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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود که در  5حیطۀ
اقتصادی ،امنیتی ،فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی صورت گرفت .این پژوهش ،توصیفی بوده و
بهشکل میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ داوران لیگ برتر فوتبال
تشکیل دادند که تعداد آنها  41نفر بود .نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصلی
داوران و مدرک تحصیلی آنها و مشکالت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد .آزمونهای
رابطهسنجی نشان دادند که بهطورکلی ،رابطهای بین سن داوارن و سابقۀ حضور آنها در لیگ
برتر با مشکالت آنها وجود ندارد؛ اما درمورد رابطۀ سابقۀ حضور داوران در لیگ برتر با
مشکالت فرهنگی ،رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد .با عنایت به همسوبودن نتایج این
پژوهش با چند پژوهش داخلی و خارجی میتوان گفت که داوران لیگ برتر فوتبال ،در چهار
بعد اقتصادی امنیتی ،فرهنگی و آموزشی مشکالتی جدی دارند و درمورد مشکالت اجتماعی،
موارد بسیار کمی یافت شد .با رفع مشکالت داوران بهعنوان یکی از مهمترین عوامل برگزاری
مسابقات ،میتوان شاهد برگزاری بهتر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشیم .این پژوهش می-
تواند اطالعات ارزشمندی را برای مسئوالن فدراسیون و دپارتمان داوری فراهم نماید.
واژگان کلیدی :مشکالت داوران ،لیگ برتر فوتبال ،داور فوتبال ،ایران
*نویسنده مسئول

