجه ناهمسو 103 

بر بی تاثیر بودن مولفه آموزشهی بهر اشهتباهات داوران وجهود  104 

نداشت که اين موضوع متاسفانه بیانگر بی تهوجهی مسهئولین  105 

ودست اندرکاران در اين زمینهه مههم مهی باشهد کهه در طهی  106 

سالیان گذشته اين موضوع همیشه به عنهوان يکهی از عوامهل  107 

ز بهه داليهل اصلی در اشتباهات داوری برشمرده شده ولی هنو 108 

نامشخصی که برای محقق نیز پوشیده است راهکهاری بهرای  109 

 110 بهبود آموزش داوری ارائه نشده است.

ی مهديريتی مولفهدر بخش ديگر نتايج پژوهش نشان داد که،   111 

بر اشتباهات داوران لیگ يک و لیهگ يکی از عوامل تاثیرگذار   112 

و نهژاد  باشد. در همهین ارتبهاط رمضهانیمیبرتر فوتبال ايران   113 

( عقیههده دارنههد کههه مههديريت، عوامههل و 1393همکههاران ) 114 

هها در تمهام راهکارهای مربوط به آن جز  الينفک همه برنامه 115 

توجهی به آن در های زندگی اجتماعی انسانهاست و با بیزمینه 116 

ترين عوامل رشد و تعالی، اجتماع زندگی روزمره يکی از اصلی 117 

موضهوع در ورزش  (. ايهن25شود )ها ناديده گرفته میو انسان 118 

های اين نتايج، با پژوهش به خصوص فوتبال نیز صادق است. 119 

کاامی و همکاران، عبدی و همکاران, پناهی و سهلیمان نهژاد  120 

باشههد. از علههل احتمههالی همسههويی ( همسههو مههی22، 1، 12) 121 

توان به اتفاق نظر محققهان های فوق با اين نتايج، میپژوهش 122 

باال به اين مطلب که وجود فنهاوری ههای نهوين ارتبهاطی در  123 

داوری می توانهد باعهث کهاهش اشهتباهات داوری در فوتبهال  124 

گردد اشاره کرد. در واقع فناوری بهه تسههیل، سهرعت، دقهت  125 

عمل و افزايش سرعت کارايی داور در زمین مسابقه منجر می  126 

انهد کهه های خود بیان کردههششود. اين پژوهشگران در پژو 127 

ساختار تشکیالت داوری فدراسیون فوتبال ايران با کشهورهای  128 

پیشرفته تفهاوت زيهادی دارد، تشهکیالت داوری در ايهران بهه  129 

کمیته داوران، دپارتمان داوری، واحدهای استانی و شهرستانی  130 

ختم می شود اين درحالی اسهت کهه تشهکیالت داوری بهرای  131 

ه کمیته داوران اتحاديهه فوتبهال انگلهیس، مثال در انگلستان ب 132 

اتحاديهه داوران انگلهیس، مهديران منطقهه ای، کمیتههه داوران  133 

نیروهای مسلح، واحدهای استانی و شهرستانی ختم می شود و  134 

 135 اين خود يک عامل مديريتی اثرگذار بر داوری است. 

بر اشتباهات داوران لیگ يک عامل ديگری که تاثیرگذاری آن  136 

فوتبال ايران بر اساس نتايج پهژوهش اثبهات شهد و لیگ برتر   137 

های عبدی و همکاران و ، که با پژوهشی اقتصادی بودمولفه 138 

باشههد. محققههان در ( همسههو مههی23، 1رفیعههی و همکههاران ) 139 

خود نا کافی بودن دستمزد داوران و تفاوت زياد آن با   پژوهش 140 

نند دستمزد بازيکنان را علت اين امر می دانند آنها اعالم می ک 141 

که دستمزد داوران فوتبال انگلیس نسبت به داوران ايران چهار  142 

برابر بیشتر است و نبود اتحاديه داوران باعث پايین بودن حهق  143 

داوری داوران برای هر مسهابقه مهی باشهد. همچنهین داوران  144 

انگلیس تحت پوشش بیمه حوادث ورزشهی، بیمهه شخصهی و  145 

ران ايران ههیچ بیمه مکمل میباشند و اين درحالی است که داو 146 

يک از اين بیمه ها را ندارند و تحت پوشش هیچ بیمه ای بجز  147 

بها   بیمه ورزشی نیستند. از طهرف ديگهر نتهايج ايهن پهژوهش 148 

( ناهمسو است. او در پهژوهش 3پژوهش بويالت و همکاران ) 149 

خود به اين نتیجه رسید که رفاه اجتماعی دلیل مناسبی بهرای  150 

و اين نها همسهويی مهی عملکرد ضعیف برخی داوران نیست . 151 

توانند به دلیل وضعیت مطلوب مالی و اجتمهاعی داوران لیهگ  152 

 153 انگلیس باشد.