Email: zarifmoein@yahoo.com
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مقدمه
در شرایط تجاری امروز ،فوتبال یکی از محبوبترین رشتههای ورزشی دنیا بهشمار میرود.
گستردهترین مجموعۀ قوانین و مقررات تجاری از آن فوتبال است .این ورزش در رسانهها بیش
از سایر رشتههای ورزشی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است و بدونشک ،جذابترین و
پرطرفدارترین ورزش دنیا است .بیشتر مردم جهان در اندکمدت شیفتۀ فوتبال میشوند .حتی
کودک خردسال همین که توپ را میبیند ،به طرفش میدود و آن را با پا میزند .اکثر جوانان و
بزرگساالن عالقهمند به فوتبال ،برای گذراندن اوقات فراغت خود به این بازی روی میآورند و یا
همانند دیگران ،در تلویزیون و میدانهای ورزشی تماشاگر این بازی میشوند .فوتبال جدا از
ساختارهای مدیریتی خود ،از عناصر مهمی چون ورزشکاران ،مربیان ،داوران ،هواداران و سهام-
داران تشکیل شده است .هماکنون 202 ،فدراسیون فوتبال در فدراسیون بینالمللی فوتبال
(فیفا) 1عضو هستند که درمجموع ،حدود  220میلیون عضو فعال زن و مرد را دربرمیگیرد.
طبق آمار فیفا 1/3 ،میلیون داور در جهان ،مسابقات را برای  000هزار باشگاه با  2میلیون تیم
عضو آن در هفته قضاوت میکنند (میردار ،قراخانلو ،مبهوت مقدم ،صادق پور .)1331 ،از نظر
فیفا ،داور شخصی است که برای اجرای قوانین در مسابقهای که به وی ابالغ شده است اختیار
تام دارد (اساسنامۀ داوری فیفا .)2003 ،حرفۀ داوری در تمام رشتههای ورزشی ،همیشه با
اضطراب و استرس همراه بوده است و اغلب بهنظر میرسد داوطلبان ورود به حرفۀ داوری بسیار
کم باشند .تقریباً همیشه تعبیر و تفسیر مربیان و بازیکنان از داوری ،منفی بوده و بهندرت به
کیفیت مطلوب داوری اشاره میکنند .بازیکنان و مربیانی که در مسابقات برنده نشدهاند ،حداقل
بخشی از باخت خود را به داوری نسبت دادهاند .داوران در رشتههای ورزشی ،سه نقش متفاوت
دارند )1 :بهعنوان میانجی ،درگیر بحثها و گفتگوها میشوند و درصدد حل تنش بهوجودآمده
بین دو فرد یا دو گروه برمیآیند که اغلب تمایالت ناسازگارانهای را با هم دارند )2 ،بهعنوان
قاضی که بهکارگیری قوانین و اتخاذ تصمیماتی را بهدنبال دارد و  )3بهعنوان مدیر ،مسئولیت را
بهعهده میگیرند و تمامی عوامل درگیر در بازی را مدیریت میکنند .ازآنجاکه میدانهای
ورزشی همواره فرصتی را برای ابراز احساسات و عواطف ایجاد میکنند (وینبرگ)2001 ،2؛
وظیفۀ داوران در زمین مسابقه بسیار دشوار میباشد؛ زیرا با هر تصمیم اشتباه میتوانند باعث
ابراز احساسات بسیاری از تماشاگران شوند و زمینۀ پرخاشگری را فراهم نمایند (احمدی و
محمدیزاده .)1333 ،اغلب اوقات در رقابتها ،دو طرف یک مسابقه ،موقعیتهای مسابقه را
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بهطور متفاوت درک میکنند و معموالً این تفاوتها در ورزش ،به تعارضهایی میانجامد و
وظیفۀ داور ،حل این تعارضها است .امروزه ،روزنامههای ورزشی اشتباهات داوران را تیتر کرده
و از آن بهعنوان فاجعه قلمداد میکنند .گاهی نیز به برخی از داوران برچسب رشوهگیری و
حمایت از تیم خاصی زده میشود؛ برایمثال در کشوری مانند آلمان ،داور را به جرم شرطبندی
و تغییر نتایج بوندسلیگا بازداشت میکنند (عبدی ،جاللی فراهانی ،سجادی .)1331 ،همۀ
موارد ذکرشده ،حاکی از توجه بیشازحد مردم و رسانهها به موضوع داوری است .در دنیای
امروز ورزش ،اگر داور عملکرد خوبی نداشته باشد ،تمامی انتقادات بهسوی او خواهد بود و این
در حالی است که اگر بهترین عملکرد خود را نیز در بازی نشان دهد ،باز هم به او بیتوجهی
میشود .حرفۀ داوری فوتبال ،یکی از جنجالیترین و پرسروصداترین بحثهای محافل ورزشی
ایران و جهان است که با مشکالت متعددی روبهرو میباشد؛ بنابراین ،با عنایت به اینکه داوران
یک عنصر ضروری در یک مسابقۀ فوتبال محسوب میشوند و تاکنون اتحادیهای بهمنظور
حمایت از داوران مانند کشور انگلستان در ایران تشکیل نشده است ،بررسی مشکالت آنها از
اهمیت زیادی برخوردار میباشد .عبدی ،جاللی فراهانی ،سجادی ( )1331در پژوهشی با عنوان
"مطالعۀ تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان" به این نتیجه رسیدند که
تشکیالت داوری فوتبال ایران با انگلستان تطابق ندارد و اختالف چشمگیری در سطوح
طبقهبندی داوران و دستمزد داوران لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ برتر فوتبال انگلستان وجود
دارد .ازجمله ضرورتهای انجام این پژوهش ،بیتوجهی یا کمتوجهی به ارزشگذاری حرفۀ
داوری در جامعه ازسوی مقامات مسئول ،مردم و رسانهها و مشکالتی که داوران لیگ برتر با آن
روبهرو هستند میباشد .بررسی مشکالت داوران ،منجر به شناخت مسئوالن فدراسیون فوتبال از
مشکالت داوران میشود .در این پژوهش ،مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال ایران در پنج حیطۀ
اقتصادی ،امنیتی ،آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است که در ادامه به
اهمیت هریک از موراد ذکرشده میپردازیم.
اهمیت دستمزد و پاداش :دست مزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجامشده در
یک مدت معین ،پرداخت شده و یا تعهد میگردد .نظام پاداش (که حقوق و دستمزد ،بخشى
از آن را تشکیل مىدهد) تأثیر بهسزایى در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد.
همچنین پرداخت به کارکنان ،از سنگینترین هزینههایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد
و تحقق اهداف خود متحمل شود (جلیلی.)1331 ،
امنیت :درمورد مشکالت امنیتی داوران لیگ برتر فوتبال کشور ،در این پژوهش سعی شده است
مش کالت مربوط به امنیت فردی و امنیت شغلی داوران مورد بررسی قرار بگیرد .اهمیت مقولۀ
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امنیت و " امنیت فردی" ،از ابتدای خلقت انسان بهعنوان یک ضرورت در زندگی مطرح بوده و
گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده است .بهگونهایکه امروزه ،در جایجای گزارشهای نهادها و
سازمانهای بینالمللی نمود پیدا کرده و بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی "توسعه" معرفی
میشود (نویدنیا .)33 ،1333 ،امنیت شغلی ،مصونماندن از ایجاد تغییرات نامناسب در شغل و
داشتن پشتوانههای الزم جهت جلوگیری از این تغییرات میباشد (موردهد و گریفین.)1331 ،1
امنیت فردی ،مصون ماندن از ایجاد تغییرات نامناسب در زندگی شخصی توسط دیگران ،عدم
وجود تهدید در زندگی و داشتن احساس آرامش در زندگی فردی و اجتماعی میباشد (ادیبی،
.)1332
مشکالت فرهنگی :تاکنون ،دهها تعریف راجع به فرهنگ ارائه شده است و کنکاش دربارۀ این
موضوع هنوز هم ادامه دارد؛ اما ،نقطۀ مشترک اغلب تعاریف این است که فرهنگ ،شیوۀ
زندگیکردن یک جمع است (جهانشاه.)1330 ،
اهمیت بررسی مشکالت فرهنگی :ازآنجاییکه فرهنگ ،شیوۀ زندگیکردن یک جمع میباشد؛
لذا ،میتوان تماشاچیان مسابقات فوتبال را بهعنوان افرادی در نظر گرفت که در زمان خاص و
برای هدفی خاص ،دور یکدیگر جمع میشوند و رفتاری مشخص را انجام میدهند و تقریباً
برحسب ویژگیهای آن جامعه ،رفتارهای آنان تاحدودی قابلپیشبینی است .همواره از
تماشاگران مسابقات فوتبال بهعنوان پشتوانه و سرمایههای ورزش یاد میکنند ،اما میزان
مشکالتی که آنها برای داوران ایجاد میکنند ،بهطور محدود مورد مطالعه قرار گرفته است .در
همین زمینه ،فولکسون و همکارانش )2002( 2عوامل مربوط به استرس و پرخاشگری را طی
مسابقات فوتبال از دیدگاه داوران بررسی کردند .منابع استرس و پرخاشگری عبارت بودند از:
بازیکنان فوتبال ،مربیان و تماشاچیان .نتایج تحتتأثیر سن ،بینش و درجۀ داوران بود .داوران
جوان ،استری بیشتری داشتند و داوران بدبین ،انگیزش کمتر و عملکرد بدتری نسبت به داوران
خوشبین داشتند و نیز لن 3و همکاران ( )2000در مطالعهای کیفی ،به بررسی فرآیندهای
تصمیمگیری در داوران فوتبال پرداختند .آنها اشاره کردند داوران ،با صحنههای بالقوۀ
استرسزای زیادی در حین داوری مواجه میشوند که بر تصمیمات آنها تأثیر میگذارد.
ازجملۀ این موارد ،فشار تماشاچیان ،عوامل فردی ،تجارب و عوامل وضعیتی مانند تعرض
بازیکنان یا تماشاچیان است .رسانهها با تحوالتی که در جنبههای مختلف از بعد فنآوری
تجهیزاتی و حجم و روش داشتهاند ،بهعنوان حامالن و منتقلکنندگان پیام میتوانند در ساخت
1. Moorhead ,Griffin
2. Folkesson
3. Lane
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فرهنگ عمومی باورها و افکار عمومی مؤثر باشند (رحمانی .)1331 ،ازآنجاییکه ورزش فوتبال
بهعنوان پرطرفدارترین ورزش جهان شناخته شده است و همچنین ،میزان سرمایهگذاریهایی
که باشگاهها برای این ورزش انجام میدهند بسیار بیشتر از ورزشهای دیگر است؛ لذا روزنامه-
های ورزشی ،اشتباهات داوران را تیتر کرده و از آن بهعنوان فاجعه یاد میکنند .در صداوسیما
بر عملکرد ضعیف داوران تأکید میشود و کمتر پیش میآید که عملکرد خوب آنها مورد
ستایش قرار بگیرد؛ لذا در این پژوهش سعی شده است تا میزان مشکالتی که جراید و
صداوسیما برای داوران بهوجود میآورند از دید داوران بررسی شود.
مشکالت اجتماعی :در بحث مشکالت اجتماعی در این پژوهش سعی شده است میزان رضایت
داوران از موقعیت اجتماعی خود و میزان رعایت احترام به آنها در جامعه و در محیط ورزشی
مورد بررسی قرار گیرد .اهمیت احترام در شغل را میتوان از طریق نظریۀ سلسلهمراتب نیاز
مزلو 1که دیدگاهی است در مطالعۀ انگیزش انسان مورد بررسی قرار داد( .مزلو .)1113 ،با توجه
به سلسلهنیازهای مزلو مشخص میشود که نیاز به احترام ،یکی از نیازهای حیاتی انسان است
که باید به آن توجه شود .شاید حقوق و دستمزد ،یک عامل اثرگذار باشد؛ اما این عامل ،اغلب
یک عامل نگهدارندۀ کارکنان است (خلیلی)1333 ،؛ درحالیکه عواملی چون کسب موفقیت،
قدردانی برای انجام کار ،کار تالشبرانگیز ،مسئولیت فزاینده و رشد و توسعه ،از عوامل انگیزشی
هستند .احترام به کارکنان در محیط کار موجب افزایش سطح انگیزش آنان میشود؛ کارکنان
در اثر احترام ،به محیط کار احساس تعلق و وابستگی پیدا میکنند و درنتیجه ،تالش و کوشش
خود را برای اجرای هرچه بهتر امور بهکار میگیرند.
اهمیت موقعیت اجتماعی و تأثیر در کار :موقعیت اجتماعی ،مقام و موضعی است که یک فرد در
یک جامعه و در زمانی معین اشغال میکند (بیرو .)1300 ،2موقعیت اجتماعی یکی از موضوعات
و محورهای موردتوجه در ارزیابی پایگاه اجتماعی است که عبارت است از اعطای مقامی در
سلسلهمراتب کیفی کل جامعه به هر فرد به استناد مجموع ارزیابیها از هریک از پایگاههایی که
احراز کرده و پاداشهایی که از هریک از آنها عایدش شده است (کیزر .)1333 ،3افراد بهواسطۀ
تناسب موقعیت اجتماعی که دارند میتوانند در کار خود احساس موفقیت داشته باشند؛
بهعنوانمثال ،پزشکی که موقعیت اجتماعی او بهواسطۀ حضور فعال او در صحنههای اجتماعی
نسبت به پزشکی دیگر باالتر است ،از شغل خود راضیتر بوده و بهمراتب احساس موفقیت

1.Maslow
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بیشتری میکند .جدا از احساس موفقیت به واسطۀ موقعیت اجتماعی ،اهمیت موقعیت
اجتماعی در کار را میتوان به دو دسته تقسیم کرد (ادیبی:)1332،
 )2حفظ شرایط آرمانی
 )1رسیدن به شرایط آرمانی
آموزش :مشکالت آموزشی داوران در این پژوهش ،در دو زیرمؤلفۀ مشکالت مربوط به کیفیت
کالسهای آموزشی و مشکالت داوران در امکانات و تجهیزاتی که فدراسیون در اختیار آنها
قرار میدهد ،مورد بررسی قرار گرفته است .یکی از کارآمدترین سازوکارهای بازسازی و نوسازی
دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی با تغییرات و تحوالت محیطی ،بهرهگیری از
آموزش است (محمدی)1333 ،؛ بههمینسبب ،عالوهبراینکه آموزش ،همواره بهعنوان امتیاز
زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب میشده است ،امروز عدم توجه به آن ،اسباب منحلشدن
سازمانها را بهطور حتمی و قطعی فراهم مینماید (حاجیکریمی .)1333 ،شالوده افزایش
بهرهوری در سازمانها مستلزم تاکید بر نیروی انسانی از نظر کیفی و ممانعت از نابهنگام شدن
افراد در حرفهشان می باشد .بنا به تعریف ،نابهنگامی در حرفه عبارت است از تقلیل کارآیی در
انجام کار در طول زمان و باالخره فقدان دانش یا مهارت نوین است .این مسئله باعث میشود
که فرد به دالیل مختلف از لحاظ حرفهای فرسوده شود و قادر به انجام وظایف و تکالیف
سازمانی نباشد (ابطحی .)1303 ،با توجه به آنچه ذکر شد ،میتوان عواملی که آموزش کارکنان
را ضروری ساخته است به قرار ذیل دستهبندی کرد:
 .1شتاب فزایندۀ علوم بشری در تمام زمینهها .2 ،پیشرفت روزافزون تکنولوژی .)3 ،پیچیدگی
سازمان بهدلیل ماشینیشدن .2 ،تغییر شغل یا جابهجای شغلی .3 ،روابط و مشکالت انسانی.0 ،
ارتقا و ترفیع کارکنان .3 ،اصالح عملکرد شغلی .3 ،کارکنان تازه استخدامشده .1 ،بهرهوری
بیشتر و کاهش حوادث کاری و  .10نیازهای تخصصی و حرفهای نیروی انسانی .با توجه به
مواردی که گفته شد نیاز است مشکالت آموزشی داوران مورد بررسی قرار بگیرد (سلطانی،
.)1333
روش شناسی
روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع ،از نوع توصیفی بوده و بهشکل میدانی اجرا گردیده
است .دادههای موردنیاز از طریق پرسشنامه و بهصورت میدانی جمعآوری شدند .جامعۀ آماری
این پژوهش ،کلیۀ داوران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل  11-12بودند که تعداد  32نفر شامل
 31داور وسط و  23کمک داور میشدند .پرسشنامۀ مذکور بین کلیۀ داوران لیگ برتر توزیع
شد که پس از جمعآوری ،تعداد آنها به  32عدد رسید که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار
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گرفت .ابزار اندازهگیری در این پژوهش ،پرسشنامۀ پژوهشگرساختهای بود که برای سنجش
مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال ایران تهیه شده بود .پس از مطالعات کتابخانهای و مشورت با
اساتید داوری ،اساتید رشتۀ تربیتبدنی و همچنین چند تن از داوران لیگ برتر ،اقدام به تهیۀ
پرسشنامه و تنظیم گویهها شد که درنهایت ،تعداد گویهها در پرسشنامه به  20عدد رسید.
روایی پرسشنامه توسط چند تن از اساتید مدیریت ورزشی تعیین شد .همچنین ،برای تعیین
پایایی پرسشنامه ،ابتدا  30عدد از این پرسشنامهها بین پیشکسوتان داوری و همچنین،
داوران حاضر در لیگ برتر از استان خراسان رضوی توزیع شد و پس از جمعآوری ،میزان پایایی
آن براساس آلفای کرونباخ برابر با  0/31برآورد گردید .بهمنظور سازماندادن ،خالصهکردن،
طبقهبندی نمرات خام ،تنظیم جدول توزیع فراوانی و محاسبۀ شاخصهای پراکندگی نظیر
میانگین ،از آمار توصیفی استفاده شد و برای سنجش میزان تفاوت و رابطۀ آزمون ،تحلیل
واریانس یک طرفه و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت .برای سنجش
نرمالبودن پرسشنامه نیز از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل
آماری از نرمافزار اس .پی .اس .اس نسخۀ  113استفاده شد .روش تفسیر پرسشنامه در جدول
 1ارائه شده است.
جدول 1ـ معیار تفسیر پرسشنامۀ سنجش مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال
M ≤ 1/3