بر داد اين عامل  ی محیطی نشانمولفه  نتايج پژوهش در مورد 154 

تاثیرگهذار  اشتباهات داوران لیگ يک و لیگ برتر فوتبال ايران 155 

( همسو است. وی 21نويل و ويلیامز )  باشد، که با پژوهشنمی 156 

اساس نتايج پهژوهش خهود بیهان مهی کنهد، بیشهتر داوران بر   157 

معتقدند که بازی های خانگی تیم ها تاثیری بر قضهاوت آنهها  158 

نداشته و فقط از ديدگاه سهه داور بهازی خهانگی تهیم هها بهر  159 

قضاوت آنها اثر می گذارد. اگر چه در پهژوهش حاضهر نتیجهه  160 

ست نشان داد که عوامل محیطی بر قضاوت داوران اثر گذار نی 161 

اما با بررسی رقابتههای مختلهف مهی توانهد ديهد کهه عوامهل  162 

محیطی اثر گذار هستند اما داوران حاضر به ايراد آن نیستند و  163 

بدلیل اينکه اگر اين ايراد وارد باشد مستقیم متوجهه خهود داور  164 

بوده و هیچ تهوجیهی بهرای رد کهردن ايهن مسهولیت از خهود  165 

ا پهژوهش ههای بهندارند. از طرف ديگر نتهايج ايهن پهژوهش   166 

، 28،  5و رفیعی و همکهاران )  داوسون و دبسون، سوتر و کوچر 167 

( ناهمسواست. آنها در پژوهش های خهود بهه ايهن نتیجهه 23 168 
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 169 آنها تصمیمات بر میزبان تیمهای به داوران تعصب رسیدند که

احتیاط  مهمان تیم برای پنالتی ضربه میگذارد آنها در اعالم اثر 170 

 171 پنهالتی اعالم برای بیشتری تمايل حالیکهدر  میکنند، بیشتری

 172 کهه زمهانی دادند دارند و در ضمن نشان میزبان هایتیم برای

 173 بیشهتر هستند قرمز و زرد از کارتهای استفاده به مجبور داوران

 174 دادند نشان آنها همچنین .میکنند عمل میزبان تیمهای نفع به

 175 اين .است داوران تصمیمات در ديگر اثرگذار عامل ملیت نیز که

چنهد  ههر شد انجام بین المللی ورزشی هایمحیط در پژوهش 176 

تعیهین  نقهش نیهز ملهی هایمحیط در فوتبال هایلیگ در که 177 

ی ايهن مهوارد همهه .داوران دارد تصهمیمات اخهذ در ایکننده 178 

نشان دهنده تاثیر عوامل محیطی بر اشتباهات داوران است. از  179 

می توان به موارد زير اشهاره داليل ناهمسويی پژوهشات فوق   180 

نمود که تمام پژوهشات ناهمسو در خارج از کشور بوده و شايد  181 

عوامل فرهنگی واجتماعی از جمله مواردی مانند نهژاد پرسهتی  182 

گرايشات قومی و .... در آن تاثیر گذار باشد ولی اين مهوارد در  183 

کشور ما بدلیل آموزه های دينی و فرهنگی اصال مطرح نبهوده  184 

ت داوران مصداق کامل همه ايران سرای من اسهت را و قضاو 185 

 186 دارد.