1/3 ≤ M ≤ 2/0

2/0 ≤ M ≤3/2

مشکلی وجود
ندارد
کامالً
رضایتمند

مشکل بسیار کمی
وجود دارد
رضایتمندی زیادی
وجود دارد

تاحدودی مشکل
وجود دارد
تا حدودی
رضایتمند

3/2 ≤ M ≤ 2/2
مشکل جدی است
رضایتمندی کمی
وجود دارد

M≤3
مشکل بسیار جدی
است
رضایتمندی وجود
ندارد

نتایج
یافتههای توصیفی درمورد سن ،سابقه و شغل اصلی داوران در چهار جدول  2 ،3 ،2و  3خالصه
شده است.
جدول 2ـ میانگین سن داوران لیگ برتر فوتبال
شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

بیشترین سن

کمترین سن

سن داوران

31/33

3/33

23

32
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جدول 3ـ میانگین سابقۀ داوران در لیگ برتر
شاخص آماری

میانگین

انحراف معیار

بیشترین سابقه

کمترین سابقه

سابقۀ داوران در لیگ برتر

3/3

2/02

12

1

جدول 2ـ توزیع فراوانی شغل اصلی داوران لیگ برتر
شغل داوران

فراوانی

درصد فراوانی

کارمند آموزش و پرورش

23

%31/03

کارمند سایر ادارات

32

%23/22

آزاد

11

%23/03

برای نشاندادن مشکالت داوران بهصورت کلی ،از آمار توصیفی استفاده شده که نتایج آن در
جدول  3ارائه گردیده است .میانگین نمرات با توجه به معیار پرسشنامه درمورد هر بعد از
مشکالت ،در جدول زیر مشخص شده است.
جدول 3ـ توزیع فراوانی مدرک تحصیلی داوران لیگ برتر
مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم
کاردانی
کارشناسی

0
13
20

%3/10
%13/30
%02/10

کاشناسی ارشد

1

%12/10

نتایج جدول  0نشان میدهد که بیشترین میانگین ،مربوط به مشکالت فرهنگی و کمترین
میانگین ،مربوط به مشکالت اجتماعی داوران میشود.
جدول 0ـ میزان مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال
مؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

اقتصادی
آموزشی
امنیتی
فرهنگی

3/23
3/10
2/33
3/02

0/23
0/32
0/23
0/20

0/03
0/03
0/02
0/02

اجتماعی

1/32

0/20

0/03

رتبهبندی مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال بهوسیلۀ آزمون فریدمن انجام شد که نتایج آن در
دو جدول  0و  3ارائه شدهاست.
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نتایج جدول  3نشان میدهد که مهمترین مشکالت داوران مربوط است به مشکالت فرهنگی و
کماهمیتترین مشکالت ،مربوط به مشکالت اجتماعی داوران میشود.
جدول 3ـ رتبهبندی مشکالت داوران بهصورتکلی
مشکالت فرهنگی
مشکالت آموزشی
مشکالت اقتصادی
مشکالت امنیتی
مشکالت اجتماعی

میانگین رتبه

رتبه

2/30
3/30
3/33
2/30
1/00

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

نتایج جدول  3نشان میدهد که بین رتبههای بهدستآمده از مشکالت داوران ،تفاوت در سطح
 0/03معنادار است.
جدول 3ـ آزمون فریدمن مشکالت داوران بهصورت کلی
تعداد

32

کای اسکوئر فریدمن
درجۀ آزادی
سطح معناداری

201/223
2
0/000

هر زیرمؤلفه از مشکالت داوران ،تعدادی از گویههای پرسشنامه را بهخود اختصاص میدهد که
درمجموع 10 ،زیرمؤلفه را تشکیل میدهند که در جدول  ،1رتبهبندی مشکالت به تفکیک
زیرمؤلفهها نشان داده شده است .جدول  1نشان میدهد که مهمترین مشکل داوران ،مربوط به
تجهیزات و امکانات است و کماهمیتترین مشکل ،رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود
میباشد.
جدول 1ـ رتبهبندی مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال به تفکیک
مشکالت اقتصادی
مشکالت آموزشی
مشکالت امنیتی
مشکالت فرهنگی
مشکالت اجتماعی

زیرمؤلفههای مشکالت داوران
مشکالت در اندازۀ دستمزد و پاداش
مشکالت در نحوه و زمان پرداخت دستمزدها
مشکالت کیفیت کالسهای آموزشی
مشکالت در تجهیزات و امکانات
مشکالت امنیت فردی
مشکالت امنیت شغلی
مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما
مشکالت مربوط به تماشاگران
رضایت داوران از احترام به آنها
رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود

میانگین رتبه
3/13
2/30
2/33
3/03
2/23
3/31
3/32
0/33
2/13
1/30

رتبه
دوم
ششم
هفتم
اول
نهم
سوم
چهارم
پنجم
هشتم
دهم

316

توصیف پنج بعدی مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

جدول  10سطح معنی داری آزمون فریدمن را نشان می دهد که در جدول  1رتبه بندی آن
انجام گرفته است .نتایج حاکی از تفاوت معنادار در سطح  0/03بین مشکالت مربوط به داوران
است.
جدول 10ـ آزمون فریدمن مشکالت بهصورت تفکیکشده
تعداد

32

کای اسکوئر فرید من
درجۀ آزادی
سطح معناداری

300/003
1
0/000

برای سنجش میزان رابطۀ بین مشکالت داوران با سن و سابقۀ قضاوت آنها در لیگ برتر ،از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در دو جدول  11و  12ارائه شده است.
همانطور که جدول  11نشان میدهد ،هیچگونه رابطۀ معناداری بین میزان مشکالت داوران و
سن آنها مشاهده نمیشود.
جدول 11ـ ضریب همبستگی پیرسون بین مشکالت با سن داوران
ضریب همبستگی پیرسون بین مشکالت با سن
داوران
سطح معناداری

اقتصادی

آموزشی

امنیتی

فرهنگی

اجتماعی

کل

0/031

0/033

0/032

0/030

-0/033

0/120

0/003

0/201

0/321

0/203

0/323

0/232

برای تعیین رابطۀ بین مشکالت داوران با سابقۀ آنان در لیگ برتر نیز از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول  12ارائه گردیده است.
جدول 12ـ ضریب همبستگی پیرسون بین مشکالت با سابقۀ داوران در لیگ برتر
ضریب همبستگی پیرسون بین مشکالت با
سابقۀ داوران
سطح معناداری

اقتصادی

آموزشی

امنیتی

فرهنگی

اجتماعی

کل

0/212

0/113

0/030

0/312

-0/003

0/120

0/003

0/310

0/322

0/001

0/123

0/203

همانطور که جدول  12نشان میدهد ،هیچگونه رابطۀ معناداری در سطح معناداری P≤0/03
بین میزان مشکالت داوران و سابقۀ آنها در لیگ برتر مشاهده نمیشود؛ اما بین مشکالت
فرهنگی داوران با سابقۀ آنها در لیگ برتر ،رابطهای مثبت و معنادار ( )r= 0/312وجود دارد.
بهمنظور سنجش تفاوت مشکالت داوران در بین گروههای شغلی مختلف (کارمند آموزش و
پرورش ،کارمند سایر ادارات و آزاد) و همچنین مدارک تحصیلی متفاوت (دیپلم ،کاردانی،
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کارشناسی و کارشناسی ارشد) ،از آزمون تحلیل واریانس یکسویه استفاده شد که در هیچیک
از موارد ،تفاوت معناداری مشاهده نشد.
برای تعیین رابطۀ بین زیرمؤلفههای مشکالت داوران با سن آنها ،از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شده که نتایج آن در جدول  13ارائه شده است.
براساس نتایج جدول  ،13رابطۀ بین سن پاسخگویان با مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما
که زیرمؤلفۀ مشکالت فرهنگی هستند ،معنادار میباشد.
جدول 13ـ رابطۀ بین زیرمؤلفههای مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال با سن
مشکالت اقتصادی
مشکالت آموزشی
مشکالت امنیتی
مشکالت فرهنگی
مشکالت اجتماعی