نهايتا در اين پژوهش از آزمهون آنهالیز واريهانس مکهرر بهرای  187 

اشهتباهات بندی عوامل مؤثر شناسايی شهده بهر مقايسه و رتبه 188 

اسهتفاده شهد. در   داوران لیگ يک و لیگ برتر فوتبهال ايهران 189 

بايد خاطر مقايسه يافته های پژوهش حاضر با ادبیات پژوهش   190 

نشان کرد کهه نتهايج پهژوهش حاضهر بها پهژوهش رفیعهی و  191 

هها  ( همسو بهود. آن22،  23همکاران و پناهی و سلیمان نژاد ) 192 

های تاثیر گذار در نتايج خود مولفه مديريتی را جز  اولین مولفه 193 

بر اشتباهات داوران فوتبال معرفی کرده بوند. اين مسئله نشان  194 

ر تمام زمینه های زندگی، جامعه دهنده جايگاه مهم مديريت د 195 

و ورزش است بطوری که اگر دقت کهرده باشهید تمهام مولفهه  196 

های مورد بررسی به گونه ای به مديران ختم می شود و اگهر  197 

ما مسائل مديريتی را رعايت کنیم می توانیم تا حد زيهادی بهر  198 

مشکالت ناشی از ديگر عوامل نیز فائق آيیم. از طرفهی نتهايج  199 

( ناهمسهو 20پهژوهش نظريهان و همکهاران )  پژوهش فوق با 200 

هها در پهژوهش خهود مولفهه محیطهی را بهه عنهوان است. آن 201 

مهمترين عامل تاثیر گذار بهر اشهتباهات داوران فوتبهال بیهان  202 

کرده است. و عوامل تجربی و فردی را در جايگاه های بعهدی  203 

قرار داد. از داليل ناهمسويی پژوهش می توان به نمونه آماری  204 

نفهر از داوران ملهی اکتفها نمهوده  23ه کرد که تنها به آن اشار 205 

است. بايد خاطر نشان کرد که در پژوهشاتی که بصورت کلهی  206 

و در سطح کشوری انجام می شوند بايهد بهه جامعهه و نمونهه  207 

گیری توجه بسیار شود زيرا که نتايج اينگونه پژوهشهات مهورد  208 

 209 یرند. توجه اکثر دانش پژوهان، محققان و مسئولین قرار میگ

بهه بررسهی عوامهل مهوثر در اشهتباهات  حاضهر پژوهش نتايج 210 

 211 آنها ديد داوری پرداخته، و اين عوامل را به تفکیک اهمیت از

فدراسهیون  کهه اسهت ضهروری نتهايج ايهن وجود با داد. نشان 212 

 213 عوامهل کنتهرل به نسبت داوران فوتبال و در راس آن، کمیته

 214 انجام را الزم های ريزیبرنامه داوران ديد از موثر بر اشتباهات

 215 حال عین در و کار ابتدايی ترين شايد .کند عمل آنها به و داده

 216 داوران کمیتهه سهاختار و شهکل نظر در تجديد اقدام مهمترين

 217 پتانسهیل انسهانی نیهروی تفکیک لحاظ از که ساختاری باشد.

 218 داشته را کشور فوتبال داوران از همه جانبه حمايت جهت الزم

 219 بها حهال عهین در و قوی مديريتی نیازمند مساله اين که باشد

 220 نقهش اهمیهت بهه توجه با ديگر، سوی از .است بروز و دانش

 221 قهرمهانی بهه رسهیدن بهرای که هايیسرنوشت تیم در داوران

 222 تهدابیر اسهت شايسهته اند،شده متحمل را هنگفتی هایهزينه

بهر  مهوثر عوامهل نقهش کهاهش مهورد مهمهی در و بنیهادين 223 

 224 بررسهی بها بنهابراين شود. انديشیده آنها قضاوت اشتباهات در

 225 شرايط در داوران قضاوت عوامل مؤثر بر اشتباهات موشکافان 

 226 تصهمیم بهر را عوامهل اين گذاری تأثیر میزان میتوان مختلف،

 227 مراحل در که است ضروری طرفی، از رساند. حداقل داوران به

 228 مهیا نمهودن و مدرن روشهای از گیریبهره با داوران، آموزش

 229 اتخاذ چگونگی مسابقات، يط شرا با مشابه و متناسب شرايطی

 230 بتوان تا داد ها آموزشآن به را ترمصمم و ترصحیح تصمیمات

 231 .داد کهاهش مسهابقات در را داوران نادرسهت تصمیمات میزان

 232 سهازی فرهنگ با میتوان، حاضر پژوهش نتايج همچنین طبق

 233 از الگهوبرداری مربیهان  و بازيکنهان هواداران، بین در مناسب

 234 همچون زمینه اين در پیشرفته کشورهای داوران کمیته ساختار

-نمهره منظهور به رايانهای سیستم يک ايجاد انگلستان  کشور 235 

 236 پرداخهت چیدمان برای تشويق و تنبه به حهق داوران  و دهی

داوران، چیهدمان صهحیح داوران بهر  کردن بیمه و ثابت حقوق 237 

 238 حد امکان در توانساس سابقه قضاوت و حساسیت بازی  میا

 239 و نمود کنترل را داوران قضاوت نحوه بر موثر بازدارنده عوامل

 240 .رساند حداقل به را مختلف مسابقات در داوران اشتباه آمار

در نهايههت بايههد عنههوان کههرد کههه ايههن پههژوهش از ديههدگاه  241 

ههای صهاحب رای و درگیهر داوران به عنهوان يکهی از گهروه 242 

در نتههايج مسههابقات فوتبههال انجههام شههده اسههت. بنههابراين  243 

هها شود کهه ايهن پهژوهش از منظهر ديگهر گهروهپیشنهاد می 244 

هها و مفسهران مانند )بازيکنان و مربیهان، تماشهاچیان، رسهانه 245 

هههای ههها و ديگههر گههروه ورزشههی، مههديرام و مسههولین تههیم 246 

تهر انجهام شهود.جانبهه يابی به نتهايج همههذينفع( برای دست 247 
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