مشکالت دستمزد و پاداش
مشکالت نحوه و زمان پرداخت
مشکالت کیفیت کالسهای آموزشی
مشکالت در تجهیزات و امکانات
مشکالت مربوط به امنیت فردی
مشکالت مربوط به امنیت شغلی
مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما
مشکالت مربوط به تماشاگران (مردم)
رضایت داوران از احترام به آنها
رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود در جامعه

r
0/102
0/033
-0/001
0/002
0/000
0/000
0/222
0/121
0/003
0/013

P
0/102
0/310
0/003
0/311
0/011
0/102
0/001
0/202
0/100
0/333

برای تعیین رابطۀ بین زیرمؤلفههای مشکالت داوران با سابقۀ آنها در لیگ برتر ،از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن در جدول  12ارائه گردیده است.
براساس نتایج جدول  12میتوان گفت که بین دو زیرمؤلفۀ مشکالت فرهنگی با سابقۀ قضاوت
داوران در لیگ برتر ،رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین میتوان گفت که هرچه سابقۀ
قضاوت داوران در لیگ برتر بیشتر شود ،مشکالت فرهنگی آنها افزایش پیدا میکند.
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جدول 12ـ میزان رابطۀ بین زیرمؤلفههای مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال با سابقۀ آنها در لیگ برتر
مشکالت اقتصادی
مشکالت آموزشی
مشکالت امنیتی
مشکالت فرهنگی
مشکالت اجتماعی

مشکالت دستمزد و پاداش
مشکالت نحوه و زمان پرداخت
مشکالت کیفیت کالسهای آموزشی
مشکالت در تجهیزات و امکانات
مشکالت مربوط به امنیت فردی
مشکالت مربوط به امنیت شغلی
مشکالت مربوط به جراید و صداوسیما
مشکالت مربوط به تماشاگران (مردم)
رضایت داوران از احترام به آنها
رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود در جامعه

r
0/103
0/133
-0/103
0/030
0/033
-0/031
0/332
0/233
0/003
0/001

P
0/303
0/111
0/332
0/032
0/322
0/333
0/001
0/013
0/130
0/121

بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکه داوران فوتبال بهعنوان یکی از عناصر اصلی برگزاری رقابتها هستند ،بررسی مشکالت
آنها میتواند کمک شایانی به برگزاری بهتر مسابقات لیگ برتر کند .با توجه به اهمیت
دستمزد ،آموزش ،مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین ،امنیت داوران ،نیاز به بررسی
مشکالت داوران در این زمینهها احساس میشود .نتایج حاکی از آن است که داوران درخصوص
مسائل فرهنگی و اقتصادی ،بهصورت جدی مشکل دارند .در زمینۀ مشکالت امنیتی و آموزشی
نیز تاحدودی مشکالتی یافت شد و مشخص شد که آنها از موقعیت اجتماعی خود در جامعه و
میزان احترامی که به آنها گذاشته میشود رضایتمندی زیادی دارند .یافتههای استنباطی،
رابطۀ معناداری را بین سن داوران و مشکالت مربوط به جراید و صداو سیما نشان دادند.
همچنین ،رابطۀ معناداری بین سابقۀ داوران در لیگ برتر و مشکالت فرهنگی آنان مشاهده شد.
نتایج حاصل از رابطهسنجیها نشان داد با افزایش سن و سابقۀ داوران لیگ برتر فوتبال ،تنها
مشکالت فرهنگی افزایش مییابد که این نتیجهگیری میتواند درخصوص تصمیمگیریهای
مسئوالن فدراسیون فوتبال اثرگذار باشد و با افزایش سابقه و سن داوران لیگ برتر ،هرچه
بیشتر آنها را از حاشیهها دور نگه دارند .دانینگ 1اظهار داشت داوران فوتبال درحالی
مسئولیت نظارت و قضاوت بر اعمال بازیکنان را دارند که افزایش اهمیت اقتصادی مسابقات
فوتبال و نقش بسیار تعیینکنندۀ داوران و درآمدهای حاصل ،آسیبهای اجتماعی و روانی
داوران را بهطور فوقالعادهای افزایش داده و آنها را در معرض بیحرمتی و سرخوردگی قرار
میدهد .نتایج پژوهش حاضر با مطالعۀ صورتگرفته ،بیانگر اختالف بین نتایج مربوط به بی-
1.Dunning
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حرمتی به داوران است؛ زیرا در این پژوهش ،داوران از میزان رعایت احترام به آنها راضی
بودند .ایوانکوویچ 1دریافت که روش آموزشی داوران فوتبال ایران ،کمبودهایی دارد و باید روش-
های آموزشی آنها از لحاظ کمی و کیفی ارتقا یابد .در مطالعۀ حاضر نیز مشاهده شد که
داوران ،درخصوص مشکالت آموزشی تاحدودی مشکالتی دارند که با پژوهش ایوانکوویچ همسو
میباشد .در پژوهشی که عبدی و همکاران انجام دادند اختالف معناداری بین دستمزد داوران
لیگ برتر ایران و انگلستان مشاهده که نشان از کمبودن میزان دستمزد داوران لیگ برتر
فوتبال ایران دارد.
دهمن 2در پژوهشی با عنوان "تأثیر فشارهای اجتماعی بر تصمیمگیری افراد :بررسی رفتار
داوران فوتبال" با بررسی بیش از  3311مسابقه طی  12فصل لیگ مقدماتی فوتبال آلمان (بین
سالهای2002ـ )1112دریافت که هیجانات زیاد بازی ،رفتار تماشاچیان و عالقه به تیم
خانگی ،تصمیمات داوران را طی مسابقات تحت تأثیر قرار داده است .همچنین ،هرگاه فاصلۀ
تماشاچیان با داور کمتر باشد ،فشار جو اجتماعی ورزشگاه و درنتیجه ،واکنش داور شدیدتر
میشود .وی اظهار میدارد که این فشارها بر تصمیمات داوری تأثیر میگذارد و درنتیجه ،نتایج
نامطلوب داوری را در پی خواهد داشت .در پژوهش حاضر ،مشکالتی که تماشاچیان برای
داوران ایجاد میکنند ،بهعنوان مشکلی جدی درک شد که با پژوهش صورتگرفته توسط
دهمن همسو است؛ زیرا در پژوهش وی ،رفتار تماشاچیان باعث تغییر در عملکرد داوران می-
شود که برایناساس میتوان تغییر در عملکرد داوران را بهمنزلۀ یک مشکل درنظر گرفت.
فشار تماشاچیان در پژوهش لن ،یکی از عوامل استرسزا در تصمیمگیریهای داوران است و در
این پژوهش نیز ،رفتار تماشاچیان بهعنوان یکی از مهمترین مشکالت داوران لیگ برتر فوتبال
است که نتیجۀ مشابهی با پژوهش لن محسوب میشود.
یونگ )2003( 3در مقالۀ پژوهشی خود ،مهمترین دالیل عدم پیشرفت داوران فوتبال در کشور
چین را نبود انگیزه بین آنها دانست .آنها از سیستم و میزان پرداخت دستمزد ،آموزش و
سیستم ارتقا و پیشرفت ناراضی بودند که مهمترین دالیل برای بیانگیزگی آنها بود .در
پژوهش حاضر نیز نتایج نشان داد که داوران لیگ برتر فوتبال ایران در بحث آموزش و امکانات،
میزان دستمزد و پاداش و زمان و نحوۀ پرداخت دستمزدها مشکل دارند که نشان از همسویی
این مطالعه با پژوهش صورتگرفته توسط یونگ میباشد.

1.Ivankovic
2.Dohmen
3.Yong
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با توجه به نتایج جدول فریدمن و معناداربودن تفاوت بین مشکالت ،میتوان برای حل مشکالت
داوران اولویتبندی قرار داد .در جدول رتبهبندی فریدمن ،زیرمولفهها ،مشکالت تجهیزات و
امکانات در رتبۀ اول ،مشکالت در میزان دستمزد و پاداش در رتبۀ دوم و مشکالت مربوط به
امنیت شغلی در رتبۀ سوم قرار دارند .بااینوجود ،مشکالت اجتماعی داوران (رضایت داوران از
میزان احترام به آنها و رضایت داوران از موقعیت اجتماعی خود در جامعه) در سطح پایینی
قرار دارد و با توجه به معیار تفسیر پرسشنامه درخصوص رضایتمندیها ،میتوان مشاهده کرد
که رضایتمندی زیادی وجود دارد .درواقع ،سه مشکلی که رتبههای اول تا سوم را در جدول
رتبهبندی زیرمؤلفهها کسب کردهاند ،مشکالتی هستند که از طریق حمایتهای مادی رفع می-
شوند؛ چراکه افزایش تجهیزات و امکانات و میزان دستمزد و پاداش و همچنین بخشی از
امنیت شغلی ،مربوط به موارد مادی میشوند .نتایج کسبشده از این پژوهش میتواند اطالعات
مهمی را در اختیار مسئوالن فدراسیون فوتبال و دپارتمان داوری قرار دهد تا برای حل
مشکالت داوران اقدامات الزم را انجام دهند .با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی مبنی بر مشکالت
داوران ل یگ برتر انجام نشده بود این تحقیق می تواند ،مشکالت داوران را به صورت علمی به
مسئوالن نشان دهد .در انتها پیشنهاد میشود پژوهش صورتگرفته ،به سایر لیگهای کشور
تعمیم داده نشود .بهمنظور کاهش مشکالت داوران ،لزوم تشکیل اتحادیۀ داوری بهمنظور
حمایت از داوران احساس میشود.
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